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  لشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ا
  وزارة الرتبية الوطنية

  
ـــــق ــــرار رقـــ ـــــــــم 236م ـــ ــــــؤرخ فـ ي ـــــــــــــ

ـــــــاملواف 1436شـــــعبان عـــــام  05 ق ــــــ
ريــــخ  2015مــــاي ســــنة  24 حيــــدد 

مــة العطــل  الــدخول املدرســي و رز
املدرســــــــــــــية للســــــــــــــنة الدراســــــــــــــية 

2015/2016.  
  

  إن وزيرة الرتبية الوطنية،
  

املـــؤرخ  04-08القـــانون رقـــم  مبقتضـــى
ـــــــاملواف 1429حمــــــرم عــــــام  15يف  ق ـــــــــــــ
املتضـــمن القـــانون  2008 جـــانفي 23

  التوجيهي للرتبية الوطنية،
  

ســــــي رق مبقتضــــــى ــــــــاملرســــــوم الر م ــــــــــــــــ
رجـــــب عـــــام  25املـــــؤرخ يف  15-125

 2015مـــايو ســــنة  14املوافـــق  1436
  املتضمن تعيني أعضاء احلكومة،

  
م ــــــــــم التنفيـــــذي رقاملرســـــو  و مبقتضـــــى

ربيـــــــع األول  29املـــــــؤرخ يف  94-265
ســـبتمرب ســـنة  06املوافـــق  1415عـــام 

الـــذي حيـــدد صـــالحيات وزيـــر  1994
  الرتبية الوطنية املعدل و املتمم،

  
ـــــــاملرســــــوم التنفيــــــذي رق و مبقتضــــــى م ـ

 شـــــوال عـــــام 11املـــــؤرخ يف  08-315
 2008أكتـــــــــــوبر  11املوافـــــــــــق  1429

اخلــــاص  املتضــــمن القــــانون األساســــي
ملـــوظفني املنتمـــني لألســـالك اخلاصـــة 

  لرتبية الوطنية املعدل و املتمم،
  

ـــــالقـــــرار امل و مبقتضـــــى ـــــؤرخ فـــــــــــــ ي ـــــــــــــــــ
املتضــــمن تقســــيم  1989أكتــــوبر  15

الـرتاب الــوطين إىل منــاطق جغرافيــا يف 
  جمال العطل املدرسية.

  
يت   : تقرر ما 

  
حكــــام املــــادة : طبقــــا ألاملــــادة األوىل

املــــؤرخ  04-08مــــن القــــانون رقــــم  31
ـــــــاملواف 1429حمـــــرم عـــــام  15يف  ق ــــــــــــــــ
واملــــذكور أعــــاله،  2008 جــــانفي 23

ريـــخ  يهـــدف هـــذا القـــرار إىل حتديـــد 
  .2016-2015الدخول املدرسي 

  
ريــخ الــدخول  املــادة الثانيــة : حيــدد 

ـــــــــــاملدرســـــــــــي للسن ـــــــــــــــــــيـة الدراســــــــــــــ ة ــــــ
جلميــــــــــــــــــــع املنــــــــــــــــــــاطق   2015-2016

  كالتايل:
  
: يـوم األحـد  املوظفون اإلداريون -

  ؛صباحا 2015أوت  30
: يـــــــــوم  املعلمـــــــــون و األســـــــــاتذة -

ء    ؛صباحا 2015سبتمرب  01الثال
 06د ـــــــــــــوم األحـ: يـــــــــــ ذـالتالميـــــــــــ -

  ؛صباحا 2015سبتمرب 
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مـــة العطـــل  املـــادة الثالثـــة : حتـــدد رز
لنســـــــبة  للســـــــنة الدراســـــــية املدرســـــــية 

  كالتايل:  2015-2016
  

  عطلة اخلريف
  

  مجيع املناطق:
 2015أكتـــوبر  29مـــن يـــوم اخلمـــيس 

ء  ـــــثال نـــــوفمرب  03مســـــاء إىل يـــــوم ال
  ،صباحا 2015

  
  عطلة الشتاء

  
  مجيع املناطق:

 2015ديسـمرب  17مـن يـوم اخلمـيس 
 جــــــانفي 03مســــــاء إىل يــــــوم األحــــــد 

  ،اصباح 2016
  

 عطلة الربيع
  

  طق:مجيع املنا
 2016مــــارس  17مــــن يــــوم اخلمــــيس 

 أفريــــــــل 03مســــــــاء إىل يــــــــوم األحــــــــد 
  ،اصباح 2016

  
  عطلة الصيف

  
  مجيع املناطق:

 2016 جويليـــة 07مـــن يـــوم اخلمـــيس 
لنسبة لألساتذة و املعلمني.   مساء 

  

تبـــدأ عطلـــة الصـــيف  املـــادة الرابعـــة:
لنســـبة لإلداريـــني بعـــد االنتهـــاء مـــن  

الســـنة كـــل العمليـــات املتعلقـــة بنهايـــة 
الدراســية مبــا فيهــا اجتماعــات جمــالس 
القبـــــــول و التوجيـــــــه، و نشـــــــر نتـــــــائج 
ئــق  ت الرمسيــة و تســليم الو االمتحــا
املختلفـــــة للتالميـــــذ، وكـــــل العمليـــــات 
لـــدخول املدرســـي، و حتـــدد   املتعلقـــة 

  كالتايل:
  

ابتـــــداء  املنطقتـــــان األوىل و الثانيـــــة:
 2016 جويليـــة 21مـــن يـــوم اخلمـــيس 

  ،مساء
  

ابتـــــداء مـــــن يـــــوم  ة الثالثـــــة :املنطقـــــ
  ،مساء 2016 جويلية 14اخلميس 

  
: جيب على املعلمـني املادة اخلامسة 
املشــــاركة يف  اإلداريــــنيو األســــاتذة و 

ــــــــة، و يف  ت الرمسي طــــــــري االمتحــــــــا
العمليات التكوينية اليت يستعدون هلا  
كمـــا جيـــب أن تضـــمن املداومـــة علـــى 
مســـتوى املؤسســـات التعليميـــة خـــالل 

  لصيف.عطلة ا
  

ريـــــــــخ املـــــــــادة السادســـــــــة:  حيـــــــــدد 
الــــــدخول املدرســــــي للســــــنة الدراســــــية 

جلميــــــــــــــــــــع املنــــــــــــــــــــاطق   2016-2017
  كالتايل:
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ــــــــــون  - ــــــــــوناملوظف : يــــــــــوم  اإلداري
ء    ،صباحا 2016أوت  30الثال

اخلمــــيس  املعلمــــون و األســــاتذة: -
  ،صباحا 2016سبتمرب  01
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـــــــ: ي ذـالتالميــــــ - ـــــــــوم األحــــــــــــــــ د ــــــــــــــــــ
  .صباحا 2016سبتمرب  04
  

  2015ماي  24اجلزائر يف 
  وزيرة الرتبية الوطنية
  نورية بن غربيت
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  الوطنية وزارة الرتبية

  
جـوان  15 يـف ؤرخـم 243رقم قرار 

حتويـل  حيدد شروط وكيفيات 2015
للرتبيــــــــة  التالميــــــــذ مــــــــن مؤسســــــــة

  .والتعليم إىل أخرى
  

  ة الوطنية،الرتبي ةإن وزير 
  

املـــؤرخ  07 - 05األمـــر رقـــم  مبقتضـــى
 23املوافــق  1426رجــب عــام  18يف 

الــــــــذي حيــــــــدد  2005غشــــــــت ســــــــنة 
القواعــد العامــة الــيت حتكــم التعلــيم يف 

  مؤسسات الرتبية والتعليم اخلاصة، 
  
  04 - 08رقــــــــم  القــــــــانون مبقتضــــــــىو 

، 1429م عــــــــــام حمــــــــــر  15يف  املــــــــــؤرخ
 2008ســـــــــــــــنة  ينـــــــــــــــاير 23 املوافــــــــــــــق

القــــانون التــــوجيهي للرتبيــــة واملتضــــمن 
  الوطنية، 

 
ـــــــرقالتنفيــــــذي املرســــــوم  مبقتضــــــىو  م ــــ

ربيـــــــع األول  29 املـــــــؤرخ يف 94-265
ســـــبتمرب ســـــنة  6 املوافـــــق 1415عـــــام 

، الذي حيـدد صـالحيات وزيـر 1994
  الرتبية الوطنية،

  
م ــــــــــــرقالتنفيــــــذي املرســــــوم  مبقتضــــــىو 

  شوال عام  6 املؤرخ يف 05-432

، 2005نوفمرب سـنة  8 املوافق 1426
مؤسســات الـذي حيـدد شـروط إنشـاء 

الرتبيـــــــــة والتعلـــــــــيم اخلاصـــــــــة وفتحهـــــــــا 
  ومراقبتها،

  
ـــــــرقالتنفيــــــذي املرســــــوم  مبقتضــــــىو  م ــــ

شـــــوال عـــــام  17 املـــــؤرخ يف 09-318
، 2009أكتوبر سنة  6 املوافق 1430

ركزيــــــــة يف املتضــــــــمن تنظــــــــيم اإلدارة امل
  وزارة الرتبية الوطنية،

  
ـــــــرقالتنفيــــــذي املرســــــوم  مبقتضــــــىو  م ــــ

حمــــــــــرم عــــــــــام  18 املــــــــــؤرخ يف 10-02
، 2010ينــــاير ســــنة  4 املوافــــق 1431

 الــــــــــذي حيــــــــــدد األحكــــــــــام املتعلقــــــــــة
  جبارية التعليم األساسي،

  
ـــــــرقالتنفيــــــذي املرســــــوم  مبقتضــــــىو  م ــــ

شــــوال عــــام  23املــــؤرخ يف  230 -10
، 2010أكتوبر سنة  2 املوافق 1431

 الــذي حيــدد األحكــام املتعلقــة بتنظــيم
  ،وسريها ةالثانوي

  
الــــــوزاري املشــــــرتك  قــــــرارال مبقتضــــــىو 

مجــــــــادى األوىل عــــــــام  11املــــــــؤرخ يف 
 2014 مـارس سـنة 13املوافق  1435

الــــــذي حيــــــدد كيفيــــــات فــــــتح أقســــــام 
خاصـــــــة لألطفــــــــال املعــــــــوقني ضــــــــمن 
مؤسســــات الرتبيــــة والتعلــــيم العموميــــة 

  لقطاع الرتبية الوطنية. التابعة
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 ؤرخ يفاملـ 837 قـرار رقـمال مبقتضـىو 
 املوافـــق 1426مجـــادى األوىل عـــام  6

علــــــــــق املت ،1991 ســــــــــنة نــــــــــوفمرب 13
بشــروط حتويــل التالميــذ مــن مؤسســة 

  إىل أخرى وكيفياته،
  
يتقرر ما ت  

  
يهــــدف هــــذا القــــرار  املــــادة األوىل :

حتويـــــل  وكيفيـــــاتإىل حتديـــــد شـــــروط 
مؤسســة للرتبيــة والتعلــيم التالميــذ مــن 

أخــــرى، طبقــــا للتشــــريع والتنظــــيم  إىل
مــا، الســيما  أحكــام املــادة املعمــول 

املـؤرخ  04 – 08من القـانون رقـم  64
ـــــــاملواف 1429حمــــــرم عــــــام  15يف  ق ــــــــــــــ
، املـــــــــــذكور 2008ينـــــــــــاير ســـــــــــنة  23

  .أعاله
  

ــــــادة   (ة)تلميــــــذالحتويــــــل  تميــــــ : 2امل
بيــــــة مؤسســــــة للرت مــــــن  املتمــــــدرس(ة)

ـــــــــيم  احلـــــــــاالت  أخـــــــــرى، يف إىلوالتعل
  :ةاآلتي
الـــويل أو الوصـــي تغيـــري مقـــر إقامـــة  •

  ،الشرعي
أو الوصـــي  تغيــري مقـــر عمــل الـــويل •

  ،الشرعي
  اإلعاقة، /أوو املزمن املرض •
العــــائلي عــــن مقــــر  الســــكن بعــــد  •

  الدراسة.
  

ــــذ(ة) ــــل التلمي ــــد كمــــا ميكــــن حتوي  عن
ديبيـــــــــــــة طبقـــــــــــــا  تعرضـــــــــــــه لعقوبـــــــــــــة 

ــــــــا يف هــــــــذا لإلجــــــــراءات املعمــــــــول 
، يف مديريــــــة الرتبيــــــة الشــــــأن، وتتــــــوىل

  .إجراءات التحويل هذه احلالة،
  

يقــــــدم الــــــويل أو الوصــــــي  : 3املــــــادة 
الشرعي ملدير مؤسسة الرتبية والتعلـيم 
املســتقبلة، طلــب التحويــل للمصــادقة 
علــى املطبوعــة املعتمــدة يف نســختني، 
طبقــــا إلحــــدى احلــــاالت املــــذكورة يف 

فق طلـب التحويـل أعاله. وير  2املادة 
ئق اآلتية:  لو

النســخة األصــلية لكشــف النقــاط  -
 األخري،

ـــــت اإلقامـــــة يف القطـــــاع  - وثيقـــــة تثب
اجلغـــرايف للمؤسســـة املســـتقبلة أو مقـــر 
عمـــــل الـــــويل أو الوصـــــي الشـــــرعي يف 

 حميطها،
لطبيـــــــــب وحـــــــــدة  تقريــــــــر صـــــــــحي -

الكشــــف واملتابعــــة ملقاطعــــة املؤسســــة 
املســتقبلة يف حالــة مــرض مــزمن و/أو 

 املـــرض ،حســـب احلالـــة، يثبـــت ةإعاقـــ
 ،أو اإلعاقةو/ املزمن

 
ــــــويل أو الوصــــــي  :4املــــــادة  يســــــلم ال

الشـــــــرعي ملـــــــدير املؤسســـــــة األصــــــــلية 
ــــل املــــذكور يف املــــادة   3طلــــب التحوي

أعــــاله، يف نســــختني مؤشــــر عليهمـــــا 
   .من طرف مدير املؤسسة املستقبلة
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يتعـــني علـــى مـــدير املؤسســـة األصـــلية 
لتأشـــــري علـــــى طلـــــب  مـــــنح املوافقـــــة 

التحويـــــل، فيحـــــتفظ بنســـــخة ويعيـــــد 
الثانيــــة إىل الــــويل أو الوصــــي  ةالنســــخ

  الشرعي إلمتام إجراءات التسجيل. 
  

الـــــويل أو الوصـــــي  يقـــــدم : 5املـــــادة 
ملـــــف التحويـــــل املنصـــــوص الشـــــرعي 

املؤسسة دير ملأعاله  3 عليه يف املادة
املســـــتقبلة الـــــذي يتـــــوىل تبليـــــغ مـــــدير 

ويـــــــل يف حالـــــــة التح تـــــــه،واليلالرتبيـــــــة 
  خارج الوالية.

  
ــــــــــــذ(ة)  : 6املــــــــــــادة  يلتحــــــــــــق التلمي

ملؤسسة املستقبلة فور حصـوله علـى 
شــــــــرية كــــــــل مــــــــن مــــــــدير املؤسســــــــة 
املســـــتقبلة ومـــــدير املؤسســـــة األصـــــلية 
ستكمال إجراءات  اللذين يتكفالن 

  التحويل.
  

وجيـــــب علـــــى املؤسســـــة املســـــتقبلة أن 
احملـول  تطلب كتابيا ملـف التلميـذ(ة)

ؤسســـــــة األصـــــــلية فـــــــور إليهـــــــا مـــــــن امل
ا، مبا يف ذلك شهادة    التحاقه 

  
  
  
  
  
  

لنســبة إىل التالميــذ املقبــولني  القبــول 
يف الســـــــنة األوىل متوســـــــط أو الســـــــنة 
نوي وشهادة تغيري املؤسسة،  األوىل 

  وفقا للمطبوعات املعتمدة.
  

املؤسسـة  إدارة يتعـني علـى : 7املادة 
األصــــلية أن تــــرد علــــى طلــــب امللــــف 

يف  يف ظـــرف ســـري مضـــمونرســـاله 
) يومـــــــا، 30أجـــــــل أقصـــــــاه ثالثـــــــون (

ريخ حتويل التلميذ(ة).   ابتداء من 
  

تلغـــى أحكـــام القـــرار رقـــم  : 8املـــادة 
مجــادى األوىل عــام  6 املــؤرخ يف 837

نــــــــــــوفمرب ســــــــــــنة  13 املوافــــــــــــق 1426
  ، املذكور أعاله.1991

  
عنـد  ،توضح مناشري الحقة : 9املادة 
  .أحكام هذا القرار ،احلاجة

   
يف القــــــرار  اينشــــــر هــــــذ : 10املــــــادة 

  .الوطنية النشرة الرمسية للرتبية
  

  2015جوان  15اجلزائر 
الوطنية الرتبية ةوزير   

نورية بن غربيت
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  ـــــــــلوالية :  مديرية الرتبية                                                       وزارة الرتبية الوطنية

  
  طلب حتويل تلميذ(ة) من مؤسسة إىل أخرى

  
لتلميذ(ة)1   /معلومات خاصة 

ومكانريخ  االسم واللقب
د   العنوان الشخصي االزد

 القسم احلايل
السنة 
 الدراسية

  سبب التحويل
      

  
  /معلومات خاصة مبؤسسيت الرتبية والتعليم2

  اسم وعنوان
  م املستقبلةمؤسسة الرتبية والتعلي

  
 البلدية/الدائرة

  
  الوالية

  اسم وعنوان
مؤسسة الرتبية والتعليم 

  األصلية
  

 البلدية/الدائرة
  
 الوالية

        
  

  ــــــــ اسم وتوقيع الويل أو الوصي الشرعي  ـــــــــيف  ــــــــ ـحرر ب         
  / إثبات التحويل3

 شرية املوافقة ملدير(ة) املؤسسة األصلية شرية املوافقة ملدير(ة) املؤسسة املستقبلة
  التاريخ
  اخلتم 
  التوقيع

 التاريخ
  اخلتم 
 التوقيع

  من طرف مديري املؤسستني؛ 3من طرف الويل أو الوصي الشرعي وميأل القسم  2و  1ميأل القسمان  - ملحوظة:
ذا الطلب املؤشر عليه من املديرين، طبقا للقرا -           2015جوان  15 فياملؤرخ  243ر الوزاري رقم يرفق ملف التحويل 

  املتضمن شروط وكيفيات حتويل التالميذ؛       
  ينجز هذا الطلب يف نسختني ويعرض على املؤسسة املستقبلة أوال. حتتفظ املؤسسة األصلية بنسخة وتعاد الثانية إىل  -      

  املؤسسة املستقبلة إلمتام إجراءات التحويل.        
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  مهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبيةاجل
  وزارة الرتبية الوطنية

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمديرية الرتبية لواليـة :ـ                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسنة الدراسية:ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.:ــــ املؤسسة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدية: ــــــــــ البلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــ
  

  شهادة تغيري مؤسسة الرتبية والتعليم
  

رقم 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتسجيل:ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـم ولقب التلميذ(ة): ــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د:    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريخ ومكان االزد

ملؤسسة من:ــــــــبع(ت) د   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإىل ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراسته(ا) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآخـر تسجيلٍ  بقسـم: ــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسلــوك :ــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنتائج املدرسية:ــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآخـر قرار جمللس القسم: ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات املصاحل االقتصادية: ــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحـرر بـ ـ
  مـديـر(ة) املؤسسة                                 

  (اخلتم والتوقيع)                             
  
  
  

حلروف الالتينيةكتابة اإل   سم واللقب 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة الرتبية الوطنية

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمكتب : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمديرية الرتبية لوالية :    ــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الرقــم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمصلحة :    ــــــــــــ
  
  

  شهادة القبـــول
  يف السنة األوىل متوسط

  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية لوالية :ـــــــــــــــيشهد مدير(ة) الرتب   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أن التلميذ (ة) : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملولود(ة) يف :ـــــــــ ـــــــــــ   ــ

ملدرسة االبتد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائية: ــــــــــــــــــاملسجل(ة)    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقبول (ة) يف السنة األوىل متوسط:ـــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ــــــ الدراسية ابتداء من السنة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمبتوسطة :ـــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ــــــ حتت رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوذلك وفقا حملضر القبول املؤرخ يف:ــــ

  
  
  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحرر بـ ـــــــ      ــــــــــــ
                               

  مدير(ة) الرتبية                       
  (اخلتم والتوقيع)                      

    
  

  متنح نسخة واحدة من هذه الشهادة مالحظة:
                                          داخل الوالية: -
  خارج الوالية: -
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأجنزت هذه الوثيقة من طرف:ـــــــــــــــ -   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  الوطنية وزارة الرتبية

  
جوان  15ي ـؤرخ فـم 244م ـقرار رق
 تســــــــــجيل حيــــــــــدد شــــــــــروط 2015

التالميـــــــــذ يف مؤسســـــــــات الرتبيـــــــــة 
والتعليم وكيفية فتح ومسك ملفهم 

  املدرسي.
  

  إن وزيرة الرتبية الوطنية،
  

املــــؤرخ  07–05األمــــر رقــــم  مبقتضــــى
 23املوافــق  1426رجــب عــام  18يف 

الــــــــذي حيــــــــدد  2005غشــــــــت ســــــــنة 
القواعــد العامــة الــيت حتكــم التعلــيم يف 

  مؤسسات الرتبية والتعليم اخلاصة،
  
املـؤرخ  04-08لقـانون رقـم ا مبقتضىو 

 23، املوافـــق 1429حمـــرم عـــام  15يف 
، املتضـــمن القـــانون 2008ينـــاير ســـنة 

  التوجيهي للرتبية الوطنية، 
  

م ـــــــــــــــاملرســـــوم التنفيـــــذي رق ومبقتضـــــى
ربيـــــــع األول  29املـــــــؤرخ يف  94-265

ســـــبتمرب ســـــنة  6املوافـــــق  1415عـــــام 
، الذي حيـدد صـالحيات وزيـر 1994

  طنية،الرتبية الو 
   

م ـــــــــــــــاملرســـــوم التنفيـــــذي رق ومبقتضـــــى
  شوال عام  6املؤرخ يف  05-432

، 2005نوفمرب سـنة  8املوافق  1426
مؤسســات الـذي حيـدد شـروط إنشـاء 

الرتبيـــــــــة والتعلـــــــــيم اخلاصـــــــــة وفتحهـــــــــا 
  ومراقبتها،

  
ـــــاملرســــوم التنفيــــذي رق ومبقتضــــى م ــــــــــــ

شـــــوال عـــــام  17املـــــؤرخ يف  09-318
، 2009أكتوبر سنة  6ملوافق ا 1430

املتضــــــــمن تنظــــــــيم اإلدارة املركزيــــــــة يف 
  وزارة الرتبية الوطنية،

   
م ـــــــــــــــاملرســـــوم التنفيـــــذي رق ومبقتضـــــى

حمــــــــــرم عــــــــــام  18املــــــــــؤرخ يف  10-02
 2010 ينــــــاير ســــــنة 4املوافــــــق  1431

الــــــــــذي حيــــــــــدد األحكــــــــــام املتعلقــــــــــة 
  جبارية التعليم األساسي،

  
م ـــــــــــــــفيــــذي رقاملرســــوم التن ومبقتضــــى

شــــــوال عــــــام  23 املــــــؤرخ يف 10-230
، 2010أكتوبر سنة  2املوافق  1431

الــذي حيــدد األحكــام املتعلقــة بتنظــيم 
  الثانوية وسريها،

  
الــــــوزاري املشــــــرتك  قــــــرارال مبقتضــــــىو 

مجــــــــادى األوىل عــــــــام  11 املــــــــؤرخ يف
 2014 مـارس سـنة 13 املوافق 1435

الــــــذي حيــــــدد كيفيــــــات فــــــتح أقســــــام 
لألطفــــــــال املعــــــــوقني ضــــــــمن خاصـــــــة 

مؤسســــات الرتبيــــة والتعلــــيم العموميــــة 
  التابعة لقطاع الرتبية الوطنية.
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املــؤرخ يف  834القــرار رقــم  ومبقتضــى
املوافـــق  1412مجـــادى األوىل عـــام  6

، املتعلـــــــــق 1991نـــــــــوفمرب ســـــــــنة  13
  مبسك امللف املدرسي للتلميذ(ة)،

  
يت    :تقرر ما 

  
ار إىل يهدف هذا القر املادة األوىل: 

حتديــــد شــــروط تســــجيل التالميــــذ يف 
مؤسســــــات الرتبيــــــة والتعلــــــيم وكيفيــــــة 

م املدرسية.   فتح ومسك ملفا
  

يســــجل يف الســــنة األوىل  : 2املــــادة 
ابتدائي كـل طفـل مولـود مـا بـني أول 

ديســـــمرب مـــــن الســـــنة  31جـــــانفي و 
املعنيـــــــة لتســـــــجيل األطفـــــــال  املدنيـــــــة

البــــــالغني ســــــن التمــــــدرس اإللزامــــــي، 
ام الفقـــــــرة األوىل مـــــــن طبقـــــــا ألحكـــــــ

 04 –08للقـــــــــانون رقـــــــــم  48املـــــــــادة 
 1429حمـــــــــــرم عـــــــــــام  15املـــــــــــؤرخ يف 

، 2008ينــــــــــــاير ســــــــــــنة  23املوافــــــــــــق 
  املذكور أعاله.

  
: حتــــــــدد فــــــــرتة التســــــــجيل  3املــــــــادة 

لســـــــــنة األوىل ابتـــــــــدائي  لاللتحـــــــــاق 
 خـــالل الفـــرتة املمتـــدة مـــن أول أفريـــل

مــــــاي مــــــن الســــــنة الدراســــــية  30إىل 
األطفـــال املعنيـــني الـــيت تســـبق دخـــول 

  لتسجيل.
  

ميكــن فــتح التســجيل اســتثناء خــالل 
  شهر سبتمرب.

  
ـــــــة  4املـــــــادة  ـــــــة الرتبي : تتخـــــــذ مديري

ت كــل  لتنســيق مــع مصــاحل البلــد
اإلجـــراءات الالزمـــة إلعـــالم األوليـــاء 
لفــرتة احملــددة للتســجيل وتعمــل مــع 
هــــذه املصــــاحل لتحقيــــق التحــــاق كــــل 
األطفـــــــال البـــــــالغني ســـــــن التمـــــــدرس 

  اإللزامي.
  

: ميكــــــن تســــــجيل الطفــــــل  5املــــــادة 
) 5مـــــن العمـــــر مخـــــس ( الـــــذي يبلـــــغ

ســـــنوات يف قســـــم الرتبيـــــة التحضـــــريية 
يف حــــــــدود إمكانيــــــــات االســــــــتقبال، 

مــن القــانون  38طبقــا ألحكــام املــادة 
حمــرم عــام  15املــؤرخ يف  04–08رقــم 

، 2008ينــاير ســنة  23املوافــق  1429
  املذكور أعاله.

