
  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  تطوير املوارد البيداغوجية و التعليميةمديرية 
  

  النشرة الرمسية
  للتربيـة الوطنيـة 

  
 اء مهامتعيينات و إ.  
  2015/2016ترتيبات تنظيمية وبيداغوجية ختص الدخول املدرسي.  
 ى وقرار خاص بتسجيل التالميذ حتويل التالميذ من مؤسسة إىل أخر

  .يف املؤسسات التعليمية
    إعفاء املواطن من تقدمي وثائق احلالة املدنية املتوفرة ضـمن السـجل

  .الوطين اآليل للحالة املدنية
 كيفيات تنظيم امتحان  بكالوريا  التعليم الثانوي.  
  مـديري بالتكوين املتخصص سـلك   اللتحاقل ينـمه امتحانفتح 

  .ابتدائية مدرسة مديربة رت تدائيةاالب املدارس
  انية للسنة الدراسية2015/2016تسيري الكتاب املدرسي يف إطار ا.  
 الوطنية التربية وزارة ميزانية تسيري يف اعتماد نقل.  
 والثقافة لعمال التربية اجلزائريةني التأم اعتماد تعاضدية.  

 
 580 العدد                         املديرية الفرعية للتوثيق التربوي

 2015 أوت ، جويلية، جوان                          مكتب النشر         
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  و إاء مهام تعيينات .1
  

، يتضمن تعيني األمينة 2014ديسمرب  30مرسوم رئاسي مؤرخ يف 
 …..…… )35/2015العدد . ر. ج( العامة لوزارة التربية الوطنية

  
 مهـام  إـاء  يتضمن، 2015 يونيو 9 فـي مـؤرخ سيرئا مرسوم

العـدد  . ر. ج( الوطنية التربية بوزارة والتلخيص مكلّف بالدراسات
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 …………)40/2015العدد . ر. ج( الواليات يف للتربية رينمدي
  

أحكـام   إلغـاء  يتضمن، 2015 وـيوني 9 يف مؤرخ رئاسي مرسوم
 .......................)40/2015العدد . ر. ج( رئاسي ومـمرس

  
  نصوص عامة .2
  

ترتيبات تنظيمية ، يتعلق ب2015جوان  11مؤرخ يف  619منشور رقم 
  ..................2015/2016لدخول املدرسي وبيداغوجية ختص ا
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حتويل قرار يتضمن  2015جوان  20مؤرخ يف  647رقم منشور 
يذ يف ـالتالميذ من مؤسسة إىل أخرى وقرار خاص بتسجيل التالم

  ............................................ات التعليميةـاملؤسس
  

شروط وكيفيـات   ددحي 2015جوان  15يف    مؤرخ 243رقم قرار 
  ...............حتويل التالميذ من مؤسسة للتربية والتعليم إىل أخرى

  
شـروط  تسـجيل    حيدد 2015جوان  15مؤرخ يف  244رقم قرار 

التالميذ يف مؤسسات التربية والتعليم وكيفية فتح ومسـك ملفهـم   
  ........................................................املدرسي

  
إعفاء املواطن من ب، يتعلق 2015 أوت 30مؤرخ يف  861رقم  منشور

تقدمي وثائق احلالة املدنية املتوفرة ضمن السجل الوطين اآليل للحالـة  
  ..........................................................املدنية

  
  اإلجراءات املتعلقة بالتعليم الثانوي. 3
  

التكفل النفسي ب ، يتعلق2015 جوان 01مؤرخ يف  117منشور رقم 
  ...................................باملترشحني لالمتحانات الرمسية

  
بتقومي أداء  يتعلق، 2015 جوان 16مؤرخ يف  124منشور رقم 

  ................................2014/2015الثانويات بعنوان سنة 
  

ترتيبات خاصة ب لقيتع، 2015 جوان 18مؤرخ يف  125منشور رقم 
  .......................بالتوجيه و التنظيم التربوي يف التعليم الثانوي

  
تنظيم زيـارات  بيتعلق ، 2015 جوان 18مؤرخ يف  126منشور رقم 

  ..........................وخرجات بيداغوجية استطالعية للتالميذ
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املــؤرخ  يعدل القـرار  2015جوان  28  مؤرخ يف 246رقم قرار 
املتضمن كيفيات تنظيم امتحـان  بكالوريـا     2007أكتوبر  2 فـي

  ..................................................التعليم الثانوي
  
  باالمتحانات املهنيةاإلجراءات املتعلقة . 4
  

 ينـمه امتحانفتح  يتضمن 2015 جوان 23مؤرخ يف  40رقم قرار 
بـة  رت االبتدائية املدارس مديريسلك  بالتكوين املتخصص اللتحاقل

  .............................................ابتدائية مدرسة مدير
  
  بالتكويناإلجراءات املتعلقة . 5
  

تنظيم التكـوين  ب يتعلق، 2015 جوان 16مؤرخ يف  10منشور رقم 
  ....البيداغوجي التحضريي أثناء فترة التربص التجرييب ملوظفي التعليم

  
  مبؤسسات التربية و التعليماإلجراءات املتعلقة . 6
  

 يـتمم ، 2015 يوليـو  14 يف مؤرخ 15-186 رقم تنفيذي مرسوم
تضمن ملوا 2001 أكتوبر 16 يف ؤرخملا 01-308 رقم رسوم التنفيذيملا

ـ  اجلزائرية الدولية درسةملا إحداث ـ  اـبفرنسا وتنظيمه  اـوعمله
 .........................................)41/2015العدد . ر.ج(
  
  بالكتاب املدرسياإلجراءات املتعلقة . 7
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  اإلجراءات املتعلقة بالتسيري املايل .8
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 نقل يتضمن، 2015 يوليو 23 يف مؤرخ 15-199 رقم تنفيذي مرسوم
  )43/2015ر العدد . ج( الوطنية التربية وزارة تسيري ميزانية يف اعتماد

  
 لعمال التربية اجلزائرية نيالتأم اإلجراءات املتعلقة بتعاضدية .9
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ربيـع   8 مرسوم رئاسي مؤرخ يف
ـ املواف 1436ام ـاألول ع ق ــ

، يتضـمن  2014سنة  ديسمرب 30
العامة لوزارة التربية  األمينةيني تع

  .الوطنية
  

مـؤرخ  مبوجب مرسوم رئاسـي  
 1436ربيع األول عـام   8ي ـف

 تعني 2014ديسمرب سنة  30املوافق 
أمينة عامـة  مجيلة عايدي،  اآلنسة

  .لوزارة التربية الوطنية
  

   
  

ـ  ؤرخـم يـرئاس مرسوم  يـف
 قـوافملا 1436 امـع شعبان 21

 إاء تضمني، 2015 سنة يونيو 9
ــام ــات مه ــف بالدراس  مكلّ

 .الوطنية التربية بوزارة والتلخيص
 

 يف مـؤرخ  رئاسي مرسوممبوجب 
 قـوافملا 1436 امـع شعبان 21

 مهـام  تنـهى  2015 سنة يونيو 9
 بصـفته ، خبيت موسى ناصر السيد
 والتلخـيص  بالدراسـات  مكلّفا
 على إلحالته، الوطنية التربية بوزارة
  . التقاعد

  
  
  

 يـف مؤرخان رئاسيان مرسومان
ق ـاملواف 1436 امـع شعبان 21

 انـيتضمن، 2015 ةـسن يونيو 9
 بـوزارة  مديرين مهام نواب إاء

  .الوطنية التربية
  

 يف مـؤرخ  رئاسي مرسوممبوجب 
 قـوافملا 1436 امـع شعبان 21

 مهـام  تنـهى  2015 سنة يونيو 9
 أمسـاؤهم  اآلتية والسيدين السيدة

 بـوزارة  مـديرين  نواب تهمبصف
 علـى  إلحالتـهم ، الوطنية التربية

  : التقاعد
 نائبة، شباطي الزهراء فاطمة- 

 ،التربوي للتوثيق مدير
 مدير نائب، عرباوي حممد- 

 التعليم يريةدمب التعليمية للربامج
 ،األساسي

 مدير نائب، شكمبو طاهر- 
 واإلرشاد البيداغوجي للتقييم

 . درسيملا
  

 يف مـؤرخ  رئاسي سوممرمبوجب 
 قـوافملا 1436 امـع شعبان 21

 مهـام  تنـهى  2015 سنة يونيو 9
ـ  ،عطيـة  علـي  السيد  هـبصفت

 تخصـص ملا للتعليم مدير بـنائ
 التربيـة  بـوزارة  اخلاص والتعليم
  . التقاعد على إلحالته، الوطنية
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ـ  ؤرخـم يـرئاس مرسوم  يـف
 قـوافملا 1436ام ـع شعبان 21

 إاء يتضمن ،2015 سنة يونيو 9
 إلدماج الوطين ركزملا مدير مهام

 البيداغوجية وتنميـة  االبتكارات
واالتصـال   اإلعالم تكنولوجيات

 .التربية يف
   

 يف مؤرخ رئاسي مرسوممبوجب 
 قـوافملا 1436 امـع شعبان 21

 مهام تنهى 2015 سنة يونيو 9
 مديرا بصفته، شامي طاهر السيد

 اجـإلدم ينـالوط ركزـللم
 وتنمية البيداغوجية اراتـاالبتك

 الـواالتص اإلعالم تكنولوجيات
  . التقاعد على إلحالته، ةـالتربي يف
  

   
  

 يـف مؤرخان رئاسيان مرسومان
 قـوافملا 1436ام ـع شعبان 21

 يتضـمنان  ،2015 سـنة  يونيو 9
 يف للتربيـة  مـديرين  مهام إاء

 . الواليات
 

 يف مـؤرخ  رئاسي مرسوممبوجب 
 قـوافملا 1436 امـع شعبان 21

 مهـام  تنـهى  2015 سنة يونيو 9
 بصـفتهم  أمسـاؤهم  اآلتية السادة
، اآلتية الواليات يف للتربية مديرين

  : التقاعد على إلحالتهم

 واليــة يف، مجعــي بلقاســم - 
 ، الشلف

ــد -  ــي أمح ــة يف، رزق  والي
 ، تيسمسيلت

ـ  والية يف، مزيان اهللا عبد -  ني ع
 ، الدفلى
 واليـة  يف، شـرحبيل  عيسى - 

 . غليزان
  

 يف مـؤرخ  رئاسي مرسوممبوجب 
 قـوافملا 1436 امـع شعبان 21

 مهـام  تنـهى  2015 سنة يونيو 9
 بصـفتها ، دردق مليكـة  السيدة
، البليـدة  واليـة  يف للتربية مديرة

  . التقاعد على إلحالتها
  

   
  

ـ  ؤرخـم يـرئاس مرسوم  يـف
 قـوافملا 1436ام ـع شعبان 21

 إلغاء يتضمن، 2015 سنة يونيو 9
 .رئاسي أحكام مرسوم

  
 يف مـؤرخ  رئاسي مرسوممبوجب 

 قـوافملا 1436 امـع شعبان 21
 أحكـام  تلغى 2015 سنة يونيو 9
ـ  ؤرخـملا الرئاسي رسومملا  يـف

  قـوافملا 1427 امـع شوال 10
 تضـمن ملوا 2006 سـنة  نوفمرب 2

 ديرام، حراوبية إبراهيم السيدني تعي
  .والتكوين للتربية الوطين للمرصد
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  الدميقراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية 
  وزارة التربية الوطنية

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

  السيدات والسادة إلـى 
  )للتنفيذ(   التربية بالوالياتمديري 

  الوطنية  مفتشي التربية
 )لإلعالم واملتابعة(                  

  مفتشي التعليم املتوسط 
 )لإلعالم واملتابعة(                  

  مفتشي التعليم االبتدائي 
  )لإلعالم واملتابعة(
                  التعليمية  مديري املؤسسات

  )للتطبيق(                           
  

ميـة  ترتيبـات تنظي : املوضوع 
وبيداغوجيــة ختــص الــدخول 

  .2015/2016املدرسي 
  

املنشور اإلطـار رقـم   : املرجع 
ــؤرخ يف / و.خ.أ/و.ت.و/258 امل

ــري  11/06/2015 ــق بتحض املتعل
  . 2015/2016الدخول املدرسي 

            
يف إطار تنفيذ العمليـات املتعلقـة   
بتحضري الدخول املدرسي املقبـل،  
وانتهاج أسـلوب احلوكمـة يف   

رتيبات املتعلقة بتهيئة الظـروف  الت
الستقبال التالميـذ واالنطـالق   
الفعلي للدراسة ابتداء مـن اليـوم   

األول لدخول التالميذ، يشرفين أن 
أطلب مـنكم دعـوة مـديري    
املؤسسات التعليمية إىل العمل على 

العمليات الـواردة أدنـاه،    تنفيذ
واالنتهاء منها قبـل اخلـروج إىل   

  . العطلة الصيفية
  
ن تسجيل التالميذ يف شهر ضما .1

جويلية قبل اخلـروج إىل العطلـة   
الصيفية بعد انعقاد كـل جمـالس   

ضبط األقسام والقبول والتوجيه مع 
قوائم التالميذ وتشكيل األفـواج  
التربوية حسب كل مسـتوى ويف  

وموافاة املـديريات   ،كل مؤسسة
املركزية كل فيما يعنيها بالوضعية 

ر املتوصل إليها قبـل ايـة شـه   
  . جويلية

عقد جمالس خاصـة بأقسـام    .2
االمتحانات مباشرة بعد اإلعـالن  

  عن النتائج،
وجوب توسيع فتح أقسام التربية  .3

التحضريية يف املدارس االبتدائيـة  
) 05(لألطفال البـالغني مخـس   

سنوات كلما توفرت اإلمكانيـات  
املاديــة و البشرية،خاصــة يف  
الواليات اليت تسجل اخنفاضـا يف  

أقل (ة التربية التحضريية نسبة تغطي
، مع العمل على فـتح  )% 50من 

قسم للتربية التحضريية على األقل 
 .يف مدرسة جديدة



10 
 

العمل على ضمان التمـدرس   .4
الشامل لألطفال البـالغني السـن   

لاللتحـاق  ) سـنوات  6(القانوين 
مبقاعد الدراسة وذلك بالتنسيق مع 
االس الشعبية البلديـة، عمـال   

 1ارية املشتركة رقم بالتعليمة الوز
ــة يف  ــوان  03املؤرخ  2009ج

واملتعلقة بإجبارية تسجيل األطفال 
البالغني سن التمدرس اإلجبـاري،  
علما بأن هذه السـنة، التسـجيل   
إلزامي لكل األطفال املولودين بني 

ديسـمرب   31و  2009جانفي  01
2009 . 

ويف هــذا الســياق،  أذكــركم 
بضرورة متابعة عمليـة تسـجيل   

ال يف السنة األوىل ابتـدائي  األطف
مـع   2015/2016للسنة الدراسية 

موافاة مديرية التعلـيم األساسـي   
بنسبة التمدرس هلذه الفئة قبل اية 

 . شهر جوان
توزيع اخلرائط التربوية واإلدارية  .5

، مع إبالغ 2015جويلية  10قبل 
املصاحل املركزية لـوزارة التربيـة   

  .الوطنية ذه العملية
ول التوقيت ووضعها إعداد جدا .6

يف متناول األساتذة و التالميذ قبل 
 . اخلروج إىل العطلة الصيفية

  
  
  

السهر على اسـتالم و توزيـع    .7
الكتب املدرسية و توفريها للتالميذ 
والتأكد من توفر كـل عنـاوين   
الكتب املدرسية بالكمية الالزمـة  
يف كل املؤسسات التعليمية وضمان 

روج إىل إيصاهلا لكل تلميذ قبل اخل
  .العطلة الصيفية

السهر علـى اجنـاز حركـة     .8
املوظفني والعمل علـى ضـمان   
استقرار التأطري التربوي وإاء كل 
ــة  ــة املتعلق ــات التنظيمي العملي
بالتعيينات قبل اخلروج إىل العطلـة  

  .الصيفية
احلرص علـى إعـداد قـوائم     .9

والبدء . ج.د 3000مستحقي منحة 
ة يف توزيعها قبل اخلروج إىل العطل

الصيفية وإائها يف بداية الـدخول  
 .املدرسي

  
دف هذه الترتيبات إىل تـذكري  
مصاحل مديريات التربية واملفتشني 
واملديرين وهيئات التدريس ببعض 
اإلجــراءات الواجــب مراعاــا 
والعمل يف إطارها من أجل ضمان 

  .دخول مدرسي يف ظروف عادية
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ويف هذا اإلطار أطلب من السيدات 
دة مديري التربية ومن خالهلم والسا

كل املعنيني بالدخول املدرسي إىل 
االستعداد والتجنيد لضمان جنـاح  

  . 2015/2016الدخول املدرسي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

صـاحل  املأطلب منكم موافاة كما 
مبـا  املركزية لوزارة التربية الوطنية 

علـى    اتوصلت إليه هذه العملي
ـ  ل مستوى املؤسسات حسب ك

مـع   حمور قبل اية شهر جويليـة 
ذكر الصعوبات الـيت تعترضـكم   

    .إلجناح العملية
  

  2015جوان  11 اجلزائر يف
  بالنيابة األمينة العامة

  عيدي ةمجيل
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية                      
  وزارة التربية الوطنية

