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 مجادى 4 يف مؤرخ رئاسي مرسوم
 قــوافامل 1437 امـع ةـالثاني

 يتضـمن  ،2016 سنة مارس 13
 ةـالعام ةـفتشياملب مفتشة نيتعي

ــداغوجيا ــوزارة للبي ــة ب  التربي
  .الوطنية

 
 ؤرخـم يـرئاس مرسوم وجبمب
 1437 امـع الثانية مجادى 4 يـف
 تعين، 2016 سنة مارس 13 وافقامل

 ةـمفتش ،اسـلون مليكة السيدة
 بوزارة للبيداغوجيا العامة فتشيةاملب

  .الوطنية التربية

 مجادى 4 يف مؤرخ رئاسي مرسوم
ـ  1437 امـع ةـالثاني  وافقـامل

 نـيتضم ،2016 سنة مارس 13
  .اجللفة والية يف التربية مديرني تعي
 
 ؤرخـم يـرئاس مرسوم وجبمب
 1437 امـع الثانية مجادى 4 يـف
 يعين، 2016 سنة مارس 13 وافقامل

 يف للتربية مديرا، انمير بشري السيد
  .اجللفة والية
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  األمني العام 
 

  السيدات والسادة مديرو التربية
 

املنشور اإلطار للسنة : املوضوع 
  2016/2017الدراسية 

  
ــي   ــدخول املدرس ــدرج ال ين

يف منظــور تعــديل  2016/2017
ــتمرة  ــريورة املس ــني الس وحتس
والديناميكية لتنفيذ إصالح النظام 

وتسـتجيب العمليـات    ،التربوي
ــدخول امل  ــة لل ــي املربجم درس

ألهداف املخطـط   2016/2017
ــة  ــاعي للتنمي  2015/2019القط

الرامي إىل إدخال حتسينات يف إطار 
التكفل بالتوصيات املنبثقـة عـن   
املشاورات مع اجلماعـة التربويـة   
والشركاء االجتماعيني يف النـدوة  

حول التقيـيم املرحلـي    الوطنية
يف جويلية إلصالح املدرسة املنظمة 

2015.  
  

 2016/2017إن الدخول املدرسي 
يتميز بتنفيذ ميثاق أخالقيات قطاع 

ي يهدف إىل إرجـاع  ذالتربية ال
املصداقية والقدسـية للمدرسـة   
اجلزائرية مع تثمني العلم والعمـل  
ملرافقة التطور التكنولوجي وحتقيق 
تطلعات اتمـع اجلزائـري إىل   

) عمومية أو خاصة(مدرسة وطنية 
  .ذات جودة

 
ــركاء ــام للش ــراط الت  إن االخن
االجتماعيني واجلماعة التربويـة يف  

ا امليثاق يساهم بقوة يف خلـق  ذه
جو من اهلدوء واإلستقرار والتشاور 
وهو أمر ضروري لضمان تسـيري  
تربوي وإداري جيـد لرفـع أداء   
املدرسة اجلزائرية فمن الضـروري  

ا احلفاظ على اسـتقرار قطـاع   ذإ
ا من خـالل اعتمـاد   ذالتربية وه

رتكزة على سياسة دائمة وشاملة م
تبين حوار بناء ومشاورات دائمـة  
مع كافة الشركاء االجتمـاعني يف  

ميكن أن  حل خمتلف املشاكل اليت
تعرقل السري احلسـن لنشـاطات   

  .املؤسسة التربوية
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تتجسد هده الديناميكيـة بتنفيـذ   
بـني التوجهـات   تفاعلية عملية 

الرئيسية الثالثة اليت تتمحور حوهلا 
يف إطـار  كل العمليات املربجمـة  

جمددة، جاعلة مـن   سياسة تربوية
التعليم االبتدائي أولويـة، حتقيقـا   
ملبدئي اإلنصاف وتكافؤ الفـرص  
جلميع األطفال يف حصوهلم علـى  
تعليم ذي نوعيـة مالئـم فعـال    
ومدمج راسخ يف اجلزائرييتة، يؤدي 

ويتعلق األمر . إىل النجاح املدرسي
بالتحويل البيداغوجي واحلوكمـة  

موظفي قطـاع التربيـة   واحترافية 
  .الوطنية بالتكوين

  
مستجدات الـدخول املدرسـي   

2016/2017  
  

عالوة على اإلجـراءات العاديـة   
للدراسة، اخلاصة باستئناف التالميذ 

 2016/2017يتميز العام الدراسي 
  :بإطالق العمليات التالية 

  
تنصيب مناهج تعليمية حمسـنة   -
للسـنتني  ) فقة هلـا اوالوثائق املر(

األوىل والثانية ابتدائي والسنة األوىل 
هذه املناهج الـيت متـنح    .متوسط

اهلويـة    مكانة خاصة للقيم وتعزز
الوطنية، صممت وفـق املقاربـة   

ر انسجاما ثبالكفاءات وبطريقة أك
وأكثر تدرجا جيعل التلميذ يف قلب 
التعلمات يـبين معارفـه بنفسـه    