   
ملدرســـــة يـــــتم ال:  6املـــــادة  تســـــجيل 

التابعــــــة للمقاطعــــــة اجلغرافيــــــة لعنــــــوان 
إقامــــة الوالــــدين أو الوصــــي الشــــرعي، 
ملدرســــــة االبتدائيــــــة  وميكــــــن أن يــــــتم 

  .املوجودة مبحيط عمل أحدهم
  

يســــمح بتســــجيل الطفــــل :  7املــــادة 
الــــذي يعــــاين مــــن مــــرض مــــزمن و/أو 
إعاقة يف مؤسسـة الرتبيـة والتعلـيم الـيت 

  تناسبه.
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ــــــذ(ة) ي : 8املــــــادة  فــــــتح لكــــــل تلمي
يسجل يف قسم الرتبية التحضـريية أو 

الســـــــــــنة األوىل ابتـــــــــــدائي ملـــــــــــف  يف
مدرســــــــــــي يرافقــــــــــــه طيلــــــــــــة مســــــــــــاره 

  الدراسي.
  

يهــــــدف مســــــك امللــــــف  : 9املــــــادة 
املدرســـــــــــــــــي للتلميـــــــــــــــــذ(ة)، علـــــــــــــــــى 

يت :    اخلصوص، إىل ما 
تثبيـــــــــــــت تســـــــــــــجيل التلميـــــــــــــذ(ة)  -

  والتأكد من قانونيته،
 (ة)تلميـذمعرفة املسـار الدراسـي لل -

  واالطالع على نتائجه،
ئــق واملعلومــات الــيت  - اســتغالل الو

  حيتوي عليها امللف عند احلاجة.
  

يتكــــون امللــــف املدرســــي  :10املــــادة 
للتلميــــذ(ة) عنــــد تســــجيله ألول مــــرة 
ــــــــة التحضــــــــريية أو يف  يف قســــــــم الرتبي
ئــــــق  الســــــنة األوىل ابتــــــدائي مــــــن الو

  اآلتية:
  ،12شهادة امليالد رقم  -
ن مشسيتان،صو  -   ر
  نسخة من الدفرت الصحي، -
وثيقــــــة تثبــــــت إقامــــــة الوالــــــدين أو  -

الوصي الشرعي يف املقاطعة اجلغرافية 
ملؤسســــــة الرتبيـــــــة والتعلـــــــيم أو وثيقـــــــة 
  تثبت مقر عمل أحدهم يف حميطها،

اســــتمارة التســــجيل بقســــم الرتبيــــة  -
لسنة األوىل ابتدائي،    التحضريية أو 

  

  مدين.وفقا للنموذجني املعت
  

ـــــــــف  : 11املـــــــــادة  ـــــــــني املل ـــــــــتم حتي ي
نتظـــــــــــام،  املدرســـــــــــي للتلميـــــــــــذ(ة)، 

ئق واملستندات اآلتية :    لو
ئق املتعلقة مبساره الدراسي، -   الو
خمتلــــــــف الــــــــرخص املطلوبــــــــة مــــــــن  -

  األولياء،
املســــــــــتندات اخلاصــــــــــة بوضــــــــــعيته  -

  االجتماعية والصحية.
ميكــــــن ملؤسســــــة الرتبيــــــة والتعلــــــيم أن 

يــــة وثيقــــة تســــتعني، عنــــد  احلاجــــة، 
أخــــــــرى يقــــــــدمها الــــــــويل أو الوصــــــــي 

  الشرعي.
  

ـــــــق  : 12املـــــــادة  ئ ـــــــب الو ـــــــتم ترتي ي
أعـــــــــــــــاله  11املـــــــــــــــذكورة يف املـــــــــــــــادة 

  وتصنيفها وفق اجملاالت اآلتية:
  احلالة املدنية والعائلية،  -
املســــــــــــار املدرســــــــــــي للتلميــــــــــــذ(ة)  -

  ونتائجه،
  املواظبة واالنضباط، -
  ية،احلالة االجتماعية والصح -
ئــــق خمتلفــــة هلــــا صــــلة بتمــــدرس  - و

  التلميذ(ة).
  

جيب أال يتضـمن امللـف  : 13املادة 
املدرسـي للتلميـذ(ة) معلومـات ميكـن 
أن تســــــــيء إليــــــــه أو متــــــــس بســــــــمعة 

  عائلته. 
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ـــــادة  يتـــــوىل مـــــدير مؤسســـــة  : 14امل
الرتبيــة والتعلــيم مســك وتســيري امللــف 
املدرسي للتلميذ(ة)، وميكنـه تفـويض 

 مســـاعد املـــدير يف مســـك امللـــف إىل
املدرســة االبتدائيــة واملوظــف املكلــف 

والنـــاظر يف  الستشـــارة يف املتوســـطة
  الثانوية.

    
ال يسـمح ألي شـخص  : 15املادة 

إلطــــــــالع علــــــــى امللــــــــف املدرســــــــي 
للتلميــذ(ة) إال يف إطــار العمــل وبعــد 

  موافقة مدير املؤسسة. 
  

خيضـــــع امللـــــف املدرســـــي للتلميـــــذ(ة) 
  املهين.إىل قواعد السر 

  
يـــــــــتم حتويـــــــــل امللـــــــــف  : 16املـــــــــادة 

املدرســـــــــي للتلميـــــــــذ(ة) املعـــــــــين مـــــــــن 
مؤسســـــــــــته األصـــــــــــلية إىل املؤسســـــــــــة 
املســــتقبلة وفقــــا ألحكــــام القــــرار رقــــم 

 2015جــــــــــوان  15املــــــــــؤرخ يف  243
وكيفيــــــات حتويــــــل  املتضــــــمن شــــــروط

التالميــذ مــن مؤسســة للرتبيــة والتعلــيم 
  إىل أخرى.

   
ش يراقـــب موظفـــو التفتـــي :17املـــادة 

يف إطــــــار ممارســــــة مهــــــامهم ملفــــــات 
التالميــــــــذ ويتأكــــــــدون مــــــــن حســــــــن 

  مسكها وتسيريها.
   

  

 ســــــحب أيال ميكــــــن  : 18املــــــادة 
 (ة)امللـف املدرسـي للتلميـذ منوثيقة 

أو إتالفهــــــا، غــــــري أنــــــه ميكــــــن مــــــدير 
استنســـــاخ  الرتبيـــــة والتعلـــــيم مؤسســـــة

ئـــــــــق الســـــــــتعماهلا  عنـــــــــد بعـــــــــض الو
  احلاجة.

  
لميــذ(ة) حيفــظ ملــف الت : 19املــادة 

ايــــــــــة مســــــــــاره  الــــــــــذي وصــــــــــل إىل 
الدراســي أو انقطــع عــن الدراســة، يف 
أرشــــــــيف املؤسســــــــة، وفــــــــق التنظــــــــيم 

  اجلاري به العمل.
  

خيضـــــــــــــع تســـــــــــــجيل :  20املـــــــــــــادة 
التلميــــــــذ(ة) وفــــــــتح ومســــــــك ملفــــــــه 

يف مؤسســـة الرتبيـــة والتعلـــيم  املدرســـي
  اخلاصة ألحكام هذا القرار.

  
تلغـى أحكـام القـرار رقـم  : 21املادة 

مجادى األوىل عـام  6املؤرخ يف  834
نـــــــــــوفمرب ســـــــــــنة  13 املوافـــــــــــق 1412
  املذكور أعاله. 1991

  
توضــح مناشــري الحقــة،  : 22املــادة 

  عند احلاجة، أحكام هذا القرار. 
  

ينشـــــر هـــــذا القــــــرار يف  : 23املـــــادة 
  النشرة الرمسية للرتبية الوطنية. 

  
  2015جوان  15اجلزائر يف 

  وزيرة الرتبية الوطنية
  بن غربيت يةنور 
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  ةية اجلزائرية الدميقراطية الشعبياجلمهور 
  وزارة الرتبية الوطنية

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبلدية:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمديرية الرتبية لواليـة:   ــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملؤسسة:   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسنة الدراسية:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

لسنة األوىل ابتدائي   استمارة التسجيل 
  

  
لتلميذ(ة) - 1   معلومات خاصة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم التسجيل:  -   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسم ولقب التلميذ(ة):  -   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريخ ومكان امليالد:  -
لسنة األوىل النشاطات الرتبوية اليت مارسها التلميذ(ة) قبل االلت - حاق 

  ابتدائي:
  

نوع املؤسسة السابقة 
دها  اليت ار

  )1(التلميذ(ة)

  خاصة عمومية
قسم
 حتضريي

مدرسة
 قرآنية

روضة 
  أطفال

قسم 
 حتضريي

روضة 
  أطفال

     
      السنة الدراسية

  
لوالدين أو الوصي الشرعي - 2  )2(معلومات خاصة 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسم ولقب األم:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الوظيفة: ــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــاسم ولقب األب:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوظيفة: ـــــــــــــ   ـــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوظيفة:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:)2(اسم ولقب الويل الشرعي
                    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حرر بـ                  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  توقيع أحد الوالدين أو الوصي الشرعي                  

  

  ناسبة.يف اخلانة امل )X(ضع عالمة  )1(
  متأل يف حالة عدم وجود الوالدين.  )2(
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة الرتبية الوطنية

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبلدية:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمديرية الرتبية لواليـة:   ـــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملؤسسة:   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسنة الدراسية:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  استمارة التسجيل بقسم الرتبية التحضريية
  

لتلميذ(ة) - 1   معلومات خاصة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم التسجيل:  -   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسم ولقب التلميذ(ة):  -   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريخ ومكان امليالد:  -
اليت مارسها التلميذ(ة) قبل االلتحاق بقسم الرتبية النشاطات الرتبوية  -

  التحضريية:
نوع املؤسسة السابقة 

دها  اليت ار
  )1(التلميذ(ة)

  خاصة عمومية
 روضة أطفال  روضة أطفال مدرسة قرآنية

  
   السنة الدراسية

  
لوالدين أو الوصي الشرعي - 2  )2(معلومات خاصة 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسم ولقب األم: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الوظيفة: ــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــاسم ولقب األب:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوظيفة: ـــــــــــــ   ـــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوظيفة:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:)2(اسم ولقب الويل الشرعي
              

        
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حرر بـ                  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  توقيع أحد الوالدين أو الوصي الشرعي       
  

  .يف اخلانة املناسبة )X( ضع عالمة) 1(
  متأل يف حالة عدم وجود الوالدين.  )2(
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  الدميقراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية 
  وزارة الرتبية الوطنية

  الوزيرة
                          15/خ.و/و.ت.و/أ.258رقم: 

  
  السيدات والسادة 

 
ت ومدير  لوال  (للتنفيذ)   الرتبية 
ت  ونفتشامل   لكل املستو

 )والتنفيذ لمتابعةل(                  
    املؤسسات التعليمية ومدير 

 للتطبيق)(                           
   

املوضــوع : املنشــور اإلطــار املتعلــق 
  .2016-2015لسنة الدراسية 

 
ـــــــــي ـــــــــــدرج الدخـن ـــــــــــدرسـول املــــــــــ ي ـــــــــــــــــــ

يف إطــــــــار الشــــــــروع يف  2015-2016
رجـــــة يف برجمــــة وتنفيـــــذ العمليــــات املد
للخمســـية  املخطـــط التنمـــوي للقطـــاع

يف  ، وكــــــــذلك2019–2015املقبلــــــــة 
ســــــــــريورة  وحتســــــــــنيســــــــــياق تعميــــــــــق 

ويرتكــــــز  إصــــــالح املنظومــــــة الرتبويــــــة،
أساسا على العمـل ضـمن التوجهـات 

  اآلتية :  الرئيسية الثالثة

مواصــلة جتســيد العمليــات املتعلقــة  •
  ؛لتحوير البيداغوجي

 لنـــةالرتشـــيد والعقانتهـــاج أســـلوب  •
ــــــة  يف تســــــيري واســــــتعمال املــــــوارد املالي

  ؛واملادية والبشرية املتاحة

لـــــــدى مـــــــوظفي االحرتافيـــــــة دعـــــــم  •
 قطاع الرتبية الوطنية. 

  
ــــع  وهكــــذا، فــــإن العمليــــات الــــيت تطب
الــدخول املدرســي املقبــل، والــيت جيــب 

تــتم يف إطــار التوجهــات املــذكورة،  أن
  دف إىل: 

: ضــــــــــمان أحســــــــــن اســــــــــتئناف  أوال
ملقارنــة مــع لنشــاطات ا هليئــة الرتبويــة 

  السنوات السابقة؛
ــــــا ــــــد األطــــــر ني ت  : حتدي واملســــــتو

وأوقـــات التـــدخل مـــن طـــرف خمتلـــف 
والفــــــــــــــاعلني يف النظــــــــــــــام  األجهــــــــــــــزة
  الرتبوي؛
: تقيـــيم درجـــة التقـــدم يف تنفيـــذ  لثـــا

سـواء علـى  خمتلف العمليات املسـطرة
أو علــــــى مســــــتوى  املســــــتوى املركــــــزي
  اهلياكل الالممركزة.

  
ت يرتكـــز  وهلـــذا، فـــإن ترتيـــب األولـــو

للجانـــــــــب علـــــــــى األمهيـــــــــة املمنوحـــــــــة 
يف عمــــــل كــــــل هياكــــــل  البيــــــداغوجي

النظـــــــــــــام الرتبـــــــــــــوي وعلـــــــــــــى مجيـــــــــــــع 
ت.   املستو

  
 2016-2015إن الـــــدخول املدرســـــي 

جيـــــــــب أن يكـــــــــون إشـــــــــارة انطـــــــــالق 
تغيــــــــريات يف اجتــــــــاه حتســــــــني نوعيـــــــــة 

  التعليم املمنوح.
  



22 
 

تيبـا يتضـمن تر  إن هذا املنشور اإلطار
ت ويعـــرب عـــن حالـــة  منطقيـــا لألولـــو

ويف نفـــــــس الوقـــــــت  النظـــــــام الرتبـــــــوي
يســـــــطر اجتاهـــــــات العمـــــــل الواجـــــــب 

  القيام به.
 
I- ت الدخول املدرسي    أولو

  
-2015ي ـول املدرســـــــــز الدخـــــــــيتميــــــــ

العمليـــات  إلضـــافة إىل كـــل ،2016
ســــتئناف متــــدرس  املعتــــادة واملرتبطــــة 
النطــــــــــالق يف جتســــــــــيد  ــــــــــذ،  التالمي

املهيكلـــة واملتعلقـــة  عمليـــات الـــثالثال
ألداء البيـــــــــــــــــــداغوجي يف النظـــــــــــــــــــام 

  الرتبوي:

حتضري وتنصيب آليات ووسائل  -
املرافقة الضرورية (تكوين املفتشني 
املكلفني بتعميم التكوين، تكوين 
املدرسني، تكوين رؤساء املؤسسات، 
إعداد الكتب املدرسية والدالئل 
ذ املنهجية ودفاتر نشاطات التالمي

ودليل املعلم ورقمنة املوارد 
البيداغوجية...) وكل ذلك يهدف 
إىل تطبيق املناهج اجلديدة اليت يطلق 

للدخول  ،عليها مناهج اجليل الثاين
  .2017- 2016املدرسي 

  

  

اإلرســاء الفعلــي، ابتــداء مــن شــهر  -
، لنظــام جديــد للتقــومي 2015ســبتمرب 

 البيـــداغوجي يتجـــه أكثـــر حنـــو الرتكيـــز
 ويضــــــع حــــــدا لتعلمــــــاتعلــــــى بنــــــاء ا

  اآليل للمعارف. للحفظ واالسرتجاع

الرتكيز على املرحلة االبتدائية من  -
اجلوانب التنظيمية والبيداغوجية 
وهياكل االستقبال والوسائل املادية. 
وستشكل هذه املرحلة املوضوع 
احملوري للسياسة الرتبوية لوزارة الرتبية 
لنظر إىل مكانتها وأمهيتها  الوطنية 

اجلانب الكمي والنوعي يف بناء  من
    التعلمات األوىل لدى التالميذ.

 
يف جمــــــال املنــــــاهج واملواقيــــــت  .1

  والوسائل التعليمية:
  

تنــدرج العمليــات الــيت تباشــرها الــوزارة 
يف هــــذا اجملــــال ضــــمن احملــــور املتعلــــق 

ـــــدف إىل  لتحـــــوير البيـــــداغوجي، و
حتســــني الوضــــعية احلاليــــة مــــن خــــالل 

يـــداغوجي ( ضـــبط عمليـــة الضـــبط الب
ضـــــــبط ، التعلـــــــيم، ضـــــــبط التعلمـــــــات

التقيــيم ) وكــذا وجاهــة نظــام اإلرشــاد 
  والتوجيه املدرسي. 
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 حتسني التعلمات  -  أ
  

ــــــــة  ــــــــات بيداغوجي هنــــــــاك أيضــــــــا ترتيب
  موجهة لتحسني التعلمات منها :

التوســـــيع الفعلـــــي لالســـــتفادة مـــــن  •
الرتبيــة التحضــريية مــن منطلــق ضــمان 

بـــــني تكـــــافؤ الفـــــرص ومبـــــدأ املســـــاواة 
ــــــــة وذلــــــــك ــــــــاطق اجلغرافي ــــــــف املن  خمتل

بتنســـيق اجلهـــود مـــع قطاعـــات أخـــرى 
مع االنتهاء من هـذه العمليـة يف سـنة 

2017، 
التعلـيم املكيـف أقسام  توسيع فتح •

لفائــــدة التالميــــذ الــــذين يعــــانون مــــن 
ت يف الـــــتعلم و الـــــيت تســـــمح  صـــــعو

  بتنظيم املعاجلة البيداغوجية،
اخلاصــة الــيت  قســاماأل توســيع فــتح •

االحتياجــات تقبل األطفــال ذوي تســ
وفقــا ألحكــام القــرار الــوزاري  اخلاصــة

مــــــــــارس  13ي ـؤرخ فـــــــــــاملشــــــــــرتك املــــــــــ
2014، 

لتالميــــــــذ  • التكفــــــــل البيــــــــداغوجي 
املتمدرســــــــــني يف األقســــــــــام متعــــــــــددة 

ت  ،املستو
إعطــــــاء األمهيــــــة للبعــــــد التطبيقــــــي  •

يف  للتعلمــــــات : األعمــــــال التطبيقيــــــة
، ورشــــــات الكتابــــــة، املــــــواد التجريبيــــــة

تقنيـــــــــــات التعبـــــــــــري الكتـــــــــــايب، حـــــــــــل 
وضــــــــــــــعيات اإلشــــــــــــــكال، مشــــــــــــــروع 

 الدراسات،
 

ت  تعليم األمازيغية توسيع • يف وال
 جديدة،

مواصــــــــــلة إدمــــــــــاج تكنولوجيــــــــــات  •
اإلعــالم واالتصــال يف ميــادين التعلــيم 

 والتعلمات،
لتالميـــــــــذ  • املـــــــــاكثني يف التكفـــــــــل 

  .املستشفيات مدة طويلة
  
ـــــــــيم  -ب حتســـــــــني أســـــــــاليب التقي

  جيالبيداغو 
  

 إن جهاز التقييم البيداغوجي احلاىل
بتفضــيل ســريورة  يتطلــب التحــديث

ســــــتفتح  ،الــــــتعلم. وهلــــــذا الغــــــرض
ورشة ذات أمهية قصوى تسـتهدف 

التمـــــــــثالت وممارســـــــــات  مراجعـــــــــة
يف  التقيـــيم. ويـــتم بنـــاء هـــذا اجلهـــاز

  االجتاهات اآلتية :
ســـــيس جهـــــاز جديـــــد للتقـــــومي  •

البيداغوجي بغية وضع حد للحفظ 
للمعــارف. ســيبىن هــذا اجلهــاز اآليل 

بتمفصـــــــالته املفامهيـــــــة والوظيفيـــــــة 
يقــود إىل إعــادة  والعمليــة، علــى أن

ـــدة  ـــة جدي ـــاء ســـلوكات بيداغوجي بن
  لدى األساتذة. 

تعمــــــيم عمليــــــة الضــــــبط واملعاجلــــــة  •
للممارســة  كمبــدأ عملــي البيداغوجيــة
 قســــام. هــــذه العمليــــة الــــيتداخــــل األ

انطلقــــــــت خــــــــالل الســــــــنة الدراســــــــية 
جيــــــــــــب توســــــــــــيعها يف  2014-2015

 اجتاهني لتشمل: 
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  كل املواد التعليمية، -
ت التعليم . -  كل مستو
  

 هلــــــــــذا اإلجــــــــــراء إن األثــــــــــر املنطقــــــــــي
سيؤدي إىل ختفيض نسبة اإلعـادة يف 

  املراحل الثالث.
مباشــرة إجــراءات بســيطة للتقيــيم   •

البيـــــــداغوجي إبتـــــــداء مـــــــن الــــــــدخول 
تكـــــــــــــــون ذات طـــــــــــــــابع ، املدرســـــــــــــــي

ـــــــدف توجيـــــــه ال تعلـــــــيم تشخيصـــــــي 
والتعلمـــــــات انطالقـــــــا مـــــــن القـــــــدرات 

  احلقيقية للتلميذ.
  

املدرســــــي  إلرشــــــاد التكفــــــل –ج 
ـــة يف  واعتمـــاد املقـــاييس البيداغوجي

  عملية التوجيه 
  

إن ممارســـــــــات التقيـــــــــيم واملعاجلـــــــــة 
البيداغوجيـــة الـــيت ســـتطبع املســـائل 
لتوجيه واالرشاد املدرسـي  املتعلقة 
تستدعي سـلوكات حيـة مـن جانـب 

تذة واإلداريـــــــني واملفتشـــــــني األســـــــا
ومستشــــــاري التوجيــــــه واإلرشــــــاد، 

بنـاء مشـروع التلميـذ و  ستتجه حنـو
 مـــــــع لتوافـــــــق تنفيـــــــذه املتواصـــــــل

  واهتماماته.  قدراته ورغباته
 
  
  
  

ســـــتتكفل اهلياكـــــل املعنيـــــة  ،وعليـــــه
   بتحقيق األهداف اآلتية:

 دعـــم جهـــاز اإلرشـــاد املدرســـي يف •
للتكفــــــــــل املبكــــــــــر  النظــــــــــام الرتبــــــــــوي

ـــة لـــدى  ألبعـــاد النفســـية واالجتماعي
 العمـلتنميـة و  التالميذ وكـذا مبـواهبهم

ابتـــــداء مـــــن الســـــنة األوىل  ياإلرشـــــاد
رافقـــــــــة ملعلـــــــــى اخلصـــــــــوص متوســـــــــط 

ســــــــــاعدة التلميــــــــــذ علــــــــــى البنــــــــــاء وم
التــــــــــــــدرجيي ملشــــــــــــــروعه الشخصــــــــــــــي 
وإشــــــــــــراكه يف اختياراتــــــــــــه املدرســــــــــــية 

 ،واملهنية
العمــــــــل علــــــــى ترســــــــيخ منهجيــــــــة  •

لتوجيـــــــــه حنـــــــــو اإلرشـــــــــاد التـــــــــدرجيي ل
اجلذعني املشرتكني وحنو شعب السنة 
نـــوي وتشـــجيع التوجيـــه حنـــو  الثانيـــة 
ضــــيات وكــــذا حنــــو التعلــــيم  شــــعبة الر
والتكـــوين املهنيـــني انطالقـــا مـــن بدايـــة 
لعمليـات  املوسم الدراسي مع القيام 

 اإلعالمية الالزمة،
ـــا  • تكثيـــف املقـــابالت الـــيت يقـــوم 

 درســيمستشــارو التوجيــه واإلرشــاد امل
بغيـــــــة معاجلـــــــة الوضـــــــعيات النفســـــــية 

  واالجتماعية،
االســــــــــــــتئناس بــــــــــــــدليل اإلرشــــــــــــــاد  •

ــــراؤه  املدرســــي املعــــّد هلــــذا الغــــرض وإث
ـــــــــــدف االســـــــــــتجابة إىل املهـــــــــــارات 

  احلياتية لدى التالميذ،
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الــــتحكم الفعلــــي بكيفيــــة متدرجــــة  •
ودائمـــة يف آليـــات التوجيـــه مـــن أجـــل 

اية السنة.  جتنب  الطعون يف 

ســــــــــــني التســــــــــــيري يف جمــــــــــــال حت. 2
 اتالبيــداغوجي واإلداري للمؤسســ

  وتوفري شروط التمدرس الرتبوية
  

يرتكــز هــذا النــوع مــن التحســني علــى 
ـــــيت متكـــــن مـــــن  ـــــائج املالحظـــــة وال النت
تقــدير أثــر عمــل املســريين يف امليــدان، 
وذلــك بفضــل نظــام قياســات خــاص 
ن إبكل مقاطعة. ومـن أجـل ذلـك، فـ

مشروع املؤسسـة يـزود مبؤشـرات ذات 
لواليــةد لبلديــة و وكــذا  اللــة مرتبطــة 

ملؤشـــرات الوطنيــــة، وذلــــك للــــتمكن 
ـــــــة  ـــــــة احمللي ـــــــاء أجهـــــــزة للمقارن مـــــــن بن
والوطنيـــــــــة مث بعـــــــــد ذلـــــــــك للمقارنـــــــــة 

  الدولية.
  

إن اســـــــــــــــتعمال هـــــــــــــــذه املؤشـــــــــــــــرات 
والقياسات ستكون مـن هنـا فصـاعدا 
قاعــــــــدة عمــــــــل ملــــــــديري املؤسســــــــات 

مسـعى واملفتشني واليت جيب اعتبارها 
يهــــــدف إىل حتســــــني نوعيــــــة  امجاعيــــــ

والتكوينيــــــة املقدمــــــة  اخلدمــــــة الرتبويــــــة
حبيـث تقـوم علـى  انطالقا مـن الواقـع،
    مبدأ حتمية النتائج.

  
  

ويف هذا اإلطار ال بد من العمل مبـا  
  يلي :

يف كـــــل  االســـــتقبال قـــــدراتدعـــــم  •
املزيـــــد مـــــن ل ذبـــــالتعليميـــــة باألطـــــوار 

اجلهـــــــــــد يف جمـــــــــــال إجنـــــــــــاز اهلياكـــــــــــل 
 ،هياكل الدعم املدرسيالبيداغوجية و 

حتســـــني مقـــــاييس التمـــــدرس وفـــــق  •
ال ســــــيما تلــــــك أهــــــداف اإلصــــــالح 

 الـزمن الدراسـيسـتعمال تعلـق ت الـيت
مبعــــــــدل شــــــــغل القاعــــــــات ومعــــــــدل و 

  ،التأطري
نظـــــــــــام العمـــــــــــل علـــــــــــى تقلـــــــــــيص  •

 ،التعليم االبتدائي يف مرحلة الدوامني
 ملشـــــروعمواصـــــلة تطـــــوير العمـــــل  •

والـــــــتحكم يف األدوات الـــــــيت تســـــــمح 
 عداده ومتابعته وتقييمه، 

ـــــــات اإلعـــــــالم  • ـــــــف تكنولوجي توظي
 رقمنـــــــة اإلدارة واالتصـــــــال يف خدمـــــــة

بغرض تطوير ممارسة التسيري وحتسـني 
  ،اخلدمة العمومية

اجملــــــــــــالس الــــــــــــتحكم يف تنشــــــــــــيط  •
مـــــــــن حيـــــــــث الوقـــــــــت  البيداغوجيـــــــــة

والفعاليـــــــة واالنتظـــــــام خلدمـــــــة الفعـــــــل 
الرتبـــوي يف إطـــار التكامليـــة والتشـــاور 

ـــاء اختـــاذ القـــرارات وتبـــين احللـــول و  البن
 املناسبة خلصوصية كل وضعية.