  األمينة العامة
  15/ع.أ/و.ت.و/647:  الرقم

  
السيدات و السادة مديرو التربيـة  

  بالواليات
  

قرار خاص بتحويـل  : املوضوع
التالميذ من مؤسسة إىل أخـرى  

يف  وقرار خاص بتسجيل التالميذ
  .املؤسسات التعليمية

  
   :املرجع

تعليمة السيد الوزير األول رقم  -
، تتعلق 16/11/2014بتاريخ  306

اإلداريــة  اإلجــراءات بتبســيط 
  .اوحتسينه

املخطط السـنوي القطـاعي    -
ــة  لتبســيط اإلجــراءات اإلداري

 .وحتسينها
  

  .نسخة من القرارين:املرفقات
  

يف إطار تنفيذ خمطط العمل السنوي 
 اإلجــراءاتالقطــاعي لتبســيط 

اإلدارية و حتسينها، وفق ما نصت 
عليه تعليمة السيد الـوزير األول،  
الوارد ذكرها باملرجع أعاله، قامت 

ة الوطنية، بناء على ما وزارة التربي
هو مسطر من عمليات يف خمطـط  

العمل سالف الذكر، بإعداد قرارين 
  :يتمثالن يف النصني اآلتيني

  
ـ  243قرار رقم  /1 ي ـمؤرخ ف

، حيدد شـروط   2015جوان  15
وكيفيات حتويل التالميـذ مـن   
مؤسسة للتربيـة و التعلـيم إىل   

، و هو القرار الذي يلغـي  أخرى
املؤرخ يف  837م ويعوض القرار رق

، املتعلق بشروط 1991نوفمرب  13
و كيفيات حتويل التالميـذ مـن   

  مؤسسة إىل أخرى،
  
ـ  244قرار رقم  /2 ي ـمؤرخ ف

، حيدد شـروط   2015جوان  15
تسجيل التالميذ يف مؤسسـات  
التربية و التعليم و كيفيـة فـتح   

، و هـو  ومسك ملفهم املدرسي
القرار الذي يلغي و يعوض القرار 

نـوفمرب   13املؤرخ يف  834رقم 
، املتعلق مبسك امللـف  1991سنة  

  .املدرسي للتلميذ
  

و اجلدير بالذكر أنه قد أخذ بعني 
االعتبار يف صياغة النصني اجلديدين 
هلذين القرارين، االنشغال املتصـل  

و ختفيفها، كما  اإلجراءاتبتبسيط 
روعي فيهما أيضا عملية التحـيني  

جد من وحتقيق االنسجام مع ما است
ــام  ــة و أحك ــوغات قانوني مس
تنظيمية، ال سيما القانون التوجيهي 
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الصادر  04-08للتربية الوطنية رقم 
  .2008يناير  23يف 
  

و عليه، سـتجدون رفقـة هـذا    
اإلرسال نسـخة مـن القـرارين    
املذكورين، مـرفقني مبالحقهمـا   
املتمثلة يف جداول و اسـتمارات  
العتمادها يف خمتلـف إجـراءات   

و توخيـا  . أو التحويـل التسجيل 
للتجسيد الفعلي و الفعال ملضمون 
هذين القرارين، يـتعني ضـمان   
توزيعهما على أوسع نطاق يشمل 
باألخص مصاحل مديريات التربيـة  

  اء ـة و رؤسـق و املتابعـللتطبي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

املؤسســات التعليميــة للتنفيــذ، 
واملفتشني للمتابعة و تنظيم أيـام  

ـ  مون النصـني  دراسية لشرح مض
ــداول   ــتعمال اجل ــة اس وكيفي

هـذا  . واالستمارات امللحقة ما
وينبغي أن تدرج كل النشـاطات  
املرتبطة ذين النصني يف التقـارير  
الدورية حلصيلة النشـاطات الـيت   
اعتادت مديريات التربية إرساهلا إىل 
األمانة العامة لوزارة التربية الوطنية، 
و اليت تندرج يف إطـار حتسـني   

  .خلدمة العموميةا
  

  2015جوان  20 اجلزائر يف
  األمينة العامة بالنيابة

  مجيلة عيدي
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  الوطنية وزارة التربية

  
ـ   ؤرخـم 243رقم قرار  ي  ـف

حيـدد شـروط    2015جوان  15
حتويل التالميـذ مـن    وكيفيات

مؤسسـة للتربيـة والتعلـيم إىل    
  .أخرى

  
  ة الوطنية،التربي ةإن وزير

  
املؤرخ  07 - 05األمر رقم  مبقتضى

املوافـق   1426رجب عام  18يف 
الذي حيدد  2005غشت سنة  23

القواعد العامة اليت حتكم التعليم يف 
  مؤسسات التربية والتعليم اخلاصة، 

  
   04 - 08رقـم   القانون مبقتضىو

، 1429حمرم عـام   15يف  املؤرخ
ــق ــاير 23 املواف  2008ســنة  ين

القانون التوجيهي للتربية واملتضمن 
  الوطنية، 

 
رقـم  التنفيذي املرسوم  مبقتضىو

ربيع األول  29 املؤرخ يف 94-265
سبتمرب سـنة   6 املوافق 1415عام 

، الذي حيـدد صـالحيات   1994
  وزير التربية الوطنية،

  
رقـم  التنفيذي املرسوم  مبقتضىو

شوال عـام   6 املؤرخ يف 05-432

نــوفمرب ســنة  8 املوافــق 1426
، الذي حيدد شروط إنشـاء  2005

مؤسسات التربية والتعليم اخلاصـة  
  وفتحها ومراقبتها،

  
رقـم  التنفيذي املرسوم  مبقتضىو

شوال عام  17 املؤرخ يف 09-318
أكتــوبر ســنة  6 املوافــق 1430
، املتضــمن تنظــيم اإلدارة 2009

  املركزية يف وزارة التربية الوطنية،
  
رقـم  تنفيذي الاملرسوم  مبقتضىو

حمرم عـام   18 املؤرخ يف 10-02
، 2010يناير سنة  4 املوافق 1431

 الذي حيـدد األحكـام املتعلقـة   
  بإجبارية التعليم األساسي،

  
رقـم  التنفيذي املرسوم  مبقتضىو

شوال عام  23املؤرخ يف  230 -10
أكتــوبر ســنة  2املوافــق  1431
، الذي حيدد األحكام املتعلقة 2010
  ،وسريها ةالثانوي بتنظيم

  
الوزاري املشـترك   قرارال مبقتضىو

مجادى األوىل عـام   11املؤرخ يف 
 مـارس سـنة    13املوافق  1435
الذي حيدد كيفيات فـتح   2014

أقسام خاصة لألطفـال املعـوقني   
ضمن مؤسسات التربية والتعلـيم  
العمومية التابعة لقطـاع التربيـة   

  .الوطنية
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ـ  837قرار رقم ال مبقتضىو ؤرخ امل
 1426مجادى األوىل عـام   6يف  

 ،1991 سـنة  نـوفمرب  13 املوافق
بشروط حتويل التالميذ من علق املت

  مؤسسة إىل أخرى وكيفياته،
  
  أيتقرر ما يت

  
يهدف هذا القـرار   :املادة األوىل 

حتويل  وكيفياتإىل حتديد شروط 
مؤسسة للتربية والتعليم التالميذ من 

أخرى، طبقا للتشريع والتنظيم  إىل
أحكام املادة ل ما، السيما املعمو

 04 – 08من القـانون رقـم    64
 1429حمـرم عـام    15املؤرخ يف 
، 2008ينــاير ســنة  23املوافـق  

  .املذكور أعاله
  

 )ة(تلميـذ الحتويـل   تمي : 2املادة 
مؤسسة للتربيـة  من  )ة(املتمدرس
احلـاالت   أخرى، يف إىلوالتعليم 

  :ةاآلتي
  الويل أو الوصي تغيري مقر إقامة
  ،شرعيال
 أو الوصي  تغيري مقر عمل الويل

  ،الشرعي
 اإلعاقة، أو/و املزمن املرض  
  العائلي عن مقـر   السكن بعد

  .الدراسة
  

 عنـد  )ة(كما ميكن حتويل التلميذ
تعرضه لعقوبـة تأديبيـة طبقـا    
لإلجراءات املعمول ـا يف هـذا   

، يف مديرية التربيـة  الشأن، وتتوىل
  .إجراءات التحويل هذه احلالة،

  
يقدم الويل أو الوصـي   : 3ملادة ا

الشرعي ملدير مؤسسـة التربيـة   
والتعليم املستقبلة، طلب التحويـل  
للمصادقة على املطبوعة املعتمدة يف 
نسختني، طبقا إلحدى احلـاالت  

ويرفق . أعاله 2املذكورة يف املادة 
 :طلب التحويل بالوثائق اآلتية

النسخة األصلية لكشف النقاط  -
 األخري،

بت اإلقامة يف القطـاع  وثيقة تث -
اجلغرايف للمؤسسة املستقبلة أو مقر 
عمل الويل أو الوصي الشـرعي يف  

 حميطها،
لطبيـب وحـدة    تقرير صحي -

الكشف واملتابعة ملقاطعة املؤسسة 
أو /املستقبلة يف حالة مرض مزمن و

 املرض ،حسب احلالة، يثبت إعاقة
 ،أو اإلعاقة/و املزمن

 
صـي  يسلم الويل أو الو :4املادة 

الشرعي ملدير املؤسسـة األصـلية   
 3طلب التحويل املذكور يف املادة 

أعاله، يف نسختني مؤشر عليهمـا  
   .من طرف مدير املؤسسة املستقبلة
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يتعني على مدير املؤسسة األصـلية  
منح املوافقة بالتأشري على طلـب  
التحويل، فيحتفظ بنسخة ويعيـد  

الثانية إىل الويل أو الوصي  ةالنسخ
  . متام إجراءات التسجيلالشرعي إل

  
الويل أو الوصـي   يقدم : 5املادة 

ملف التحويل املنصـوص  الشرعي 
ـ أعـاله   3 عليه يف املـادة  دير مل

املؤسسة املستقبلة الذي يتوىل تبليغ 
يف حالـة   تـه، واليلالتربية مدير 

  .التحويل خارج الوالية
  

ــادة  ــذ : 6امل ) ة(يلتحــق التلمي
 باملؤسسة املستقبلة فور حصـوله 
على تأشرية كل من مدير املؤسسة 
املستقبلة ومدير املؤسسة األصـلية  
ــتكمال  ــتكفالن باس ــذين ي الل

  .إجراءات التحويل
  

وجيب على املؤسسة املسـتقبلة أن  
 )ة(تطلب كتابيا ملـف التلميـذ  

احملول إليها من املؤسسة األصـلية  
فور التحاقه ا، مبا يف ذلك شهادة 

املقبولني القبول بالنسبة إىل التالميذ 

يف السنة األوىل متوسط أو السـنة  
ــيري  ــهادة تغ ــانوي وش األوىل ث
ــات  ــا للمطبوع املؤسســة، وفق

  .املعتمدة
  

املؤسسة  إدارة يتعني على : 7املادة 
األصلية أن ترد على طلب امللـف  

يف  بإرساله يف ظرف سري مضمون
يومـا،  ) 30(أجل أقصاه ثالثون 

  ).ة(ابتداء من تاريخ حتويل التلميذ
  

تلغى أحكام القرار رقم  : 8املادة 
مجـادى األوىل   6 املؤرخ يف 837
نوفمرب سنة  13  املوافق 1426عام 

  .، املذكور أعاله1991
  

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

   
يف القـرار   اينشر هذ : 10املادة 

  .الوطنية النشرة الرمسية للتربية
  

  2015ان جو 15اجلزائر 
  الوطنية التربية ةوزير

نورية بن غربيت
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    من مؤسسة إىل أخرى) ة(طلب حتويل تلميذ     ـــــــــ: وزارة التربية الوطنية                                                                   مديرية التربية لوالية   اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  )ة(معلومات خاصة بالتلميذ/1

  سبب التحويل  الدراسيةالسنة   القسم احلايل  العنوان الشخصي  االزديادومكان  تاريخ  االسم واللقب
            

  معلومات خاصة مبؤسسيت التربية والتعليم/2
  الوالية    الدائرة/البلدية    مؤسسة التربية والتعليم املستقبلة  اسم وعنوان

  األصليةة والتعليم مؤسسة التربي  اسم وعنوان
  الوالية    الدائرة/البلدية  

            
  ــــــــ اسم وتوقيع الويل أو الوصي الشرعي  ـــــــــيف  ــــــــ ـحرر ب                   
  التوقيع  تم اخل  التاريخ  املؤسسة األصلية) ة(تأشرية املوافقة ملدير  املؤسسة املستقبلة) ة(تأشرية املوافقة ملدير  إثبات التحويل/ 3

    . املؤسسة املستقبلة إلمتام إجراءات التحويل               حتتفظ املؤسسة األصلية بنسخة وتعاد الثانية إىل . ينجز هذا الطلب يف نسختني ويعرض على املؤسسة املستقبلة أوال -             املتضمن شروط وكيفيات حتويل التالميذ؛                   2015جوان  15 فياملؤرخ  243يرفق ملف التحويل ذا الطلب املؤشر عليه من املديرين، طبقا للقرار الوزاري رقم  -             من طرف مديري املؤسستني؛ 3من طرف الويل أو الوصي الشرعي وميأل القسم  2و  1ميأل القسمان  - :ملحوظة  التوقيع  اخلتم   التاريخ
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  ة الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطي
  وزارة التربية الوطنية

  
ـــ                              ـــــ:ــــــ  السنة الدراسية:مديرية التربية لواليـة 

  ــــــــ: ـــــــــــ البلدية.ــــ: املؤسسة
  

  شهادة تغيري مؤسسة التربية والتعليم
  

  ـــــــــــــــــــــــــ:رقم التسجيل
  ــــــــــــــــــــ): ة(اسـم ولقب التلميذ

  ـــــــــــــــــــــ: تاريخ ومكان االزدياد
  ــــــــ إىل ـــــــ:باملؤسسة من) ا(دراسته) ت(تابع

  ــــــــــــــــــــ: آخـر تسجيلٍ  بقسـم
  ـــــــــــــــــــــــــ:السلــوك 

  ــــــــــــــــــــــــ:النتائج املدرسية
  ــــــــــــــــــــ: القسمآخـر قرار لس 

  ــــــــــــــــــ: مالحظات املصاحل االقتصادية
  
  

  حـرر بـ ـــــــ يف ـــــــــ
  املؤسسة) ة(مـديـر                               

  )اخلتم والتوقيع(                                               
  
  
  

  يةسم واللقب باحلروف الالتينكتابة اإل
  ـــــــــــــــ
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
  ــــــــ:مكتب  ـــــــــ: مديرية التربية لوالية 

  ـــــــــــ:الرقــم  ــــــــــ: مصلحة 
  
  

  شهادة القبـــول
  يف السنة األوىل متوسط

  
  

  ـــــــــــــــــــ:التربية لوالية ) ة(يشهد مدير
  ـــــــــ:يف ) ة(ـــــــــ املولود) : ة(أن التلميذ 

  ــــــــــــــــــ: باملدرسة االبتدائية) ة(املسجل
  ــــــــــــــــ:يف السنة األوىل متوسط) ة(مقبول 

  ــــــ: الدراسية ــــــــــ ابتداء من السنة:مبتوسطة 
  ــــــ: رقم ـــــ  حتت:وذلك وفقا حملضر القبول املؤرخ يف

  
  
  
  

  حرر بـ ـــــــ يف ــــــ      
                                                           
  التربية) ة(مدير                                             
  )اخلتم والتوقيع(                                            

     
  

  من هذه الشهادة متنح نسخة واحدة :مالحظة
  :                                                                               داخل الوالية -
  :خارج الوالية -
  ـــــــــــــــــ:أجنزت هذه الوثيقة من طرف -
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  الوطنية وزارة التربية

  
ـ  ؤرخـم 244م ـقرار رق ي ـف

حيـدد شـروط     2015جوان  15
التالميذ يف مؤسسـات   تسجيل

التربية والتعليم وكيفيـة فـتح   
  .ومسك ملفهم املدرسي

  
  إن وزيرة التربية الوطنية،

  
املؤرخ  07–05األمر رقم  مبقتضى

املوافـق   1426رجب عام  18يف 
الذي حيدد  2005غشت سنة  23

القواعد العامة اليت حتكم التعليم يف 
  التربية والتعليم اخلاصة،مؤسسات 

  
 04-08القـانون رقـم    مبقتضىو

، 1429حمرم عـام   15املؤرخ يف 
، 2008ينــاير ســنة  23املوافـق  

املتضمن القانون التوجيهي للتربيـة  
  الوطنية، 

  
املرسوم التنفيذي رقـم   ومبقتضى

ربيع األول  29املؤرخ يف  94-265
سبتمرب سـنة   6املوافق  1415عام 

صـالحيات   ، الذي حيـدد 1994
  وزير التربية الوطنية،

   
املرسوم التنفيذي رقـم   ومبقتضى

شوال عـام   6املؤرخ يف  05-432

نــوفمرب ســنة  8املوافــق  1426
، الذي حيدد شروط إنشـاء  2005

مؤسسات التربية والتعليم اخلاصـة  
  وفتحها ومراقبتها،

  
املرسوم التنفيذي رقـم   ومبقتضى

شوال عام  17املؤرخ يف  09-318
أكتــوبر ســنة  6املوافــق  1430
، املتضــمن تنظــيم اإلدارة 2009