وضع ؛ انطالقا من وضعيات مركبة
ــب املدرســ  ــدة الكت ية اجلدي

للمستويات املذكورة أعاله حتـت  
بالنسبة للسـنتني  . تصرف التالميذ

مت اجنـاز  ، األوىل والثانية ابتـدائي 
ـ  تك وى تابني موحدين لكـل مس

تعليمي أحدمها يف اللغـة العربيـة   
، والتربية اإلسالمية والتربية املدنية

والثاين يف الرياضـيات والتربيـة   
دلة وكذا األ .العلمية والتكنولوجية

املنهجية هلذه الكتب وكـراريس  
يـتعني   ،ويف هذا الصدد. األنشطة

السهر على ضـمان توزيـع ذات   
املرافقة هلا والكتب  املناهج والوثائق

املدرسية وأدلة األستاذ وكـراريس  
األنشطة على كافـة املؤسسـات   
التربوية مبا يف ذلـك املؤسسـات   
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وهذا قبل العطلة ، اخلاصة املعتمدة
  ؛ الصيفية

  
توفري الوسائل الالزمة لتطبيـق   -

مضاعفة ، تكوين املفتشني(املناهج 
تكوين ، تكوين األساتذة، التكوين
  .)املؤسسات التعليميةرؤساء 

  
العمليات التحضـريية إلنطـاق   
الدروس من اليوم األول للدخول 

   : املدرسي
  

إن اهلدف املنشود من هذه السـنة  
الدراسية هو حتقيق زمن دراسـي  

 على أن، ع املقاييس الدوليةيتوافق م
 .أسبوعا دراسـيا  36يقل عن ال 

لذلك جيب أن تقوم املؤسسـات  
التعليمية بكل التحضريات الالزمة 
قبل اخلروج إىل العطلـة الصـيفية   
وقبل الدخول التالميذ يف سـبتمرب  

2016 :    
  

جيب على رؤساء املؤسسات  :أوال
ومساعدوهم توفري كل الشـروط  
الالزمـة الســتقبال التالميــذ يف  

التاريخ احملدد للدخول املدرسـي  
وضمان االنطالق الفعلي للدروس 

  .2016سبتمرب  04يوم األحد 
  

إن السيدات والسادة مديري  :ثانيا 
املؤسسات التعليمية مـدعوون إىل  

اخلروج الضبط كل الترتيبات قبل 
ويتم ذلك بالتنسيق مع  ،إىل العطلة

واهلدف هـو   ،كل األطراف املعنية
توفري الظروف الالزمة لإلنطـالق  
الفعلي للدروس وهـذا بـالفتح   
اإلجباري لكل مرافـق املؤسسـة   

  .التعليمية
    

ومن بني هذه العمليـات نـذكر   
  : مايلي 

  
العمليات اليت هلا صلة باألساتذة 

  : واإلدارة 

  تنظيم االختبارات االستدراكية
يف املراحل التعليمية الثالث وفـق  

املــؤرخ يف  350املنشــور رقــم 
املتضــمن توســيع  30/11/2015

nassim
Tampon 



7
 

االختبارات االستدراكية إىل مجيع 
 .املستويات

   الس التعليمية وإرسـالعقد ا
الكشوف فور االنتهاء منها لتمكني 
التالميذ وأوليائهم من إجـراءات  

 .لتماسالطعن واال
  تقدمي إجراءات الطعون إىل شهر

جويلية بدال من تأخريها إىل شهر 
سبتمرب، وااللتزام بالشروط املنظمة 
لعملية الطعن ودراستها والفصـل  

 .فيها قبل اخلروج إىل العطلة
  تنصيب وتفعيل خاليا استقبال

التالميذ وأوليائهم مبديريات التربية 
هذه العملية : واملؤسسات التعليمية 

ساهم يف جناح الدخول املدرسي ت
من خالل التوجيهات واإلرشادات 
اليت تبادر ا  يف هذه الفترة الـيت  
تعرف إقبـاال كـبريا للتالميـذ    
واألولياء على املؤسسات التعليمية 

 .ومديريات التربية
     احلرص علـى تقيـد معلمـي

وأساتذة التعليم اإلبتدائي واألولياء 
 مبضمون املنشور املتعلق بتخفيـف 
احملفظة وحتديـد قائمـة األدوات   

 .املدرسية

   مراقبة وضعية حضور التالميـذ
واألساتذة، والعمل على احلد مـن  

النظـام  ث الغيابات املتكررة حتدي
الداخلي للمؤسسة ـدف إدراج  
األحكام الواردة يف ميثاق أخالقية 

 ،املهنة اخلاص بالتربيـة الوطنيـة  
باشتراك أعضاء اجلماعة التربويـة  

مـع   علـى انسـجامه   واحلرص
النصوص السارية املفعول ووضعه 
يف متناول التالميذ واألولياء وتقدميه 
للتالميذ يف حصة خاصة يف بدايـة  