  



26 
 

يف جمـــال رفـــع قـــدرات التكـــوين  .3
لــدعم التوجــه التــدرجيي حنــو حتقيــق 

  االحرتافية 
  

دف العمليـات املدرجـة ضـمن هـذا 
اجملال إىل حتسني أداء األسـاتذة ورفـع 
مــردود املنظومــة مــن خــالل العمليــات 

  التالية:
اللجـوء إىل التقليص التـدرجيي مـن  •

لتنســـيق  التوظيـــف املباشـــر و ذالـــك 
مــع قطــاع التعلــيم العــايل لرفــع قــدرات 

ويف هـــــذا  .املــــدارس العليـــــا لألســــاتذة
اإلطـــار، تنـــدرج العمليـــات الـــيت تقـــوم 
ـــا الـــوزارة يف ميـــدان التكـــوين األويل 
والتكــوين أثنــاء اخلدمــة والتكــوين عــن 

 بعد والتكوين املتخصص،
  حتياطيــــــــةالقــــــــوائم االاللجــــــــوء إىل  •

كلمــــــــــا كانــــــــــت هنــــــــــاك حاجــــــــــة إىل 
توظيـــــــف املســـــــتخلفني وهـــــــذا طبقـــــــا 
للنصوص الصادرة عن املديرية العامـة 

 للوظيفة العمومية،
مالئمـــــة الختيـــــار  اعتمـــــاد شـــــروط •

ـــــــــــة التعلـــــــــــيم  املنتســـــــــــبني اجلـــــــــــدد ملهن
لكفـــــــــاءات األساســـــــــية  ـــــــــدهم  وتزوي

املهنـــــــة، قصـــــــد إدمـــــــاجهم   ملمارســـــــة
بســـــــرعة مـــــــع إعطـــــــاء أمهيـــــــة قصـــــــوى 

خالقيـــات املهنـــة للمســـ ائل املرتبطـــة 
واالمتناع املطلق عن استعمال العنف 

 ، بكل أشكاله
ــــــــــــات التكــــــــــــوين   • مواصــــــــــــلة عملي

 اليت تعتمد على تشخيص  املستمر

احلاجيـــات املهنيـــة لـــدى األســـاتذة  •
وتكييفهــا  واملــؤطرين وترتيبهــا وبرجمتهــا

لتلبيــــة تلــــك احلاجيــــات، ويقــــع علــــى 
وظفي عاتق املعاهد الوطنية لتكوين م
حمّينــة  الرتبيــة الوطنيــة إعــداد خمططــات

 للتكوين .
  
II – احلكامة  
  

إن حتســـــــــني احلكامـــــــــة مـــــــــن خـــــــــالل 
ــــة ترمــــي  ــــة واإلداري ــــادة البيداغوجي القي

إىل إقامـــــــــــة علـــــــــــى األمـــــــــــد القصـــــــــــري 
الالمركزية بصـفة جيـدة وممنهجـة وإىل 
حتقيـــق االســـتقاللية بشـــكل يســـتوعبه 

لـربط  . هـذه احلكامـةاجلميع تسـمح 
ت النظــــــام  موالــــــتحك يف بلــــــوغ غــــــا

الرتبـــــــوي مـــــــع احـــــــرتام اخلصوصـــــــيات 
احملليــــــــــة األكثــــــــــر وجاهــــــــــة يف جمــــــــــال 
املساواة وتكافؤ الفرص. هذا املسعى 

  سيتجسد من خالل احملاور التالية :
: مواصــلة تعزيــز قــدرات القطــاع  أوال

يف جمـــــــــــــاالت هياكـــــــــــــل االســـــــــــــتقبال 
والتـــــــــأطري الرتبـــــــــوي واإلداري ودعــــــــــم 

ــــــــك مبــــــــنح ــــــــة  التمــــــــدرس؛ وذل األولوي
احتياجـــــا  األكثــــر للمنــــاطق اجلغرافيـــــة

 املـــــوارد، ذلـــــك لتحقيـــــق عنـــــد توزيـــــع
واحلــد مــن وتكــافؤ الفــرص اإلنصــاف 

ت الـــوطن وداخـــل  الفـــوارق بـــني وال
  الوالية نفسها،

: تعزيــــــز سياســــــة احلكومــــــة يف  نيــــــا
ــــــةســــــني حتجمــــــال  يف  اخلدمــــــة العمومي

    قطاع الرتبية الوطنية،
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للحكامــــــة  تنصــــــيب أداتــــــني:  لثــــــا
لتفتيش من خالل:  اخلاصة 

  هيئة التفتيش للوالية، -
  مشروع املقاطعة للمفتش. -
  

  تسيري املوارد البشرية 
 

اصــــــــــــــة العنايــــــــــــــة اخلتســــــــــــــتوجب 
، خططــات تســيري املــوارد البشــريةمب

  التقيد مبا يلي:
الذين بلغوا  إحالة مجيع املوظفني •

  السن القانونية على التقاعد،
ديد اللجان السهر على إنشاء وجت •

 املتساوية األعضاء،
 معوظيف التتنظيم مسابقات  •

احلرص على إجناز خمتلف عمليات 
التوظيف وفق التنظيم الساري 

  قبل الدخول املدرسي، املفعول
تنصيب كل املؤّطرين يف  •

لتأطيـر  م سواء تعلـق األمـر  مؤسسا
 البيداغوجياإلداري أو التأطري 

مل والع درسياملالدخول  قبلوذلك 
ضمان استقرارهم يف مواقع  على

 عملهم، 
التسجيل على قوائم التأهيل مع  •

واإلنصاف وتشجيع  اعتماد الشفافية
ملا  هذه العملية االبتكار عند إجناز

لغة لدى املوظفني.  هلا من أمهية
على التطبيق لذا، جيب السهر 

، الصارم والنزيه للقوانني الضابطة هلا

سة ملفات بدرا السيما ما تعلق منها
 املعنيني والنسب احملددة لكل رتبة.

اإلصغاء قصد املسامهة يف حل  •
املشاكل املطروحة من طرف ممثلي 

  خمتلف الفئات.
 

ومـــن املنتظـــر أن تســـاهم العمليـــات 
-2015ي ـســاالدر  املســطرة للموســم

يف حتقيـــق األهـــداف الرتبويـــة  2016
  املنشودة. 

  
III -  احملاور األساسية للعمليات

لدخاملتعلق -2015ي ـول املدرسـة 
2016  

  
يقتضي  حتقيق األهداف املنشودة إن

احرتام التدابري التنظيمية والرتبوية، 
لتعليمات والتوجيهات  والتقيد 
الرمسية املتعلقة بكل جمال والسهر 

  على تنفيذها ومتابعتها وتقييمها. 
  

احملور األول : التحكم يف عملية 
لدخول املدرسي على التخطيط ل

ت الرتبيةم   ستوى مدير
  

 حيتـــوي هـــذا احملـــور علـــى سلســـلة مـــن
ينبغـــــــــي ختطيطهـــــــــا العمليـــــــــات الـــــــــيت 

وتنفيـــذها يف إطـــار احلكامـــة الرشـــيدة 
نطــــالق الــــدخول امــــن أجــــل ضــــمان 

  يف أحسن الظروف.املدرسي 
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فــــــــإن الســــــــيدات والســــــــادة عليــــــــه، و  
مـــديري الرتبيـــة مـــدعوون إىل تكثيـــف 

رؤســاء املصــاحل ورؤســاء  بــني التنســيق
املؤسســات واملفتشــني ومــع األطــراف 
لــــــدخول  اخلارجيــــــة الــــــيت هلــــــا صــــــلة 

    .املدرسي
  

ومـــــن العمليـــــات الـــــيت تنـــــدرج ضـــــمن 
   هذا احملور ميكن ذكر ما يلي :

  
 ظروف التمدرس  .1
  
العمـــــل علـــــى حتقيـــــق التمـــــدرس  •

ــــاري لألطفــــال البــــالغني الســــن  اإلجب
) 6(ســــــــــــت ( القــــــــــــانوين للتمــــــــــــدرس

لنســــــــبة  )،نواتســــــــ لســــــــنة لوتعــــــــين 
األطفـــــــال ، 2016 -2015دراســـــــية ال

 31املولـــــودين مــــا بــــني أول جــــانفي و
، وفق مـا نصـت عليـه 2009 ديسمرب

التعليمــــــة الوزاريــــــة املشرتكــــــة الصــــــادرة 
. وعلـــى كـــل واليـــة 2009جــــوان 3يف 

 أن تتخــــــــذ كــــــــل الرتتيبــــــــات املتعلقــــــــة
حبســـاب نســـبة التمـــدرس يف صـــفوف 

 هذه الشرحية من األطفال.
رس ضـــــــــمان احلــــــــــق يف التمــــــــــد •

 )16(للتالميـــذ إىل غايـــة ســـتة عشـــر
  ، سنة

توقعــات التالميــذ حســب  ضــبط  •
 كل مستوى وكل مرحلة تعليمية 

 

عتبار وكـــــــل مؤسســـــــة  هـــــــا عمليـــــــة، 
 ،الدخول املدرسي حتضريحمورية يف 

تشـــــــــــكيل األفـــــــــــواج الرتبويـــــــــــة  •
مبراعـــــاة املقـــــاييس الرتبويـــــة  ،املتوقعـــــة

املعتمـــــدة ومرافـــــق االســـــتقبال املتـــــوفرة 
 .تالمهاواملتوقع اس

تعـــديل  عنـــد االقتضـــاء لـــذلك، يتعـــني
اجلغرافيـــة لضـــمان التوزيـــع  املقاطعـــات

ــــــــــى هياكــــــــــل  ــــــــــوازن للتالميــــــــــذ عل املت
  ،االستقبال

ــــــــداغوجي  • ــــــــأطري البي ضــــــــبط الت
لضـــــــمان التغطيـــــــة الشـــــــاملة  الكـــــــايف

احلـرص علـى و جلميع املـواد التعليميـة، 
االســتعمال العقــالين للمــوارد البشــرية 

 حمليــايــات والعمــل علــى تغطيــة احلاج
مــــــــــن خــــــــــالل اســــــــــتغالل املناصــــــــــب 
الشاغرة وإعادة توزيع التأطري الرتبـوي 
واإلداري علــــى املؤسســــات التعليميــــة 

وإعطــــــــــاء لواليــــــــــة توزيعــــــــــا متــــــــــواز 
 األولوية للمناطق النائية،

واإلداريـة  ضبط اخلـرائط الرتبويـة •
شـــــراك رؤســـــاء  ويـــــتم ذلـــــك بدقـــــة،

 فتشـــــــــــنياملاملؤسســـــــــــات التعليميـــــــــــة و 
هلـــــم خـــــالل شـــــهر وتبليغهـــــا  املعنيـــــني
، ليتســـىن للمؤسســـات 2015جويليـــة 

 التعليميـــــة إجنـــــاز التنظيمـــــات الرتبويـــــة
قبـــــل اخلــــــروج إىل  وجـــــداول التوقيـــــت

   ،العطلة وتفادي التعديالت املتكررة
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مــــع وجــــوب احــــرتام احلجــــم الســــاعي 
 األسبوعي املقرر لكل أستاذ.

  
 حتضري اهلياكل املدرسية اجلديـدة .2

   2015أوت  31 يف أجل ال يتعدى
  

ولذلك جيب السهر على تنفيذ 
  التوصيات التالية :

لتنسيق  • استالم اهلياكل اجلديدة 
إلجناز،   مع املصاحل الوالئية املكلفة 

التقيــــــــد بشــــــــروط وكيفيــــــــة إعــــــــداد  •
ملفــــــــــات اإلنشــــــــــاء أو التحويــــــــــل أو 
اإللغــاء للمؤسســات الرتبويــة وهياكــل 

  الدعم،
لتوجيهــــــات الوطنيــــــة يف  • االلتــــــزام 
لتحضري اجليـد للملفـات الـيت تعـرض ا

علــــــــــــى اللجنــــــــــــة الوزاريــــــــــــة إلنشــــــــــــاء 
املؤسسـات لدراســتها قبــل الفــاتح مــن 

 ،2015شهر سبتمرب
ضــبط وضــعية حماســبة املؤسســات  •

التعليميـــــــــة الـــــــــيت تقـــــــــرتح لإللغـــــــــاء أو 
 ،التحويل

ضــــــــبط وضــــــــعية هياكــــــــل الــــــــدعم  •
 املقرتحة للفتح أو للغلق،

الرتميم من الغالف برجمة عمليات  •
هيـــــــــــــل املـــــــــــــايل  املوجـــــــــــــه إلعـــــــــــــادة 

 املؤسسات قبل الدخول املدرسي،
ضمان تـوفر التجهيـزات والوسـائل  •

 التعليمية للهياكل املدرسية اجلديدة.
 

أشـــــــــــغال الرتمـــــــــــيم والصـــــــــــيانة  .3
 والصحة واألمن 

 
 استغالل العطل املدرسية فيما يلي :

لتنســيق الفعلــي  إجنــاز الرتميمــات •
مـــــع اجلماعـــــات احملليـــــة فيمـــــا يتعلـــــق 

  ، ميم املدارس االبتدائيةبرت 
عمـــــــال الصـــــــيانة مبـــــــا يف  • القيـــــــام 

لتدفئــة يف املؤسســات  ذلــك اخلاصــة 
  التعليمية،

جتديد التجهيزات ملختلف مراحل  •
التعلـــيم وفـــق االحتياجـــات الضـــرورية، 
مع مراعاة الرتتيبـات القانونيـة املتعلقـة 
ســـــــقاط العتـــــــاد القـــــــدمي، والصـــــــيانة 

ســتعملة الدوريــة لألجهــزة والوســائل امل
يف املخــــــــابر ويف إدارات املؤسســـــــــات 

  التعليمية،
خبصوص هياكل الدعم، البد مـن  •

جلانب الصحي واألمين مـع  التكفل 
اجلماعات احمللية، خاصة عنـد إعـداد 
شــهادة املطابقــة علــى أن تكــون هــذه 

  العملية قبل الدخول املدرسي،
املؤسســـــــات التعليميـــــــة  اســـــــتغالل •

خارج أوقـات عملهـا إلجنـاز حصـص 
الدعم اليت تنظمها املراكـز اجلهويـة أو 

  .الوالئية للتعليم والتكوين عن بعد
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مؤسسات الرتبية والتعليم  فتح .4
   اخلاصة

إيداع طلبات إنشاء مؤسسات  •
ت  الرتبية والتعليم اخلاصة لدى مدير
مللفات التقنية الكاملة  الرتبية مرفقة 
طبقا لبنود دفرت الشروط وأحكام 

املؤرخ  432-05ذي رقم املرسوم التنفي
، الذي حيدد 2005نوفمرب  8يف 

شروط إنشاء مؤسسات الرتبية 
  ،والتعليم اخلاصة

الرتخيص بفتح مؤسسات الرتبية  •
والتعليم اخلاصة وممارسة النشاط 

د التأكد من توفر عالرتبوي إال ب
للهيكل  مجيع املقاييس التقنية

  ومرافقه.
  
التسيري املايل التحكم يف  .5

   للمؤسسات التعليميةي واملاد
عتمادات املالية ضرورية اال إن

لضمان السري احلسن للمؤسسات 
 ،لذا .التعليمية وخاصة اجلديدة منها

السادة مديري السيدات و جيب على 
  الرتبية اختاذ الرتتيبات التالية:

السهر على تطبيق النصوص  •
ن شغل السكنات أالرمسية بش

الوظيفية اإللزامية أثناء حركة 
  ،وظفنيامل
ات املؤسســـــــــــات إعـــــــــــداد ميزانيـــــــــــ •

ـــة املنشـــأة  حـــديثا فـــور تلقيهـــا التعليمي
ت ـــــــــة اإلعـــــــــا  هلـــــــــا املخصصـــــــــة املالي

منهـــا مصـــادق عليهـــا  نســـخة وحتويـــل
  إىل اإلدارة املركزية،

الشـــــروع فـــــور إنشـــــاء املؤسســـــات  •
ت اخلاصــــة  اجلديــــدة يف فــــتح احلســــا

 الواليــــــــة وموافــــــــاةـــــــا لــــــــدى خزينــــــــة 
  ا،رة لوزاصاحل املعنية امل
ضـــــــــــــــبط البطاقـــــــــــــــات الوصـــــــــــــــفية  •

ت  للمؤسســـــات قصـــــد حتديـــــد إعـــــا
تســــــيري الثالثــــــي األخــــــري مــــــن الســــــنة 

  .املالية
  

اإلجراءات الواجب  احملور الثاين:
اختاذها النطالق الدروس من اليوم 

  األول للدخول املدرسي
  

إن اهلدف املنشود من هذه السنة 
الدراسية هو حتقيق زمن دراسي 

س الدولية على أن يتوافق مع املقايي
  .أسبوعا دراسيا 32ال يقل عن 

  
املؤسسات  جيب أن تقوملذلك 

 الالزمة التعليمية بكل التحضريات
 قبل اخلروج إىل العطلة الصيفية

يف سبتمرب  وقبل دخول التالميذ
2015 .  

  
رؤساء املؤسسات  : جيب على أوال

توفري كل الشروط هم يومساعد
التاريخ يف الستقبال التالميذ الالزمة 
وضمان  للدخول املدرسياحملدد 
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االنطالق الفعلي للدروس من اليوم 
  األول.

  
إن السيدات والسادة مديري  : نيا

املؤسسات التعليمية مدعوون إىل 
قبل اخلروج إىل ضبط كل الرتتيبات 

لتنسيق مع  ، العطلة كل ويتم ذلك 
. واهلدف من ذلك األطراف املعنية

ة لالنطالق هو توفري الظروف الالزم
لفتح  الفعلي للدروس ويكون هذا

  اإلجباري لكل مرافق املؤسسة. 
  

ومن بني هذه العمليات ميكن ذكر 
  ما يلي:

  
ألساتذة  العمليات اليت هلا صلة 

  واإلدارة:
ــــــــــأطري رياحلــــــــــرص علــــــــــى تــــــــــوف •  الت

البيــــداغوجي واإلداري للســــري احلســــن 
لتنســـــــيق مـــــــع مصـــــــاحل للمؤسســـــــة و 
 ،مديرية الرتبية

وإرســــــال  األقســــــامجمــــــالس عقــــــد  •
الكشوف فـور االنتهـاء منهـا لتمكـني 
ـــــــائهم مـــــــن إجـــــــراءات ـــــــذ وأولي  التالمي

 ،الطعن
تقــدمي إجــراءات الطعــون إىل شــهر  •

جيلهـــا إىل شـــهر  ـــة بـــدال مـــن  جويلي
لشـــــروط املنظمـــــة  ســـــبتمرب وااللتـــــزام 
لعملية الطعن ودراستها والفصل فيها 

 قبل اخلروج إىل العطلة،

 اســـتقبال تنصـــيب وتفعيـــل خـــال •
ت الرتبيــــة  ــــائهم مبــــدير ــــذ وأولي التالمي

ـــــــا  واملؤسســـــــات التعليميـــــــة حيـــــــث أ
تســـــاهم يف جنـــــاح الـــــدخول املدرســـــي 
مـــن خـــالل التوجيهـــات واإلرشـــادات 

  ئهم،للتالميذ وأولياتقدمها اليت 
احلــــــــــرص علــــــــــى تقيــــــــــد معلمــــــــــي  •

وأســــاتذة التعلــــيم االبتــــدائي واألوليــــاء 
ضـــــمون املنشـــــور املتعلـــــق بتخفيـــــف مب
ـــــــــــد قائمـــــــــــة األدوات احمل فظـــــــــــة وحتدي

 ،املدرسية
ـــــذ  • ـــــة وضـــــعية حضـــــور التالمي مراقب

 ،واألساتذة
 النظــــام الــــداخلي للمؤسســــةإعــــداد  •

شــــــــراك أعضــــــــاء اجلماعــــــــة الرتبويــــــــة 
واحلرص على انسجامه مع النصوص 

وضــــعه يف متنــــاول الســــارية املفعــــول و 
مع تقدميه للتالميـذ  التالميذ واألولياء

 يف حصــــــــة خاصــــــــة بدايــــــــة الــــــــدخول
 .املدرسي

  
لتالميـــذ  العمليـــات الـــيت هلـــا صـــلة 

  واألولياء:
تســــــــــجيل االنطـــــــــالق يف عمليـــــــــة  •

التالميــذ وحتضــري قــوائمهم ابتــداء مــن 
ــــــع ــــــة، وكــــــذا بي ــــــب  شــــــهر جويلي الكت

ـــــــــــــى مســـــــــــــتوى كـــــــــــــل  املدرســـــــــــــية عل
 املؤسسات،

اإلعادة للتالميذ الذين  ةفرص منح •
وتنظـــــيم  مل يســـــبق هلـــــم إعـــــادة الســـــنة

 ،ماملعاجلة البيداغوجية هل
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 ري املنـــــــــــاهجتـــــــــــوفالســـــــــــهر علـــــــــــى  •
واألدوات التعليميـة  ةاملدرسـي والكتب

 ،الالزمة للتمدرس
إعــــداد جــــداول التوقيــــت ووضــــعها   •

يف  يف متنــــــــاول املعلمــــــــني واألســــــــاتذة
    ،شهر جويلية

عــدم مطالبــة التالميــذ املتمدرســني  •
ــــــق اخلاصــــــة القــــــدامى  ئ ــــــد الو بتجدي

 ،حلالة املدنية
 التالميــــــــــــذ الراســــــــــــبني يف إعــــــــــــالم •

اية  ت  مؤسسات التعليم يف امتحا
ملســالك املتاحــة هلــم ال ســيما  الســنة 

التســـــــــجيل لـــــــــدى الـــــــــديوان الـــــــــوطين 
للتعلـــيم والتكـــوين عـــن بعـــد، والتعلـــيم 
والتكوين املهنيني وذلـك قصـد حماربـة 

 التسرب املدرسي.
  

حتسني األداء  احملور الثالث :
  غوجياالبيد

    
إن حتســــــــــــني العمـــــــــــــل البيـــــــــــــداغوجي 

لمنــــــاهج ل املنــــــتظم تنــــــاولليتجســــــد 
الــيت البيداغوجيــة  نهجيــةملو الدراســية 

ـــــــة املســـــــطرة  حتقـــــــق األهـــــــداف الرتبوي
ــــــــيت  واالهتمــــــــام لتــــــــدابري الرتبويــــــــة ال

ت املنشــودة  ،تســاهم يف حتقيــق الغــا
  ومنها: 

إعـــداد تـــدرجات للمنهـــاج يف كـــل  •
الســنة  مســتوى تعليمــي مبراعــاة تنظــيم

 الدراسية، 

الختبـــارا • ت االســـتدراكية العنايـــة 
يف مـــــــــــــــرحليت التعلـــــــــــــــيم االبتـــــــــــــــدائي 
واملتوســــــط وفــــــق نــــــص املنشــــــور رقــــــم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤرخ  /137/0.0.2 املـــــــــــــــــــــ
ي واملنشـــــــور رقـــــــم  ،27/07/2009ف
  ،2014أوت  26املؤرخ يف  138

أداء  تقيـــــــــيمعمليـــــــــات  اســـــــــتغالل •
املؤسســـــــات علـــــــى ضـــــــوء املؤشـــــــرات 

 تمدة،املع
نتــــائج االختبــــارات مــــع  اســــتغالل •

 تهـــــانومقار دراســـــي ايـــــة كـــــل فصـــــل 
ت  نتائجب  الرمسية،االمتحا
ترقيــــــة نشــــــاطات املطالعــــــة خــــــارج  •

واســـــتثمار مـــــا  الوعـــــاء الـــــزمين الرمســـــي
تــــــــوفره املكتبــــــــات املدرســــــــية الــــــــيت مت 
لكتـــب املالئمـــة لرتقيـــة هـــذا  تعزيزهـــا 

النشــــــــــــــاط، وحتســــــــــــــيس األســــــــــــــاتذة 
مهيــــــــــة هــــــــــذا والتالميـــــــــذ  واألوليــــــــــاء 

ة الفكريــــــة يــــــالنشــــــاط يف تنميــــــة امللك
ـــــــدى الت ــــــــاء ل ـــــــذ، واملســـــــامهة يف بن لمي

ـــــــب متابعـــــــة  التعلمـــــــات. وهـــــــذا يتطل
مســتمرة هلــذه العمليــة وتقييمهــا دور 

لـوزارة ب  تقـاريروموافاة املصاحل املعنية 
  ،ونتائجها سريهاعن 

إعطــــــاء العنايــــــة الالزمــــــة للتكفــــــل  •
لتالميذ بعـد أوقـات الدراسـة الرمسيـة 

أنشـــــطة الصـــــفية  مـــــن خـــــالل تنظـــــيم
علــــــــى حتســــــــيس  والعمــــــــل ،وترفيهيــــــــة

األوليــــــاء واملعلمــــــني مــــــن أجــــــل بقــــــاء 
تالميــــــــــــذ الســــــــــــنتني األوىل والثانيــــــــــــة 

لتوحيــــــد أوقــــــات  ملؤسســــــة ابتــــــدائي
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مـــــــــن أالـــــــــدخول واخلـــــــــروج وضـــــــــمان 
 ،التالميذ وسالمتهم

تطوير النشاطات الثقافية كسند  •
لتعلم اللغة العربية و اللغات األجنبية 

   و خاصة املسرح املدرسي.
  

التـــــــأطري  تكـــــــويناحملـــــــور الرابـــــــع : 
  البيداغوجي واإلداري

  
 يشــــــكل التكــــــوين 

ٌ
 اتبــــــكِّ َر إحــــــدى امل

إصــــالح النظــــام الرتبــــوي، يف وريــــة احمل
ســـتطبع  وأحـــد احملـــاور األساســـية الـــيت

خـــــــــالل اخلمســـــــــية املقبلـــــــــة،  العمـــــــــل
للتجســــــــيد التــــــــدرجيي لالحرتافيــــــــة يف 

ـــــة، أشـــــكال مـــــن خـــــالل  قطـــــاع الرتبي
: التكـــــــوين األويل، التكـــــــوين األربعـــــــة

كــوين املتخصــص، والتكــوين أثنــاء الت
وحــــىت  ، والتكــــوين عــــن بعــــد.اخلدمــــة

نــتمكن مــن الــتحكم فيــه أكثــر، علــى 
   :مديري الرتبية اختاذ الرتتيبات التالية

للتكـــوين  إعطـــاء األمهيـــة القصـــوى •
التعيــــني بعــــد التوظيــــف  الــــذي يســــبق

 املباشر و قبل انطالق الدراسة،
الســـــهر علـــــى اســـــتقبال األســـــاتذة  •

 إطــــــار التــــــداريب الــــــيت املرتبصــــــني يف
 جترى يف الوسط املهين،

برجمــــــة حصــــــص تكوينيــــــة حتــــــت   •
 إشراف املفتشني أو األساتذة 

 
 

لفائـــــدة املســـــتخلفني علـــــى  املكـــــونني
 املناصب الشاغرة،

بعـــد ملعلمـــي ن عـــن يمتابعـــة التكـــو  •
املدرســـــة االبتدائيـــــة وأســـــاتذة التعلـــــيم 
لتنســيق مــع مراكــز جامعــة  املتوســط 

بقــــــــا للقــــــــرار التكــــــــوين املتواصــــــــل، ط
ـــــــــــــــــــوزاري املشـــــــــــــــــــرتك املـــــــــــــــــــؤرخ يف  ال

لتكـــــــــــوين  17/11/2013 واملتعلـــــــــــق 
  املستمر.