  املركزية يف وزارة التربية الوطنية،
   

املرسوم التنفيذي رقـم   ومبقتضى
حمرم عـام   18املؤرخ يف  10-02

 2010يناير سنة   4املوافق  1431
الذي حيـدد األحكـام املتعلقـة    

  بإجبارية التعليم األساسي،
  

ـ  ومبقتضى م املرسوم التنفيذي رق
شوال عام  23 املؤرخ يف 10-230

أكتــوبر ســنة  2املوافــق  1431
، الذي حيدد األحكام املتعلقة 2010

  بتنظيم الثانوية وسريها،
  
الوزاري املشـترك   قرارال مبقتضىو

مجادى األوىل عـام   11 املؤرخ يف
 مـارس سـنة   13 املوافق 1435
الذي حيدد كيفيات فـتح   2014

أقسام خاصة لألطفـال املعـوقني   
من مؤسسات التربية والتعلـيم  ض

العمومية التابعة لقطـاع التربيـة   
  .الوطنية
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املؤرخ  834القرار رقم  ومبقتضى
 1412مجادى األوىل عـام   6يف 

، 1991نوفمرب سـنة   13املوافق 
املتعلق مبسك امللـف املدرسـي   

  ،)ة(للتلميذ
  

  : تقرر ما يأيت
  

يهدف هذا القـرار  : املادة األوىل
جيل التالميذ إىل حتديد شروط تس

يف مؤسسات التربيـة والتعلـيم   
وكيفية فـتح ومسـك ملفـام    

  .املدرسية
  

يسجل يف السنة األوىل  : 2املادة 
ابتدائي كل طفل مولود ما بـني  

ديسـمرب مـن    31أول جانفي و 
السنة املدنية  املعنيـة لتسـجيل   
األطفال البالغني سـن التمـدرس   
اإللزامي، طبقا ألحكـام الفقـرة   

للقانون رقـم   48املادة  األوىل من
حمرم عـام   15املؤرخ يف  04 –08

ينــاير ســنة  23املوافــق  1429
  .، املذكور أعاله2008

  
حتدد فتـرة التسـجيل   :  3املادة 

لاللتحاق بالسنة األوىل ابتـدائي  
خالل الفترة املمتدة من أول أفريل  

ماي من السنة الدراسـية   30إىل 
اليت تسبق دخول األطفال املعنيني 

  .بالتسجيل

ميكن فتح التسجيل استثناء خالل 
  .شهر سبتمرب

  
تتخذ مديريـة التربيـة   :  4املادة 

بالتنسيق مع مصاحل البلديات  كل 
اإلجراءات الالزمة إلعالم األولياء 
بالفترة احملددة للتسجيل وتعمل مع 
هذه املصاحل لتحقيق التحاق كـل  
األطفال البالغني سـن التمـدرس   

  .اإللزامي
  

ميكن تسـجيل الطفـل   :  5 املادة
) 5(الذي يبلغ  من العمر مخـس  

سنوات يف قسم التربية التحضريية 
يف حدود إمكانيات االسـتقبال،  

من القانون  38طبقا ألحكام املادة 
حمـرم   15املؤرخ يف  04–08رقم 
يناير سـنة   23املوافق  1429عام 

  .، املذكور أعاله2008
    

يتم التسجيل باملدرسـة  :  6املادة 
التابعة للمقاطعة اجلغرافية لعنـوان  
إقامة الوالدين أو الوصي الشرعي، 
وميكن أن يتم باملدرسة االبتدائيـة  

  .املوجودة مبحيط عمل أحدهم
  

يسمح بتسجيل الطفـل  :  7املادة 
أو /الذي يعاين من مرض مزمن و

إعاقة يف مؤسسة التربية والتعلـيم  
  .اليت تناسبه
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) ة(يفتح لكـل تلميـذ   : 8املادة 
يسجل يف قسم التربية التحضريية 
أو يف  السنة األوىل ابتدائي ملـف  
مدرسي يرافقـه طيلـة مسـاره    

  .الدراسي
  

يهدف مسـك امللـف    : 9املادة 
ــذ ــي للتلمي ــى )ة(املدرس ، عل
  : اخلصوص، إىل ما يأيت 

) ة(تثبيــت تســجيل التلميــذ -
  والتأكد من قانونيته،

ــي   - ــار الدراس ــة املس معرف
  الع على نتائجه،واالط )ة(للتلميذ

استغالل الوثائق واملعلومات اليت  -
  .حيتوي عليها امللف عند احلاجة

  
يتكون امللف املدرسي   :10املادة 
عند تسجيله ألول مرة ) ة(للتلميذ

يف قسم التربية التحضـريية أو يف  
السنة األوىل ابتدائي من الوثـائق  

  :اآلتية
  ،12شهادة امليالد رقم  -
  صورتان مشسيتان، -
  نسخة من الدفتر الصحي، -
وثيقة تثبت إقامة الوالـدين أو   -

الوصــي الشــرعي يف املقاطعــة 
اجلغرافية ملؤسسة التربية والتعليم أو 
وثيقة تثبت مقر عمل أحـدهم يف  

  حميطها،
استمارة التسجيل بقسم التربية  -

ــنة األوىل   ــريية أو بالس التحض

ــوذجني   ــا للنم ــدائي، وفق ابت
  .املعتمدين

  
يـتم حتـيني امللـف     : 11املادة 

، بانتظـام،   )ة(املدرسي للتلميـذ 
  : بالوثائق واملستندات اآلتية 

  الوثائق املتعلقة مبساره الدراسي، -
خمتلف الرخص املطلوبـة مـن    -

  األولياء،
املستندات اخلاصـة بوضـعيته    -

  .االجتماعية والصحية
ميكن ملؤسسة التربية والتعلـيم أن  

وثيقـة  تستعني، عند احلاجة، بأية 
أخرى يقدمها الـويل أو الوصـي   

  .الشرعي
  

يتم ترتيـب الوثـائق    : 12املادة 
أعــاله  11املــذكورة يف املــادة 

  :وتصنيفها وفق ااالت اآلتية
  احلالة املدنية والعائلية،  -
) ة(املسار املدرسـي للتلميـذ   -

  ونتائجه،
  املواظبة واالنضباط، -
  احلالة االجتماعية والصحية، -
تلفة هلا صلة بتمـدرس  وثائق خم -

  ).ة(التلميذ
  

جيب أال يتضمن امللف  : 13املادة 
معلومات ميكن ) ة(املدرسي للتلميذ

أن تسيء إليه أو متـس بسـمعة   
  . عائلته
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يتوىل مدير مؤسسـة   : 14املادة 
التربية والتعليم مسك وتسيري امللف 

، وميكنــه )ة(املدرســي للتلميــذ
تفويض مسك امللف إىل مسـاعد  

ــدير  ــة امل ــة االبتدائي يف املدرس
واملوظف املكلف باالستشـارة يف  

  .املتوسطة  والناظر يف الثانوية
     

ال يسمح ألي شخص  : 15املادة 
باإلطالع على امللـف املدرسـي   

إال يف إطار العمل وبعد ) ة(للتلميذ
  . موافقة مدير املؤسسة

  
) ة(خيضع امللف املدرسي للتلميـذ 

  .إىل قواعد السر املهين
  
يتم حتويـل امللـف    : 16دة املا

املعـين مـن   ) ة(املدرسي للتلميذ
مؤسسته األصـلية إىل املؤسسـة   
املستقبلة وفقا ألحكام القرار رقم 

 2015جـوان   15املؤرخ يف  243
املتضمن شروط  وكيفيات حتويل 
التالميذ مـن مؤسسـة للتربيـة    

  .والتعليم إىل أخرى
   

يراقب موظفو التفتيش  :17املادة 
ارسة مهامهم ملفـات  يف إطار مم

التالميذ ويتأكدون مـن حسـن   
  .مسكها وتسيريها

    

 سـحب أي ال ميكن  : 18املادة 
امللــف املدرســي  مــنوثيقــة 

أو إتالفها، غري أنه ميكن  )ة(للتلميذ
 التربيـة والتعلـيم   مدير مؤسسة

استنساخ بعض الوثائق الستعماهلا 
  .عند احلاجة

  
) ة(حيفظ ملف التلميذ : 19املادة 
وصـل إىل ايـة مسـاره     الذي

الدراسي أو انقطع عن الدراسـة،  
يف أرشيف املؤسسة، وفق التنظيم 

  .اجلاري به العمل
  

ــادة  ــجيل :  20امل ــع تس خيض
وفتح ومسـك ملفـه   ) ة(التلميذ

املدرســي  يف مؤسســة التربيــة 
والتعليم اخلاصة ألحكـام هـذا   

  .القرار
  

تلغى أحكام القـرار   : 21املادة 
مجـادى   6 املـؤرخ يف  834رقم 

ــام  ــق   1412األوىل ع  13املواف
  .املذكور أعاله 1991نوفمرب سنة 

  
توضح مناشري الحقة،  : 22املادة 

  . عند احلاجة، أحكام هذا القرار
  

ينشر هذا القـرار يف   : 23املادة 
  . النشرة الرمسية للتربية الوطنية

  
  2015جوان  15اجلزائر يف 

  وزيرة التربية الوطنية
يتنورية  بن غرب
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
  ــــــــــ: البلديةـــــــ :مديرية التربية لواليـة

  ــــــ: السنة الدراسية ــــــــــــــ:املؤسسة
  

  استمارة التسجيل بالسنة األوىل ابتدائي
  

  
  )ة(معلومات خاصة بالتلميذ -1
  ــــــــــــــــــــــــ: رقم التسجيل -
  ـــــــــــــــــــــ): ة(اسم ولقب التلميذ -
  ـــــــــــــــــــــ: تاريخ ومكان امليالد -
قبل االلتحاق بالسنة األوىل ) ة(النشاطات التربوية اليت مارسها التلميذ -

  :ابتدائي
  

نوع املؤسسة 
السابقة اليت ارتادها 

  )1()ة(التلميذ

  خاصة  عمومية
قسم 

  ضرييحت
مدرسة 
  قرآنية

روضة 
  أطفال

قسم 
  حتضريي

روضة 
  أطفال

        
          السنة الدراسية

  
 )2(معلومات خاصة بالوالدين أو الوصي الشرعي -2
  

  ـــــــــــ :الوظيفة ـــــــــ:اسم ولقب األم 
  ــــــــــــ: الوظيفةــــ ــــ: اسم ولقب األب

  ـــــــــ: ظيفةالوــــ ـــ:)2(اسم ولقب الويل الشرعي
                                      

  ــــــــيف ــــــ  حرر بـ                              
  توقيع أحد الوالدين أو الوصي الشرعي                                   

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

  
  ــــــــــ: البلديةـــــــ :مديرية التربية لواليـة

  ـــــــ: السنة الدراسية ــــــــــــ:املؤسسة
  

  استمارة التسجيل بقسم التربية التحضريية
  

  )ة(معلومات خاصة بالتلميذ - 1
  ــــــــــــــــــــــــ: رقم التسجيل -
  ــــــــــــــــــــ): ة(اسم ولقب التلميذ -
  ـــــــــــــــــــــ: تاريخ ومكان امليالد -
قبل االلتحاق بقسم التربية ) ة(النشاطات التربوية اليت مارسها التلميذ -

  :التحضريية
نوع املؤسسة السابقة 

اليت ارتادها 
  )1()ة(التلميذ

  خاصة  عمومية
  روضة أطفال  روضة أطفال  مدرسة قرآنية

     
       السنة الدراسية

  
 )2(معلومات خاصة بالوالدين أو الوصي الشرعي - 2
  

  ـــــــــ :الوظيفة ـــــــــــ:اسم ولقب األم
  ــــــــــ: الوظيفةــــــــــ : اسم ولقب األب

  ــــــــ: الوظيفةــــــــ :)2(اسم ولقب الويل الشرعي
                                        

  ـــــيف ـ ـــ حرر بـ                                        
  توقيع أحد الوالدين أو الوصي الشرعي                                        

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

  األمني العام
  861/15: رقم 

  
  السيدات و السادة إىل

  مديرو اإلدارة املركزية 
  مديرو التربية بالواليات

مديرو املؤسسات الوطنية حتت 
  الوصاية 

مديرو املعاهد الوطنية لتكوين 
  موظفي قطاع التربية الوطنية

  
قدمي إعفاء املواطن من ت: املوضوع

وثائق احلالة املدنية املتوفرة ضمن 
السجل الـوطين اآليل للحالـة   

  .املدنية
  

  : املراجع
 204-15املرسوم التنفيذي قـم   -

  .2015جويلية  27املؤرخ يف 
ـ  244القرار رقم  - ي ـاملؤرخ ف

املتضمن تسـجيل   15-06-2015
  .التلميذ و مسك ملفه املدرسي

  

يف إطار تنفيذ برنامج احلكومـة يف  
ال حتسني اخلدمـة العموميـة،   جم

ــدكم أن وزارة  ــرفين أن أفي يش
الداخلية و اجلماعات احملليـة قـد   
وفرت سجال وطنيا آليـا للحالـة   
املدنيــة، و مسحــت باســتعماله 
موعة من الدوائر الوزارية، منها 
وزارة التربية الوطنية، الستغالله يف 
إطار اإلجراءات اإلداريـة الـيت   

دارة تدرسها علـى مسـتوى اإل  
املركزية و املصاحل العمومية املعنية 

  .الوطنية و احمللية
  

ــوطين اآليل  يهــدف الســجل ال
املذكور إىل إعفاء املـواطن مـن   
تقدمي وثائق احلالة املدنية املتـوفرة  
ضمنه، يف إطار حتسـني اخلدمـة   
العمومية و االستعمال التـدرجيي  

  .لإلدارة االلكترونية
  

 استعمال السجل الـوطين اآليل 
  للحالة املدنية

  
إن استعمال السجل الـوطين اآليل  
للحالة املدنية على مستوى املصاحل 
املذكورة التابعة لـوزارة التربيـة   
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الوطنية واستغالله يتطلب مـنكم  
  :اختاذ جمموعة من الترتيبات منها

ختصيص فضاء مالئم و جتهيزه، . 
ليتخذ مقرا لكل العمليات املتعلقة 

تعلقة باحلالـة  مبراقبة املعلومات امل
املدنية و املصادقة  عليها، سـواء  
تلك املتعلقة بالتالميذ أو بعمـال  
القطاع أو باملترشـحني ملختلـف   
املسابقات و االمتحانات املدرسية 

  .و املهنية
تعيني موظف مؤهل يتحلى بالثقة . 

وروح املسؤولية وواجب التحفظ 
و الكفاءة الالزمة فـاألمر يتعلـق   

املدنية، يتضمن بسجل وطين للحالة 
املعلومات اخلاصة باألفراد و الـيت  
تتميز بالطابع الشخصي وال ينبغي 
أن تكون عرضة لإلطالع إال مـن  
طرف املوظف املرخص له بـذلك  
ويف حدود العمل املطلوب منه دون 

  .سواه
  

لذلك فإن املوظف الذي توكل له 
  هذه املهمة، جيب أن يكون على 

وعي تـام جبسـامة املسـؤولية    
خطورة إفشاء األسرار الشخصية و

  .املرتبطة باحلالة املدنية لألفراد
  

إعفاء املواطن من تقـدمي وثـائق   
احلالة املدنية اليت يتضمنها السجل 

  الوطين اآليل
  

إن التجســيد الفعلــي ألحكــام 
املرسوم التنفيذي املتعلـق بإعفـاء   
املواطن من تقدمي وثـائق احلالـة   
املدنية الـيت يتضـمنها السـجل    

ذكور، يتطلب مـنكم السـهر   امل
شخصيا على متابعة العملية، وذلك 
بإسداء التعليمـات إىل رؤسـاء   
املؤسســات التعليميــة ملختلــف 
األطوار إىل كل املصاحل التابعة لكم 
للكف عن طلب وثـائق احلالـة   
املدنية من األولياء سواء يف عمليات 
التسجيل أو يف أية عملية أخـرى  

سـمح  مهما كانت طبيعتها، ولن ي
من هنا فصاعدا بطلـب الوثـائق   

  .املذكورة
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مراقبة صحة املعلومات املرتبطـة  
  باحلالة املدنية للتالميذ

  
ــة  . التســجيل يف قســم التربي

التحضــريية أو يف الســنة األوىل 
   ابتدائي

  
يعتمد الدفتر العائلي يف تسـجيل  
األطفال اجلدد سواء يف قسم التربية 
ــنة األوىل ــريية أو يف الس  التحض
ابتدائي، وال تطلب أية وثيقة مـن  
وثائق احلالة املدنية اليت ختص الطفل 

  .أو األولياء
  

ويف حالة عدم توفر الدفتر العائلي 
يتم تدوين املعلومات الشخصـية  
اخلاصة بالطفل وأوليائه أو الـويل  
الشرعي يف استمارة ختصص هلـذا  

  .الغرض
  

حتضر كل مؤسسة تعليمية أسبوعيا 
ألطفـال املسـجلني   قائمة بأمساء ا

اجلدد، حتمل ختم و توقيع املـدير  
وتاريخ إعدادها، و ترسل يف اية 
كل أسبوع إىل مديريـة التربيـة   
للمراقبة و املصادقة علـى صـحة   

املعلومات املتعلقة باحلالـة املدنيـة   
باالعتماد على السـجل الـوطين   

  . اآليل
  

تتم عملية املراقبة و املصادقة علـى  
ــديريات ال ــة يف مســتوى م تربي

ــاد إىل  ــوايل و تع ــبوع امل األس
  .املؤسسات املعنية

  
التسجيل الجتياز االمتحانـات  . 