  
ـــــة ـــــاء اخلدم  ،لنســـــبة للتكـــــوين أثن

لعمليات التالية   :جيب القيام 
 أثناء اخلدمةتنفيذ خمطط التكوين  •

  وفق متطلبات جودة التعليم،
مواصــــلة تكــــوين مــــوظفي القطــــاع  •

  دون استثناء يف املعلوماتية،
التنميــــة  لتكــــوين يف ميــــداينإدراج ا •

 اإلعــــــالم البشــــــرية ويف تكنولوجيــــــات
 واالتصال،

إدراج تكـــــوين ميـــــداين متخصـــــص  •
يف اســـــــــــــتعمال وصـــــــــــــيانة األجهـــــــــــــزة 
والوســائل التعليميــة لألســاتذة وتقنيــي 

 املخابر،
إدراج أســـــــــاتذة الـــــــــديوان الـــــــــوطين  •

ـــــيم والتكـــــوين عـــــن بعـــــد ضـــــمن  للتعل
لتكـــــــــــــــــوين  األســـــــــــــــــاتذة املعنيـــــــــــــــــني 

م البيداغوجي ا لتجـرييب أو ضـمن األ
البيداغوجيــــــــة األســــــــبوعية مــــــــع بقيــــــــة 

  زمالئهم يف املؤسسات التعليمية.
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جتــــــدر اإلشــــــارة إىل ضــــــرورة التكفــــــل 
بتكوين املوظفني الذين تـنص أحكـام 
املرســـــــــــــومني التنفيـــــــــــــذيني املتعلقـــــــــــــني 
لقـــــــانون األساســـــــي لعمـــــــال قطـــــــاع 
الرتبية الوطنية وكذا القانون األساسي 

كة علـــــــــى متابعـــــــــة لألســـــــــالك املشـــــــــرت 
التكـــوين قبـــل الرتقيـــة بعـــد النجـــاح يف 
ت املهنية أو التسجيل على  االمتحا

 قوائم التأهيل. 
  

تعزيز عمليات احملور اخلامس : 
وترقية النشاط  دعم التمدرس

ضي    الثقايف والر
 

دعــــم التمــــدرس إىل  عمليــــات ــــدف
 للجميـع النجـاحضمان تكـافؤ فـرص 

ـــــــــة احلـــــــــد مـــــــــن الفـــــــــوارق االجتماعو  ي
 ،والقضــــــاء علــــــى التســــــرب املدرســــــي

 منحـــــــــــة التمـــــــــــدرس علـــــــــــى ترتكـــــــــــزو 
، واإلطعام والنقـل والتضـامن املدرسـي

إلضـــــــــــافة إىل األنشـــــــــــطة الثقافيـــــــــــة 
ضية. جتسـيدها مـن لذلك جيـب  والر

  خالل القيام مبا يلي: 
نحـــة التكفـــل مب :منحـــة التمـــدرس •

ضــــــــبط قــــــــوائم التالميــــــــذ بالتمــــــــدرس 
 دج، 3000املســــــتفيدين مــــــن منحــــــة 

 قبـــــــل الـــــــدخول املدرســـــــي إعـــــــدادهاو 
العمــــــــــــــــل علــــــــــــــــى و  ،2016 -2015
ا عنــــد الــــدخول، أل هاميتســــل صــــحا

لــــــوزارة  مــــــع موافــــــاة املديريــــــة املعنيــــــة 
    ،بصفة دورية لوضعية

العنايــــــــــة  :التضــــــــــامن املدرســــــــــي •
 شـــــــــــــــــراك لتضـــــــــــــــــامن املدرســـــــــــــــــي

ت الوالئيــة و  اجلماعــات احملليــة املــدير
لنشــــــــــــــاط االجتمــــــــــــــاعي  املكلفــــــــــــــة 

ـــــاو  ـــــذ مجعي ـــــاء التالمي اللجـــــان و ت أولي
الوالئيـــــــة للتضـــــــامن الـــــــوطين واهلـــــــالل 

إلضــــــــــــافة إىل  ،األمحــــــــــــر اجلزائــــــــــــري
 قطاعات أخرى تنشط يف هذا اجملـال
يف مجــــع املســــاعدات وتوزيعهــــا علــــى 

الـــذين هـــم يف أمـــس احلاجـــة  التالميـــذ
   ،إليها عند الدخول املدرسي

احلـــرص علـــى : املدرســـي اإلطعـــام •
اليـوم  ابتداء مناملطاعم املدرسية فتح 

مــــع العمــــل  األول للــــدخول املدرســــي
علـــــــــى حتســـــــــني الوجبـــــــــات الغذائيـــــــــة 

وتطبيــــــــــق كــــــــــل املناشــــــــــري  تهــــــــــاومراقب
ذا املوضوع  ،والتعليمات املرتبطة 

ضــــمان النقــــل النقــــل املدرســــي:  •
لتنســــــيق مــــــع اجلماعــــــات  املدرســــــي 

يف املنـــاطق  والتضـــامن الســـيما احملليـــة
  النائية،

حــدات فــتح و الصــحة املدرســية:  •
ملؤسسات  الكشف واملتابعة املنصبة 
الرتبويــــــــة وجتهيزهــــــــا ومتابعــــــــة ســــــــريها 
ت الصــــــــحة  لتنســــــــيق مــــــــع مــــــــدير

والعمـــــــل علـــــــى تنشـــــــيط  والســـــــكان،
النـــوادي الصـــحية لتفعيـــل دور الرتبيـــة 

ــــــــــة الصــــــــــحية  يف التحســــــــــيس والتوعي
واآلفــــــــــــــــات   مبخــــــــــــــــاطر األمــــــــــــــــراض

 االجتماعية يف الوسط املدرسي.
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الوســــــــــط تنظــــــــــيم النشــــــــــاطات يف 
  : املدرسي

ـــــــى تنظـــــــيم نشـــــــاطات  • الســـــــهر عل
بتســـطري  التفـــتح علـــى احملـــيط والثقافـــة

ــــــري ومتنــــــوع وفــــــق  مج ســــــنوي ث بــــــر
مج العـــــــــــام للـــــــــــوزارة (تنظـــــــــــيم  ـــــــــــرب ال

وثقافيــة  مســابقات ومنافســات علميــة
م واألعيــــاد  ضــــية وترفيهيــــة يف األ ور
الوطنيــــــــة والدينيــــــــة)، والســــــــهر علــــــــى 
ـــــــــة  رات وخرجـــــــــات ميداني تنظـــــــــيم ز

يف إطــــــار التفــــــتح علــــــى  ســــــتطالعيةا
 احمليط،

ســـــــيس مجعيـــــــات  العمـــــــل علـــــــى •
ـــــذ يف كـــــل املؤسســـــات  ـــــاء التالمي أولي

املــؤرخ  216وفــق املنشــور رقــم  الرتبويــة
 ،2014فيفري  20يف 
ـــــــى تنظـــــــيم نشـــــــاطات  • الســـــــهر عل

 احتفائية قبيل العطل املدرسية.
    

علــــى ضــــوء مــــا ســــبق ذكــــره يف هــــذا 
يم املنشــور، فــإن األمــر يســتوجب تنظــ

لتحضــــــــــــــري  اجتماعــــــــــــــات تنســــــــــــــيقية
 مستوى كل  الدخول املدرسي على

 
 
 
 
 
 
 

يدات حتـــــــــت إشـــــــــراف الســـــــــ واليـــــــــة،
ملـف  الرتبية، وإعداد يمدير  والسادة

متكامـــل يف املوضـــوع، ليقـــدم الحقـــا 
  ،إىل وزارة الرتبية الوطنية

  
وعليه، فإين أؤكد على األمهيـة البالغـة 
الـــــــــيت يكتســـــــــيها حتضـــــــــري الـــــــــدخول 

افر جهــود ظــرورة تاملدرســي وعلــى ضــ
مجيـــــــــع املعنيـــــــــني، كـــــــــل مـــــــــن موقـــــــــع 

املوســــم الدراســــي مســــؤوليته، لينطلــــق 
كـــــــل بظـــــــروف أحســـــــن اليف  املقبـــــــل

ـــــــــــع املؤسســـــــــــات ت ويف مجي ـــــــــــوال  ال
  .التعليمية

   
أطلـــــــب مـــــــنكم العمـــــــل علـــــــى  ا،لـــــــذ

التجســـــــيد الفعلـــــــي لكـــــــل الرتتيبـــــــات 
الــــــــواردة يف هـــــــــذا املنشـــــــــور ومتابعـــــــــة 

حل صـااملتنفيذها بكـل عنايـة، وإبـالغ 
ي وزارة الرتبيـــــــة الوطنيـــــــة املركزيـــــــة بـــــــ

    صعوبة حمتملة.
  

 2015جوان  11اجلزائر يف 
  وزيرة الرتبية الوطنية
  نورية بن غربيت

   



36 
 

  الدميقراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية 
  وزارة الرتبية الوطنية

  األمينة العامة
                          15/و.ت.و/أ.ع/619رقم: 

  
  السادة السيدات و إلـى 

تمديري  لوال   (للتنفيذ)  الرتبية 
  مفتشي الرتبية الوطنية 

(لإلعــالم واملتابعــة)                   
  مفتشي التعليم املتوسط 

(لإلعــالم واملتابعــة)                   
  مفتشي التعليم االبتدائي 

  (لإلعالم واملتابعة)
           التعليمية مديري املؤسسات

  (للتطبيق)                           
  

ــــــــــة  ــــــــــات تنظيمي املوضــــــــــوع : ترتيب
ـــــــــــدخول  ـــــــــــة ختـــــــــــص ال وبيداغوجي

  .2015/2016املدرسي 
  

املنشــــــــــور اإلطــــــــــار رقــــــــــم املرجــــــــــع : 
/و.ت.و/أ.خ.و/ املــــــــــــــــــــــؤرخ يف 258

املتعلـــــــــــــــق بتحضـــــــــــــــري  11/06/2015
  . 2015/2016الدخول املدرسي 

       
ــــــات املتعلقــــــة  ــــــذ العملي يف إطــــــار تنفي

درســـــي املقبـــــل، بتحضــــري الـــــدخول امل
وانتهـــــــــــــــاج أســـــــــــــــلوب احلوكمـــــــــــــــة يف 
الرتتيبــــــات املتعلقــــــة بتهيئــــــة الظــــــروف 
 الستقبال التالميذ واالنطالق الفعلي 

للدراســــــــة ابتــــــــداء مــــــــن اليــــــــوم األول 
لــدخول التالميــذ، يشــرفين أن أطلــب 
مــــــــنكم دعــــــــوة مــــــــديري املؤسســــــــات 
 التعليميــــــــة إىل العمــــــــل علــــــــى تنفيــــــــذ
ه، واالنتهـــــــاء ـــــــواردة أد  العمليـــــــات ال

منهــــــــــــا قبــــــــــــل اخلــــــــــــروج إىل العطلــــــــــــة 
  الصيفية. 

  
ضــمان تســجيل التالميــذ يف شــهر  .1

جويليـــــــــة قبـــــــــل اخلـــــــــروج إىل العطلـــــــــة 
الصــــــيفية بعــــــد انعقــــــاد كــــــل جمــــــالس 

ضــبط األقســام والقبــول والتوجيــه مــع 
قــــــــوائم التالميــــــــذ وتشــــــــكيل األفــــــــواج 
الرتبويــة حســب كــل مســتوى ويف كــل 

ت املركزيــــة   ،مؤسســــة وموافــــاة املــــدير
لوضـــعية املتوصـــل كـــل فيمـــا  يعنيهـــا 

اية شهر جويلية.   إليها قبل 
قســـــــــام  .2 عقـــــــــد جمـــــــــالس خاصـــــــــة 

ت مباشـــــرة بعـــــد اإلعـــــالن  االمتحـــــا
  عن النتائج،

وجــوب توســيع فــتح أقســام الرتبيــة  .3
التحضـــــــــريية يف املـــــــــدارس االبتدائيـــــــــة 

ــــــــــــالغني مخــــــــــــس ( ) 05لألطفــــــــــــال الب
ســـــنوات كلمـــــا تـــــوفرت اإلمكانيـــــات 

ت املاديــة و البشرية،خاصــة يف  الــوال
الــيت تســجل اخنفاضــا يف نســبة تغطيــة 

)، % 50الرتبية التحضـريية (أقـل مـن 
مـــــع العمـــــل علـــــى فـــــتح قســـــم للرتبيـــــة 
التحضــــــريية علــــــى األقــــــل يف مدرســــــة 

 جديدة.
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العمـــــــل علـــــــى ضـــــــمان التمـــــــدرس  .4
ـــــــالغني الســـــــن  الشـــــــامل لألطفـــــــال الب

ســــــــــنوات) لاللتحــــــــــاق  6القــــــــــانوين (
لتنســيق مــع  مبقاعــد الدراســة وذلــك 

الس الشـــــــــعبية البلديـــــــــة، عمـــــــــال اجملـــــــــ
 1لتعليمـــــــة الوزاريـــــــة املشـــــــرتكة رقـــــــم 

واملتعلقـة  2009جوان  03املؤرخة يف 
جباريــــة تســــجيل األطفــــال البــــالغني 
ن  ســـن التمـــدرس اإلجبـــاري، علمـــا 
هـــذه الســـنة، التســـجيل إلزامـــي لكـــل 

ــــودين بــــني  جــــانفي  01األطفــــال املول
 . 2009ديسمرب  31و 2009

أذكـــركم بضـــرورة  ويف هـــذا الســـياق،
متابعــــة عمليــــة تســــجيل األطفــــال يف 
الســنة األوىل ابتــدائي للســنة الدراســية 

ـــــــــة  2015/2016 مـــــــــع موافـــــــــاة مديري
ـــــيم األساســـــي بنســـــبة التمـــــدرس  التعل

اية شهر جوان.   هلذه الفئة قبل 
توزيـــــع اخلـــــرائط الرتبويـــــة واإلداريـــــة  .5

، مــــع إبــــالغ 2015جويليــــة  10قبــــل 
ة الرتبيـــة الوطنيـــة املصـــاحل املركزيـــة لـــوزار 

  ذه العملية.
إعـــداد جـــداول التوقيـــت ووضـــعها  .6

يف متنـــاول األســـاتذة و التالميـــذ قبـــل 
 اخلروج إىل العطلة الصيفية. 

  
 
  
  
  

الســــــــهر علــــــــى اســــــــتالم و توزيــــــــع  .7
الكتـــب املدرســـية و توفريهـــا للتالميـــذ 
والتأكد من توفر كل عنـاوين الكتـب 
لكميـــــــة الالزمـــــــة يف كـــــــل  املدرســـــــية 

التعليمية وضـمان إيصـاهلا املؤسسات 
لكـــل تلميـــذ قبـــل اخلـــروج إىل العطلـــة 

  الصيفية.
الســهر علــى اجنــاز حركــة املــوظفني  .8

والعمــل علــى ضــمان اســتقرار التــأطري 
ـــــــــــاء كـــــــــــل العمليـــــــــــات  الرتبـــــــــــوي وإ
لتعيينــــــات قبــــــل  التنظيميــــــة املتعلقــــــة 

  اخلروج إىل العطلة الصيفية.
ـــــــــــوائم  .9 ـــــــــــى إعـــــــــــداد ق احلـــــــــــرص عل

ج. والبـدء د. 3000مستحقي منحة 
يف توزيعهـــــا قبـــــل اخلـــــروج إىل العطلـــــة 
ائهــــا يف بدايــــة الــــدخول  الصــــيفية وإ

 املدرسي.
  

ـــــــدف هـــــــذه الرتتيبـــــــات إىل تـــــــذكري 
ت الرتبيـــــة واملفتشـــــني  مصـــــاحل مـــــدير
واملـــــديرين وهيئـــــات التـــــدريس بـــــبعض 
ــا والعمــل  اإلجــراءات الواجــب مراعا
يف إطارهـــا مـــن أجـــل ضـــمان دخـــول 

  .مدرسي يف ظروف عادية
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ويف هذا اإلطار أطلب من السـيدات 
والســادة مـــديري الرتبيــة ومـــن خالهلـــم  
لــــدخول املدرســــي إىل  كــــل املعنيــــني 
االســـــتعداد والتجنيـــــد لضـــــمان جنـــــاح 

  . 2015/2016الدخول املدرسي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

صـــــاحل املأطلـــــب مـــــنكم موافـــــاة كمـــــا 
ـــــــة  ـــــــة الوطني ـــــــوزارة الرتبي ـــــــة ل مبـــــــا املركزي

علـــــى  اته هـــــذه العمليـــــوصـــــلت إليـــــ
مستوى املؤسسات حسب كـل حمـور 

ايـــــة شـــــهر جويليـــــة مـــــع ذكـــــر  قبـــــل 
ت الــــــيت تعرتضــــــكم إلجنــــــاح  الصــــــعو

    .العملية
  

  2015جوان  �11اجلزائر يف
  لنيابة األمينة العامة

  عيدي ةمجيل
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            الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  وزارة الرتبية الوطنية

  ينة العامةاألم
  15ع/.و/أ.ت./و647:  الرقم

  
الســــــيدات و الســــــادة مــــــديرو الرتبيــــــة 

ت   لوال
  

املوضــــــوع: قــــــرار خــــــاص بتحويــــــل 
التالميـــــذ مـــــن مؤسســـــة إىل أخـــــرى 
ــذ يف  وقــرار خــاص بتســجيل التالمي

  املؤسسات التعليمية.
  

    املرجع:
تعليمـــــة الســـــيد الـــــوزير األول رقـــــم  -

، تتعلـــــق 16/11/2014بتـــــاريخ  306
اإلجــــــــــــــــراءات اإلداريــــــــــــــــة  طبتبســـــــــــــــي

  وحتسينها.
املخطــــــــــــط الســــــــــــنوي القطــــــــــــاعي  -

لتبســــــــــــــــيط اإلجــــــــــــــــراءات اإلداريــــــــــــــــة 
 وحتسينها.

  
  نسخة من القرارين.املرفقات:

  
يف إطار تنفيذ خمطـط العمـل السـنوي 
القطاعي لتبسيط اإلجراءات اإلداريـة 
و حتســـــينها، وفـــــق مـــــا نصـــــت عليـــــه 
ـــــوارد  ـــــوزير األول، ال تعليمـــــة الســـــيد ال

ملر  جــــع أعــــاله، قامـــــت وزارة ذكرهــــا 
الرتبيـــــة الوطنيـــــة، بنـــــاء علـــــى مـــــا هـــــو 
مسطر من عمليات يف خمطط العمل 

عــــــــــداد قــــــــــرارين  ســــــــــالف الــــــــــذكر، 
  يتمثالن يف النصني اآلتيني:

  
ـــــمــــؤرخ ف 243قــــرار رقــــم  /1 ي ـــــــــــــ

حيــــــدد شــــــروط ، 2015جــــــوان  15
ـــــــذ مـــــــن  ـــــــات حتويـــــــل التالمي وكيفي
ـــــــــة و التعلـــــــــيم إىل  مؤسســـــــــة للرتبي

، و هـــــو القـــــرار الـــــذي يلغـــــي أخـــــرى
املـــــؤرخ يف  837ويعـــــوض القـــــرار رقـــــم 

، املتعلــــق بشـــــروط 1991نــــوفمرب  13
وكيفيات حتويل التالميذ مـن مؤسسـة 

  إىل أخرى،
  
ــــمـــؤرخ ف 244قـــرار رقـــم  /2 ي ــــــــــــــــــ

حيــــــدد شــــــروط ، 2015جــــــوان  15
تســــــجيل التالميــــــذ يف مؤسســــــات 
ــــــة فــــــتح  ــــــة و التعلــــــيم و كيفي الرتبي

، و هـــــو لفهـــــم املدرســـــيومســـــك م
القــــرار الــــذي يلغــــي و يعــــوض القــــرار 

 نـــوفمرب ســـنة 13املـــؤرخ يف  834رقـــم 
، املتعلــــــــــــــق مبســــــــــــــك امللــــــــــــــف 1991

  املدرسي للتلميذ.
  

لـــذكر أنـــه قـــد أخـــذ بعـــني  و اجلـــدير 
االعتبار يف صياغة النصني اجلديـدين 
هلـــــذين القـــــرارين، االنشـــــغال املتصـــــل 
بتبســيط اإلجــراءات و ختفيفهــا، كمــا 

وعــــي فيهمــــا أيضــــا عمليــــة التحيــــني ر 
وحتقيق االنسجام مع مـا اسـتجد مـن 
مسوغات قانونية و أحكام تنظيميـة، 
ـــــة  ـــــوجيهي للرتبي ال ســـــيما القـــــانون الت
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ـــــالصــــادر ف 04-08الوطنيــــة رقــــم  ي ـــــــــــ
  .2008يناير  23
  

و عليه، ستجدون رفقة هذا اإلرسال 
نســـــــــخة مـــــــــن القـــــــــرارين املـــــــــذكورين، 

ا املتمثلـــــــــــــة يف مـــــــــــــرفقني مبالحقهمـــــــــــــ
جــــداول و اســــتمارات العتمادهــــا يف 
خمتلــــــــــــف إجــــــــــــراءات التســــــــــــجيل أو 
التحويــل. و توخيــا للتجســيد الفعلـــي 
و الفعــــال ملضــــمون هــــذين القــــرارين، 
يتعـــني ضـــمان توزيعهمـــا علـــى أوســـع 
ألخــــــــص مصــــــــاحل  نطــــــــاق يشــــــــمل 

ت الرتبية للتطبي   ة ـق و املتابعـمدير
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

التعليمية للتنفيذ،  اء املؤسساتـورؤس
م  واملفتشـــــــــني للمتابعـــــــــة و تنظـــــــــيم أ
دراســــــــية لشــــــــرح مضــــــــمون النصــــــــني 
وكيفيــــــــــــــــــــة اســــــــــــــــــــتعمال اجلــــــــــــــــــــداول 
مـــــــا. هـــــــذا  واالســــــتمارات امللحقـــــــة 
وينبغـــــــي أن تـــــــدرج كـــــــل النشـــــــاطات 
ـــــذين النصـــــني يف التقـــــارير  املرتبطـــــة 
الدوريــــــــة حلصــــــــيلة النشــــــــاطات الــــــــيت 
ت الرتبيــة إرســاهلا إىل  اعتــادت مــدير

ألمانـــة العامـــة لـــوزارة الرتبيـــة الوطنيـــة، ا
و اليت تندرج يف إطار حتسـني اخلدمـة 

  العمومية.
  

  2015جوان  20 اجلزائر يف
لنيابة   األمينة العامة 

  مجيلة عيدي
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة الرتبية الوطنية

  األمني العام
  861/15رقم : 

  
  السيدات و السادة

  اإلدارة املركزية مديرو 
ت لوال   مديرو الرتبية 

مديرو املؤسسات الوطنية حتت 
  الوصاية 

مديرو املعاهد الوطنية لتكوين 
  موظفي قطاع الرتبية الوطنية

  
املوضوع: إعفـاء املـواطن مـن تقـدمي 
ئــق احلالــة املدنيــة املتــوفرة ضــمن  و
ـــــــــة  ـــــــــوطين اآليل للحال الســـــــــجل ال

  املدنية.
  

  املراجع: 
 204-15التنفيـــــــذي قـــــــم  املرســـــــوم -

  .2015جويلية  27املؤرخ يف 
ــــ 244القــــرار رقــــم  - -15ي ـاملــــؤرخ ف

املتضــمن تســجيل التلميــذ  06-2015
  و مسك ملفه املدرسي.

  

مج احلكومـــــة يف  يف إطــــار تنفيـــــذ بــــر
جمـــــــــال حتســـــــــني اخلدمـــــــــة العموميـــــــــة، 
يشــرفين أن أفيــدكم أن وزارة الداخليــة 
و اجلماعات احمللية قـد وفـرت سـجال 

طنيــا آليــا للحالــة املدنيــة، و مسحــت و 
ســـــــــتعماله جملموعـــــــــة مـــــــــن الـــــــــدوائر 
ــــة،  ــــة الوطني ــــة، منهــــا وزارة الرتبي الوزاري
الســـــــــــتغالله يف إطـــــــــــار اإلجـــــــــــراءات 
اإلداريـــة الـــيت تدرســـها علـــى مســـتوى 
ــــــة و املصــــــاحل العموميــــــة  اإلدارة املركزي

  املعنية الوطنية و احمللية.
  

يهـدف السـجل الـوطين اآليل املـذكور 
ئـــق إ ىل إعفـــاء املـــواطن مـــن تقـــدمي و

احلالة املدنيـة املتـوفرة ضـمنه، يف إطـار 
حتســــــــــــــــــني اخلدمــــــــــــــــــة العموميــــــــــــــــــة و 
االســـــــــــــــتعمال التـــــــــــــــدرجيي لـــــــــــــــإلدارة 

  االلكرتونية.
  

اســــــتعمال الســــــجل الــــــوطين اآليل 
  للحالة املدنية

  
إن اســــــتعمال الســــــجل الــــــوطين اآليل 
للحالــة املدنيــة علــى مســتوى املصــاحل 

 ة لوزارة الرتبية الوطنية املذكورة التابع
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ـــــــــب مـــــــــنكم اختـــــــــاذ  واســـــــــتغالله يتطل
  جمموعة من الرتتيبات منها:

. ختصــــيص فضــــاء مالئــــم و جتهيــــزه، 
ليتخـــذ مقـــرا لكـــل العمليـــات املتعلقـــة 
ـــــــة  حلال مبراقبـــــــة املعلومـــــــات املتعلقـــــــة 

عليهـا، سـواء تلـك  املدنية و املصادقة
لتالميـــذ أو بعمـــال القطـــاع  املتعلقـــة 

ملرتشـــــح ني ملختلـــــف املســـــابقات أو 
ت املدرسية و املهنية.   واالمتحا

لثقــة  . تعيـني موظـف مؤهـل يتحلـى 
ــــــــتحفظ  وروح املســــــــؤولية وواجــــــــب ال

الكفـــــــــاءة الالزمـــــــــة فـــــــــاألمر يتعلـــــــــق و 
بسجل وطين للحالة املدنية، يتضـمن 
ألفــــــراد و الــــــيت  املعلومــــــات اخلاصــــــة 
لطـــابع الشخصـــي وال ينبغـــي  تتميـــز 

ع إال مـــــن أن تكـــــون عرضـــــة لإلطـــــال
طـــــرف املوظـــــف املـــــرخص لـــــه بـــــذلك 
ويف حــدود العمــل املطلــوب منــه دون 

  سواه.
  

لـــذلك فـــإن املوظـــف الـــذي توكـــل لـــه 
  ى ـهذه املهمة، جيب أن يكون عل

  

م جبســـامة املســـؤولية وخطـــورة  وعـــي 
إفشـــــاء األســـــرار الشخصـــــية املرتبطـــــة 

  حلالة املدنية لألفراد.
  