  الرمسية
  

يتوىل الديوان الوطين لالمتحانـات  
واملسابقات مراقبة صحة املعلومات 
اخلاصة باحلالة املدنية للمترشـحني  
لالمتحانات املدرسـية، الرمسيـة   
باالعتماد على السجل الوطين اآليل 

  . ئق احلالة املدنيةلوثا
التسجيل لالستفادة مـن املـنح   . 

  .واألدوات و الكتب املدرسية
  

  ال تطلب الوثائق املذكورة للمعنيني 
  .من هذه اخلدمات
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مراقبة صحة املعلومات املرتبطـة  
ــحني  ــة للمترش ــة املدني باحلال
للمســـابقات اخلارجيـــة  

  واالمتحانات املهنية املختلفة
  

لية كل فيمـا  يتم التكفل ذه العم
  :خيصه وفق الكيفية التالية

مديرية تسيري املـوارد البشـرية    . 
  على مستوى اإلدارة املركزية،

مديريات التربية على مسـتوى  . 
  الواليات،

  املؤسسات الوطنية حتت الوصاية،. 
معاهد التكوين علـى مسـتوى   . 

  .مقاطعام اجلغرافية
  

تكوين املوظفني املعنيني باستعمال 
  لوطين اآليل للحالة املدنية السجل ا

  
لقد سبق للسيد مدير تسري املوارد 
البشرية أثناء اجتماعـه برؤسـاء   

أوت  5مصــاحل املــوظفني يــوم 
، أن طلب مـنكم اقتـراح   2015

  موظف مؤهل يتحلى باملواصفات 
  
  

احملددة يف هذا املنشور، لتويل املهام 
املذكورة، إىل أن بعض املـديريات  

ا إىل يومنا هـذا مل تقدم اقتراحا .
لذلك، املطلـوب منـها إرسـال    
اقتراحاا حني اسـتالمها هـذا   
املنشور، و ذلك لنتمكن من تنظيم 
يوم تكـويين لفائـدة املـوظفني    
املعنيني، يوم الثالثاء أول سـبتمرب  

  .، مبقر الوزارة2015
  

علما أنه ميكن ملديري التربية إعادة 
النظر يف االقتراح املقدم إذا تبني هلم 
أن املوظف الذي سبق اقتراحـه ال  
يتحلى بالصـفات املـذكورة يف   

  .املنشور
  

يف األخري، أوىل عناية بالغة هلـذا  
املوضوع، ال سيما وأنه يتزامن مع 
الدخول املدرسي و ذلك للتخفيف 
من متاعب األوليـاء و املـواطنني   

و يف هـذا اإلطـار   . بصفة عامة
مدير التعلـيم  : أطلب من السادة

  مدير التعليم الثانوي األساسي و 
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العام و التكنولوجي و مدير تسيري 
  رة ـدة مديـة و السيياملوارد البشر

  األنشطة االجتماعية والثقافية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

والرياضية و النشاط االجتمـاعي  
كل فيما خيصه املسامهة يف جتسيد 
هذه العملية ذات البعد االجتماعي 

  .االجيايب
  

  2015أوت  30 اجلزائر يف
  األمني العام

  عبد احلكيم بلعابد
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

مديرية التعلـيم الثـانوي العـام    
  والتكنولوجي

ديرية الفرعية للتقييم البيداغوجي امل
  و التوجيه املدرسي

  .117/0.0.3/2015: رقم 
  

  لسادةإىل السيدات و ا
  )للمتابعة( مديري التربية بالواليات
  مفتشي التربية الوطنية 

  )لإلعالم و املتابعة( 
مديري مراكز التوجيه املدرسـي  

  )تابعةللتنفيذ و امل(         واملهين  
  

التكفــل النفســي : املوضــوع 
  .باملترشحني لالمتحانات الرمسية

  
   :املرجع 

ــم .  ــلة رق / و.ت.و/320مراس
ــمنا 2008/م.و.د ــافة  ةملتض إض

ــه و   اإلرشــادمستشــار التوجي
ــز  ــين إىل مرك ــي و امله املدرس

  .اإلجراء
 20/3.4.0/2012مراسلة رقـم  . 

ــمن ــذ   ةاملتض ــل بتالمي التكف
  .االمتحانات الرمسية

  :املرفقات
بطاقة تقنية خاصة بعملية التدخل . 

  .و التكفل النفسي
مذكرة تربوية خاصـة بعمليـة   . 

  .التدخل و التكفل النفسي
استمارة عرض حـال للتكفـل   . 

النفسي الفردي مبراكـز إ جـراء   
  .امتحان رمسي

استمارة احلصيلة اإلمجالية لعملية . 
التدخل و التكفل  النفسي مبراكز 

  .امتحان رمسي إجراء
  

طار مرافقة التالميذ املترشحني إيف 
الرمسية و مسـاعدم   لالمتحانات

على اجتياز االمتحانات يف جـو  
أولئـك الـذين    خاصة، مناسب

يعانون من حاالت انفعالية تعيـق  
أداءهم وتقلل مـن فرصـهم يف   
النجاح، يشرفين أن أطلب مـنكم  
 إضافة مستشار التوجيه و اإلرشاد

إىل البطاقة التقنية املدرسي و املهين 
عمال  - اخلاصة بكل مركز إجراء

مبا جاء يف املراسلتني املذكورتني يف 
و هـذا لضـمان    -املرجع أعاله

لتكفــل و املســاعدة الالزمــني ا
  .للتالميذ
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و يف إطار توحيد عملية التـدخل  
 يوالتكفل النفسي على مستشـار 

التوجيه و اإلرشاد املدرسي و املهين 
االستعانة بالبطاقة التقنية و املذكرة 

وفقا للنموذجني امللحقني - التربوية
لتفادي التـدخل املرجتـل    -2و 1

وضرورة إخضاع العملية ملنهجيـة  
عمل حتترم فيها األساليب العمليـة  
اليت تضمن سالمة التدخل النفسي 

  .و جناعته
  

كل مستشـار   بعد االمتحان يقدم
ــاتقريــرا  مفصــال عــن  إمجالي

وفقـا  - التدخالت اليت قام ـا 
  -3 قـلنموذج احملل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يرسل الحقا إىل مديريـة التعلـيم   
الثانوي العام والتكنولوجي، كمـا  

  ي ـه املدرسـالتوج زـم مراكوتق
واملهين بإرسال احلصيلة الوالئيـة  
لعملية التدخل الـتقين و التكفـل   

بناء على  ءااإلجرالنفسي يف مراكز 
املقدمة من طرف  اإلمجاليةصيلة احل

 اإلرشـاد مستشاري التوجيـه و  
للنموذج  -وفقا . املدرسي واملهين

  -4 امللحق
  

  2015جوان  01 اجلزائر يف
  الوطنية و بتفويض منها عن وزيرة التربية

  مدير التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
  عبد القادر ميسوم
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  1 ملحق
  

بطاقة تقنية خاصة بعملية التدخل 
و التكفل النفسي لصاحل التالميذ 
يف مراكز إجـراء االمتحانـات   

خاصة مبستشاري التوجيه  الرمسية
  و اإلرشاد املدرسي و املهين

  
و التكفـل  التدخل  :إطار العملية

النفسي أثناء االمتحانات الرمسيـة  
لصاحل التالميذ املترشحني الـذين  

  .و نفسية ةيظهرون حاالت انفعالي
  

: شـهر جـوان    :الفترة الزمنية
شهادة اية التعلـيم األساسـي،   
شهادة التعليم املتوسط و شـهادة  

  .البكالوريا
  

   :اهلدف من العملية
ــذ  - ــية للتالمي ــة النفس املرافق

حني أثناء اجتياز االمتحانات املترش
  .الرمسية

التحفيز  ،التشجيعتقدمي الدعم،  -
الذين  و املساعدة النفسية للتالميذ
قلـق،  (يالقون صعوبات نفسـية  

  ...)اجهاد

احلاالت و طبيعتها لتقييم  إحصاء -
  .التدخل

  
  :التحضري للعملية 

حضور االجتمـاع التنسـيقي   . 
لالمتحانات الرمسيـة   يوالتحضري

د استالم االستدعاء من طـرف  بع
  .اإلجراءرئيس مركز 

 األقساماالتصال املباشر برؤساء  . 
خاصة دف التنسـيق لضـمان   
سرعة التدخل بالتحويل املباشـر  

تفاديا  العيادةللحاالت املالحظة إىل 
لتضييع الوقت و التشويش علـى   
بـاقي املترشـحني مـن خــالل    
التدخالت الفردية اليت كثريا مـا  

احلراس و املالحظني القيـام  حياول 
  .ا بنية مساعدة التالميذ

يف حالة عدم متكـن املستشـار   . 
حضور االجتماع التحضريي ميكنه 

مر باالتصـال املباشـر   تدارك األ
والتنسيق قبل االنطـالق الرمسـي   

  .لالمتحانات
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يب بط(التعرف على الطاقم الطيب . 
و التنسيق معه من أجـل  ) ممرض

و إعطـاء  تدخل سريع ونـاجع  
األلوية للتدخل الطـيب السـتبعاد   
اجلانب العضوي و تبديد األعراض 

ــدية ــوماتية/اجلســ  الســ
(SymptômesDsomatiques)  

 
  : أساليب التدخل

املقابلة اإلرشـادية النصـف   .  1
  موجهة

 (L’entretien de guidance 
semi directif)  

  التفكري االجيايب . 2
)la pensée positive(  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

  
  : الوسائل

الرجاء : مالحظة (حجرة /مكتب. 
عدم التدخل يف الرواق أو قاعـة  

  ) االمتحان
  سجل املقابالت. 
استمارة عرض حـال للتكفـل   . 

النفسي الفردي مبراكـز إجـراء   
  امتحان رمسي

عملية ل اإلمجاليةاستمارة احلصيلة . 
التدخل و التكفل النفسي مبراكـز  

  .جراء االمتحانإ
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  2 ملحق
 

  مذكرة تربوية
 

ــدخل و أســاليب  حــاالت الت
  :التدخل

 
  :حاالت موضوع التدخل

  .)l’anxiété(حاالت القلق  .1
  النفسي احلاد  اإلجهادحاالت . 2

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

)l’inhibition intellectuelle(  
  

  عرضية احلاالت 
 )la symptomatologie(  

  
  :عرضية القلق. 1
  
ضـغط،  : النفسية  و االنفعالية. أ

بدون موضوع ) خوف مفرط( ذعر
حمدد، إحساس بوجود كرة علـى  

  .قلمستوى احل
سرعة أو : ةاجلسدية و العضوي. ب

القلـب  بطء يف التنفس و ضربات 
معوية و هضـمية، تعـرق،    آالم

الوجه، برودة  رراإصفو جفاف الفم

 شـنج ، تغثيانو  األطراف، تقيؤ
  .عضلي، كثرة التبول

تشـتت  : املعرفية و السلوكية. ج
  .التفكري، صعوبة التركيز، نسيان

  
  :النفسي اإلجهادعرضية . 2
  
هيجـان،  : االنفعالية و النفسية. أ

  .وءعصبية، عدم القدرة على اهلد
الم آ: اجلســدية و العضــوية. ب

عضـلي، أرق، أالم  الرأس، ضغط 
تسارع ضربات  وهضمية،صدرية 

القلب، إسهال، غثيـان و تقيـؤ   
  .برودة األطرف

قضـم  : املعرفية و السلوكية . ج
تشاؤم، نسيان، لاألظافر، التردد ، ا
تسليم : مثال ( التهرب من املوقف

  .)مبكرافارغة أو  اإلجابة ورقة
  
  :عرضية الكف. 3
  
إحبـاط،  : و النفسية االنفعالية. أ

هـذه  ( إحساس بالضياع، ركود
احلالة متـس التالميـذ اتهـدين    

  .)خاصة
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إرهـاق  : و العضوية اجلسدية. ب
الوجه، بـرودة   اصفرارجسدي، 

  .األطراف، ضيق التنفس
بكـاء،  : السلوكيةاملعرفية و . ج

نسيان تام ، فقدان التركيز، فقدان 
القدرة على فهم األسئلة و يف بعض 

  .لقراءةاألحيان عدم القدرة على ا
 

  :عرضية بعض احلاالت النادرة. 4
  
شلل عرضي ألحـد األطـرف   . 

شلل مؤقـت سـببه   (خاصة اليد 
  )حبت نفسي

طفح جلدي يشـبه احلساسـية   . 
  عرض بسيكوسومايت(

 Symptôme psychosomatique) 
  أمل حاد يف املعدة. 
بالنسبة (نوبة ربو أو نوبة صرع . 

للتالميذ الذين يعانون مـن هـذه   
  .)سلفااألمراض 

هبوط أو ارتفاع يف الضـغط أو  . 
  .نسبة السكر

  
  ليات التدخلآ
  

أو تقنية حمـددة   بال يوجد أسلو
يضمن التدخل النفسي بل األمـر  

راجع إىل كفـاءات املستشـار يف   
املقابلة نصف املوجهـة و مـدى   
متكنه من التقنيـات و أسـاليب   
التعزيز و التحفيـز، تبقـى آليـة    
التوظيف األمر األهـم حسـب   
الظرف و احلالة مع أخـذ عامـل   

  .الوقت بعني االعتبار
  
  تقنية االسترخاء املختصرة . 

(la technique de relaxation 
brève) 
 

س ـالتنف  نـو تقتصر على متاري  
ولتمارين العضلية مع إلغاء متارين 

.التأمل لضيق الوقت  
 

 التفكري االجيايب. 
 )la pensée positive (   

  
 اءباإلحيتسمح  هو جمموعة تقنيات

  :الذايت من بينها
   احلديث االجيايب مع املترشـح

الذي خيلو مـن املعـاين السـلبية    
" أنت مل تفهم" وأسلوب النفي مثال

و فسح اال للتلميذ " أنت متردد"
. للتعبري عن حالتـه كمـا يشـاء   

ويقتصر التدخل على الرد بإجيابية 
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على انشغاله و مسـاعدته علـى   
اسي و خاصة استذكار مساره الدر

ولة يف التحضري والعمل ذجهوده املب
 "أنت مسـتعد " "أنت قادر" مثال

 صـيغة مع استعمال " األمر ممكن"
املضارع ألن الدماغ يفكر يف احلني 

 .آلناو 
  
ــة ســلة املهمــالت   .  تقني
)Technique de la poubelle( 

هي من تقنيات التفكري االجيـايب  
إىل كتابة كل  املترشح ىحيث يدع

أنا ال " ه السلبية يف ورقة مثالأفكار
أملـك  ال  أنـا " "أستطيع التركيز

منه  مث نطلب..."أنا فاشل" "اإلجابة
متزيق الورقة و رميهـا يف سـلة   

، املهمالت لعدم رضاه عن ما كتبه
مث نطلب منه جمددا كتابة ما يريـد  

أنـا  "أن تكون عليه حاله مـثال  
أنـا أسـتطيع   " "أستطيع التركيز

ستعد، أنا واثق، أنا م أنا" "اإلجابة
، تسمح هـذه  "ن شاء اهللاناجح إ

  االجيايب ءاالتقنية باإلحي
)la suggestion positive (

وكذلك استعادة السالسة العضلية 
يف الكتابة و حترير التشنج العضلي 

ــن ال ــاتج عـ ــالنـ .غطضـ

   



38 
 

  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  م الثانوي العام و التكنولوجيمديرية التعلي
  للتقييم البيداغوجي و التوجيه املدرسي  . ف.م

  
  الفردي مبراكز إجراء امتحان رمسيعرض حال  للتكفل النفسي 

  
  ...........املؤسسة األصلية.........:.......مركز اإلجراء .............. : الوالية

  .....: مادة امتحان :.......جيل رقم التس): ........... ة( املرشحو لقب   اسم -
  .................:  التوقيت– 2015 :...../..../ التاريخ:........رقم احلجرة  -
  .........................:....... االضطرابالذي وقعت فيه احلالة أو  االختبار .1
  .........................................:.......... االضطرابنوع احلالة أو  .2
  : ةأهم األعراض املالحظة على احلالة املسجل .3

...............................................................................  
إىل األخصائي النفسي ألجل التدخل ) ة(كيفية التبليغ عن احلالة ووصول املترشح  .4

  .......................................................: )مصدر اإلحالة( التقين 
  ............................................:مالحظات طبيب مركز اإلجراء  .5
  .................................: التدخل أو التكفل باحلالةمت فيه املكان الذي  .6
  ...............................: لوقت املستغرق يف عملية  التدخل أو  التكفلا .7
  :اإلجراءات و التدابري التقنية املتخذة خالل التدخل التقين أو التكفل النفسي .8

...............................................................................  
  .................................................:مالحظات عن تطور احلالة  .9

...............................................................................  
  

   2015 :........./.........../التاريخ 
  
  
  
  

  اإلجراءمــركز                مديرمستشار التوجيه و اإلرشاد املدرسي و املهين
 نفسيالخصائي األ            
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  الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية 
  وزارة التربية الوطنية

  مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي                                                        
  ..................................................................:مديـرية التربـية لواليــة 

  ......................................................:هين مركز التوجيه واإلرشاد املدرسي و امل
  

  حصيلة إمجالية لعملية التدخل التقين أو التكفل النفسي مبركز إجراء امتحان رمسي
 )بصفة أخصائي نفساين(التوجيه و اإلرشاد املدرسي و املهين ) ة(ملستشار

  ..................................:...................مركز اإلجراء  .……………… :............................اإلمتحان الرمسي  
 

و  االسم  الرقم
  اللقب

املؤسسة 
  األصلية

  
  الشعبة

  
اختبار 
  املادة

  تاريخ
  التدخل والتكفل

  توقيت التدخل
  و التكفل

حمتوى التدخل 
  التقين

  أو التكفل النفسي

  
مالحظات 

  عامة
01                  
02                  
03                  
04                  

 2015./....../:.....التاريخ                                                                                                                         الشعبة تقتصر على امتحان شهادة البكالوريا فقط و يستخدم هذا يف النموذج يف كافة االمتحانات الرمسية :مالحظة 
 :رئيس مركز اإلجراء                                                                         : التوجيه واإلرشاد املدرسي و املهين)  ة(مستشار

   

4 ملحق  
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

مديرية التعليم الثانوي العام 
  يوالتكنولوج

  .124/0.0.3/2015: الرقم 
  
  السيدات و السادة  إىل

  )للتنفيذ(           مديري التربية 
  )للمتابعة(   مفتشي التربية الوطنية

  )للتطبيق(        مديري الثانويات
  

تقومي أداء الثانويات : املوضوع 
  .2014/2015بعنوان سنة 

  
م ــور رقـاملنش :ع ـاملرج
ي ـؤرخ فــامل 10/ع.أ/575

  .2010جويلية  01
  

) Excel(ملف اكسل  :املرفقات 
مرسل عـرب الربيـد اإللكتـروين    

  .ملديريات التربية
  

على غرار ما مت العمل به خـالل  
  السنوات املاضية يف إطار تقومي أداء 

  
  
  

الثانويات، تنفيذا للمنشور املذكور 
  باملرجع أعاله، يشرفين أن أطلب 

 منكم موافايت باملعلومات املطلوبـة 
يف الشبكة و اجلداول املشار إليهـا  
أعـاله و املرســلة عــرب الربيــد  
االلكتروين ملديريات التربية حمينـة  

  .مبا خيص هذه السنة
  

يعتمد العمـل املطلـوب علـى    
معطيات من الثانويـات و نتـائج   

مع جـدول   2015بكالوريا جوان 
خاص بعملية ارتقاء التالميذ مـن  

  .مستوى إىل آخر
  

هذه الشـبكة   املطلوب منكم ملء
املخصصة لتقومي أداء الثانويات من 
أجل استعماهلا لترتيب الثانويـات  
على املستوى الوالئي و الـوطين  
وإرسال اجلداول اخلاصة مبعاجلـة  
وضعية املؤسسـات ذات النتـائج   

   2015املتدنية يف بكالوريا جوان 
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بدقـة، عـرب الربيـد     بعد ملئـه 
  االلكتروين للمديرية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 desgmendz@gmail.com  قبل
  .2015جويلية  31تاريخ 

  
  .2015جوان  16اجلزائر يف 

  وزيرة التربية الوطنية و بتفويض منها عن
  التكنولوجيمدير التعليم الثانوي العام و 

  عبد القادر ميسوم
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  يم الثانوي العام و التكنولوجيمديرية التعل
  .2015/ 0.0.3/ 125: الرقم 

  
  إىل

السيدات و السادة مديري التربية 
  بالواليات

  
ترتيبــات خاصــة : املوضــوع 

بالتوجيه و التنظيم التربـوي يف  
  .التعليم الثانوي

  
   :املرجع 

/ 258املنشــور اإلطــار رقــم . 
ــؤرخ يف  15/ و.خ.أ/ و.ت.و امل

ــق  2015.06.11 ــاملتعل ة نبالس
  .2016.2015الدراسية 

ــو.  ــم املنشـــ ر رقـــ
ــؤرخ يف  15/ع.أ/و.ت.و/619 امل

ترتيبات  عووضمب 2015جوان  11
تنظيمية و بيداغوجية ختص الدخول 

  .2016-2015املدرسي 
  

ــواردة يف  ــات ال ــذا للترتيب تنفي
رين يف املرجـع  واملنشورين املذك

أعاله و تفصيال لبعض مـا جـاء   

نتهاء من بغية العمل على اال همافي
كل العمليات املتعلقـة بتحضـري   
الدخول املدرسي خـالل شـهر   
جويلية و يئة الظروف اليت تسمح 

ابتـداء   للدراسةباالنطالق الفعلي 
من اليوم األول لدخول التالميـذ،  
يشرفين أن أدعوكم إىل العمل مبـا  

الترتيبات الواردة يف النصني  يكمل
سالف ذكرمها و ذلك بـدعوة  ال

  :ىل انتهاء ما يلياملديرين إ
  
فيما خيص عمليـة مراجعـة     . أ

 : التوجيه
  
إجراءات مراجعة التوجيـه   يجتر

ودراسـة االلتماسـات   ) الطعون(
املقدمة مع الفصل فيها يف إطـار  
االس املعنية و ذلك قبل اخلروج 
إىل العطلة الصيفية، و جيدر التذكري 
بأن هذه العملية تتمثل يف تصحيح 

إن وردت يف األخطاء االسـتثنائية  
حساب املعدالت فقـط و يبقـى   
األساس هو احترام قرارات جمالس 
األقسام أو جملس التوجيه عنـدما  
يتعلق األمر بالتحويل إىل شعب يف 
مؤسسات أخرى أو إىل ختصصات 

علما أن . التعليم و التكوين املهنيني
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إىل  التوجيـه التوجيه عمومـا و  
إحدى شعب السنة الثانية ثـانوي  

ع إىل آلية متدرجـة  خصوصا خيض
ومتواصلة مع التالميذ وأوليـائهم،  
انطالقا من مطلع السـنة، حتضـر   
وتستغل ألجلها املقـابالت مـع   
التالميذ و اللقاءات الدورية مـع  

  .األولياء
  

و مهما يكن من أمـر، و عمـال   
، وجتنبا اإلنصافمببدأي املساواة و 

لتفاوت بعض التقديرات التقريبيـة  
أن تكـون  على الكشوف، ينبغي 

مداوالت جمالس األقسام فيما خيص 
إقرار االنتقال إىل القسم األعلـى  
مشروطا بإظهار احلصـول علـى   
معدل سنوي يسـاوي أو يفـوق   

على كشـف التقيـيم يف    10/20
  .الفصل الثالث

  
اليت " الرغبة"و أما معاجلة حاالت 

ال تتماشى مع امللمح املطلوب فقد 
تكون باقتراح إعادة السنة علـى  

تالميذ و أوليائهم كحل بديل هلا ال
بغرض متكينهم من احلصول علـى  

عـة  واملعدالت املطلوبـة يف جمم 

للشعبة املرغـوب   ةالتوجيه املناسب
  .فيها

  
ـ   . ب التنظـيم   ةفيما خيص معاجل

 التربوي لبعض الشعب
 

نؤكد ضرورة العمل علـى فـتح   
املزيد من الشعب القليلة االنتشـار  
 وتنويعها عامة و دعم مساعي فتح
شعبة الرياضيات و التقين رياضيات 

 .خاصة مع ضمان التأطري الالزم
  

و على هذا األسـاس، ال يقبـل   
تعويض نقص التأطري يف مادة مـا  

. منـها  اإلعفاءباللجوء إىل طلب 
وعند اسـتحالة تـوفر التـأطري    

 األجنبيـة البيداغوجي ملادة اللغـة  
، ميكـن اسـتثنائيا   -مثال- الثالثة

لتالميذ  ألجنبيةاحتويل شعبة اللغات 
شعبة آداب  إىلالسنة الثالثة ثانوي 

 إنصـاف و فلسفة، مع ضـمان  
التالميذ من حيث التعلمات القبلية 
بإضافة ساعتني يف مادة الفلسـفة  

و يكـون  . لفائدة التالميذ احملولني
ذلك بعد تعديل اخلريطة التربويـة  
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وموافقة مديرية التعلـيم الثـانوي   
  .العام و التكنولوجي

  
ا أؤكد على إيالء كل العناية وأخري

  و االهتمام لتنفيذ هذه التدابري، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نـير عروأطلب منكم موافايت بتق
انعكاسات التطبيـق ومـا قـد    

   .يعترضكم من صعوبات
  

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

  ولوجيمدير التعليم الثانوي العام و التكن
  عبد القادر ميسوم
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

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

  
  السيدات و السادة  إىل

  )للتنفيذ(  مديري التربية بالواليات
  مفتشي التربية الوطنية 

  )الم و املتابعةلإلع(                
  )طبيقتلل(       مديري الثانويات  
  

ــوع  ــارات : املوض ــيم زي تنظ
وخرجات بيداغوجية استطالعية 

  .للتالميذ
  

   :املرجع 
  .مناهج املواد التعليمية -
املنشــور اإلطــار رقــم    -

ــؤرخ  15/و.خ.أ/و.ت.و/258 امل
ـ  11/06/2015يف  ة ناملتعلق بالس

  .2015/2016الدراسية 
  

منوذج جلدول تنظـيم   :املرفقات 
  .الزيارات

  
  

يف إطار تنفيـذ منـاهج املـواد    
التكنولوجية يف اجلـذع املشـترك   
علوم و تكنولوجيـا، و يف شـعبة   
تقين رياضي يف االختيارات األربع، 
و من خالل دعم األعمال التطبيقية 
و التجريبية اليت تتطلب تطبيقـات  
ميدانية، و عمال مبا جاء يف املنشور 

كور يف املرجع أعـاله،  اإلطار املذ
السهر على تنظيم  إىلالذي يدعو 

ــة  ــارات و خرجــات ميداني زي
استطالعية و جتسـيدا لتوصـيات   
الورشات املنظمة حـول مكانـة   
األعمال التطبيقية يف تدريس املواد 

، يشـرفين أن ألفـت   التكنولوجية
انتباهكم إىل ضرورة دعم تدريس 
هذه املواد اليت تتطلب برجمة أنشطة 

غوجية عملية، أمهها األعمـال  بيدا
التطبيقية، الزيارات و اخلرجـات  
امليدانية، احملاكاة و غريهـا مـن   
األنشطة، حىت يسـتويف التعلـيم   

مـي و التكنولـوجي   لالنظري الع
جانبه العملي الذي المناص منـه،  
الذي من خالله تتحقـق بعـض   

 اإلدماجيـة  الوضعيات البيداغوجية
  .املستهدفة
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  :ميةاجلوانب التنظي
  

ضمن هذا املسعى املذكور أطلـب  
  :منكم العمل مبا يلي

  
تنظيم زيـارات و خرجـات    -

بيداغوجية ملؤسسـات صـناعية   
واقتصادية تكون خمصصة للمـواد  

نشطة التكنولوجية ذات الصلة باأل
  .اج الرمسيهالتطبيقية املقررة يف املن

ضبط قائمة الزيارات واخلرجات  -
حســب املؤسســات الصــناعية 

تصادية املتواجـدة يف حمـيط   واالق
الثانوية بداخل الوالية أو خارجها 

  .و حسب طبيعة نشاطاا
موافاة مديرية التعليم الثـانوي   -

العام و التكنولوجي بربنامج هـذه  
الزيارات و اخلرجات وفق منـوذج  
اجلدول املوفق على أن توسع هذه 
الزيارات امليدانيـة إىل الشـعب   

حسـب  مية و األدبية لاألخرى الع
  .الكفاءات املستهدفة يف املنهاج

إعداد تقرير فصلى حول هـذه   -
الزيارات و اخلرجات البيداغوجية 
يتضمن خالصة البحـوث الـيت   
ينجزها التالميذ حتـت إشـراف   

يتم تقييمها مبـنح   حيثأساتذم، 

عالمة استحسان يف إطار املشاريع 
  .أو التقومي املستمر

يرسل التقرير الفصلي املـذكور   -
عاله على شكل رقمي و ورقـي  أ

إىل مديرية التعليم الثانوي العـام  
والتكنولوجي، يتضمن تقدير اآلثار 

-البيداعوجية على العملية التعليمية
  .التعلمية

  
يكون هذا التقرير مشفوعا مبا قـد  
يعترضكم من صعوبات يف تنظـيم  

  .هذه العملية
  

فضال عن األغراض البيداغوجيـة،  
واخلرجات تستهدف هذه الزيارات 

ثانوي دعـم   بالنسبة  للسنة األوىل
التوجيه مبعلومات تساعد التالميذ 
بغرض تدريبهم على اختيار الشعبة 

  .اليت تناسب ملمحهم
  

و مما ال شك فيه أن هذا النشـاط  
يتطلب منكم إدراك كامل أبعـاده  

، و برجمته ال ختلـو مـن   ةالتعليمي
مثبطات اعتاد البعض التذرع ـا  

و بغيـة  . شـأا  ارأحيانا مستصغ
جتاوز مثل هذه الوضعيات أدعوكم 

حث املعنيني على التكفل ذه  إىل
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العملية بكل عـزم مـن خـالل    
حتسيس الفريق التربوي بضـرورة  
ــق  األهــداف  الســعي إىل حتقي

  .البيداغوجية املذكورة
  

متويل الزيـارات و اخلرجـات   
  : البيداغوجية

  
يتم التكفل املايل ـذه الزيـارات   

جات البيداغوجية اليت تدخل واخلر
ضمن النشاطات الصـفية و الـيت   
ــي ــامج الدراس ــمنها الربن  يتض

، ضمن )كاألعمال التطبيقية مثال(
ميزانية تسيري املؤسسة التربويـة يف  

النشــاط " 245املــادة  24البنــد 
الفقرة الثالثـة،  " الثقايف و الرياضي

ويف حالة عدم ختصـيص املبلـغ   
يزانيـة  الضروري ذه املـادة بامل 

كن إجـراء  ميالسنوية للمؤسسة، 
مـع  . ل لتحقيق الغرضيعملية حتو
 إنبـرام اتفاقيـة نقـل    إإمكانية 

استدعي األمر لضمان أحسن تكفل 
  .ذه الزيارات و اخلرجات

أما املصاريف املترتبة عن النشاطات 
ــفية ــامج ( الالص ــارج الربن خ

فتتحملها ميزانية اجلمعية ) الدراسي
ـ  ية املدرسـية يف  الثقافية و الرياض

حدود الرصيد املتوفر باحلسـاب  
، مـع  513 ةخارج امليزانية املـاد 

إمكانية التكفـل ـا يف حالـة    
اكتسائها الطابع الوالئي من طرف 
االحتادية الوالئية لألعمال املكملـة   

أو الرابطـة  ) FDOCE(للمدرسة 
الوالئية للرياضة املدرسية حسـب  

  .طبيعة وهدف النشاط
  

حاطة هذه العمليـة  أدعوكم إىل إ
ة ملبتغاها التربـوي  مبكل عناية خد
  .والبيداغوجي

  
  2015جوان  18اجلزائر يف 

  التربية الوطنية و بتفويض منها ةزيرعن و
  مدير التعليم الثانوي العام و التكنولوجي

  عبد القادر ميسوم
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  تعليم الثانوي العام و التكنولوجيمديرية ال
  املديرية الفرعية للمناهج التعليمية

  
  جدول تنظيم الزيارات البيداغوجية

  
  :................................الوالية 

  
  طبيعة الزيارة املربجمة  األقسام املعنية  املادة  الشعبة  اسم الثانوية

          
        

          
        

          
        

          
        

          
        

          
        

  
    desgt@education.gov.d.dz :ترسل املعلومات  على العنوان اإللكتروين 

     desgmendz@gmail.com
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  التربية الوطنيةوزارة 

  15/و.خ.أ/و.ت.و/246:  رقم
  

 رمضان عـام  11  قرار  مؤرخ يف
 2015جـوان   28 املوافق 1436

ـ ـرار املـيعدل  الق  يـؤرخ ف
ـ   20  1428 امـرمضــان عـ

املتضمن  2007أكتوبر  2 قـاملواف
كيفيات تنظيم امتحان  بكالوريا  

  .التعليم الثانوي
  

  إن وزيرة التربية الوطنية،
  

ملؤرخ ا 04-08 القانون رقممبقتضى 
 املوافـق  1429 حمرم عام 15 يـف

واملتضـمن   2008يناير سـنة   23
  القانون التوجيهي للتربية الوطنية، 

  
املؤرخ  07-05 و مبقتضى األمر رقم

 املوافق 1426 رجب عام 18 يـف
الذي حيـدد   2005 سنة غشت 23

القواعد العامة اليت حتكم التعليم يف 
  للتربية والتعليم،املؤسسات اخلاصة 

  
 494-63 و مبقتضى املرسوم رقـم 

ــؤرخ يف ــمرب  31 امل  1963ديس
املتضمن إنشاء بكالوريـا التعلـيم   

  الثانوي؛
  

 و مبقتضى املرسوم الرئاسي رقـم 
 رجب عام 25 املؤرخ يف 15-125

، 2015 سنة مايو 14 املوافق 1436
  املتضمن تعيني أعضاء احلكومة،

  
 رقـم ومبقتضى املرسوم التنفيذي 

ذي القعـدة   16 املؤرخ يف 89-94
 سنة يوليو 20 املوافـق 1409 عام

املتضمن إنشـاء الـديوان    1989
 واملسـابقات، الوطين لالمتحانات 

  املعدل واملتمم،
  

 ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم 
ربيع األول  29 املؤرخ يف 94-265
 سـنة  سبتمرب 6 املوافق 1415 عام