ئــــق  ــــاء املــــواطن مــــن تقــــدمي و إعف
لة املدنية اليت يتضمنها السجل احلا

  الوطين اآليل
  

إن التجسيد الفعلـي ألحكـام املرسـوم 
عفــاء املــواطن مــن  التنفيــذي املتعلــق 
ئــــــــق احلالــــــــة املدنيــــــــة الــــــــيت  تقــــــــدمي و
يتضــــمنها الســــجل املــــذكور، يتطلــــب 
مـــنكم الســـهر شخصـــيا علـــى متابعـــة 
ســــداء التعليمــــات  العمليــــة، وذلــــك 

يميــــــــــة إىل رؤســــــــــاء املؤسســــــــــات التعل
ملختلــــــف األطــــــوار إىل كــــــل املصــــــاحل 
ئــق  التابعــة لكــم للكــف عــن طلــب و
احلالــــة املدنيــــة مــــن األوليــــاء ســــواء يف 
عمليـــات التســـجيل أو يف أيـــة عمليـــة 
ــــن  أخــــرى مهمــــا كانــــت طبيعتهــــا، ول
ــــــب  ــــــا فصــــــاعدا بطل يســــــمح مــــــن هن

ئق املذكورة.   الو
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مراقبــــة صــــحة املعلومــــات املرتبطــــة 
  يذحلالة املدنية للتالم

  
ـــــــــــة  . التســـــــــــجيل يف قســـــــــــم الرتبي

التحضــــــــــريية أو يف الســــــــــنة األوىل 
   ابتدائي

  
يعتمــــــد الــــــدفرت العــــــائلي يف تســــــجيل 
األطفــال اجلــدد ســواء يف قســم الرتبيــة 
التحضــــــــــــــــــريية أو يف الســــــــــــــــــنة األوىل 
ــــة وثيقــــة مــــن  ــــدائي، وال تطلــــب أي ابت
ئق احلالة املدنية الـيت ختـص الطفـل  و

  أو األولياء.
  

ـــة عـــدم تـــ وفر الـــدفرت العـــائلي ويف حال
يـــــــتم تـــــــدوين املعلومـــــــات الشخصـــــــية 
لطفـــــــل وأوليائـــــــه أو الـــــــويل  اخلاصـــــــة 
الشـــــرعي يف اســـــتمارة ختصـــــص هلـــــذا 

  الغرض.
  

حتضــر كــل مؤسســة تعليميــة أســبوعيا 
مســـــــاء األطفـــــــال املســـــــجلني  قائمـــــــة 
اجلــــدد، حتمــــل خــــتم و توقيــــع املــــدير 

اية  ريخ إعدادها، و ترسل يف    و
  
  
  
  
  
  

ــــــــــة كــــــــــل أســــــــــبوع إىل ــــــــــة الرتبي  مديري
للمراقبـــــــة و املصـــــــادقة علـــــــى صـــــــحة 
حلالـــــــة املدنيـــــــة  املعلومـــــــات املتعلقـــــــة 
العتمــــــــاد علــــــــى الســــــــجل الــــــــوطين 

  اآليل. 
  

تــــتم عمليــــة املراقبــــة و املصــــادقة علــــى 
ت الرتبيــة يف األســبوع  مســتوى مــدير
  املوايل و تعاد إىل املؤسسات املعنية.

  
ت  ــــاز االمتحــــا . التســــجيل الجتي

  ةالرمسي
  

ت  يتـــــوىل الـــــديوان الـــــوطين لالمتحـــــا
واملســـابقات مراقبـــة صـــحة املعلومـــات 
حلالـــــة املدنيـــــة للمرتشـــــحني  اخلاصـــــة 
ــــــــــــة  ت املدرســــــــــــية، الرمسي لالمتحــــــــــــا
العتماد علـى السـجل الـوطين اآليل 

ئق احلالة املدنية.    لو
. التســـــــجيل لالســـــــتفادة مـــــــن املـــــــنح 

  واألدوات و الكتب املدرسية.
  

  ئق املذكورة للمعنيني ال تطلب الو
  من هذه اخلدمات.
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مراقبــــة صــــحة املعلومــــات املرتبطــــة 
حلالـــــــــــــة املدنيـــــــــــــة للمرتشـــــــــــــحني 
ت  للمسابقات اخلارجيـة واالمتحـا

  املهنية املختلفة
  

ــــذه العمليـــة كـــل فيمــــا  يـــتم التكفـــل 
  خيصه وفق الكيفية التالية:

علـــى  . مديريـــة تســـيري املـــوارد البشـــرية
  ركزية،مستوى اإلدارة امل

ـــــــى مســـــــتوى  ـــــــة عل ت الرتبي . مـــــــدير
ت،   الوال

  . املؤسسات الوطنية حتت الوصاية،
. معاهـــــــد التكـــــــوين علـــــــى مســـــــتوى 

م اجلغرافية.   مقاطعا
  

ســتعمال  تكــوين املــوظفني املعنيــني 
  السجل الوطين اآليل للحالة املدنية 

  
لقـــد ســـبق للســـيد مـــدير تســـري املـــوارد 

صاحل البشرية أثناء اجتماعه برؤساء م
، أن 2015أوت  5املـــــــــــوظفني يـــــــــــوم 

طلــــب مــــنكم اقــــرتاح موظــــف مؤهــــل 
ملواصــــفات احملــــددة يف هــــذا  يتحلــــى 
املنشور، لتويل املهام املـذكورة، إىل أن 
ــــا  ت مل تقــــدم اقرتاحا بعــــض املــــدير

  إىل يومنا هذا. 
  
  
  
  

ــــــــــوب منهــــــــــا إرســــــــــال  ــــــــــذلك، املطل ل
ــــــــــا حــــــــــني اســــــــــتالمها هــــــــــذا  اقرتاحا

ن مــن تنظــيم املنشــور، و ذلــك لنــتمك
يوم تكويين لفائـدة املـوظفني املعنيـني، 

ء أول سبتمرب  ، مبقر 2015يوم الثال
  الوزارة.

  
علمــا أنــه ميكــن ملــديري الرتبيــة إعــادة 
النظــر يف االقــرتاح املقــدم إذا تبــني هلــم 
أن املوظـــــف الـــــذي ســـــبق اقرتاحـــــه ال 
لصـــــــــــــفات املـــــــــــــذكورة يف  ـــــــــــــى  يتحل

  املنشور.
  

لغــــــة هلــــــذا عنايــــــة  يف األخــــــري، أويل
املوضــــوع، ال ســــيما وأنــــه يتــــزامن مــــع 
الــدخول املدرســي و ذلــك للتخفيــف 
ـــــــاء و املـــــــواطنني  مـــــــن متاعـــــــب األولي
بصــــــــفة عامــــــــة. و يف هــــــــذا اإلطــــــــار 
ـــــيم  أطلـــــب مـــــن الســـــادة: مـــــدير التعل
األساســـــي و مـــــدير التعلـــــيم الثـــــانوي 
العــــام و التكنولــــوجي و مــــدير تســــيري 

  رة ـدة مديـة و السيياملوارد البشر 
ــــــــــــة األ ــــــــــــة والثقافي نشــــــــــــطة االجتماعي

ضــية و النشــاط االجتمــاعي كــل  والر
فيمــا خيصــه املســامهة يف جتســيد هــذه 
العمليـــــــــــة ذات البعـــــــــــد االجتمـــــــــــاعي 

  االجيايب.
  

  2015أوت  30اجلزائر يف 
  األمني العام

  عبد احلكيم بلعابد
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 تعليم األساسيمديرية ال
  49/0.0.2/15الرقم:  

 مديرية التعليم الثانوي العام و التكنولوجي
   0.0.3/15/ 171الرقم: 

  
  إىل

  السيدات و السادة مديري الرتبية 
  

 إمكانيــــات املوضــــوع: تنظــــيم
  اإلعادة.

  
املــؤرخ يف  308املنشــور رقــم  املرجــع:

مبوضـــــوع تطبيـــــق  2014ســـــبتمرب  14
  ."اإلعادة يف الطور" مبدأ

  
تـــــذكريا بفحـــــوى املنشـــــور املـــــذكور يف 

يشــرفين أن أؤكــد لكــم ، املرجــع أعــاله
ـــــة عقـــــد جمـــــالس اســـــتثنائية علـــــى  أمهي
مســـتوى مؤسســـات التعلـــيم املتوســـط 
ا بغيــــة دراســــة كــــل  والثـــانوي وضــــرور
الوضـــعيات املتعلقـــة بتمكـــني اإلعـــادة 
يف هــذين الطــورين علــى أســاس مبــدإ 
اإلنصــاف ومــنح هــذه اإلمكانيــة مــرة 

 ملـــــن مل تســـــبق لـــــه اإلعـــــادة لطـــــوريف ا
فضــال عــن احلــرص علــى العمــل وفــق 

ــــــة الســــــارية املفعــــــول  النصــــــوص الرمسي
لتعليم اإللزامي   فيما خيص التكفل 

 

ملن يتـوفر فـيهم شـرط السـن القـانوين.  
  كما جيب احلرص على ما يلي:

عقــد اجملــالس االســتثنائية يف أجــل  .1
ســـــــبتمرب  10أقصـــــــاه يـــــــوم اخلمـــــــيس 

2015 ،  
ة اإلعــــــادة حســـــــب مــــــنح إمكانيـــــــ .2

سـتغالل األمـاكن املتـوفرة يف  السن و
أقســـام خاصـــة  أقســـام عاديـــة مث فـــتح

نوي طبقـا للمنشـور  يف السنة الثالثة 
 ،أعالهاملذكور يف املرجع 

مســــــاء املقبــــــولني  .3 إشــــــهار القــــــوائم 
لإلعـــــــادة بعـــــــد االنتهـــــــاء مـــــــن عقـــــــد 

 اجملالس االستثنائية مباشرة.
  
ألمهيـــة البا جدرـيـــو  لغـــة الـــيت التـــذكري 

ـــــذ  ينبغـــــي إيالؤهـــــا إىل مرافقـــــة التالمي
املــــــوجهني لقطــــــاع التعلــــــيم والتكــــــوين 
املهنيني من طرف مستشاري التوجيـه 
واإلرشـــــــــاد املدرســـــــــي واملهـــــــــين بغيـــــــــة 
إدمــــــــاجهم ومتكيــــــــنهم مــــــــن مواصــــــــلة 

  دراستهم يف هذا القطاع.
  

  2015سبتمرب  5اجلزائر يف 
  عن وزيرة الرتبية الوطنية وبتفويض منها

  التعليم األساسيمدير 
  حممد فتيح مراد 

  عن وزيرة الرتبية الوطنية وبتفويض منها
  مدير التعليم الثانوي العام والتكنولوجي 

 عبد القدر ميسوم
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ــــ، م253 قــرار رقــم ــــؤرخ فـــــــــــ ي ــــــــــــــ

 ، يتضمن تعـديل2015سبتمرب  09
ي ـــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــامل 244القرار رقم 

ـــــاملواف 1436شـــعبان عـــام  27 ق ـــــــــ
الــذي حيـــدد  2015يونيــو ســـنة  15

ــــــــــذ يف  شــــــــــروط تســــــــــجيل التالمي
وكيفيـــة  مؤسســـات الرتبيـــة والتعلـــيم

  فتح ومسك ملفهم املدرسي.
  

  إن وزيرة الرتبية الوطنية،
  

املــــؤرخ  07–05مبقتضــــى األمــــر رقــــم 
ق ـــــــــاملواف 1426رجــــــب عــــــام  18يف 
دد الــذي حيــ 2005غشــت ســنة  23

القواعــد العامــة الــيت حتكــم التعلــيم يف 
  مؤسسات الرتبية والتعليم اخلاصة،

  
املؤرخ  04 -08ومبقتضى القانون رقم 

ق ــــــــــــ، املواف1429حمــــــرم عــــــام  15يف 
، املتضـــــــــمن 2008ينـــــــــاير ســـــــــنة  23

  القانون التوجيهي للرتبية الوطنية،
  

ســـــــي رق ــــــــومبقتضـــــــى املرســـــــوم الر م ـــــــ
رجـــب عـــام  25املـــؤرخ يف  125–15

ــــــــــــق 1436 مــــــــــــايو ســــــــــــنة  14، املواف
، واملتضــــــــمن تعيــــــــني أعضــــــــاء 2015

  احلكومة، املعدل، 

ـــــــومبقتضــــــى املرســــــوم التنفيــــــذي رق م ـــــ
ربيــــــع األول  29املــــــؤرخ يف  94-265

ســــبتمرب ســــنة  6املوافــــق  1415عــــام 
ــــــــذي حيــــــــدد صــــــــالحيات 1994 ، ال

  وزير الرتبية الوطنية،
   

ـــــــومبقتضــــــى املرســــــوم التنفيــــــذي رق م ـــــ
ال عـــــــام شـــــــو  6املـــــــؤرخ يف  05-432

نـــــــــــــوفمرب ســـــــــــــنة  8املوافـــــــــــــق  1426
، الــــذي حيــــدد شــــروط إنشــــاء 2005

مؤسســـــات الرتبيـــــة والتعلـــــيم اخلاصـــــة 
  وفتحها ومراقبتها،

  
ــــــذي رق م ـــــــــــومبقتضــــــى املرســــــوم التنفي

شـــــوال عـــــام  17املـــــؤرخ يف  09-318
أكتـــــــــــــوبر ســـــــــــــنة  6املوافـــــــــــــق  1430
، املتضــــــــــــــمن تنظــــــــــــــيم اإلدارة 2009

  املركزية يف وزارة الرتبية الوطنية،
   

ـــــــومبقتضــــــى املرســــــوم التنفيــــــذي رق م ـــــ
حمـــــــــرم عـــــــــام  18املـــــــــؤرخ يف  10-02

 2010 ينـــــاير ســـــنة 4املوافـــــق  1431
الــــــــــذي حيــــــــــدد األحكــــــــــام املتعلقــــــــــة 

  جبارية التعليم األساسي،
  

ـــــــومبقتضــــــى املرســــــوم التنفيــــــذي رق م ـــــ
شـــوال عـــام  23املـــؤرخ يف  230 -10

أكتـــــــــــــوبر ســـــــــــــنة  2املوافـــــــــــــق  1431
، الــــــــــــذي حيــــــــــــدد األحكــــــــــــام 2010

  تعلقة بتنظيم الثانوية وسريها،امل
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ـــــــومبقتضــــــى املرســــــوم التنفيــــــذي رق م ـــــ
شـــوال عـــام  11املـــؤرخ يف  204 -15

ـــــــــــــو ســـــــــــــنة  27املوافـــــــــــــق  1436 يولي
، املتضــمن إعفــاء املــواطن مــن 2015

ئـــــق احلالـــــة املدنيـــــة املتـــــوفرة  تقـــــدمي و
ضـــمن الســـجل الـــوطين اآليل للحالـــة 

  املدنية،
  
ـــــــوزاري املشـــــــرتك  قـــــــرارالمبقتضـــــــى و  ال

مجــــــــــادى األوىل عــــــــــام  11ؤرخ يفاملــــــــــ
 مـــــــــــــارس ســـــــــــــنة 13 املوافـــــــــــــق 1435
الــــذي حيــــدد كيفيــــات فــــتح  2014

أقســـــــام خاصـــــــة لألطفـــــــال املعـــــــوقني 
ضـــــــمن مؤسســـــــات الرتبيـــــــة والتعلـــــــيم 
العموميــــــــــة التابعــــــــــة لقطــــــــــاع الرتبيــــــــــة 

  الوطنية،
  
املـــؤرخ يف  244مبقتضـــى القـــرار رقـــم و 

ق ــــــــــــــــــــــاملواف 1436شــــــعبان عــــــام  27
حيـــدد  الـــذي 2015يونيـــو ســـنة  15

شــــــــــــــــروط تســــــــــــــــجيل التالميــــــــــــــــذ يف 
وكيفيـة فـتح  مؤسسات الرتبية والتعليم
  ومسك ملفهم املدرسي.

يت:   تقرر ما 
  

طبقا ألحكـام املرسـوم  املادة األوىل:
املـــــؤرخ يف  204 -15رقـــــم  التنفيـــــذي

   قـــــــــــــــــــــاملواف 1436شـــــــــوال عـــــــــام  11
  ، 2015يوليو سنة  27
  

منـه،  2املذكور أعاله، السيما املـادة 
 244رقـم مـن القـرار  10ادة تعدل املـ
 1436شـــــــعبان عـــــــام  27 املـــــــؤرخ يف
املــــــــذكور  2015 يونيــــــــو 15املوافــــــــق 

يت:    أعاله، وحترر كما 
  
يتكـــون امللـــف املدرســـي  :10املـــادة «

للتلميــــذ(ة) عنــــد تســــجيله ألول مــــرة 
ــــــــة التحضــــــــريية أو يف  يف قســــــــم الرتبي
ئــــــق  الســــــنة األوىل ابتــــــدائي مــــــن الو

  اآلتية:
ن مشسي -   تان،صور
  نسخة من الدفرت الصحي، -
وثيقــــــة تثبــــــت إقامــــــة الوالــــــدين أو  -

الوصي الشرعي يف املقاطعة اجلغرافية 
ملؤسســــــة الرتبيـــــــة والتعلـــــــيم أو وثيقـــــــة 
  تثبت مقر عمل أحدهم يف حميطها،

ــــة  - اســــتمارة التســــجيل بقســــم الرتبي
لسنة األوىل ابتدائي،  التحضريية أو 

  ».وفقا للنموذجني املعتمدين
  
ينشــــــــر هــــــــذا القــــــــرار يف :  2ادة املــــــــ

   النشرة الرمسية للرتبية الوطنية.
  

  2015سبتمرب  9اجلزائر يف 
  وزيرة الرتبية الوطنية

بن غربيت نورية
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة الرتبية الوطنية

  األمني العام
  ع.أ/958الرقم : 

  
  السيدات و السادة  

لوال   تمديرو الرتبية 
  

 244املوضــوع : تعــديل القــرار رقــم 
  .2015يونيو سنة  15املؤرخ يف 

  
. املنشــــــور الــــــوزاري رقــــــم  املراجــــــع :

املـــــــــــــــؤرخ يف  15ع/.و/ أ.ت./و647
  .2015جوان  20
  

 و/.ت./و861. املنشــــــــــور الــــــــــوزاري 
  .2015أوت  30املؤرخ يف  15ع/.أ
  

نســــخة مــــن القــــرار رقــــم  املرفقــــات :
 2015ســــــــبتمرب  09املــــــــؤرخ يف  253

 244املتضـــــــمن تعـــــــديل القـــــــرار رقـــــــم 
  .2015يونيو سنة  15املؤرخ يف 

  
ملنشـــورين الـــوزاريني رقـــم   647إحلاقـــا 

، الـــوارد ذكرمهـــا يف املرجـــع 861ورقـــم 
األول  اإلرســـالأعـــاله حيـــث تضـــمن 
ي ـاملــــؤرخ فــــ 244القــــرار الــــوزاري رقــــم 

الـــــذي حيـــــدد  2015يونيـــــو ســـــنة  15
شــــــــــــــــروط تســــــــــــــــجيل التالميــــــــــــــــذ يف 

التعلـــــيم وكيفيـــــة  يـــــة ومؤسســـــات الرتب
    ،فتح و مسك ملفهم املدرسي

  

تضمن اإلرسال الثاين تعليمة تستند و 
 204-15املرســـوم التنفيـــذي رقـــم  إىل

املتضـــمن  2015يوليـــو  27املـــؤرخ يف 
ئـق احلالـة  إعفاء املواطن من تقـدمي و
املدنيــة املتــوفرة ضــمن الســجل الــوطين 
الــآليل للحالــة املدنيــة، و عمــال علــى 

 10لرتتيبات الواردة يف املادة مطابقة ا
مــن القــرار الــوزاري املــذكور أعــاله مــع 

من املرسوم التنفيـذي  2أحكام املادة 
الــذكر، و تكملــة ملــا جــاء يف  ســالف

ذا الشـأن يشـرفين  861املنشور رقم 
أن أوافــــيكم بنســــخة مــــن القــــرار رقــــم 

 2015ســــبتمرب  09ي ـاملــــؤرخ فــــ 253
 244املتضـــــــمن تعـــــــديل القـــــــرار رقـــــــم 

  .2015يونيو سنة  15ي ـؤرخ فـملا
  
علـــــــــوم أن هـــــــــذا التعـــــــــديل يتعلـــــــــق مو 

حبــــذف اشــــرتاط شــــهادة املــــيالد رقــــم 
ــــواردة يف املــــادة  12 مــــن القــــرار  10ال

و الــــــــــــيت تــــــــــــنص علــــــــــــى  244رقــــــــــــم 
مللـــف املدرســـي  املســـتندات اخلاصـــة 

  للتلميذ.
  

و عليه، يطلـب مـنكم استنسـاخ هـذا 
القـــرار التعـــديلي و توزيعـــه علـــى كافـــة 

ي التعلـــيم االبتـــدائي و مـــديري مفتشـــ
املــــــــدارس االبتدائيــــــــة ألخــــــــذه بعــــــــني 
االعتبـــــــــــــار يف عمليـــــــــــــات تســـــــــــــجيل 

  التالميذ اجلدد.
  

 2015سبتمرب  10يف اجلزائر 
  العام األمني

  بلعابد عبد احلكيم
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة الرتبية الوطنية

  مديرية التعليم األساسي
  .58/0.3.2/15الرقم: 

  
  إىل
  

السيدات و السادة مديري الرتبية 
ت   لوال

  
املوضوع : ف/ي التكفل بتمـدرس 
التالميذ ذوي االحتياجات الرتبويـة 

  اخلاصة.
  

  املراجع:
القــــرار الــــوزاري املشــــرتك املــــؤرخ يف  -

املوافـق  1435مجادي األوىل عام  11
، حيـــــــــــــدد  2014مـــــــــــــارس ســـــــــــــنة  13

كيفيات فتح أقسام خاصـة لألطفـال 
عـــــــوقني ضـــــــمن مؤسســـــــات الرتبيـــــــة امل

والتعليم العمومية التابعة لقطاع الرتبية 
  ؛الوطنية

القــــرار الــــوزاري املشــــرتك املــــؤرخ يف  -
ـــــــــع األول  15 ـــــــــق  1424ربي  17املواف

ــــــــــذي حيــــــــــدد 2003مــــــــــاي ســــــــــنة   ال
ت  كيفيــات تنظــيم التقــومي واالمتحــا

  ؛املعوقني حسيا املدرسية للتالميذ
أ  /و. ت. و/1190املنشـــــور رقـــــم  -

 25/10/1999.ع / املــــــــــــــــــــــــــــؤرخ يف 
جـــــراءات لصـــــاحل التالميـــــذ  املتعلـــــق 

ت الرمسية   ؛املكفوفني يف االمتحا

املنشــور الــوزاري املشــرتك املــؤرخ يف  -
ملتابعــــــــــة  13/03/2006 و املتعلــــــــــق 

ت املدرســــــــــية  الرتبويــــــــــة و االمتحــــــــــا
  .للتالميذ املعوقني حسيا

  
لقـــد بلغـــين و بكـــل أســـف أن بعـــض 

ات الرتبويــــة يرفضــــون رؤســــاء املؤسســــ
لتالميذ املعـوقني رغـم وجـود  التكفل 
نصــوص تشــريعية و تنظيميــة للتكفــل 
ــذه الفئــة مــن األطفــال، والــيت تؤكــد 
علــــى احلــــق يف الرتبيــــة والتعلــــيم لكــــل 

و قـــد  ،اجلزائـــريني دون متييـــز األطفـــال
كـــرس هــــذا احلــــق القــــانون التــــوجيهي 

ـــــــة يف املـــــــادة  ـــــــة الوطني ـــــــيت  14للرتبي ال
يت:تنص عل   ى ما 

الدولة على متكـني األطفـال  تسهر -
ذوي االحتياجـــــات الرتبويـــــة اخلاصـــــة 

  من التمتع حبقهم يف التعليم.
يســــــــــهر قطــــــــــاع الرتبيــــــــــة الوطنيــــــــــة  -

لتنسيق مع املؤسسات االستشفائية 
مــــن اهلياكــــل املعنيــــة، علــــى  و غريهــــا

التكفل البيداغوجي األنسـب و علـى 
قني و اإلدماج املدرسي للتالميـذ املعـو 

  ذوي األمراض املزمنة.
  

 02.09و مــــــــن قبلــــــــه القــــــــانون رقــــــــم 
املتعلـــــــق  2002مـــــــاي  08املـــــــؤرخ يف 

، حبماية األشخاص املعـوقني وتـرقيتهم
ضـمان تعلـيم  الذي نص كذلك على

إجبــــــاري و تكــــــوين مهــــــين لألطفــــــال 
، حيـــــــث جســـــــدت هـــــــذه ¨املعـــــــوقني
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قـــــرارات وزاريـــــة  النصـــــوص يف شـــــكل
مــن  مشــرتكة و مناشــري ختــص كــل فئــة

اإلحتياجــــــــات الرتبويــــــــة  فئــــــــات ذوي
  اخلاصة.

  
لـــــــــــذا، فـــــــــــاملطلوب مـــــــــــنكم تفعيـــــــــــل 
الرتتيبــــــــات و التــــــــدابري احملــــــــددة مــــــــن 
جيـــاد  خـــالل إختـــاذ إجـــراءات كفيلـــة 
احللــول للحــاالت املطروحــة، و ذلــك 
لتنســـــــــــيق مـــــــــــع مديريـــــــــــة النشـــــــــــاط 

لوالية، سواء كان  ذلـك اإلجتماعي 
لعمـــــل علـــــى متكـــــني األطفـــــال مـــــن 

  يف أقسام خاصة أو يف الرعاية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــــــــة ــــــــى ، أقســــــــام عادي العتمــــــــاد عل و
اللجان التقنية الطبية النفسـية الرتبويـة 
املتخصصـــــــــة التابعـــــــــة للقطـــــــــاعني يف 

ــــــات التوجيــــــه حســــــب طبيعــــــة ( عملي
  ).اإلعاقةودرجة 

  
أؤكــــد علــــى ضــــرورة احلــــرص والســــهر 

ــــــالء هــــــذا ــــــى إي ــــــة  املوضــــــوع عل العناي
قريبـــــة مـــــن أجـــــل البالغـــــة و املتابعـــــة ال

توفري الظروف املالئمة لتمـدرس هـذه 
  الفئة من التالميذ.

  
  2015أكتوبر  01اجلزائر يف 

  عن وزيرة الرتبية الوطنية و بتفويض منها
لنيابة   مدير التعليم األساسي 

  مراد حممد فتيح
 
 
 
 
 
 
 

   



51 
 

  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة الرتبية الوطنية

  تعليم األساسيمديرية ال
  .0.0.2/2015/ 193رقم : 

  
  السيدات و السادة  إىل

ت  لوال   مديري الرتبية 
  (للتطبيق و املتابعة)                 

  (للمتابعة)   مفتشي الرتبية الوطنية 
  (للمتابعة)  مفتشي التعليم االبتدائي

  (للتنفيذ) مديري املدارس االبتدائية 
  (للتنفيذ)        األساتذة و املعلمني

  
 اإلجــــــــراءاتاملوضــــــــوع : تعــــــــديل 

املتعلقــة بتقيــيم أعمــال التالميــذ يف 
  مرحلة التعليم االبتدائي.

  
    املرجع :

املنشــــــــــــــــــــــــور اإلطــــــــــــــــــــــــار رقــــــــــــــــــــــــم  -
 11يف  /و.ت.و/أ.خ.و. املـــؤرخ258

  .2015جوان 
/ و.ت.و/ 2039 املنشـــــــــــور رقـــــــــــم -

 2005مــــــــــارس  13املــــــــــؤرخ يف  .أ.ع
صــــــــــالح نظــــــــــام التقيــــــــــيم  اخلــــــــــاص 

  داغوجي.البي
املــؤرخ  26/6.0.0/05املنشـور رقـم  -

  .2005مارس  15يف 
 6.0.0/06/ 128املنشـــــــــــور رقـــــــــــم  -

  .2006سبتمرب  02املؤرخ يف 
  

 اإلطــــــــارتطبيقــــــــا ألحكــــــــام املنشــــــــور 
لـــــــــــــــــــدخول املدرســـــــــــــــــــي  املتعلـــــــــــــــــــق 

و يف  ،املـــــذكور أعـــــاله 2015/2016
إطـــــــــار التأســـــــــيس التـــــــــدرجيي لنظـــــــــام 
التقيــــــــــيم البيـــــــــــداغوجي يف املنظومـــــــــــة 

و بنــــــاء علــــــى االقرتاحــــــات  لرتبويــــــة،ا
الـــواردة مـــن امليـــدان و املتعلقـــة بـــوترية 
تقيـــــــيم أعمـــــــال التالميـــــــذ يف مرحلـــــــة 
التعلـــيم االبتـــدائي الـــيت تـــتم شـــهر يف 
اللغـــات األساســـية و الـــيت تـــؤثر علـــى 
الـــــزمن املخصـــــص للتعلمـــــات، تقــــــرر 
إلغاء االختبارات الشـهرية يف اللغـات 

ضـيات، األساسية (اللغة العربيـة، ال ر
اللغــــــة الفرنســــــية) يف مرحلــــــة التعلــــــيم 
االبتــدائي ابتــداء مــن الســنة الدراســية 

  .2015/2016اجلارية 
  

االختبارات الشهرية يتطلـب  إلغاءإن 
ـــــز ـــــاج  تعزي ـــــيت حيت املتابعـــــة املســـــتمرة ال

إليهــــــــا التالميــــــــذ يف مرحلــــــــة التعلــــــــيم 
ليـــــــتمكن األســـــــتاذ مـــــــن  ،االبتـــــــدائي

ت الــــــــيت  إدراك الثغــــــــرات و الصــــــــعو
ــــــا بشــــــكل مبكــــــر لتســــــهيل  يواجهو
معاجلتهـــــا، و بـــــذلك يصـــــبح التقيـــــيم 

يســاهم يف حتســني  مرافقــة و تكوينــا
األداء البيــداغوجي وتثمــني جمهــودات 
التالميــذ وإعطــائهم احلريــة يف اإلبــداع 
و تشـــجيعهم علـــى ذلـــك وبعيـــدا عـــن 

  احلفظ واسرتجاع املعلومات.
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، يـــــتم تقيـــــيم أعمـــــال التالميـــــذ هوعليـــــ
 تظمــــة خــــالل عمليــــةعلــــى فــــرتات من

الـــتعلم يف مجيـــع املـــواد التعليميـــة، تـــتم 
عــن طريــق املالحظــة اليوميــة ألعمــال 
التالميــذ بطــرح أســئلة شــفوية وكتابيــة 
قصـــــــرية املـــــــدة، و بواســـــــطة وظـــــــائف 
منزلية حمـدودة ال تتعـدى مترينـا واحـدا 

اهلـــدف  ،يف اليـــوم و يف مـــادة واحـــدة
منهــــــــا متديــــــــد التعلمــــــــات و ترســــــــيخ 

ها مـــــع يحيـــــتم تصـــــحاملـــــوارد، حيـــــث 
التالميــــــــذ يف القســــــــم قصــــــــد تــــــــدارك 
ــــــا آنيــــــا، و جيــــــب  الثغــــــرات ومعاجلا
ـا و علـيهم  على التالميذ االحتفاظ 
االســــتفادة مــــن املالحظــــات املقدمــــة 

  من طرف األستاذ.
  

يســـتغل كـــراس القســـم يف إطـــار اجنـــاز 
ـــــــــيم كلهـــــــــا، ألن هـــــــــذا  أنشـــــــــطة التقي
الكــــــراس هــــــو الــــــذي يعكــــــس عمــــــل 

مــــن هــــذا النــــوع  وجمهـــودات التلميــــذ.
 التقيـــــــــــيم البيـــــــــــداغوجي يعـــــــــــرب عنـــــــــــه

 الحظات مبنية على أسـس ومعـايريمب
  تربوية بدون تنقيط عددى.

  
  االختبارات الفصلية 

  
ايــــــة كــــــل  يــــــنظم اختبــــــار واحــــــد يف 
فصــل دراســـي يف مجيـــع املـــوارد املقـــررة 
حلوصلة وإدماج مكتسبات التالميذ، 
و ينبغـــــــــــي أن ال تقتصـــــــــــر مواضـــــــــــيع 

  احلفظ واسرتجاع االختبارات على 

املعلومات وإعادة تطبيقهـا، بـل جيـب 
أن تتضـــــمن وضـــــعيات تقتضـــــي مـــــن 
التلميذ تعبئـة مكتسـباته واسـتخدامها 
بطريقــــة تــــربهن علــــى مهارتــــه يف حــــل 

  مشكلة معينة.
  

تقيـــيم أعمـــال تالميـــذ الســـنة األوىل 
  ابتدائي

  
ــــذ الســــنة  ــــيم أعمــــال تالمي خيضــــع تقي
 األوىل ابتــدائي خــالل الفصــلني الثــاين

و الثالـــــث لـــــنفس الرتتيبـــــات اخلاصـــــة 
ت العليــــــــا هلــــــــذه املرحلــــــــة،  ملســــــــتو
ســــتثناء الفصــــل األول الــــذي يقــــدم 

ــــــه مالحظــــــات حــــــول  األســــــتاذ خالل
ســـــلوك التلميـــــذ يف القســـــم، مســـــتواه 

  التحصيلي و تدرج تعلماته.
  

إىل أن هــــــــذه  اإلشــــــــارةكمــــــــا جتــــــــدر 
اإلجـــراءات التدرجييـــة اخلاصـــة مبرحلـــة 

إل ترتيبــات إمــا هــي  االبتــدائيالتعلــيم 
  أولية لنظام تقييم بيداغوجي أمشل.

  
هلـــــذا الغـــــرض أطلـــــب مـــــنكم الســـــهر 
علـــــــى جتســـــــيد اإلجـــــــراءات الســـــــابقة 
الذكر ابتداء من الفصل األول للسـنة 

  .2015/2016اجلارية  الدراسية
  

  2015أكتوبر  21 يف اجلزائر
  عن وزيرة الرتبية الوطنية و بتفويض منها

  مدير التعليم األساسي
  مراد حممد فتيح
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة الرتبية الوطنية

  15و.ت.و/أ.خ.و//246:  رقم
  

 رمضــــــان عــــــام 11 مــــــؤرخ يف قــــــرار
 2015جـــــــــوان  28 املوافـــــــــق 1436
ــــــــــــــؤرخ فـــــــــــــرار املـــــــــــالق دلـيعـــ  يـــــــ
 قـــــــــــاملواف 1428 امـــــــــرمضان ع 20

املتضـــمن كيفيـــات  2007أكتـــوبر  2
ـــــيم  لوربكـــــا تنظـــــيم امتحـــــان التعل

  الثانوي.
  

  إن وزيرة الرتبية الوطنية،
  

ملــــؤرخ ا 04-08 مبقتضــــى القــــانون رقــــم
ـــــاملواف 1429 امـــــــــــــحمــــَرم ع 15 فـــــي  قــــــــ
واملتضــــــــــمن  2008ينــــــــــاير ســــــــــنة  23

  القانون التوجيهي للرتبية الوطنية، 
  

املـــؤرخ  07-05 و مبقتضـــى األمـــر رقـــم
 قـــــــــــــــــاملواف 1426 رجـــب عـــام 18 فــــي
حيــــدد  الــــذي 2005 ســــنة غشــــت 23

القواعــد العامــة الــيت حتكــم التعلــيم يف 
  املؤسسات اخلاصة للرتبية والتعليم،

  
 494-63 و مبقتضــــــــى املرســــــــوم رقــــــــم

 1963ديســــــــــــــــــــمرب  31 املــــــــــــــــــــؤرخ يف
املتضــــــــمن إنشــــــــاء بكــــــــالور التعلــــــــيم 

  الثانوي؛
  

ســـــي رق  مــــــــــــــــــو مبقتضـــــى املرســـــوم الر
 رجــــــب عــــــام 25 املــــــؤرخ يف 15-125

، 2015 ســـنة مـــايو 14 املوافـــق 1436
  املتضمن تعيني أعضاء احلكومة،

  
ـــــــومبقتضــــــى املرســــــوم التنفيــــــذي رق  مــــــــ

ذي القعـــــــــــدة  16 املـــــــــــؤرخ يف 89-94
 ســــــنة يوليــــــو 20 املوافـــــــق 1409 عــــــام

ـــــــــــديوان  1989 املتضـــــــــــمن إنشـــــــــــاء ال
ت واملســـــــابقات،  الـــــــوطين لالمتحـــــــا

  املعدل واملتمم،
  

 مــــــــــــــــومبقتضــــــى املرســــــوم التنفيــــــذي رق
ربيــــــــع األول  29 املــــــــؤرخ يف 94-265
 ســــــنة ســــــبتمرب 6 املوافــــــق 1415 عــــــام

الـــذي حيـــدد صـــالحيات وزيـــر  1994
  الرتبية الوطنية،

  
 مــــــــــــــــومبقتضــــــى املرســــــوم التنفيــــــذي رق

 شـــــــــوال عـــــــــام 6 املـــــــــؤرخ يف 05-432
ــــوفمرب ســــنة 8 املوافــــق 1426  2005 ن

الذي حيدد شـروط إنشـاء املؤسسـات 
اخلاصــــــــة للرتبيــــــــة والتعلــــــــيم وفتحهــــــــا 

  ومراقبتها،
  

مــايو  15 يـؤرخ فـــرار املـــومبقتضــى القــ
املتضـــمن تنظـــيم امتحـــان  2004 ســـنة

بكــــــالور التعلــــــيم الثــــــانوي وامتحــــــان 
  البكالور التقنية،
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ـــــو مبقتض ـــــى القـــــــ ــــــامل رارـــــــ ــــــــــــفؤرخ ـــ ـي ـــ
 قــــــــــــــــــاملواف 1428 امـــــــــــــرمضـــان ع 20

ـــــــــــوبر 2  املتضـــــــــــمن 2007 ســـــــــــنة أكت
بكــــــالور  كيفيــــــات تنظــــــيم امتحــــــان
   التعليم الثانوي، املعدل،

  
  ــرر ما يلـي:ــــــتق

  

مــــــن  5 : تعــــــدل املــــــادةاملــــــادة األوىل
 رمضــــــــان عــــــــام 20 يف القـــــــرار املـــــــؤرخ

، 2007 أكتــوبر ســنة 2 املوافـــق 1428
املعـــــــدل، املتضـــــــمن كيفيـــــــات تنظـــــــيم 
امتحـــــــان بكـــــــالور التعلـــــــيم الثـــــــانوي 

يت :   وحترر كما 
"يتضـــــمن امتحـــــان بكـــــالور التعلـــــيم 
ــــــــــــانوي الشــــــــــــعب اآلتيــــــــــــة: آداب  الث

وم جتربيـة، وفلسفة، لغات أجنبية، علـ
ضــــــيات، تقــــــين  تســــــيري واقتصــــــاد، ر

ختياراته األربعة:  ضي    ر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هندســــــــــــــــة   هندســـــــــــــــة ميكانيكيـــــــــــــــة،
ئيـــــة، هندســـــة مدنيـــــة، هندســـــة  كهر

  الطرائق.
  

حتـــــــدد قائمـــــــة اختبـــــــارات االمتحـــــــان 
ـــــــــــا وطبيعتهـــــــــــا يف  ا ومعامال ومــــــــــد

أعـــاله وفـــق  الشـــعب الســـت املـــذكورة
ـــــــذا املـــــــرفقني  2و 1 امللحقـــــــني رقـــــــم

  القرار.
  
المتحان بكـالور  ميتحن املرتشحون 

 التعلـــــــــــــــــــيم الثـــــــــــــــــــانوي إجبـــــــــــــــــــار يف
لكــــــــل املــــــــواد  االختبــــــــارات الكتابيــــــــة

  ."1 الواردة يف جدول امللحق رقم
  

: ينشـر هـذا القـرار يف النشـرة 2 املادة
  الرمسية للرتبية الوطنية.

  
  2015 جوان 28 اجلزائر يف

  وزيرة الرتبية الوطنية
 ربيتنورية بن غ
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة الرتبية الوطنية

  مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
ديرية الفرعية للتقييم البيداغوجي والتوجيه امل

  املدرسي
  .117/0.0.3/2015رقم : 

  
  إىل السيدات و السادة
ت لوال   (للمتابعة) مديري الرتبية 

  الوطنية  مفتشي الرتبية
  ( لإلعالم و املتابعة)
مــــــــديري مراكــــــــز التوجيــــــــه املدرســــــــي 

  تابعة)(للتنفيذ و امل           واملهين
  

املوضـــــــــــوع : التكفـــــــــــل النفســـــــــــي 
ت الرمسية.   ملرتشحني لالمتحا

  
    املرجع :

و.ت.و/ /320. مراســـــــــــــــــــلة رقـــــــــــــــــــم 
إضـــــــــــــــــافة  ةاملتضـــــــــــــــــمن 2008د.و.م/

مستشار التوجيـه و اإلرشـاد املدرسـي 
   إىل مركز اإلجراء.و املهين

 20/3.4.0/2012. مراســـــــــــــلة رقـــــــــــــم 
التكفــــــــــــــــــــل بتالميــــــــــــــــــــذ  ةاملتضــــــــــــــــــــمن

ت الرمسية.   االمتحا
  
  
  

  املرفقات:
. بطاقة تقنية خاصـة بعمليـة التـدخل 

  .و التكفل النفسي
. مــــــــــذكرة تربويــــــــــة خاصــــــــــة بعمليــــــــــة 

  التدخل و التكفل النفسي.
. اســــــــتمارة عــــــــرض حــــــــال للتكفــــــــل 
 النفســــــــــي الفــــــــــردي مبراكــــــــــز إ جــــــــــراء

  امتحان رمسي.
. اســـتمارة احلصـــيلة اإلمجاليـــة لعمليـــة 

ـــــدخل و التكفـــــل النفســـــي مبراكـــــز  الت
  إجراء امتحان رمسي.

  
طــــار مرافقــــة التالميــــذ املرتشــــحني إيف 

م  ت الرمسيـــــــة و مســـــــاعد لالمتحـــــــا
ت يف جــــــو  علــــــى اجتيــــــاز االمتحــــــا

خاصـــــــــة أولئـــــــــك الـــــــــذين ، مناســـــــــب
يعــــانون مــــن حــــاالت انفعاليــــة تعيــــق 

ــــــــــ ل مــــــــــن فرصــــــــــهم يف أداءهــــــــــم وتقل
النجـــــاح، يشـــــرفين أن أطلـــــب مــــــنكم 
 إضــــافة مستشــــار التوجيــــه و اإلرشــــاد

إىل البطاقــة التقنيـــة املدرســي و املهـــين 
عمـال مبـا  - اخلاصة بكل مركز إجـراء

جـــــــــاء يف املراســـــــــلتني املـــــــــذكورتني يف 
و هـــــــــذا لضـــــــــمان  -املرجـــــــــع أعـــــــــاله

التكفــــــــــــــل و املســــــــــــــاعدة الالزمــــــــــــــني 
  للتالميذ.
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مليــــــة التــــــدخل و يف إطــــــار توحيــــــد ع
 يوالتكفـــــل النفســـــي علـــــى مستشـــــار 

التوجيــه و اإلرشــاد املدرســي و املهــين 
ـــة و املـــذكرة  لبطاقـــة التقني االســـتعانة 

وفقـــا للنمـــوذجني امللحقـــني - الرتبويـــة
لتفــــــــــادي التــــــــــدخل املرجتــــــــــل  -2و 1

وضــــــرورة إخضــــــاع العمليــــــة ملنهجيــــــة 
عمـــل حتـــرتم فيهـــا األســـاليب العمليـــة 

النفســي  الــيت تضــمن ســالمة التــدخل
  و جناعته.

  
كــــل مستشــــار  بعــــد االمتحــــان يقــــدم

تقريرا إمجاليـا مفصـال عـن التـدخالت 
ـــا  قـنمـــوذج احمللـــلوفقـــا ل- الـــيت قـــام 

3-  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يرســــــــل الحقــــــــا إىل مديريــــــــة التعلــــــــيم 
ــــــوجي، كمــــــا  ــــــانوي العــــــام والتكنول الث

  ي ـه املدرسـز التوجـم مراكو تق
رســـــــال احلصـــــــيلة الوالئيــــــــة  واملهـــــــين 

ليـــــــة التـــــــدخل التقـــــــين و التكفـــــــل لعم
ء بنــاء علــى االنفســي يف مراكــز اإلجــر 

صــيلة اإلمجاليــة املقدمــة مــن طــرف احل
مستشـــــــــــــاري التوجيـــــــــــــه و اإلرشـــــــــــــاد 

للنمــــوذج  وفقــــا -املدرســــي واملهــــين. 
  - 4 امللحق

  
  2015جوان  01 اجلزائر يف

  عن وزيرة الرتبية الوطنية و بتفويض منها
  تكنولوجيمدير التعليم الثانوي العام وال
  عبد القادر ميسوم
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  1ملحق 
  

بطاقة تقنيـة خاصـة بعمليـة التـدخل 
و التكفــل النفســي لصــاحل التالميــذ 
ت الرمسية  يف مراكز إجراء االمتحا
ـــــــــه و  خاصـــــــــة مبستشـــــــــاري التوجي

  اإلرشاد املدرسي و املهين
  

ــــة: التــــدخل و التكفــــل  إطــــار العملي
ت الرمسيــــــة  النفســــــي أثنــــــاء االمتحــــــا

ــــــذين لصــــــاحل التالم ــــــذ املرتشــــــحني ال ي
  .و نفسية ةيظهرون حاالت انفعالي

  
شـهر جـوان : شـهادة  الفرتة الزمنية:

ايــــــــة التعلــــــــيم األساســــــــي، شــــــــهادة 
.   التعليم املتوسط و شهادة البكالور

  
   اهلدف من العملية:

املرافقـــــــــــــــــة النفســـــــــــــــــية للتالميـــــــــــــــــذ  -
ت  املرتشــحني أثنــاء اجتيــاز االمتحــا

  .الرمسية
التحفيــز  ،لتشــجيعاتقــدمي الــدعم،  -

الـــذين  و املســـاعدة النفســـية للتالميـــذ
ت نفســــــــية (قلــــــــق،  يالقــــــــون صــــــــعو

  اجهاد...)

إحصاء احلاالت و طبيعتها لتقيـيم  -
  التدخل.

  
  التحضري للعملية :

. حضـــــــــــــور االجتمـــــــــــــاع التنســـــــــــــيقي 
ت الرمسيـة بعـد  يوالتحضري  لالمتحـا

اســتالم االســتدعاء مــن طــرف رئــيس 
  مركز اإلجراء.

األقســــام  املباشـــر برؤســـاء . االتصـــال
دف التنسيق لضمان سـرعة  خاصة 
لتحويـــل املباشـــر للحـــاالت  التـــدخل 
املالحظـــة إىل العيـــادة تفـــاد لتضـــييع 

قـــــــــي  الوقـــــــــت و التشـــــــــويش علـــــــــى
املرتشــــــحني مــــــن خــــــالل التــــــدخالت 
الفرديـــة الـــيت كثـــريا مـــا حيـــاول احلـــراس 

ـــا بنيـــة مســـاعدة و  املالحظـــني القيـــام 
  التالميذ.

ـــــــة عـــــــدم متكـــــــن املستشـــــــار  . يف حال
حضـــور االجتمـــاع التحضـــريي ميكنـــه 

التصـــــــــال املباشـــــــــر تـــــــــدارك األ مـــــــــر 
والتنســــــــيق قبــــــــل االنطــــــــالق الرمســــــــي 

ت.   لالمتحا
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يـب ب. التعرف على الطـاقم الطـيب (ط
ممـــــرض) و التنســـــيق معـــــه مـــــن أجـــــل 
جـع و إعطـاء األلويـة  تدخل سريع و
للتــــــدخل الطــــــيب الســــــتبعاد اجلانـــــــب 

ديــــــــــــــــد األعــــــــــــــــراض العضــــــــــــــــوي و تب
 الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوماتية/اجلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدية

(SymptômesDsomatiques)  
 

  : أساليب التدخل
  املقابلة اإلرشادية النصف موجهة .1

 (L’entretien de guidance 
semi directif)  

  التفكري االجيايب . 2
)la pensée positive(  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تقنية االسرتخاء املختصرة  .3
(la technique de la relaxation 
brève) 

  
  الوسائل: 

. مكتــب/حجرة (مالحظــة : الرجـــاء 
عـــــــدم التـــــــدخل يف الـــــــرواق أو قاعـــــــة 

  االمتحان) 
  . سجل املقابالت

. اســــــــتمارة عــــــــرض حــــــــال للتكفــــــــل 
النفسي الفردي مبراكز إجـراء امتحـان 

  رمسي
. اســـتمارة احلصـــيلة اإلمجاليـــة لعمليـــة 
ـــــدخل و التكفـــــل النفســـــي مبراكـــــز  الت

  .جراء االمتحانإ
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  2 قملح
 

  مذكرة تربوية
 

حـــــــــــاالت التـــــــــــدخل و أســـــــــــاليب 
  التدخل:

 
  حاالت موضوع التدخل:

  .)L’anxiété(حاالت القلق  .1
  حاالت اإلجهاد النفسي احلاد . 2

)Le stress aigue(  
 / الفكري ينحاالت الكف الذه. 3

)L’inhibition intellectuelle(  
  

  عرضية احلاالت 
 )la symptomatologie(  

  
  القلق:عرضية . 1

النفســـــــية : ضـــــــغط،  و أ. االنفعاليـــــــة
(خـــوف مفـــرط) بـــدون موضـــوع  ذعـــر

حمـــــدد، إحســـــاس بوجـــــود كـــــرة علـــــى 
  ق.لمستوى احل

: ســـرعة أو ةب. اجلســـدية و العضـــوي
ت  ــــطء يف التــــنفس و ضــــر القلــــب ب

معويــــــــــــة و هضــــــــــــمية، تعــــــــــــرق،  آالم
الوجـــه، بـــرودة  رراإصـــفجفـــاف الفـــم و 

 ، تشـــــــنجغثيــــــانو  األطــــــراف، تقيـــــــؤ
  التبول. عضلي، كثرة

ج. املعرفيـــــــــة و الســـــــــلوكية: تشـــــــــتت 
  التفكري، صعوبة الرتكيز، نسيان.

  

  عرضية اإلجهاد النفسي:. 2
أ. االنفعاليـــــــة و النفســـــــية: هيجـــــــان، 

  .وءعصبية، عدم القدرة على اهلد
الم آب. اجلســـــــــــــــدية و العضـــــــــــــــوية: 

الـــــــرأس، ضـــــــغط عضـــــــلي، أرق، أالم 
ت  صـــــدرية وهضـــــمية، تســـــارع ضـــــر

و تقيـؤ بـرودة القلب، إسهال، غثيان 
  األطرف.

ج. املعرفيـــــــــــة و الســـــــــــلوكية : قضـــــــــــم 
ــــرتدد تشــــاؤم، نســــيان، لا، األظــــافر، ال

مـــثال : تســـليم ( التهـــرب مـــن املوقـــف
  .)مبكرااإلجابة فارغة أو  ورقة

  
  عرضية الكف:. 3

أ. االنفعاليـــــــة و النفســـــــية: إحبـــــــاط، 
لضـياع، ركـود (هـذه احلالـة  إحساس 

  .متس التالميذ اجملتهدين خاصة)
اجلســـــــدية و العضـــــــوية: إرهـــــــاق  ب.

جســــــــدي، اصــــــــفرار الوجــــــــه، بــــــــرودة 
  األطراف، ضيق التنفس.

ــــــــــة و الســــــــــلوكية: بكــــــــــاء،  ج. املعرفي
م فقـــــدان الرتكيـــــز، فقـــــدان ، نســـــيان 

القدرة علـى فهـم األسـئلة و يف بعـض 
  األحيان عدم القدرة على القراءة.

 
  :عرضية بعض احلاالت النادرة. 4

. شـــــــــلل عرضـــــــــي ألحـــــــــد األطـــــــــرف 
ة اليــــــد (شــــــلل مؤقــــــت ســــــببه خاصــــــ
  )حبت نفسي

. طفـــــــح جلـــــــدي يشـــــــبه احلساســـــــية 
  (عرض بسيكوسومايت

 Symptôme psychosomatique) 
  . أمل حاد يف املعدة
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لنســــبة  ــــة صــــرع ( ــــة ربــــو أو نوب . نوب
للتالميــــــذ الــــــذين يعــــــانون مــــــن هــــــذه 

  .األمراض سلفا)
. هبــــــــوط أو ارتفــــــــاع يف الضــــــــغط أو 

  نسبة السكر.
  
  ليات التدخلآ
  

أو تقنيــــــة حمــــــددة  بيوجــــــد أســــــلو ال 
ضــــمن التــــدخل النفســــي بــــل األمــــر ت

راجــــــــــع إىل كفــــــــــاءات املستشــــــــــار يف 
املقابلة نصف املوجهة و مـدى متكنـه 
مـــــن التقنيـــــات و أســـــاليب التعزيـــــز و 
التحفيـــز، تبقـــى آليـــة التوظيـــف األمـــر 
األهـــم حســـب الظــــرف و احلالـــة مــــع 

  أخذ عامل الوقت بعني االعتبار.
  

  املختصرة . تقنية االسرتخاء 
(la technique de relaxation 
brève) 
 

س ـالتنف نـو تقتصر على متاري  
ولتمارين العضلية مع إلغاء متارين 

 التأمل لضيق الوقت.
 