الذي حيدد صالحيات وزير  1994
  التربية الوطنية،

  
 ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم 

 شوال عـام  6 املؤرخ يف 05-432
 2005 نوفمرب سنة 8 املوافق 1426

الــذي حيــدد شــروط إنشــاء 
املؤسسات اخلاصة للتربية والتعليم 

  ومراقبتها،وفتحها 
  

 يـؤرخ فـرار املـومبقتضى الق
املتضمن تنظيم  2004 مايو سنة 15

تعليم الثـانوي  امتحان بكالوريا ال
  وامتحان البكالوريا التقنية،

  



50 
 

ـ ؤرخ ـو مبقتضى القرار  امل ي ـف
  قـاملواف 1428 امـرمضان ع 20

 املتضـمن  2007 سـنة  أكتوبر 2
بكالوريـا   كيفيات تنظيم امتحان
   التعليم الثانوي، املعدل،

  
  :تقــرر ما يلـي

  

مـن   5 تعدل املادة: املادة األوىل
ـ  20 يف القرار املـؤرخ  ان ـرمض

أكتـوبر   2 قـاملواف 1428  امـع
املعــدل، املتضــمن ، 2007 ســنة

كيفيات تنظيم امتحان بكالوريـا  
  :التعليم الثانوي وحترر كما يأيت 

يتضمن امتحان بكالوريا التعلـيم  "
آداب : الثانوي الشـعب اآلتيـة  

وفلسفة، لغات أجنبيـة، علـوم   
جتربية، تسيري واقتصاد، رياضيات، 

  : ه األربعةتقين رياضي باختيارات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــة، ــة ميكانيكي ــة  هندس هندس
هندسة مدنية، هندسـة   كهربائية،

  .الطرائق
  

حتدد قائمة اختبارات االمتحـان  
ومدا ومعامالـا وطبيعتـها يف   

أعاله وفق  الشعب الست املذكورة
املرفقني ـذا   2و 1 امللحقني رقم

  .القرار
  
المتحــان  ميــتحن املترشــحون 

 الثانوي إجباريا يف بكالوريا التعليم
االختبارات الكتابية  لكل املـواد  

  ."1 الواردة يف جدول امللحق رقم
  

ينشر هذا القرار يف النشرة : 2 املادة
  .الرمسية للتربية الوطنية

  
  2015 جوان 28 اجلزائر يف

  وزيرة التربية الوطنية
  نورية بن غربيت
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  لتربية الوطنيةوزارة ا

  
 جوان 23مؤرخ يف  40قرار رقم 

 امتحــانفــتح  يتضــمن 2015
بــالتكوين  اللتحــاقل ينـمهــ

 املدارس مديرياملتخصص سلك 
 مدرسـة  مـدير بـة  رت االبتدائية
  .ابتدائية

  
  التربية الوطنية، ةإن وزير

  
 145-66مبقتضى املرسـوم رقـم   

 1386صـفر عـام    12 مؤرخ يف
تعلق ي، 1966 يونيو سنة 02 املوافق

بتحرير ونشر بعض القرارات ذات 
 مالفردي اليت  وأالطابع التنظيمي 
  وضعية املوظفني، 

 
ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق

أول رمضان عام  مؤرخ يف 90-99
 سـنة  مـارس  27 املوافق 1410
 ،تعلق بسـلطة التعـيني  ي ،1990

 بالنســـبة ،والتســـيري اإلداري
 ةاملركزي ةوأعوان اإلدار للموظفني
والبلديات واملؤسسات  والواليات

  العمومية ذات الطابع اإلداري،

ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق
   ذي احلجة 13 مؤرخ يف 95-132

 و سـنة ماي 13 املوافق 1415عام 
نشـرات   حداثاملتعلق بإ ،1995

ــات واإلدارات  ــة للمؤسس رمسي
  .العمومية

  
ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق

شوال عام  11 مؤرخ يف 08-315
أكتـوبر سـنة    11املوافق  1429
املتضمن القانون األساسي  ،2008

اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك 
املعـدل   اخلاصة بالتربية الوطنيـة، 

  واملتمم،
 

ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق
مجــادى  03 مــؤرخ يف 12-194

فريل أ 25 املوافق 1433الثانية عام 
ظيم تن كيفياتل دداحمل، 2012سنة 

املسابقات واالمتحانات والفحوص 
املهنية يف املؤسسـات واإلدارات  

  العمومية وإجرائها،
 

املؤرخة  01مبقتضى التعليمـة رقم 
ــري  20يف  ــة  2013فيف املتعلق

بتطبيـق أحكــام املرســوم   
ؤرخ امل 194-12م ـذي رقـالتنفي
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ـ  ،2012سنة  فريلأ 25يف   دداحمل
ــاتل ــابقات  كيفي ــيم املس تنظ

نات والفحوص املهنية يف واالمتحا
املؤسسـات واإلدارات العموميـة   

  وإجرائها،
 

يوليو  15يف  املؤرخ مبقتضى القرار
إطـار تنظـيم   ، الذي حيدد 2014

املسابقات واالمتحانـات املهنيـة   
لاللتحاق ببعض الرتـب املنتميـة   

  ،لألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية
 

ـ ـامل رارـمبقتضى الق ي ـؤرخ ف
، الذي حيـدد  2013رب مسدي 05

قائمة املؤسسات العمومية املؤهلـة  
لتنظيم إجراء املسابقات على أساس 
االختبارات واالمتحانات املهنيـة  
لاللتحاق مبختلف الرتب اخلاصـة  

  ،بالتربية الوطنية
 

املـؤرخ يف   36مبقتضى املقرر رقم 
املتضمن جـدول   2015 جوان 16

الشـاغرة  توزيع املناصب املاليـة  
انـات املهنيـة   لالمتحاملخصصة 

لاللتحــاق  برتب مدير ثانوية، 
مدير متوسطة، مـدير مدرسـة   

مـدير مدرسـة   مساعد ابتدائية، 

، املتوسـط مفتش التعليم ابتدائية، 
مفـتش  مفتش التعليم االبتـدائي،  

ــه و  املدرســي  اإلرشــادالتوجي
ـ  واملهين ، ة، مفتش التربيـة الوطني
  .2015بعنوان 

  
 بناء على حمضر االجتماع املنعقـد 
مبقر املديرية العامة للوظيفة العمومية 

جوان  14يوم  اإلداري اإلصالحو 
املتعلق باملوافقة على مجلـة   2015

من الرخص االسـتثنائية اخلاصـة   
املهنية املزمع تنظيمها  باالمتحانات

لاللتحاق ببعض  2015 سنة بعنوان
  .الرتب املعنية بالتكوين املتخصص

  
  قــــرر ت

  
هـــذا  فيهــد :املــادة األوىل

كيفــيات  إىل حتديـد  القـرار 
لاللتحـاق   مهـين  امتحانفـتح 

 مديريبالتكوين املتخصص لسلك 
 مـدير  رتبـة  ،االبتدائية املدارس
 اتلفائدة مـديري  ابتدائية مدرسة
  . التربية

  
حيدد عـدد املناصـب   :2املادة 

منصـبا   4230ـ باملطلوب شغلها 
ماليا، طبقا ملقرر توزيع املناصـب  
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 ووفقا للجدول ذكور أعالهاملالية امل
  .امللحق بالقرار

  
 املهـين  االمتحانفـتح ي: 3املادة 
التكوين املتخصـص  اق بـلاللتح

 ،ابتدائيـة  مدرسـة  مدير ةـرتبل
  :للمترشحني املنتمني إىل رتب

 املدرسـة  يمـدير  يمسـاعد - 
) 5( مخـس  يثبتون الذين االبتدائية
 ـذه  الفعليـة  اخلدمة من سنوات
 الصفة،

 املدرسـة  يفني الرئيسي ةذتااألس- 
) 5( مخـس  يثبتون الذين االبتدائية
 ـذه  الفعليـة  اخلدمة من سنوات
  .الصفة

برخصة استثنائية بنـاء علـى   ( -
ــر اإل ــؤرخ يف حمض ــاع امل جتم

مستشاري التغذية ) 14/06/2015
  .املدرسية

  
التسـجيالت   لاآجحيدد  :4املادة 
 )10( ةعشـر ب املهين االمتحانيف 

 تـاريخ اء مـن  ابتـد  عمـل  مايأ
  .اإللصاق، يف أماكن العمل

  
 املهـين  االمتحان شملي :5املادة 

   :االختبارات التالية

التشريع املدرسي أو  يف اختبار - 1
 ساعات، 3 املدة ،التحرير اإلداري

  ،3 املعامل
 3 املدة التربية، علوم يف اختبار - 2

 .2 املعامل ساعات،
  

يف  20مـن   5كل عالمة تقل عن 
لكتابيـة تعـد   أحد االختبـارات ا 

  .إقصائية
  

بإمكان املترشـحني غـري    :6املادة 
 االمتحـان املقبولني للمشـاركة يف  

، تقدمي طعن لدى السلطة اليت املهين
 هلا صالحية التعيني اليت جيب عليهـا 
البت يف هذا الطعن والـرد علـى   

أيام عمل على ) 5(املعنيني قبل مخسة 
 االمتحـان األقـل من تاريخ إجراء 

  .املهين
  
يسري مفعول هذا القـرار   :7ملادة ا

ابتداء من تاريخ التوقيع عليه و ينشـر  
يف النشرة الرمسيـة لـوزارة التربيـة    

  .الوطنية
                                                                           

   2015 جوان 23اجلزائر يف 
  عن وزیرة التربیة الوطنیة و بتفویض منھا

  يري املوارد البشريةمدير تس
  بلعابدعبد احلكيم 
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بالتكوين  لاللتحاق لالمتحان املهينجدول توزيع املناصب املالية 
  2015بعنوان  املتخصص

 
 مدير مدرسة ابتدائية: برتبة 

 

  الرقم
  عدد املناصب  مديرية التربية  التسلسلي

 75 أدرار 1

 92 الشلف 2

 33 األغواط 3

 88 أم البواقي 4

 100 باتنة 5

 218 جباية 6

 66 بسكرة 7

 2 بشار 8

 76 البليدة 9

 71 البويرة 10



55 
 

 30 متنراست 11

 67 تبسة 12

 87 تلمسان 13

 196 تيارت 14

 266 تيزي وزو 15

 63 اجلزائر شرق 16

 35 اجلزائر وسط 17

 40 اجلزائر غرب 18

 114 اجللفة 19

 105 جيجل 20

 248 سطيف 21

 45 سعيدة 22

 116 سكيكدة 23

 22 سيدي بلعباس 24
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 57 عنابة 25

 41 قاملة 26

 49 قسنطينة 27

 259 املدية 28

 73 مستغامن 29

 145 املسيلة 30

 87 معسكر 31

 25 ورقلة 32

 145 وهران 33

 31 البيض 34

 17 إليزي 35

 149 برج بوعريريج 36

 96 بومرداس 37

 73 الطارف 38
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 10 تندوف 39

 67 يسمسيلتت 40

 70 الوادي 41

 52 خنشلة 42

 64 سوق أهراس 43

 50 تيبازة 44

 89 ميلة 45

 76 عني الدفلى 46

 16 النعامة 47

 58 عني متوشنت 48

 61 غرداية 49

 115 غليزان 50

 4230 وعـام
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  الشعبية  الدميقراطيةاجلهورية اجلزائرية 
  وزارة التربية الوطنية

  ينمديرية التكو
  .10/0.0.5/2015 :رقم
  

  مدير التكوين
  إىل 

السيدات و السادة مديري التربيـة  
  للواليات

  
ــوين : املوضــوع  تنظــيم التك

البيداغوجي التحضريي أثناء فترة 
  .التربص التجرييب ملوظفي التعليم

  
   :املرجع

ــانون األساســي اخلــاص  - الق
باملوظفني املنتمني لألسالك اخلاصة 

املعـدل   08/315بالتربية الوطنيـة  
  املتمم،و
القرار الوزاري احملـدد ملـدة    -

وحمتوى و كيفيات تنظيم التكوين 
البيداغوجي التحضريي أثناء فترة 

  .التربص التجرييب ملوظفي التعليم
  

تطبيقا لألحكام املنصوص عليها يف 
املرجع املشار إليه أعاله، يشرفين أن 

  :يليأطلب منكم السهر على ما 

نطالق حتضـري  على ا اإلشراف -
املؤسسات التربوية اليت ستحتضن 
الدورة التكوينية لفائدة األسـاتذة  

 2015الناجحني يف مسابقة مـاي  
إىل  2015جـوان   27ابتداء مـن  

بالنسـبة   2015 جويليـة  16 غاية
ملـديريات التربيــة الـيت أــت   

  املداوالت يف النتائج،
أما بالنسبة ملديريات التربية اليت  -

وضـعيتها إزاء   مازالت مل تصف
مــداوالت النجــاح يف مســابقة 
االلتحاق بإحدى رتب التعلـيم يف  
االبتدائي أو املتوسط أو الثـانوي  
فيمكنها تأخري انطالق التكـوين  
بأسبوع أو أكثر حسب الوضـعية  
اليت تعيشها تلك املديرية علـى أن  
يتم التكوين قبل انتـهاء عطلـة   

و ذلك يف . 2014/2015الصيف 
الوطنيـة   ستراتيجيةاإلإطار تنفيذ 

القائمة على  لوزارة التربية الوطنية
 :ثالثة مرتكزات أساسـية هـي  

، االحترافيـة، مث  البيداغوجي التحوير
احلكامة يف شقها املتعلـق بتهيئـة   
األساتذة الناجحني يف املسابقة قبل 
االلتحاق مبناصب عملهم يف إحدى 

أستاذ -أستاذ تعليم ابتدائي (الرتب 
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أسـتاذ تعلـيم    -تعليم متوسـط 
  ).ثانوي

  
 : مبادئ و أهداف التكوين .1

يرتكز هذا التكوين على املبـادئ  
  :واألهداف التالية

  مقاربــة التكــوين بالكفــاءات
ــز والت ــايري األداء ركي ــى مع عل

  .واملمارسة العملية
 ة من خالل يوضعيات عمل حقيق

تطبيقات عمليـة تـدمج فيهـا    
املكتسبات اليت مت حتصيلها أثنـاء  

ت التكوين ملسـاعدة  خمتلف فترا
املتكونني على اكتساب جمموعة من 

  .الكفاءات الضرورية ألداء املهام
     متكني املتكـونني مـن حتويـل

حمتويات التكوين و مضـامينه إىل  
حقائق تصب يف واقـع املمارسـة   

  املهنية،
  توظيف بيداغوجيا تكوينية قائمة

على املشاركة و التفاعل، لتمكينهم 
نيـة،  من تطـوير كفـاءم امله  

والتحكم يف تسيري األفواج التربوية 
  .املسندة إليهم

   وضعهم يف مواقف بيداغوجيـة
واقعية ملساعدم على بناء أدوات 

تعلميـة السـتثمارها يف   /تعليمية
  ممارستهم امليدانية،

 تعويدهم على التحليل والتركيب 
والبحـث علــى إجيــاد حلــول  
للمشـــكالت و الصـــعوبات 

  املطروحة،
 عـن   تكار لديهمتنمية روح االب

طريق القيام بأنشطة متنوعة تفيدهم  
يف التكوين الذايت و الـدفع ـم   

  .واإلبداعللتحلي بروح املبادرة 
   العمل على تأمني شروط تفعيـل

  .جنازإلالتطبيقات العملية و مراقبة ا
   توفري شروط تقومي مدى حتقيـق

 .ثار التكوينآاألهداف و 
  
فتح و تسيري مراكز التكـوين   .2

 : التحضريي/غوجيالبيدا
 

تتوىل السيدات و السادة مديرات 
ومديرو التربية للواليـات بفـتح   
ــوين  ــز التكـــ مراكـــ

البيداغوجي، و يعينون /التحضريي
رؤساء املراكز التكوينية الذين يرون 
فيهم اجلدية و الكفاءة املطلـوبتني  
مع احلرص على ضـبط أفـواج   
املتربصني طبقا للمنشور الـوزاري  

ـ ؤرخ فــامل 365م ـرق ي ــ
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الـذي حيـدد    2005ديسمرب  20
الترتيبات اإلدارية و املالية لتنظـيم  
عمليات تكوينية يف إطار املخطط 

  .الوطين للتكوين أثناء اخلدمة
  
ــوين   .3 ــيم التكــ تنظــ

 : التحضريي/البيداغوجي
 

ــداغوجي   ــوين البي ــنح التك مي
التحضريي أثناء فتـرة التـربص   
التجرييب ملوظفي التعليم يف الرتب 