 . التفكري االجيايب
 )la pensée positive(   

  
إلحيــ اء هــو جمموعــة تقنيــات تســمح 

  الذايت من بينها:
احلـــــــديث االجيـــــــايب مـــــــع املرتشـــــــح  

مــــــــن املعــــــــاين الســــــــلبية الــــــــذي خيلــــــــو 
 وأسلوب النفي مثال" أنت مل تفهم" 

أنــت مــرتدد" و فســح اجملــال للتلميــذ "
ــــــــه كمــــــــا يشــــــــاء.  ــــــــري عــــــــن حالت للتعب
جيابيــــة  ويقتصــــر التــــدخل علــــى الــــرد 
علــــــــى انشــــــــغاله و مســــــــاعدته علــــــــى 
اســـتذكار مســـاره الدراســـي و خاصـــة 

ولــة يف التحضــري والعمــل ذجهــوده املب
 د"أنـــــت مســـــتع" "أنـــــت قـــــادر" مـــــثال

األمــــر ممكــــن" مــــع اســــتعمال صــــيغة "
املضـــارع ألن الـــدماغ يفكـــر يف احلـــني 

 آلن.او 
  

. تقنيــــــــــــــــة ســــــــــــــــلة املهمــــــــــــــــالت 
)Technique de la poubelle( 

هـــــي مـــــن تقنيـــــات التفكـــــري االجيـــــايب 
املرتشـــح إىل كتابـــة كـــل  ىحيـــث يـــدع

"أ ال  أفكـــاره الســـلبية يف ورقـــة مـــثال
أملــــــــــــك ال  أ" أســــــــــــتطيع الرتكيــــــــــــز"

منه  مث نطلب...أ فاشل"" اإلجابة"
ـــــــــــق الورقـــــــــــة و رميهـــــــــــا يف ســـــــــــلة  متزي
املهمــالت لعــدم رضــاه عــن مــا كتبــه، 
مث نطلب منه جمددا كتابة ما يريـد أن 

"أ أســـتطيع تكـــون عليـــه حالـــه مـــثال 
 أ"أ أســـــتطيع اإلجابـــــة" " الرتكيـــــز"

جــح إ ن شــاء مســتعد، أ واثــق، أ 
إلحيـــــ"هللا ـــــة   ءا، تســـــمح هـــــذه التقني
  ايباالجي

)la suggestion positive (
وكــــذلك اســــتعادة السالســــة العضــــلية 
يف الكتابـــة و حتريـــر التشـــنج العضـــلي 

غط.ضـــــــــــــــــــــــــــالنـــــــــــــــــــــــــــاتج عـــــــــــــــــــــــــــن ال
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و  االسم الرقم
  اللقب

املؤسسة 
  األصلية

  
 الشعبة

 
ختبار ا

 املادة
  ريخ

 التدخل والتكفل
توقيت التدخل
  و التكفل

حمتوى التدخل
  التقين

 أو التكفل النفسي

 
مالحظات 
  عامة

01            
02            
03            
04            

ت الر  مالحظة :   مسيةالشعبة تقتصر على امتحان شهادة البكالور فقط و يستخدم هذا يف النموذج يف كافة االمتحا
 2015التاريخ:....../....../                                                            

 رئيس مركز اإلجراء :                                     التوجيه واإلرشاد املدرسي و املهين: مستشار(ة)
   

4ملحق
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  يةوزارة الرتبية الوطن

  مديرية التعليم الثانوي العام و التكنولوجي
  .2015/ 0.0.3/ 125الرقم : 

  
  إىل

السيدات و السادة مديري الرتبية 
ت   لوال

  
لتوجيه  املوضوع : ترتيبات خاصة 
ـــــــــوي يف التعلـــــــــيم  و التنظـــــــــيم الرتب

  الثانوي.
  

    املرجع :
/ 258املنشـــــــــــــــور اإلطـــــــــــــــار رقـــــــــــــــم . 

املــــــــــــــــــــــــــؤرخ يف  15/ أ.خ.و/ وو.ت.
لســــــــــــــــــــ 2015.06.11 ة ناملتعلــــــــــــــــــــق 

  .2016.2015الدراسية 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  . املنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور رق

 11املؤرخ يف  15/و.ت.و/أ.ع/619
مبوضــــــــــــوع ترتيبــــــــــــات  2015جــــــــــــوان 

تنظيميـة و بيداغوجيـة ختـص الــدخول 
  .2016-2015املدرسي 

  
تنفيــذا للرتتيبــات الــواردة يف املنشــورين 

رين يف املرجـع أعـاله و تفصـيال و املذك
ة العمــــل بغيــــ همــــالــــبعض مــــا جــــاء في

علــــــى االنتهــــــاء مــــــن كــــــل العمليــــــات 
ــــدخول املدرســــي  املتعلقــــة بتحضــــري ال
يئة الظروف    خالل شهر جويلية و 

النطـــــــــالق الفعلـــــــــي  الـــــــــيت تســـــــــمح 
للدراســــــــة ابتـــــــــداء مــــــــن اليـــــــــوم األول 
لدخول التالميـذ، يشـرفين أن أدعـوكم 

الرتتيبات الـواردة  إىل العمل مبا يكمل
ســـالف ذكرمهـــا و ذلـــك يف النصـــني ال

  دعوة املديرين إىل انتهاء ما يلي:ب
  
ـــــــة مراجعـــــــة   . أ فيمـــــــا خيـــــــص عملي

 : التوجيه
  

إجــــــــراءات مراجعــــــــة التوجيــــــــه  يجتــــــــر 
(الطعـــــــــــون) ودراســـــــــــة االلتماســـــــــــات 
املقدمـــــة مـــــع الفصـــــل فيهـــــا يف إطـــــار 
اجملــــالس املعنيــــة و ذلــــك قبــــل اخلــــروج 
إىل العطلــة الصــيفية، و جيــدر التــذكري 
ن هـــذه العمليـــة تتمثـــل يف تصـــحيح 

اء االســـــــــتثنائية إن وردت يف األخطـــــــــ
حســـــــاب املعـــــــدالت فقـــــــط و يبقـــــــى 
األســـاس هـــو احـــرتام قـــرارات جمـــالس 
األقســــــام أو جملــــــس التوجيــــــه عنــــــدما 
لتحويــل إىل شــعب يف  يتعلــق األمــر 
مؤسســـات أخـــرى أو إىل ختصصـــات 
التعلــيم و التكــوين املهنيــني. علمــا أن 
التوجيــه عمومــا و التوجيــه إىل إحــدى 

نــوي خصوصــا شــعب الســنة الثانيــة 
خيضع إىل آلية متدرجة ومتواصلة مـع 
التالميذ وأوليائهم، انطالقا من مطلع 
الســـــــــنة، حتضـــــــــر وتســـــــــتغل ألجلهـــــــــا 
املقــــابالت مــــع التالميــــذ و اللقــــاءات 

  الدورية مع األولياء.
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و مهمــــــا يكــــــن مــــــن أمــــــر، و عمــــــال 
مببــدأي املســاواة و اإلنصــاف، وجتنبــا 
لتفـــــاوت بعـــــض التقـــــديرات التقريبيـــــة 

الكشــــــوف، ينبغــــــي أن تكــــــون علــــــى 
مداوالت جمالس األقسـام فيمـا خيـص 
إقــــــرار االنتقــــــال إىل القســــــم األعلــــــى 
ظهار احلصول على معدل  مشروطا 

 10/20ســــــــنوي يســــــــاوي أو يفــــــــوق 
علـــــــــى كشـــــــــف التقيـــــــــيم يف الفصـــــــــل 

  الثالث.
  

و أمـــا معاجلـــة حـــاالت "الرغبـــة" الـــيت 
ال تتماشــى مــع امللمــح املطلــوب فقــد 

قــــــرتاح إعــــــاد ة الســــــنة علــــــى تكــــــون 
التالميـــذ و أوليـــائهم كحـــل بـــديل هلـــا 
بغــــرض متكيــــنهم مــــن احلصــــول علــــى 

عة التوجيـه و املعدالت املطلوبة يف جمم
  للشعبة املرغوب فيها. ةاملناسب

  
التنظـــــيم  ةفيمـــــا خيـــــص معاجلـــــ  . ب

 الرتبوي لبعض الشعب
 

نؤكــد ضـــرورة العمـــل علــى فـــتح املزيـــد 
من الشعب القليلة االنتشار وتنويعها 

دعـــــم مســـــاعي فـــــتح شـــــعبة  عامـــــة و
ضيات خاصة  ضيات و التقين ر الر

 مع ضمان التأطري الالزم.
  
  
  

و علـــــــــى هـــــــــذا األســـــــــاس، ال يقبـــــــــل 
ــــأطري يف مــــادة مــــا  تعــــويض نقــــص الت
للجــــــوء إىل طلــــــب اإلعفــــــاء منهــــــا. 
ــــــــــــأطري  ــــــــــــوفر الت ــــــــــــد اســــــــــــتحالة ت وعن
البيـــــــداغوجي ملـــــــادة اللغـــــــة األجنبيـــــــة 

، ميكــــــــن اســــــــتثنائيا -مــــــــثال- الثالثــــــــة
يل شعبة اللغات األجنبية لتالميـذ حتو 

نـــوي إىل شـــعبة آداب  الســـنة الثالثـــة 
و فلســـــــــفة، مـــــــــع ضـــــــــمان إنصـــــــــاف 
التالميــذ مــن حيــث التعلمــات القبليــة 
ضـــــافة ســـــاعتني يف مـــــادة الفلســـــفة 
ـــــذ احملـــــولني. و يكـــــون  ـــــدة التالمي لفائ
ذلـــــك بعـــــد تعـــــديل اخلريطـــــة الرتبويـــــة 
وموافقــة مديريــة التعلــيم الثــانوي العــام 

  لتكنولوجي.و ا
  

وأخريا أؤكـد علـى إيـالء كـل العنايـة و 
 االهتمـــــــــام لتنفيـــــــــذ هـــــــــذه التـــــــــدابري،

  نـير عر وأطلب منكم موافايت بتق
انعكاسات التطبيق وما قد يعرتضكم 

ت    .من صعو
  

  2015جوان  18اجلزائر يف 
  الرتبية الوطنية و بتفويض منها ةعن وزير 

  مدير التعليم الثانوي العام و التكنولوجي
  بد القادر ميسومع
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة الرتبية الوطنية

  مديرية التعليم الثانوي العام و التكنولوجي
  2015/ 126/0.0.3الرقم: 

  
  السيدات و السادة  إىل

ت لوال   (للتنفيذ)   مديري الرتبية 
  مفتشي الرتبية الوطنية 

  )(لإلعالم و املتابعة        
ت    طبيق)ت(لل        مديري الثانو
  

رات وخرجـات  املوضوع : تنظيم ز
  بيداغوجية استطالعية للتالميذ.

  
    املرجع :

  مناهج املواد التعليمية. -
املنشــــــــــــــــــــــــور اإلطــــــــــــــــــــــــار رقــــــــــــــــــــــــم  -

املــــــــؤرخ يف  15/أ.خ.و/و/و.ت.258
لســـــــــــــــــــ 11/06/2015 ة ناملتعلـــــــــــــــــــق 

  .2015/2016الدراسية 
  

ظــــــيم منــــــوذج جلــــــدول تن املرفقــــــات :
رات.   الز

  
  
  

ــــــــــــاهج املــــــــــــواد  ــــــــــــذ من يف إطــــــــــــار تنفي
التكنولوجيـــة يف اجلـــذع املشـــرتك علـــوم 
و تكنولوجيـــــــــــا، و يف شـــــــــــعبة تقـــــــــــين 
ضي يف االختيارات األربـع، و مـن  ر
خــــــالل دعــــــم األعمــــــال التطبيقيــــــة و 
التجريبيـــــــة الـــــــيت تتطلـــــــب تطبيقــــــــات 
ميدانيــة، و عمــال مبــا جــاء يف املنشــور 

أعــــــاله، اإلطــــــار املــــــذكور يف املرجــــــع 
الـــذي يـــدعو إىل الســـهر علـــى تنظـــيم 
رات و خرجـــــــــــــــــــــــــات ميدانيـــــــــــــــــــــــــة  ز
اســـــــــتطالعية و جتســـــــــيدا لتوصـــــــــيات 
الورشـــــــــات املنظمـــــــــة حـــــــــول مكانـــــــــة 
األعمـــال التطبيقيــــة يف تـــدريس املــــواد 
التكنولوجيـــــــــــة، يشـــــــــــرفين أن ألفـــــــــــت 
انتبـــــاهكم إىل ضـــــرورة دعـــــم تـــــدريس 
هــذه املــواد الــيت تتطلــب برجمــة أنشــطة 

مههـــــا األعمـــــال بيداغوجيـــــة عمليـــــة، أ
رات و اخلرجــــــــــات  التطبيقيــــــــــة، الــــــــــز
امليدانيــــــــــة، احملاكــــــــــاة و غريهــــــــــا مــــــــــن 
األنشـــــــــطة، حـــــــــىت يســـــــــتويف التعلـــــــــيم 

مـي و التكنولـوجي جانبـه لالنظري الع
العملــــي الــــذي المنــــاص منــــه، الــــذي 
مــن خاللــه تتحقــق بعــض الوضــعيات 

  اإلدماجية املستهدفة. البيداغوجية
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  اجلوانب التنظيمية:
  

املســــعى املــــذكور أطلــــب ضــــمن هــــذا 
  منكم العمل مبا يلي:

  
رات و خرجــــــــــــــــــــــات  - تنظـــــــــــــــــــــيم ز

ــــــــــــة ملؤسســــــــــــات صــــــــــــناعية  بيداغوجي
واقتصــــــادية تكــــــون خمصصــــــة للمــــــواد 

أل نشـــــطة التكنولوجيـــــة ذات الصـــــلة 
  اج الرمسي.هالتطبيقية املقررة يف املن

رات واخلرجـــات  - ضـــبط قائمـــة الـــز
حســــــــــــــب املؤسســــــــــــــات الصــــــــــــــناعية 

دة يف حمــــــــــيط واالقتصــــــــــادية املتواجــــــــــ
الثانويــة بــداخل الواليــة أو خارجهــا و 

ا.   حسب طبيعة نشاطا
موافاة مديرية التعليم الثـانوي العـام  -

رات  مج هـذه الــز و التكنولـوجي بــرب
و اخلرجـــــــات وفــــــــق منـــــــوذج اجلــــــــدول 
رات  املوفـــق علـــى أن توســـع هـــذه الـــز

ميــة لامليدانيــة إىل الشــعب األخــرى الع
و األدبيـــــــــــــــة حســـــــــــــــب الكفـــــــــــــــاءات 

  ملستهدفة يف املنهاج.ا
إعـــــداد تقريـــــر فصـــــلى حـــــول هـــــذه  -

ـــــــة  رات و اخلرجـــــــات البيداغوجي ـــــــز ال
يتضـــــــــمن خالصـــــــــة البحـــــــــوث الـــــــــيت 
ينجزهـــــــــا التالميـــــــــذ حتـــــــــت إشـــــــــراف 

م،  يـــتم تقييمهـــا مبـــنح  حيـــثأســـاتذ

عالمـــة استحســـان يف إطـــار املشـــاريع 
  أو التقومي املستمر.

ــــــر الفصــــــلي املــــــذكور  - يرســــــل التقري
قمــي و ورقــي إىل أعــاله علــى شــكل ر 

مديريــــــــــــة التعلــــــــــــيم الثــــــــــــانوي العــــــــــــام 
ر  والتكنولــــوجي، يتضــــمن تقــــدير اآل
-البيداعوجيــة علــى العمليــة التعليميــة

  التعلمية.
  

يكــــون هــــذا التقريــــر مشــــفوعا مبــــا قــــد 
ت يف تنظـــــيم  يعرتضـــــكم مـــــن صـــــعو

  هذه العملية.
  

ـــــة،  فضـــــال عـــــن األغـــــراض البيداغوجي
رات واخلرجـــات  تســـتهدف هـــذه الـــز

نــــــوي دعــــــم  للســــــنة األوىل بةلنســــــ
ــــذ  ــــه مبعلومــــات تســــاعد التالمي التوجي
بغــرض تــدريبهم علــى اختيــار الشــعبة 

  اليت تناسب ملمحهم.
  

و ممــــا ال شــــك فيــــه أن هــــذا النشــــاط 
يتطلـــــب مـــــنكم إدراك كامـــــل أبعـــــاده 

ــــــــ ــــــــه ال ختلــــــــو مــــــــن ةالتعليمي ، و برجمت
ـــــا  مثبطـــــات اعتـــــاد الـــــبعض التـــــذرع 

ا. و بغي اأحيا مستصغر  ة جتاوز شأ
مثــــــل هــــــذه الوضــــــعيات أدعــــــوكم إىل 
ــــــذه  حــــــث املعنيــــــني علــــــى التكفــــــل 
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العملية بكل عزم من خـالل حتسـيس 
الفريـــــق الرتبـــــوي بضـــــرورة الســـــعي إىل 

األهــــــــــــــداف البيداغوجيــــــــــــــة  حتقيــــــــــــــق
  املذكورة.

  
رات و اخلرجـــــــــــات  متويـــــــــــل الـــــــــــز

  : البيداغوجية
  

رات  ــــــز ــــــذه ال ــــــتم التكفــــــل املــــــايل  ي
الــــيت تــــدخل واخلرجــــات البيداغوجيــــة 

ضــــــمن النشــــــاطات الصــــــفية و الــــــيت 
مج الدراســـــــــــــــــي  يتضـــــــــــــــــمنها الـــــــــــــــــرب

(كاألعمـــال التطبيقيـــة مـــثال)، ضـــمن 
ميزانيــــــة تســــــيري املؤسســــــة الرتبويــــــة يف 

"النشـــــــــــــاط  245املـــــــــــــادة  24البنــــــــــــد 
ـــــة،  ضـــــي" الفقـــــرة الثالث الثقـــــايف و الر
ويف حالـــــــــة عـــــــــدم ختصـــــــــيص املبلـــــــــغ 
مليزانيـة السـنوية  ذه املادة  الضروري 

ل يـكن إجـراء عمليـة حتو ميلمؤسسة، ل
بــــرام إلتحقيــــق الغــــرض. مــــع إمكانيــــة 

اتفاقيـــــــــة نقـــــــــل إن اســـــــــتدعي األمـــــــــر 
رات  ــذه الــز لضــمان أحســن تكفــل 

  و اخلرجات.
  
  
  
  
  

أمــا املصــاريف املرتتبــة عــن النشــاطات 
مج الدراســي)  الالصــفية (خــارج الــرب

فتتحملهــــــا ميزانيــــــة اجلمعيــــــة الثقافيــــــة 
ضــية املدرســية يفو   حــدود الرصــيد الر

حلسـاب خــارج امليزانيـة املــاد  ةاملتـوفر 
ـــــا يف 513 ، مـــــع إمكانيـــــة التكفـــــل 

حالـــة اكتســـائها الطـــابع الـــوالئي مـــن 
طــــــرف االحتاديــــــة الوالئيــــــة لألعمــــــال 

) أو FDOCEللمدرســـــــــة ( املكملـــــــــة
ضـــــــة املدرســـــــية  الرابطـــــــة الوالئيـــــــة للر

  حسب طبيعة وهدف النشاط.
  

ية بكـل أدعوكم إىل إحاطة هذه العمل
ة ملبتغاهـــــــــــا الرتبـــــــــــوي مـــــــــــعنايـــــــــــة خد

  والبيداغوجي.
  

  2015جوان  18اجلزائر يف 
  الرتبية الوطنية و بتفويض منها ةزير عن و 

  مدير التعليم الثانوي العام و التكنولوجي
  عبد القادر ميسوم
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  الوطنية وزارة الرتبية

  
ذو  28 مــــــؤرخ يف 254قــــــرار رقــــــم 

 ســــبتمرب 12املوافــــق  1436 القعــــدة
يتضـــــــــمن إنشـــــــــاء اللجنـــــــــة  2015

   .ألوملبيادلاجلزائرية 
  

  ، إن وزيرة الرتبية الوطنية
  

مبقتضــــــى القــــــانون التــــــوجيهي للرتبيــــــة 
ي ـــــــــــــــــــــــــؤرخ فـــــــــــــامل 04-08ة ـــــــــــــــالوطني

  ، 2008جانفي  23
  

ـــــــومبقتضــــــى املرســــــوم التنفيــــــذي رق م ــــــــ
ســـبتمرب ســـنة  06املـــؤرخ يف  94-265

  الذي حيدد صالحيات  1994
  ، وزيرة الرتبية الوطنية 
  

ــــــــذي رقــــــــم  ومبقتضــــــــى املرســــــــوم التنفي
شـــــوال عـــــام  17املـــــؤرخ يف  318-09

 2009أكتــوبر ســنة  6املوافــق  1430
لـــوزارة  املتضـــمن تنظـــيم اإلدارة املركزيـــة

  ، الرتبية الوطنية
  

ســــــي رق ـــــــو مبقتضــــــى املرســــــوم الر م ــــــ
رجـــــب عـــــام  25املـــــؤرخ يف  15-125

، 2015مــايو ســنة  14املوافــق  1436
  املتضمن تعيني أعضاء احلكومة،

  
  

  تقرر ما يلي :
  

تنشــــأ علــــى مســــتوى  املــــادة األوىل :
وزارة الرتبيـــــــــة الوطنيـــــــــة جلنـــــــــة تربويـــــــــة 

" اللجنــــة اجلزائريــــة  تســــمى، ألوملبيــــاد
  لألوملبياد ".

  
تعتــــــرب اللجنــــــة اجلزائريــــــة :  2املــــــادة 

ور والتداول حـول ألوملبياد هيئة للتشا
ا    أوملبياد من حيث التكفل 

  ومتابعتها وتقييمها. 
  

تكلــــف اللجنــــة اجلزائريــــة :  3املــــادة 
ملهام اآلتية :   لألوملبياد 

  
تساهم يف إعـداد الوسـائل الكفيلـة  -

الكتشــــــــــــــاف التالميــــــــــــــذ املتفــــــــــــــوقني 
        واملوهوبني يف إحدى املواد.

تقوم بوضع املناهج البيداغوجيـة و  -
ــــذ ا ــــدريب التالمي ــــة لت ــــربامج التنظيمي ل

  وحتضريهم للمشاركة يف األوملبياد.
ــــــــــــة  - لتصــــــــــــفيات الوطني تتكفــــــــــــل 

مواضــيع األســئلة  واألوملبيــة مــن حيــث
  .وعمليات التصحيح

تتـــــــــوىل تزويـــــــــد بنـــــــــك املعلومـــــــــات  -
ملواضـــــيع  ـــــذه املنافســـــات  اخلـــــاص 

  التقنية الالزمة.
ــــة  - ئــــق الرتبوي ــــاج الو تشــــارك يف إنت

ألوملبياد.ذات    العالقة 
تقـــوم مبتابعـــة املشـــاركة اجلزائريـــة يف  -

  وتقييم نتائجها.، األوملبياد
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ـــــــا يف  - ا ومقرتحا تقـــــــدم مســـــــامها
  إطار تطوير تعليمية مادة. 

  
تتشـــكل اللجنـــة اجلزائريــــة :  4املـــادة 

لألوملبيــاد مــن مفتشــي الرتبيــة الوطنيــة 
ويعــــــــني هــــــــؤالء األعضــــــــاء  وأســــــــاتذة

م لنظــــــــــــــــر إىل كفــــــــــــــــا م وخــــــــــــــــرب ء
و بــدون  واســتعدادهم للعمــل طواعيــة

مقابــل مــايل يف جمــال تنظــيم االوملبيــاد 
  و املشاركة فيها.

وميكـــــن للجنـــــة أن تســـــتعني يف إجنـــــاز 
ســـاتذة آخـــرين مـــن التعلـــيم  أشـــغاهلا 
الثـــــــانوي والتعلـــــــيم العـــــــايل والبحـــــــث 
العلمـــــي ممـــــن تلـــــتمس يف مشـــــاركتهم 

  فائدة.
  

ة بقـرار يعني أعضـاء اللجنـ:  5املادة 
صــــــــادر عــــــــن اإلدارة املركزيــــــــة لــــــــوزارة 
م     الرتبيــــــــــة الوطنيــــــــــة وتــــــــــدوم عهــــــــــد

  ) سنوات.3ثالث (
ـــــنفس  ويســـــتخلف العضـــــو املنقطـــــع ب

  الشروط واألشكال.
  

لــوزارة  العــام األمــني يــرتأس:  6املــادة 
الرتبيــــــــــة الوطنيــــــــــة اللجنــــــــــة اجلزائريــــــــــة 

  ينوب عنه. لألوملبياد أو من
  

تعلــــــــيم تقــــــــوم مديريــــــــة ال:  7املــــــــادة 
إلشراف  الثانوي العام والتكنولوجي 
 التقــين علــى أشــغال اللجنــة، وتكلــف
يف هـــــــــــــــــــــذا اإلطـــــــــــــــــــــار بتحضـــــــــــــــــــــري 
االجتماعــــــــــــات وتنظــــــــــــيم األعمــــــــــــال 

  وتنشيطها.

ــــــة اجلزائريــــــة :  8املــــــادة  تعقــــــد اللجن
، لألوملبيـــاد جلســـات دوريـــة ألشـــغاهلا
مة  مج عمل مسطر و رز   وفق بر

  زمنية حمددة.
  

هلياكـل واملؤسسـات تقدم ا:  9املادة 
،  الوطنيــة التابعــة لــوزارة الرتبيــة الوطنيــة

كــــل يف جمـــــال اختصاصـــــها، دعمهـــــا 
ا يف إجناز أعماهلا.   للجنة ومسامها

  
: توضـــح مناشـــري تطبيقيـــة  10املـــادة 

عنــد احلاجــة كيفيــات التكفــل بــبعض 
        اجلوانـــــــــــــب التنظيميـــــــــــــة والتنســــــــــــــيقية

  ألشغال هذه اللجنة. 
  

هــــــــــذا القــــــــــرار يلغــــــــــى :  11املــــــــــادة 
 08ي ـاملـــؤرخ فــــ 174ويعـــوض القــــرار 

املتضـــــمن إنشــــــاء  2015 ذي احلجـــــة
ضيات. اللجنة   الوطنية ألوملبياد الر

  
يكلــــف الســــيد األمـــــني :  12املــــادة 

العام لوزارة الرتبية الوطنية بتنفيـذ هـذا 
  القرار.

  
هــــــذا القــــــرار يف  ينشــــــر:  13املــــــادة 

  النشرة الرمسية لوزارة الرتبية الوطنية.
  

  2015سبتمرب  12اجلزائر يف 
  وزيرة الرتبية الوطنية
  نورية بن غربيت
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة الرتبية الوطنية

  15/و.ت.و/أ.ع/105 : رقمال
  

 2015ســــبتمرب  12مقـــرر مــــؤرخ يف 
اللجنـــــــة  أعضـــــــاء يتضـــــــمن تعيـــــــني
  اجلزائرية لألوملبياد

  
  ، إن وزيرة الرتبية الوطنية

  
مبقتضــــــى القــــــانون التــــــوجيهي للرتبيــــــة 

جانفي  23املؤرخ يف  04-08الوطنية 
2008 ،  

  
م ــــــــــــــــومبقتضــــــى املرســــــوم التنفيــــــذي رق

ســـبتمرب ســـنة  06املـــؤرخ يف  94-265
الــذي حيــدد صــالحيات وزيــرة  1994

  ، الرتبية الوطنية
  

م ــــــــــــــــومبقتضـــــى املرســـــوم التنفيـــــذي رق
  شوال عام 17املؤرخ يف 09-318
  
  
  
  
  
  
  
  

 2009أكتــوبر سنــــة  6افــق املو 1430 
املتضـــمن تنظـــيم اإلدارة املركزيـــة لـــوزارة 

  ة.ـالرتبية الوطني
  

املــؤرخ يف  174رقــم  القــرار و مبقتضــى
املوافـــــــــــــــــــق  1435ي احلجـــــــــــــــــــة ذ 08
املتضـــــــــــــــمن إنشـــــــــــــــاء  02/10/2014

     اللجنة اجلزائرية ألوملبياد.
  