 :يةالتال
أستاذ املدرسة االبتدائيـة، أسـتاذ   
التعليم املتوسط، أسـتاذ التعلـيم   

. الثانوي من محلة شهادة املاسـتر 
ــات  ــروط و الكيفي ــا للش طبق

 56و  45 املنصوص عليها يف املواد
مـن  ) أ( 2الفقـرة   71و 3 الفقرة

 315.08املرسوم التنفيـذي رقـم   
املوافق  1429 شوال 11املؤرخ يف 

املعـدل   2008أكتوبر سـنة   11
  ،واملتمم

ينظم التكـوين البيـداغوجي    -
التحضريي أثناء فتـرة التـربص   

بشكل تناويب خالل األيام  ييبالتجر

و أنصـاف األيـام البيداغوجيــة   
والعطل املدرسية و يشمل دروسا 

  .نظرية و أعماال تطبيقية
ــداغوجي  - ــوين البي ــتم التك ي

التحضريي أثناء فتـرة التـربص   
د الوطنية لتكوين التجرييب يف املعاه

موظفي قطاع التربية الوطنية أو يف 
املؤسسات العمومية للتربية الـيت  

  .حتددها مديريات التربية
  
 : مدة التكوين .4

 
حتدد مدة التكـوين البيـداغوجي   
 التحضريي بستة أسابيع تكوينيـة 
وحبجم ساعي يقدر مبائة و مثـانني  

  .ساعة) 180(بـ 
  
 : تأطري التكوين .5
 

متابعـة التكـوين   يتوىل تأطري و 
البيداغوجي التحضريي حسـب  

  :املواد و التخصص
 .مفتشو التعليم االبتدائي -
  . مفتشو التعليم املتوسط -
  .مفتشو التربية الوطنية -
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األساتذة املكونون يف التعلـيم   -
االبتدائي، و يف التعليم املتوسـط،  

  .ويف التعليم الثانوي
 اإلعالميف  األساتذة املهندسون -

  .اآليل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 هد الوطنية لتكـوين أساتذة املعا -
  .موظفي قطاع التربية الوطنية

  
أساتذة املؤسسـات العموميـة    -

للتكوين مـن ذوي االختصـاص   
  .الكفاءة و واخلربة
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 برامج التكوين .6

 
  املعامل  احلجم الساعي  الوحدة  رقم

علوم التربية و علم   1
  2  40  النفس

  1  10  تسيري القسم تقنيات  2

 التخصصتعليمية مادة   3
  2  40  طرق التدريسو

  1  10  التقييم البيداغوجي  4

النظام التربوي اجلزائري   5
  1  20  و املناهج التعليمية

هندسة التكوين   6
  1  10  والبيداغوجيا

  1  20  التشريع املدرسي  7

8  
 اآليلاإلعالم 

وتكنولوجيات اإلعالم 
  واالتصال

30  1  

  10  180  اإلمجايللساعي احلجم ا
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ــوين  .7 ــة التك ــدابري متابع ت
  : البيداغوجي التحضريي

 
ـ  .1 تذة املتربصـون يف  ايلزم األس

التكوين البيداغوجي التحضـريي  
أثناء فترة التربص التجرييب إعـداد  

 .تقرير اية التكوين
ضع األساتذة املتربصـون يف  خي. 2

التكوين البيداغوجي التحضـريي  
رة التـربص التجـرييب إىل   أثناء فت

تقييم عن طريق املراقبة البيداغوجية 
 .املستمرة

عند اية التكوين ينظم امتحان . 3
كتابيـة   ائي يتضمن اختبـارات 
  .مستمدة من برامج التكوين

 
تقييم التكوين البيـداغوجي  . 8

  : التحضريي
 

يتم تقييم التكـوين البيـداغوجي   
التحضريي أثناء فتـرة التـربص   

  : ييب كما يليالتجر
معــدل املراقبــة البيداغوجيــة  -

  ).2 املعامل(املستمرة 
عالمة تقرير ايـة التكـوين    -
  .)1املعامل(

ـ   - ي ـعالمة االمتحـان النهائ
  )3املعامل (
  

يعد ناجحا ائيا يف التكوين، كل 
أستاذ متربص حائزا على معـدل  

ن ـم 10وق ـعام يساوي أو يف
ــداغوجي   20 ــوين البي يف التك
حضريي أثناء فتـرة التـربص   الت

  .التجرييب
  

ــة التكــوين  .9 مــداوالت اي
  : البيداغوجي التحضريي

 
تضبط  قائمة األساتذة املتربصـني  

ناء بالناجحني ائيا يف هذا التكوين 
على حمضر النجاح النهائي املعد من 
طرف جلنة اية التكوين و الـيت  

  :تتكون من
  
السلطة اليت هلا صالحية التعيني  -
  .و ممثلها املؤهل قانوناأ

مدير املؤسسة العمومية للتكوين  -
  .   هاملعنية أو ممثل

عـن سـلك   ) 2(ممثلني اثنني  -
أساتذة التعليم للمؤسسة العمومية 

  .للتكوين املعنية
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  : شهادات اية التكوين. 10
  

يسلم مدير التربية للوالية شـهادة  
متابعة التكوين لألساتذة املتربصني 

الـدورة   عوا بنجـاح تـاب  الذين
التكوينية بناء على حمضر النجـاح  
النهائي املعد من طرف جلنة ايـة  

  .التكوين
  

  : امتحان الترسيم .11
  

من املرسوم  18طبقا ألحكام املادة 
املـؤرخ يف   315-08التنفيذي رقم 

ـ  1429ام ـشوال ع 11 ق ـاملواف
املعـدل   2008أكتوبر سـنة   11

ربصون واملتمم، جيتاز األساتذة املت
الناجحون يف التكوين البيداغوجي 
التحضريي امتحان الترسيم الـذي  

  .يشمل اختبارات تطبيقية و شفهية
  
تشرف على امتحان الترسـيم   -

ــارات  ــة باالختب ــة املكلف اللجن
التطبيقية و الشفهية املنصوص عليها 

ي ـؤرخ فـيف القرار الوزاري امل
املوافـق   1431ذي القعدة عام  17
  .2010نة أكتوبر س 25

ــهم األســاتذة  - يرســم يف رتب
املتربصون، الناجحون يف امتحـان  
الترسيم، احلاصلون على معدل عام 

من ) 30(يساوي أو يفوق ثالثني 
طبقا ألحكـام املـادة   ) 60( ستني

من القـرار الـوزاري   ) 8(الثامنة 
ذي القعـدة عـام    17املؤرخ يف 

أكتـوبر سـنة    25املوافق  1431
2010.  

النجاح يف امتحان  يف حالة عدم -
الترسيم خيضع األساتذة املعنيـون  
لتمديد فترة التربص مرة واحدة أو 

  .  تسرحيهم بدون إشعار أو تعويض
  

و يف اخلتام أطلب من السـيدات  
والسادة مديري التربية للواليـات  
إعطاء هذا التكوين الرعاية والعناية 
الالزمتني له باختـاذ اإلجـراءات   

ضـمان السـري   والتدابري الكفيلة ب
احلسن لـه، لتحقيـق األهـداف    
املنتظرة منه، انطالقا من استراتيجية 
الوزارة يف شقها املتعلق بـالتكوين  
ــة  ــى اجلدي ــبين عل ــوعي امل الن

يف السـلوك  ) املهنية(واالحترافية 
واملمارسة مـع موافـاة مديريـة    
التكوين بتقييم كل دورة تكوينيـة  
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اعتمادا على االستبيان املرفق ـذا  
  .نشورامل
  

و إين على يقني بأنكم لن تدخروا 
جهدا يف حتقيـق أهـداف هـذا    

  التكوين الذي يهدف إىل التحكم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يف أساسيات الوظيفة حىت يتسـىن  
للمتربصني الـتحكم مرحليـا يف   
وظيفتهم قبل و أثناء و بعد فتـرة  
التكوين خالل املـدة التجريبيـة   

  .للترسيم يف الرتب املعنية
  

  2015جوان  16 اجلزائر يف
  منها وزيرة التربية الوطنية و بتفويضعن 

  مدير التكوين
  أحسن لبصري
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 15-186 رقـم  تنفيـذي  مرسوم
ـ  رمضـان  27 يف مؤرخ  امـع
 سـنة  يوليـو  14 وافقملا 1436
 رسوم التنفيـذي ملا يتمم ،2015

 رجب 28 يف ؤرخملا 01-308 رقم
 سنة أكتوبر 16 وافقملا 1422عام 
 درسةملا تضمن إحداثملوا 2001

 بفرنسا وتنظيمها اجلزائرية الدولية
 .وعملها

 
  ، األول الوزير إنّ
  

 وزيرني ب شتركملا التقرير على بناء
 اخلارجيـة  الشؤون وزير ،الدولة

 التربيـة  ووزيـرة  الدويل والتعاون
  ، اليةملا ووزير الوطنية

 
 سـيما  ال ،الدسـتور  على وبناء

 2) الفقـرة ( 125 و 85-3 ادتانملا
  ، منه
 
 90-21 رقـم  القـانون قتضى مبو 

 1411 عـام  حمـرم  24 يف ؤرخملا
 1990 سـنة  غشـت  15 وافقملا

  ، عدلملا، العمومية باحملاسبة تعلقملوا
 

 ؤرخملا 06-03 رقم األمرمبقتضى و 
 1427 عـام  الثانية مجادى 19 يف
 2006 ســنة يوليــو 15 وافــقملا

 العـام  األساسي القانون تضمنملوا
  ، عموميةال للوظيفة

 
 رقـم  الرئاسي رسومملامبقتضى و 

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

  ، احلكومة أعضاءني تعي تضمنملوا
 
 مـرق التنفيذي رسومملامبقتضى و 

 عام رجب 28 يف ؤرخملا 308-01
 سـنة  أكتـوبر  16 وافقملا 1422
 درسـة ملا إحداث تضمنملوا 2001
 وتنظيمها بفرنسا ئريةاجلزا الدولية
  ، عدلملا ،وعملها

 
  ، اجلمهورية رئيس موافقة وبعد

 
  : يأيت ما يرسم

 
 رسـوم ملا هذا يتمم :األوىل  ادةملا

 رقم التنفيذي رسومملا أحكام بعض
 عام رجب 28 يف ؤرخملا 308-01

 سـنة  أكتـوبر  16 وافقملا 1422
  .أعاله ذكورملوا عدلملا، 2001
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ـ ا امـأحك تتمم 2 : ادةملا  ادةـمل
ـ  التنفيذي رسومملا من 27  مـرق

 عام رجب 28 يف ؤرخملا 308-01
 سـنة  أكتـوبر  16 وافقملا 1422
 ،أعـاله  ذكورملوا عدلملا، 2001
  : يأيت كما وحترر

  
 احملاسب العون سكمي 27 : ادةملا"

 اليـة ملبا كلفملا الوزير يعينه الذي
 التنظـيم  وفـق  درسـة ملا حماسبة

  . به عمولملا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 العون راتب دفع كيفيات حتدد
ني ب مشترك قرار وجبمب احملاسب

 الوطنية بالتربية كلفملا الوزير
   ". اليةملبا كلفملا والوزير

 
 يـف رسومملا هذا ينشر 3 : ادةملا

 اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة
ةميالدة قراطيعبيالش . 
  

 2015 يوليو 14 يف اجلزائر
  الوزير األول

لسال الكملا عبد  
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التربية الوطنية

  مديرية تسيري املوارد املالية و املادية
  املديرية الفرعية ملراقبة تسـيري

  املؤسسات العمومية حتت الوصاية
 .م.ت.م/ و.ت.و/ 379 : رقم

  2015/و.ع.ت.م.ف.م/م.م
  
  السيدات والسادة  إىل

 )للتطبيق(             التربية مديري
 )لإلعالم و املتابعة(         املفتشني

  مديري املؤسسات التعليمية 
   )للتنفيذ(                            

  
تسيري الكتاب املدرسي : املوضوع

يف إطار اانية للسنة الدراسـية  
2015/2016.  

  
  : املراجع

ــم   - ــوزاري رق ــور ال املنش
/م.ت.م.و.ف.م/م.م.م.ت.م/165

  .17/03/2011املؤرخ يف  11
ــم   - ــوزاري رق ــور ال املنش

/م.ت.م.و.ف.م/م.م.م.ت.م/264
  .17/04/2012املؤرخ يف  12

ــم   - ــوزاري رق ــور ال املنش
/م.ت.م.و.ف.م/م.م.م.ت.م/284

  .09/04/2013املؤرخ يف  13
ــم   - ــوزاري رق ــور ال املنش

 14/م.م.م.ت.م/و.ت.و/266
  .20/05/2014املؤرخ يف 

  
ر تنظيم عملية تسيري الكتاب يف إطا

املدرسي اخلاص باانيـة للسـنة   
يشرفين أن ، 2015/2016الدراسية 

 أحيطكم علمـا بـأن الترتيبـات   
واإلجراءات املنصوص عليهـا يف  
املناشري املشار إليهـا يف املرجـع   

سارية املفعـول مـع    تبقى أعاله،
  :التعديالت اآلتية 

  
 الفوترة األوىل .1
 

ئيـة لتوزيـع   املراكز الوال .1.1
  : (CRDDP) الوثائق التربوية

  
من الكتب املوزعة  %30تتم فوترة 

يف إطار اانية باالعتمـاد علـى   
حمــل الفوترة  22 ،21اجلدولني 

على أن تكون هـذه  ، 2014لسنة 
علـى   الكتب قد وزعت فعـال 

عند تـاريخ  التعليمية  املؤسسات
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جـوان   15قبل  أيإجناز الفوترة 
2015 حول منـها  كآخر أجل، ت

نسختان إىل كل مؤسسة تعليميـة  
ونسخة واحدة مرفقـة بوصـل   
استالم إىل مديرية التربية مرفقـة  

اخلـاص   21أيضا باجلدول رقـم  
م ـدول رقـات واجلـباملتوسط

اخلاص بالثانويات يف ثـالث   22
  .نسخ

  
  :املصاحل املعنية مبديرية التربية. 2.1
  

نسخة  2015جوان  20تحول قبل 
إىل  22و 21 رقـم  من اجلـدولني 

مديرية تسيري املوارد املالية واملادية 
املديرية الفرعية ملراقبـة تسـيري   (

 )املؤسسات العمومية حتت الوصاية
ــتهالك   ــة اس ــالم وملتابع لإلع
االعتمادات املفتوحة، كما ترسـل  
نسخة من نفس اجلدولني للمؤسسة 
املمركزة قصد صب مبلغ الفاتورة 

مؤسسة املدون يف اجلدول إىل كل 
  .تعليمية

  
  
  
  

املســري املــايل للمؤسســة . 3.1
  : املمركزة

  
املبالغ  2015جوان  25يحول قبل  

 22و 21املدونة يف اجلدولني رقـم  
  .لكل مؤسسة تعليمية

  
املسري املايل لكل مؤسسـة   .4.1

  : تعليمية
  

يسدد مبلـغ الكتب املفوترة قبـل  
بعد مراقبتها مع  2015جويلية  10

وط احملـددة يف هـذا   احترام الشر
  .املنشور

  
 : الفوترة النهائية .2
 

قصد ضبط وضعية احملاسبة املاديـة  
واملالية بغية إجناز الفوترة النهائيـة  
للكتب املدرسية املوزعة يف إطـار  
اانيـة وكذا الكتـب املباعـة،   
ينبغي إاء هذه العمليـة يف كـل   

نـوفمرب   30األحوال قبل تـاريخ  
  .كآخر أجل 2015
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على مستوى كل املؤسسات . 1.2
  : التعليمية

  
  : إعداد احملاسبة املادية .1.1.2

  
 رسل أربعة  :املدارس االبتدائيةت
نسخ من احلوصلة اخلاصـة  ) 04(

مؤسسة تعليمية واملنجزة على بكل 
ـ  112اجلدول  ل ـإىل املتوسطة قب

قصـد إجنـاز    2015نوفمرب  07
احلوصلة اإلمجالية لكل املـدارس  

 .لتابعة هلااالبتدائية ا
 تقوم كل متوسطة  :املتوسطات

األوىل خاصـة  : بإجناز حوصلتني
باملدارس االبتدائية امللحقة علـى  

والثانية خاصـة   122اجلدول رقم 
 132باملتوسطة على اجلدول رقـم  

املرفق هلذا املنشور ترسل نسختان 
من هذين اجلدولني مرفقني بنسخة 

للمصاحل املعنيـة   112من اجلدول 
نـوفمرب   12التربية قبـل  مبديرية 

واليت بدورها ترسل نسخة  2015
 واحدة لكل منهما للمركز اجلهوي 

 
 

 (CRDDP)لتوزيع الوثائق التربوية 
قصد القيام  2015نوفمرب  13قبل 

 .بالفوترة
 رسل نسختان من  :الثانوياتت

احلوصلة اخلاصة بكـل مؤسسـة   
إىل  142تعليمية على اجلدول رقم 

 لـديرية التربية قباملصاحل املعنية مب
والـيت بـدورها    2015نوفرب  07

ترسل نسخة واحدة منها للمركز 
اجلهوي لتوزيع الوثـائق التربويـة   

(CRDDP)  2015نوفمرب  13قبل 
 .قصد القيام بالفوترة

 عد  :مجيع املؤسسات التعليميةت
قائمتان امسيتان للتالميذ املستفيدين 
جمانا من الكتاب املدرسي، األوىل 

ميذ املعوزين على اجلدول رقم للتال
والثانية خاصة بتالميـذ أبنـاء    15

مستخدمي القطاع على اجلـدول  
نـوفمرب   27 وترسل قبل 16رقم 

نسخة واحـدة منـها إىل    2015
مديرية التربية لإلعالم، أما النسخة 
الثانية تبقى على مستوى املؤسسة 
التعليمية لتقدم يف كل العمليـات  

 .هذا اال التفتيشية اليت تنظم يف
  

   



71 
 

مستحقات الديوان  تسديد .2.1.2
الوطين للمطبوعـات املدرسـية   

(ONPS) ــل ــمرب  19 قب ديس
2015:  

 
يتم التسديد بعد احلصـول علـى   
الفواتري اخلاصة بكل الكتب املباعة 

علـى التالميـذ   والكتب املوزعة 
املعوزين والكتب املوزعـة علـى   
التالميذ أبناء مستخدمي القطـاع  

ـ  د حتصـيل املبلـغ   من جهة وبع
املخصص للمؤسسة من املؤسسـة  

  .املمركزة من جهة أخرى
  

على مستوى املراكز الوالئية  .2.2
ــة   ــائق التربوي ــع الوث لتوزي

CRDDP)( :  
  

بعد استرجاع كل الكتـب غـري   
املباعة ومراقبة احلوصلة املقدمة من 
كل مؤسسة تعليمية، تقوم املراكز 

ناءا الوالئية لتوزيع الوثائق التربوية ب
ل تـاريخ  ـاز قبـعلى ذلك بإجن

  :ما يلي 2015نوفمرب  27
  
  
  

 لكل متوسطة: 
األوىل خاصة بالكتب  :فاتورتني -أ

املباعة والثانية خاصـة بالكتـب   
املوزعة على التالميذ يف إطار اانية 

 .باملتوسطة
ــاتورتني -ب ــة  :ف األوىل خاص

بالكتب املباعة والثانيـة خاصـة   
الميـذ يف  بالكتب املوزعة على الت

إطار اانية باملـدارس االبتدائيـة   
التابعة هلا وتحول نسختان من كل 
هذه الفواتري مباشـرة للمتوسـطة   

  .املعنية قصد التكفل بالتسديد
 
 لكل ثانوية: 

األوىل خاصة بالكتـب   :فاتورتني
املباعة والثانية خاصـة بالكتـب   
املوزعة على التالميذ يف إطار اانية 

من هذه الفواتري وحتـول نسختان 
مباشرة للثانوية املعنية قصد التكفل 

 .والتسديد
 فاتورة واحدة يف  :ملديرية التربية

نسختني لكل مؤسسة متخصصـة  
تابعة لـوزارة التضـامن الـوطين    

مدعمـة   واألسرة وقضايا املـرأة 
بوصل استالم مؤشر عليـه مـن   

 .طرف اجلهة املستلمة
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تقوم املراكز الوالئيـة لتوزيـع   
أيضا  (CRDDP)التربوية الوثائق 
  : بإرسال

 :إىل مديرية التربية بالوالية -أ 
 21ن رقم ـنسخة من اجلدولي 
مدعمان بنسخة واحدة مـن   22و

كـل الفـواتري احملولـة مباشـرة     
 للمؤسسات التعليمية؛

    23نسخة من اجلـدول رقـم 
مرفق بثالثة نسخ مـن الفـواتري   
اخلاصة باملؤسسـات املتخصصـة   

ضـامن الـوطين   التابعة لوزارة الت
 .واألسرة وقضايا املرأة

 
إىل الــديوان الــوطين   - ب

 : (ONPS)للمطبوعات املدرسية 
   22، 21نسخة من اجلـداول ،

 ؛23
   نسخة من احلوصلة اإلمجاليـة

 142، 132، 122للجداول رقـم  
مؤشر عليها من طـرف مصـاحل   

 مديرية التربية؛
   قرص مضغوط حتفظ فيه كـل

 .اجلداول احملولة
  
  
 

ى مســتوى املؤسســة علــ .3.2
  : املمركزة

  
املؤسسة املمركـزة  يقـوم مسري 

  : ا يلي ـمب
   ـ لكـل   ةحتويل املبـالغ الالزم

مؤسســة تعليميــة وفقـــــا 
املسـتلمني   22و 21للجدولـني 

 2015ديسـمرب   04تـاريخ   قبل
  كآخر أجل، 

  تســديد الفواتيـــر املتعلقــة
بالتالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة 

 م يف املؤسسات والتالميذ املتكفل
املتخصصة مؤشر عليها من طرف 

خدمـة  «مدير التربية مع مراعـاة  
ـ ـذا قـوه »منجزة خ ـبل تاري

   ،كآخر أجل 2015ديسمرب  04
    إجناز احلوصلة النهائيـة علـى

املرفق وحيوهلا إىل  31اجلدول رقم 
خ ـمصاحل مديرية التربية قبل تاري

 .2015ديسمرب  04
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على مسـتوى مـديريات   . 4.2
  : لتربيةا

  
تقوم املصاحل املعنية مبديرية التربيـة  

ـ اريـل تـال قبـإرسـب  خــ
  :إىل 2015ديسمرب  10
  

مديرية تسـيري املـوارد املاليـة    
نسخة من اجلداول رقـم   :واملادية

ونسخة من احلوصلة  23، 22، 21
 142، 132، 122 الوالئية للجداول

مؤشر عليها من طرف مدير املركز 
وثائـق التربويـة  الوالئى لتوزيع ال

املنجز  31ونسخة من اجلدول رقم 
  .من طرف مسري املؤسسة املمركزة

  
املركز الوالئي لتوزيـع الوثـائق   

  :  (CRDDP)التربوية
  

مرفق  122نسخة من اجلدول رقم 
ونسـخة مـن    112باجلدول رقم 

املنجـزة   142و 132 رقم اجلدولني
  .من طرف كل مؤسسة

 
  :املؤسسة املمركزة

  
 الفواتري اخلاصـة  مـن  نسخة

بالتالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة 
والتالميذ املتكفل م يف املؤسسات 

املتخصصة مرفقة بنسـخة مـن   
من أجل التكفـل   23اجلدول رقم 

والتسديد مؤشر عليها من طـرف 
خدمـة  « مدير التربية مع عبـارة 

 .» منجزة
  
 ـ ـنسخة من اجلدولي م ـن رق

املرفقني للفواتري اخلاصـة   22و 21
التالميذ املعوزين وأبناء مستخدمي ب

القطاع قصد حتويل املبالغ الالزمة 
 .لكل مؤسسة

  
أطلب من اجلميع كل فيما خيصه، 
إيالء األمهية البالغة هلذه العمليـة  

حترام اآلجال احملـددة هلـا   إمع 
وعلى السيدات والسادة مديري 

القيام باملتابعـة التربية بالواليات 
متابعة اخلاصة وتشكيل خليـة لل

اليومية وإرسال حوصلة شـاملة  
ديسـمرب   10للعـملية بـتاريخ 

إىل مديرية تسيري املـوارد   2015
املديرية الفرعيـة  (املالية واملادية 

ملراقبة تسيري املؤسسات العمومية 
وموافـايت بكـل    )حتت الوصاية

  .الصعوبات اليت قد تعترضكم
  

  2015جوان  02اجلزائر يف 
  و بتفويض منهانية الوطعن وزيرة التربية 

  مدير تسيري املوارد املالية و املادية
  بلقاسم بوقشور
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  مديرية تسيري املوارد البشرية
املديرية الفرعيـة ملـوظفي اإلدارة   

  املركزية و التأطري
  755/1.1.9/2015: رقم 

  
  السيدات و السادة إىل
  ئيس الديوان ر

  املفتش العام
  املفتش العام للبيداغوجيا
  مديري اإلدارة املركزية

  
عالوة مردودية الثالثي : املوضوع

  .2015الثاين لسنة 
  

/ خ.ك/ 11املنشور رقـم   :املرجع
املـــــؤرخ  2010/ ع.و.ع.م

  .09/06/2010في
  

تبعا للمنشور املذكور يف املرجـع،  
واملتضمن كيفيات حتديد عـالوة  

دية املمنوحـة للمـوظفني   املردو
  ات ـاع املؤسسـن لقطـالتابعي

  
  

واإلدارات العمومية، يشـرفين أن  
أوافيكم بكيفية تقييم هذه املـنح  
اخلاصة باملوظفني العاملني باإلدارة 

  .2015املركزية للثالثي الثاين لسنة 
  

  : كيفية تقدمي العالوة
  

تقيم عـالوة املردوديـة اخلاصـة    
صـاحل اإلدارة  باملوظفني العاملني مب
  :املركزية على أساس

  
، بالنسبة للموظفني الـذين  30% *

ينتمون إىل األسـالك املشـتركة   
وأسالك املمارسني الطبيني العامني 
و شبه الطبيني للصحة العموميـة،  
ــائقي   ــيني و س ــال املهن والعم
ــوان   ــذا األع ــيارات و ك الس

  .املتعاقدين
، بالنسبة للموظفني الـذين  40%* 

األسـالك اخلاصـة     ينتمون إىل
  بالتربية الوطنية،

و حتسب هذه املنحة شهريا، و يتم 
صرفها كل ثالثة أشهر، و يقـيم  
كل موظف على أساس العنصرين 

  :االثنني التاليني
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نقاط  04 إىل 0املواظبة من : أوال
  :و تشمل

  
نقطـتني   إىل 0من  :الغيابات  .1
، ختصم منها نقطة عن كـل  )2(

ـ  ان تغيب بدون مربرو ختصم نقطت
إذا بلغت الغيابات غري املربرة مرتني 

 .يف الشهر
 
 إىل نقطـتني  0من  :التأخرات  .2
، ختصم منها نقطة عن كـل  )02(

تأخر، و حيرم مـن النقطـتني إذا   
 .بلغت التأخرات مرتني يف الشهر

 
إىل  0 كيفية أداء العمل من: ثانيا
  : نقاط و تشمل 06
  
نقطـتني   إىل 0مـن   :املبادرة  .1
لموظف الذي يبادر ، و متنح ل)02(

طــرق عمــل مفيــدة  جبانتــها
 .للمصلحة

 
إىل  0مـن   :اجلدية يف العمل  .2

، و متنح للموظـف  )02(نقطتني  
الذي يعتين بعمله، ويتصف بالدقة 

و اجلدية يف إجناز عمله، يف الوقت 
 .احملدد له

 
:  حسن االستقبال و املعاملـة   .3

، و متـنح  )2(إىل نقطـتني   0من 
استقبال  للموظف الذي يتم حبسن

مرتفقي املصلحة واحترام مسؤوله 
 .وزمالئه يف العمل

  
ينقط املوظفون املعنيون ذه املنحة 
من طرف املسؤولني املباشـرين،  
شهريا تبعـا لعناصـر املقياسـني    
املذكورين أعاله، و كما هو حمدد 
يف االستمارة املرفوقة، مث تستخرج 
احلصيلة الثالثية بتقسيم جممـوع  

  .حة على عدد الشهورالنقاط املمنو
  
  ):الثالثية احلصيلة= جمموع النقاط(

        3       
و ينبغي أن تبلغ النقطة إىل املوظف 
املعين لالطالع و التوقيع، و الذي 
ميكنه عند االقتضاء رفع تظلـم يف  

  .إطار التنظيم املعمول به
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و يف األخري يشـرفين أن أطلـب   
منكم التفضل بالسهر على تطبيـق  

نشور و منح كل موظف ما هذا امل
  يستحقه قصد حتفيز العناصر الكفأة  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و امللتزمة، و موافايت باسـتمارات  
التنقيط يف جدول إرسال موحـد  

  .جلأآخر  21/06/2015قبل 
  

  
  2015جوان  14اجلزائر يف 

  عن وزيرة التربية الوطنية و بتفويض منها
  مدير تسيري املوارد البشرية

  لعابدحلكيم بعبد ا
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 15-199 رقـم  تنفيـذي  مرسوم
 1436شـوال عـام    7 يف مؤرخ

، 2015 سـنة  يوليـو  23 وافقملا
 ميزانيـة  يف اعتمـاد  نقل يتضمن
 . التربية الوطنية وزارة تسيري

 
  ، األول الوزير إنّ
 

  ، اليةملا وزير  تقرير على بناء
 

 سـيما  ال ، الدسـتور  على وبناء
 2) لفقرةا 125 (و 85-3 ادتانملا

  ، منه
 
 84-17 رقـم  القـانون  قتضىمبو
 1404 عـام  شـوال  8 يف ؤرخملا
 تعلقملوا 1984 سنة يوليو 7 وافقملا

   ، تممملوا عدلملا، اليةملاني بقوان
 
 14-10 مـرق ونـالقان قتضىمبو
 1436 عام األول ربيع 8 يف ؤرخملا
  2014 ةـسن ربـديسم 30 وافقملا

  ، 2015 ةلسن اليةملا قانون تضمنملوا
 
 رقـم  الرئاسـي  رسومملا قتضىمبو

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

، احلكومـة  أعضاءني تعي تضمنملوا
  ، عدلملا

 
 رقم  ذيـالتنفي رسومملا قتضىمبو

 اينـالث ربيع 11 يف ؤرخملا 38-15
 سنة فرباير أول وافقملا 1436 عام

 تماداتاالع توزيع تضمنملوا 2015
 الوطنيـة  التربية لوزيرة صصةلمخا

 قـانون  وجبمب التسيري ميزانية من
  ، 2015 لسنة اليةملا

 
  ، اجلمهورية رئيس موافقة وبعد

  
  : يأيت ما يرسم

  
 ميزانيـة  من يلغى : األوىل املادة

 مخسـة  قدره اعتماد 2015 ةـسن
 دينــار مليــون وعشــرون

ــد  )دج (25.000.000  يف مقيـ
 الوطنية التربية زارةو تسيري ميزانية

 خمصصات" 37-09 رقم الباب ويف
 بالكتـب  درسيةملا كتباتملا لدعم
  ".درسيملا الوسط يف طالعةملا لترقية

 
 سـنة  يزانيـة مل خيصص 2 : ادةملا

ــاد 2015 ــدره اعتم ــة ق  مخس
 دينــار مليــون وعشــرون
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 ميزانية يف يقيد) د (25.000.000
ـ  وزارة تسيري  الوطنيـة  ةـالتربي

 اإلدارة" 37-01 رقم بالبا يـوف
  ".لتقياتملوا ؤمتراتملا – ركزيةملا

 
 اليـة ملا وزيـر  يكلـف :  3 ادةملا

   فيما كل ،الوطنية التربية ووزيرة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الـذي  رسومملا هذا بتنفيذ ،خيصه
 للجمهورية الرمسية اجلريدة يف ينشر

  .الشعبية قراطيةميالد اجلزائرية
  

  2015 يوليو 23 يف اجلزائر
 الوزير األول

  سالل الكملا عبد
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 امـع بـرج 11 يف مؤرخ قرار
 نةـل سـأبري 30  وافقملا 1436
 تعاضدية"اعتماد  يتضمن ، 2015
 ةـالتربي لعمال اجلزائريةني التأم

  ".والثقافة
  
 رجب 11 يف مؤرخ قرار وجبمب

 سنة أبريل 30 وافقملا 1436 عام
ني مالتأ تعاضدية" دـتعتم ،2015

" والثقافة التربية الـلعم اجلزائرية
 تطبيقا، (1) دةـواح ةـسن دةمل

 95-07 مـرق رـاألم امـألحك
 امـع انـشعب 23  يف ؤرخـملا

 1995 سنة يناير 25 وافقملا 1415
، تممملوا عدلملا، بالتأمينات تعلقملوا
 96-267 رقم التنفيذي رسومملا و
 امـع األول عـربي 18 يف ؤرخملا

 1996 سنة غشت 3 وافقملا 1417
 شركات حـمن شروط حيدد الذي
 االعتمادني التأم إعادة أو/وني التأم

 ، مـتمملوا عدلملا، منحه وكيفيات
  : اآلتيةني التأم عمليات مارسةمل
  
  
  
  

الربيــة  العربــات أجســام3 - 
 سـتعملة عـرب  ملا غري األخرى(

  : )احلديدية السكة
  . حمرك ذات برية عربات 1.3 - 

  
 العناصـر  و واالنفجار حلريقا 8-

 :الطبيعية 
 . احلريق1.8 - 

  . البسيطة األخطار2.1.8 - 
 

 بــاألمالك الحقــة أضــرار9 - 
 : األخرى

 . ياهملا أضرار 1.9 -
 .الزجاج انكسار 2.9 -
  . السرقة 3.9 -

 
 للعربـات  دنيةملا سؤوليةملا 10-

 : احملركة ذاتيا الربية
 . للعربة دنيةملا سؤوليةملا  1.10 -
  . للناقل دنيةملا سؤوليةملا  2.10 -

 
 جلنة قبل من احملددة للشروط وفقا

 ىـيتول، التأمينات على اإلشراف
 الـذي  ؤقتملا اإلداري تصرفملا

 إدارة مهـام ، األخـرية  هذه تعينه
 اجلزائريـة  نيالتأم تعاضدية وتسيري
 . والثقافة التربية لعمال
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 عبيةاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الش
  وزارة التربية الوطنية

 
 الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية

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

  
 بطاقـة اشتـراك

  
   ه أطلب االشتراك يف النشرة الرمسية للتربيةـأنـا املمضي أسفل

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

  .دج 200يرفق هذا الطلب بصك بريدي قيمته 
  

  اإلمضاء                       
 
  

النشر، مكتب التربوي املديرية الفرعية للتوثيق    تطوير املوارد البيداغوجية و التعليميةمديرية   
2015جوان،جويلية، أوت  580العدد                  النشرة الرمسية للتربية الوطنية               

www.education.gov.dz 
E-mail : sdde.edu@cniipdtice.dz 
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