  قرر ما يلي :ت

  
: يهـــــدف هـــــذا املقـــــرر  املــــادة األوىل

ــــة إلــــى  تــــعيني أعضــــاء اللجنــــة اجلزائريـ
طبقـا للمـادة األوىل          ألوملبيـاد 

  من القرار املذكور أعاله.
  
ــــــــاء املـــــــادة الثانيـــــــة  ــــــــن األعضـ : يعيـ

ــــة اجلزائريـــــة  ــــن أدنــــاه يف اللجن املذكوري
           : لألوملبيــاد
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ـــــة قـــــرر يلغـــــى هـــــذا امل:  املـــــادة الثالث

 أكتـــوبر 07قـــرر املـــؤرخ يف ويعـــوض امل
اللجنـة أعضاء  تعينياملتضمن  2014

ضيات.   الوطنية ألوملبياد الر
  

: ينشــر هــذا املقــرر يف  املــادة الرابعــة
  النشرة الرمسية لوزارة الرتبية الوطنية.

  
  2015سبتمرب  12اجلزائر يف 

  األمني العام
  لعابدعبد احلكيم ب

  
  
  

 الصفة االسم و اللقب
  ،رئيسا اللجنة ميسوم عبد القادر

 ئب رئيس اللجنة، عطية علي
  أستاذ جامعي خالدد.سعد هللا

  أستاذ جامعي زغيب عبد الغاين د.
  أستاذ جامعي د. طاليب ملك
  مفتش مركزي، بن فليس صاحل

  مفتش الرتبية الوطنية، بوشوشة عبد الصديق
  مفتش الرتبية الوطنية، رمحاين عبد هللا

  طنية،مفتش الرتبية الو  دعاس عبد املالك
  مفتش الرتبية الوطنية، بلعباس سعد
  مفتش الرتبية الوطنية، وريرت مجال

 أستاذ التعليم الثانوي جماهد حممد إيدير
 أستاذ التعليم الثانوي بوالديس بغدادي
 أستاذ التعليم الثانوي دريسي مهدي
 أستاذ التعليم الثانوي مساح حممد
 أستاذ التعليم الثانوي شاليل نوال
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة الرتبية الوطنية
  مديرية التعليم األساسي

   173/0.0.2/15الرقم : 
  مديرية التعليم الثانوي العام و التكنولوجي

  170/0.0.3/15الرقم : 
  
  إىل
  

السادة مديري الرتبية السيدات و 
تلل   وال

  
املوضـــــــــــــــوع: تنظـــــــــــــــيم أوملبيـــــــــــــــاد 

ضـــــيات بتوســـــيع املشـــــاركة إىلا  لر
  تالميذ السنة الرابعة متوسط.

  
املـــؤرخ  2018اإلرســـال رقـــم  املرجـــع:

  .2015أوت  24يف 
    

تبعـــــــا لإلرســـــــال املـــــــذكور يف املرجـــــــع 
أعـــــــــــــاله، وتوســـــــــــــيعا للمشـــــــــــــاركة يف 
املســـابقة التصـــفوية ألحســـن التالميـــذ 
املتمدرسني يف السنة الرابعة متوسـط، 

ت الثالثــة فضــال عــن تالميــذ املســتو
املؤسســــات مــــن التعلــــيم الثــــانوي يف 

بغيــة  الرتبويــة العموميــة واخلاصــة؛ و
حتضـــــــــري مشـــــــــاركة بـــــــــالد يف هـــــــــذه 
التظــــاهرة العامليــــة مــــن خــــالل تنظــــيم 
املشـــــــــــــاركة يف الـــــــــــــدورات التدريبيـــــــــــــة 

ضـــــــيات علـــــــى املـــــــدى  ألوملبيـــــــاد الر
القصــري واملتوســط، يشــرفين أن اطلــب 
ط مــنكم إحكــام العمليــة وفــق الضــواب

  التالية:
متكــــــــــــني املشــــــــــــاركة يف املســــــــــــابقة  .1

ضـــيات  التصـــفوية املربجمـــة ألملبيـــاد الر
للتالميــــذ الــــراغبني مــــن الســــنة الرابعــــة 
متوســــط املنتقلــــني مــــن أقســــام الثالثــــة 

يف مـــــــــادة  20/20متوســـــــــط مبعـــــــــدل 
ضيات وبتزكية التالميـذ املقرتحـني  الر

 من طرف أساتذة املادة. 
بقة متكـــني املشـــاركة يف هـــذه املســـا .2

التصــــــــفوية للتالميــــــــذ الــــــــراغبني مــــــــن 
ـــــــــوي  ن املنتقلـــــــــني إىل الســـــــــنة األوىل 
خــالل هــذه الســنة الدراســية مــن كــل 
نويـــــــة مـــــــن بـــــــني املتحصـــــــلني علـــــــى 

ضـــــيات  20/20معـــــدل  يف مـــــادة الر
لشـــــــهادة التعلــــــــيم املتوســـــــط وبتزكيــــــــة 

 التالميذ من طرف أساتذة املادة. 
متكــــــــــــني املشــــــــــــاركة يف املســــــــــــابقة  .3

الميــــــــذ الــــــــراغبني مــــــــن التصــــــــفوية للت
ــــــني إىل الســــــنة الثانيــــــة والثالثــــــة  املنتقل
نـــــــــــــــــوي املـــــــــــــــــوجهني إىل شـــــــــــــــــعبة: 
ضـــــــي وعلـــــــوم  ضـــــــيات، تقـــــــين ر الر
جتريبيــــــــة واملتحصــــــــلني علــــــــى معــــــــدل 
ضـــيات أكـــرب أو  ســـنوي يف مـــادة الر
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وبتزكيــــة مــــن طــــرف  16/20يســــاوي 
 أساتذة املادة.

ــــذه العمليــــة مــــن مجيــــع  .4 التكفــــل 
راكــــــــز، إعــــــــالم اجلوانــــــــب : تعيــــــــني امل

 التالميذ، احلراسة والتصحيح.... 
إيفــاد ممثــل عــن مديريــة الرتبيــة إىل  .5

مديريــــــــــــة التعلــــــــــــيم الثــــــــــــانوي العــــــــــــام 
ـــــــــــوجي  ـــــــــــة  –والتكنول املـــــــــــديرة الفرعي

للتعلــــيم املتخصــــص والتعلــــيم اخلــــاص 
األحـد الستالم ظريف املوضوعني يـوم 

. أحــــــــــد املوضــــــــــوعني 13/09/2015
لثالثــــة موجــــه للســــنة األوىل والثانيــــة وا

نيهمـــــــــــا للســـــــــــنة الرابعـــــــــــة  نـــــــــــوي و
ـــــــــط. ذلــــــــك علمــــــــا أن طبيعــــــــة  متوسـ
 مواضـــيع األملبيـــاد مبنيـــة علـــى أســـاس

ضياتي ة ذكائية أو مـا قدرات عقلية ر
ملوهبــة وهــي ال تعتمــد علــى  يســمى 
االســـــرتجاع وغـــــزارة املعـــــارف القبليـــــة 

 الكثرية.
لنســـبة  .6 إجـــراء املســـابقة التصـــفوية 

ــــــــــــللمت  19 تـالسبـــــــــــ وميــــــــــــ نـرشحي
ابتـــــداء مـــــن الســـــاعة  2015ســـــبتمرب 

 التاسعة صباحا.
ت التالميــــــــــذ  .7 مجـــــــــع أوراق إجــــــــــا

 يكلف  وتنظيم عملية التصحيح اليت
  

ــــــا أســــــاتذة املــــــادة، حيــــــدد عــــــددهم 
 50حســــب عــــدد املرتشــــحني مبعــــدل 

مرتشـــح لكـــل أســـتاذ. ويشـــرف علـــى 
عمليــة التصــحيح كــل مفتشــي الرتبيــة 
ضــــيات يف الواليــــة  الوطنيــــة ملــــادة الر

 الذين يعدون تقريرا حول العملية.
تعد قـوائم املشـاركني مرتبـة حسـب  .8

ريــــخ املــــيالد  االســــتحقاق مــــع ذكــــر 
وترسـل واملؤسسة واملسـتوى الدراسـي 

والربيــــــد اإللكــــــرتوين  عــــــرب الفــــــاكس
ــــــــــــانوي العــــــــــــام  ــــــــــــيم الث ملديريــــــــــــة التعل

ء والتكنولــــــــــوجي   22يــــــــــوم الــــــــــثال
مث ترفـق هـذه القـوائم  .2015سبتمرب 

ت التالميــــــــــذ وتقريــــــــــر وراق إجــــــــــ ا
ليـــد  مفتشـــي الرتبيـــة الوطنيـــة لتســـلم 

ــــوم األحـتوم يــــيف ظـــرف مغلـــق وخمـــ د ـ
، ألمانـــة مديريـــة 2015 ســـبتمرب 27

 التعليم الثانوي العام والتكنولوجي. 
  

  2015سبتمرب  03اجلزائر يف 
 عن وزيرة الرتبية الوطنية وبتفويض منها

 مدير التعليم األساسي
 حممد فتيح مراد

ن وزيرة الرتبية الوطنية وبتفويض منهاع  
 مدير التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

  عبد القادر ميسوم
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة الرتبية الوطنية

  مديرية تسيري املوارد املالية و املادية
  املديرية الفرعية ملراقبة تسـيري

  صايةاملؤسسات العمومية حتت الو 
 .م.ت.م/ و.ت.و/ 379 : رقم
  2015/و.ع.ت.م.ف.م/م.م
  
  السيدات والسادة  إىل
  

 )للتطبيــــــــــــق(       مــــــــــــديري الرتبيــــــــــــة
 )لإلعـــــــالم و املتابعـــــــة(     املفتشـــــــني

  مديري املؤسسات التعليمية 
   )للتنفيذ(              

  
املوضــوع: تســيري الكتــاب املدرســي 
يف إطـــــار اجملانيـــــة للســـــنة الدراســـــية 

2015/2016.  
  

  املراجع: 
املنشــــــــــــــــــــــــور الــــــــــــــــــــــــوزاري رقــــــــــــــــــــــــم  -

/م.ت.م.م.م/م.ف.و.م.ت.م/165
  .17/03/2011املؤرخ يف  11
املنشــــــــــــــــــــــــور الــــــــــــــــــــــــوزاري رقــــــــــــــــــــــــم  -

/م.ت.م.م.م/م.ف.و.م.ت.م/264
  .17/04/2012املؤرخ يف  12
املنشــــــــــــــــــــــــور الــــــــــــــــــــــــوزاري رقــــــــــــــــــــــــم  -

/م.ت.م.م.م/م.ف.و.م.ت.م/284
  .09/04/2013املؤرخ يف  13

قــــــــــــــــــــــــم املنشــــــــــــــــــــــــور الــــــــــــــــــــــــوزاري ر  -
 14/م.ت.م.م.م/و.ت.و/266

  .20/05/2014املؤرخ يف 
  

يف إطار تنظيم عمليـة تسـيري الكتـاب 
ــــــــة للســــــــنة  جملاني املدرســــــــي اخلــــــــاص 

يشــــرفين أن ، 2015/2016الدراســــية 
ن الرتتيبــــــــــــــات  أحــــــــــــــيطكم علمــــــــــــــا 

واإلجـــــــــراءات املنصـــــــــوص عليهـــــــــا يف 
املناشـــــــــري املشـــــــــار إليهـــــــــا يف املرجـــــــــع 

 ســــارية املفعــــول مــــع تبقــــى أعــــاله،
  التعديالت اآلتية :

  
 الفوترة األوىل .1
 

ئـق  .1.1 املراكز الوالئية لتوزيـع الو
  : (CRDDP) الرتبوية

  
مـــن الكتـــب املوزعـــة  %30تـــتم فـــوترة 

العتمــــــــاد علــــــــى  يف إطــــــــار اجملانيــــــــة 
حمـــل الفـوترة لسـنة  22 ،21اجلـدولني 

الكتـب على أن تكـون هـذه ، 2014
 علـــى املؤسســـات قـــد وزعـــت فعـــال

ريــــخ إجنــــاز الفــــوترة عالتعليميــــة  نــــد 
كـــــــآخر   2015جـــــــوان  15قبـــــــل  أي

أجـــل، ُحتـــول منهـــا نســـختان إىل كـــل 
ـــــــة ونســـــــخة واحـــــــدة  مؤسســـــــة تعليمي
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ـــــــة  مرفقـــــــة بوصـــــــل اســـــــتالم إىل مديري
جلــدول رقــم   21الرتبيــة مرفقــة أيضــا 

ملتوسطــــ م ـدول رقـــــات واجلـــــاخلــــاص 
ــــــــالث  22 ت يف ث ــــــــانو لث اخلــــــــاص 

  نسخ.
  

  :ديرية الرتبيةاملصاحل املعنية مب. 2.1
  

نســـخة  2015جـــوان  20ُحتـــّول قبـــل 
إىل  22و 21مـــــــــــن اجلـــــــــــدولني رقـــــــــــم 

ــــة  مديريــــة تســــيري املــــوارد املاليــــة واملادي
املديريــــــــــة الفرعيـــــــــــة ملراقبــــــــــة تســـــــــــيري (

 )املؤسســـات العموميـــة حتـــت الوصـــاية
لإلعــــــــــــــــــالم وملتابعــــــــــــــــــة اســــــــــــــــــتهالك 
االعتمـــــادات املفتوحـــــة، كمـــــا ترســـــل 
 نسخة مـن نفـس اجلـدولني للمؤسسـة
املمركـــــزة قصـــــد صـــــب مبلـــــغ الفـــــاتورة 
املــــدون يف اجلــــدول إىل كــــل مؤسســــة 

  تعليمية.
  

املســــــــــري املــــــــــايل للمؤسســــــــــة . 3.1
  : املمركزة

  
املبــالغ  2015جــوان  25ُحيّــول قبــل  

 22و 21املدونـــــــة يف اجلـــــــدولني رقـــــــم 
  لكل مؤسسة تعليمية.

املســــري املــــايل لكــــل مؤسســــة  .4.1

  : تعليمية
  

 10وترة قبــل ُيســّدد مبلـــغ الكتــب املفــ
بعـــــــد مراقبتهـــــــا مـــــــع  2015جويليـــــــة 

احــــــــرتام الشـــــــــروط احملـــــــــددة يف هـــــــــذا 
  املنشور.

 : الفوترة النهائية .2
 

قصـــد ضـــبط وضـــعية احملاســـبة املاديـــة 
ـــــة  ـــــة إجنـــــاز الفـــــوترة النهائي ـــــة بُغي واملالي
للكتــــــب املدرســــــية املوزعــــــة يف إطــــــار 
اجملانيــــة وكـــذا الكتـــب املباعـــة، ينبغـــي 

ــــاء هــــذه العمليــــة يف كــــ ل األحــــوال إ
ريــخ  كــآخر   2015نــوفمرب  30قبــل 

  أجل.
  

علــى مســتوى كــل املؤسســات . 1.2
  : التعليمية

  
  : إعداد احملاسبة املادية .1.1.2

  
ــة: • تُرســل أربعــة  املــدارس االبتدائي
) نســــــخ مــــــن احلوصــــــلة اخلاصــــــة 04(

مؤسســة تعليميــة واملنجــزة علـــى بكــل 
 07ل ـإىل املتوســـطة قبـــ 112اجلـــدول 
إجنـــاز احلوصـــلة  قصـــد 2015نـــوفمرب 
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ــــــة  اإلمجاليــــــة لكــــــل املــــــدارس االبتدائي
 التابعة هلا.

تقـــوم كـــل متوســـطة  املتوســـطات: •
جنـــــــــاز حوصـــــــــلتني: األوىل خاصـــــــــة 
ملـــــــدارس االبتدائيـــــــة امللحقـــــــة علـــــــى 

ــــــم  ــــــة خاصــــــة  122اجلــــــدول رق والثاني
 132ملتوســـــطة علـــــى اجلـــــدول رقـــــم 

املرفــــق هلــــذا املنشــــور ترســــل نســــختان 
فقني بنســـخة مـــن هـــذين اجلـــدولني مـــر 

ـــــة  112مـــــن اجلـــــدول  للمصـــــاحل املعني
 2015نـوفمرب  12مبديرية الرتبية قبل 

ــــدورها ترســــل نســــخة واحــــدة  والــــيت ب
 لكل منهما للمركز اجلهوي 

ئــــق الرتبويــــة   (CRDDP)لتوزيــــع الو
قصـــد القيـــام  2015نـــوفمرب  13قبــل 

 لفوترة.
ت: • تُرســــل نســــختان مــــن  الثــــانو

احلوصــــــــلة اخلاصــــــــة بكــــــــل مؤسســــــــة 
إىل  142ليميــــة علــــى اجلــــدول رقــــم تع

 07 لـاملصاحل املعنية مبديريـة الرتبيـة قبـ
والــــــيت بــــــدورها ترســــــل  2015نــــــوفرب 

نســـخة واحـــدة منهـــا للمركـــز اجلهـــوي 
ئــــق الرتبويــــة   (CRDDP)لتوزيــــع الو

قصـــد القيـــام  2015نـــوفمرب  13قبــل 
 لفوترة.

 

تُعـد  مجيع املؤسسات التعليميـة: •
ملســتفيدين قائمتــان امسيتــان للتالميــذ ا

جمــــا مــــن الكتــــاب املدرســــي، األوىل 
للتالميـــذ املعـــوزين علـــى اجلـــدول رقـــم 

والثانيـــــــة خاصـــــــة بتالميـــــــذ أبنـــــــاء  15
مستخدمي القطاع علـى اجلـدول رقـم 

 2015نــــوفمرب  27 وترســــل قبــــل 16
نسخة واحدة منهـا إىل مديريـة الرتبيـة 
لإلعــــالم، أمــــا النســــخة الثانيــــة تبقــــى 

ـــــــى مســـــــتوى املؤسســـــــة التعلي ميـــــــة عل
ـــــات التفتيشـــــية  لتقـــــدم يف كـــــل العملي

 اليت تنظم يف هذا اجملال.
  

مستحقات الـديوان  تسديد .2.1.2
ــــــــوطين للمطبوعــــــــات املدرســــــــية  ال

(ONPS) ديســـــــــــــــــمرب  19 قبـــــــــــــــــل
2015:  
 

ــــــى  ــــــتم التســــــديد بعــــــد احلصــــــول عل ي
الفــواتري اخلاصــة بكــل الكتــب املباعــة 

علـــــــــى التالميــــــــــذ والكتـــــــــب املوزعــــــــــة 
علــــــــــى  املعــــــــــوزين والكتــــــــــب املوزعــــــــــة

التالميذ أبناء مستخدمي القطاع مـن 
جهـــة وبعـــد حتصـــيل املبلـــغ املخصـــص 
للمؤسســـة مـــن املؤسســـة املمركـــزة مـــن 

  جهة أخرى.
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علــى مســتوى املراكــز الوالئيــة  .2.2
ـــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــق الرتبوي ئ ـــــــــــــــــع الو لتوزي

CRDDP)(:  
  

بعد اسرتجاع كل الكتـب غـري املباعـة 
ومراقبـــــة احلوصــــــلة املقدمــــــة مــــــن كــــــل 

وم املراكز الوالئيـة مؤسسة تعليمية، تق
ئــــــق الرتبويــــــة بنــــــاءا علــــــى  لتوزيــــــع الو

جنـــ ريـــخ ـاز قبــــذلـــك  نـــوفمرب  27ل 
  ما يلي: 2015

  
 لكل متوسطة: •
لكتــب  فــاتورتني: -أ األوىل خاصــة 

لكتب املوزعة  املباعة والثانية خاصة 
علــــــــــى التالميــــــــــذ يف إطــــــــــار اجملانيــــــــــة 

 ملتوسطة.
األوىل خاصــــــــــــــــة  فــــــــــــــــاتورتني: -ب

ملباعـــــــــة والثانيـــــــــة خاصـــــــــة لكتـــــــــب ا
لكتــــــب املوزعــــــة علــــــى التالميــــــذ يف 
ملـــــــدارس االبتدائيـــــــة  إطـــــــار اجملانيـــــــة 
التابعـــة هلـــا وُحتـــول نســـختان مـــن كـــل 
هذه الفواتري مباشرة للمتوسطة املعنية 

لتسديد.   قصد التكفل 
 
نوية: •  لكل 

لكتـــــــب  فـــــــاتورتني: األوىل خاصـــــــة 
لكتب املوزعة  املباعة والثانية خاصة 

لى التالميـذ يف إطـار اجملانيـة وحتــول ع
نســــختان مــــن هــــذه الفــــواتري مباشــــرة 
للثانويـــــــــــة املعنيــــــــــــة قصـــــــــــد التكفــــــــــــل 

 والتسديد.
فــاتورة واحــدة يف  ملديريــة الرتبيــة: •

نســــختني لكــــل مؤسســــة متخصصـــــة 
بعــة لــوزارة التضــامن الــوطين واألســرة 

مدعمــة بوصـــل اســـتالم  وقضــا املـــرأة
ـــــــــه مـــــــــن طـــــــــرف اجلهـــــــــة  مؤشـــــــــر علي

 تلمة.املس
  

ئـق  تقوم املراكز الوالئيـة لتوزيـع الو
رســال (CRDDP)الرتبويــة   أيضــا 

:  
لوالية: -أ   إىل مديرية الرتبية 

 21م ـن رقــــــــنســــــخة مـــــــن اجلدوليـــــــ 
مـــــدعمان بنســـــخة واحـــــدة مـــــن   22و

كــــــــــــــل الفــــــــــــــواتري احملولــــــــــــــة مباشــــــــــــــرة 
 للمؤسسات التعليمية؛

مرفـق  23م ـدول رقــن اجلــنسخة م 
تري اخلاصــــــة بثالثــــــة نســــــخ مــــــن الفــــــوا

ملؤسسات املتخصصـة التابعـة لـوزارة 
التضــــــامن الــــــوطين واألســــــرة وقضــــــا 

 املرأة.
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إىل الـــــــــــــــــــديوان الـــــــــــــــــــوطين  -ب 
 : (ONPS)للمطبوعات املدرسية 

، 22، 21نســـــــخة مـــــــن اجلـــــــداول  
 ؛23
نســــــخة مـــــــن احلوصـــــــلة اإلمجاليـــــــة  

 142، 132، 122للجـــــــــــداول رقـــــــــــم 
مؤشـــــــر عليهـــــــا مـــــــن طـــــــرف مصـــــــاحل 

 مديرية الرتبية؛
قـــــرص مضـــــغوط حتفـــــظ فيـــــه كـــــل  

 اجلداول احملولة.
 

علــــــــــى مســــــــــتوى املؤسســــــــــة  .3.2
  : املمركزة

  
ا يلــي ـاملؤسســة املمركــزة مبــيقـــوم مســري 

  :  
لكل مؤسسة  ةحتويل املبالغ الالزم −

ـــــــا للجدولـــــــني   22و 21تعليميــــــة وفقــ
ــــلاملســــتلمني  ــــخ  قب ديســــمرب  04ري

  كآخر أجل،  2015
لتال − ميــذ تســديد الفواتيـــر املتعلقــة 

ذوي االحتياجــات اخلاصــة والتالميــذ 
ـــــــــــــــــم يف املؤسســـــــــــــــــات  املتكفـــــــــــــــــل 

 املتخصصة مؤشر عليها من طرف
 
 
 

خدمــــــة «مــــــدير الرتبيــــــة مــــــع مراعــــــاة 
ريــــــــــذا قــــــــــوهـــــــــ »منجـــــــــزة  04خ ـبل 
    ،كآخر أجل 2015ديسمرب 

ــــــــة علــــــــى  − إجنــــــــاز احلوصــــــــلة النهائي
ـــــم  املرفـــــق وحيوهلـــــا إىل  31اجلـــــدول رق

ر   04خ ـيــمصــاحل مديريــة الرتبيــة قبــل 
 .2015ديسمرب 

  
ت الرتبيـة. 4.2  على مستوى مـدير

:  
  

تقــــوم املصــــاحل املعنيــــة مبديريــــة الرتبيــــة 
ــــــإرســــــب ــــــاريـل تـال قب ديســـــمرب  10 خـ

  :إىل 2015
  

مديريــــــــة تســـــــــيري املـــــــــوارد املاليـــــــــة 
نســـخة مـــن اجلـــداول رقـــم  :واملاديـــة

ونســـخة مـــن احلوصـــلة  23، 22، 21
 142، 132، 122 الوالئيـة للجـداول

شـــر عليهـــا مـــن طـــرف مـــدير املركـــز مؤ 
ئـــــــــــق الرتبويــــــــــة  الــــــــــوالئى لتوزيــــــــــع الو

املنجـــز  31ونســـخة مـــن اجلـــدول رقـــم 
  من طرف مسري املؤسسة املمركزة.
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ـــــــق  ئ ـــــــع الو ـــــــوالئي لتوزي املركـــــــز ال
  : (CRDDP)الرتبوية

  
مرفـــق  122نســـخة مـــن اجلـــدول رقـــم 

ــــــــم  ونســــــــخة مــــــــن  112جلــــــــدول رق
ن املنجزة مـ 142و 132 رقم اجلدولني

  طرف كل مؤسسة.
 

  املؤسسة املمركزة:
  
مــــــــــن الفـــــــــواتري اخلاصـــــــــة  نســـــــــخة −

لتالميــذ ذوي االحتياجــات اخلاصــة 
ــم يف املؤسســات  والتالميــذ املتكفــل 
املتخصصة مرفقة بنسخة من اجلدول 

مـــن أجــل التكفـــل والتســـديد  23رقــم 
مؤشــر عليهــا مــن طـــرف مــدير الرتبيــة 

 .»خدمة منجزة« مع عبارة
 21م ـن رقــــــــمـــــــن اجلدوليـــــــنســــــخة  −
 ة ــــــــــــر اخلاصــــــــــاملرفقني للفواتي 22و
  
  
  
  
  
  
  
  

لتالميــذ املعــوزين وأبنــاء مســتخدمي 
القطــــاع قصــــد حتويــــل املبــــالغ الالزمــــة 

 لكل مؤسسة.
  

أطلب من اجلميـع كـل فيمـا خيصـه، 
إيـــالء األمهيـــة البالغـــة هلـــذه العمليـــة 

حرتام اآلجال احملددة هلا وعلى إمع 
 الســـيدات والســـادة مـــديري الرتبيـــة

ت  ملتابعــــة اخلاصـــة لـــوال القيـــام 
وتشــــكيل خليـــــة للمتابعــــة اليوميــــة 
وإرســــال حوصــــلة شــــاملة للعـــــملية 

إىل  2015ديســـــــــــمرب  10بـــــــــــتاريخ 
مديرية تسيري املوارد املاليـة واملاديـة 

املديريــــــة الفرعيــــــة ملراقبــــــة تســــــيري (
ــــــــــــة حتــــــــــــت  املؤسســــــــــــات العمومي

ت  )الوصاية وموافايت بكل الصـعو
  ضكم.اليت قد تعرت 

  
  2015جوان  02اجلزائر يف 
  و بتفويض منهاالوطنية عن وزيرة الرتبية 

  مدير تسيري املوارد املالية و املادية
  بلقاسم بوقشور
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