 .الدخول املدرسي

العمليات اليت هلا صلة بالتالميـذ  
  :واألولياء 

    اإلنطالق يف عمليـة تسـجيل
التالميذ وحتضري قوائمهم ابتداء من 
 شهر جويلية، وكذا بيع الكتـب 
املدرسية علـى مسـتوى كـل    

 .املؤسسات
    منح فرص اإلعـادة للتالميـذ

خاصة الذين مل يسبق هلم إعـادة  
 .السنة
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  إعداد جداول التوقيت ووضعها
يف متناول املعلمني واألسـاتذة يف  

 .2016شهر جويلية 
    إعفاء التالميـذ املتمدرسـني

واألولياء من جتديد الوثائق اخلاصة 
 .باحلالة املدنية

 الميـذ الراسـبني يف   إعالم الت
امتحانات اية السـنة الدراسـية   
باملسالك املتاحـة هلـم السـيما    
التسجيل لدى الـديوان الـوطين   
للتعليم والتكوين عن بعد والتعليم 
والتكوين املهنيني وذلـك قصـد   

 .حماربة التسرب املدرسي
  

 2016/2017تنتظم السنة الدراسية 
  :حول احملاور اآلتية 

 
I-  البيداغوجيحمور التحوير :  

 
يعترب التحوير البيداغوجي حجـر  

، الزاوية يف إصالح النظام التربوي
حيث يعـتين بتحـديث املنـاهج    
الدراسية وعصرنة أساليب التعليم 
والتعلم بصورة مستمرة حبيـث أن  

تقتصر على نقل املعرفة  املدرسة ال

بل على تكوين مـواطن   ،فحسب
بإعطـاء التلميـذ إمكانيـة     ،الغد

لكفـاءات واملهـارات   اكتساب ا
ــل يف احلــاالت  ــة للتحوي القابل

لذا فان العمليات املدرجة  .الواقعية
  : يف هذا احملور تتمثل يف مايلي 

  
 : يف جمال حتسني التعلمات  - 1
 

دف العمليات البيداغوجية املربجمة 
إىل  2016/2017للدخول املدرسي 

  : حتسني التعلمات وهي 
  دف تفعيل التقييم التشخيصي

ــة  ــبات القبلي ــتدراك املكتس اس
للتالميذ، حىت يتسىن لألستاذ توجيه 
التعليم والتعلم انطالقا من القدرات 
ــع   ــذه، ووض ــة لتالمي احلقيقي
إستراتيجية بيداغوجية تتوافق مـع  

 حاجيات كل واحد منهم؛
  متابعة تطبيق الترتيبات اجلديدة

اخلاصة بـالتقييم البيـداغوجي يف   
بـإدراج  مرحلة التعليم االبتـدائي  

التقييم التكويين، إىل جانب التنقيط 
العددي التقليدي، الذي يسـمح  
ــرات   ــائص والثغ ــدارك النق بت
ومعاجلتها يف حينها عـن طريـق   
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كما . حصص املعاجلة البيداغوجية
يسمح بالتعديل املستمر للتعلمات، 
وبالتايل يتخلص التالميذ من احلفظ 

 واالسترجاع اآليل للمعلومات؛
 ملعاجلة البيداغوجية تفعيل عملية ا

كمبدأ عملي للممارسـة داخـل   
القسم، يف كل املسـتويات، مـع   

 .تطبيق البيداغوجيا الفارقية
    حتسني وحتـديث املمارسـات

داخل القسم يف تعليم وتعلم خمتلف 
 املواد التعليمية؛

    تفعيل املنشور الـوزاري رقـم
ــؤرخ يف  350  30/11/2015املـ

، حسب الشـروط  أعاله املذكور
 :ة يف املراحل التعليمية الثالثاحملدد

 ،املتوسـط والثـانوي   ،االبتدائي
دف منح فرصة ثانيـة جلميـع   
التالميذ لتحسني نتائجهم املدرسية 
وبالتايل تقليص نسـب اإلعـادة   

 .والتسرب املدرسي
 
ــني -2 ــال حتس ــروف يف جم  ظ

  :التمدرس
  

من بني العمليات املدرجة يف هـذا  
 : ذكر مايلي ناحملور 

  على حتقيـق التمـدرس   العمل
اإلجباري ألطفال البالغني السـن  

) 6(القــانوين للتمــدرس ســت 
سنوات وتعـين بالنسـبة للسـنة    

األطفـال   2016/2017الدراسية 
ـ ـاملولودون مابي ي ـن أول جانف

وعلـى كـل    2010ديسمرب  31و
والية أن تتخذ كـل الترتيبـات   
املتعلقة حبساب نسبة التمدرس يف 

 ؛األطفالصفوف هذه الشرحية من 
  ضــمان احلــق يف التمــدرس

) 16(للتالميذ إىل غاية ستة عشرة 
 .سنة كاملة

   ضبط توقعات التالميذ حسـب
كل مستوى وكل مرحلة تعليميـة  
وكل مؤسسة باعتبارهـا عمليـة   

 .حمورية يف حتضري الدخول املدرسي
  تشكيل األفواج التربوية املتوقعة

مبراعاة املقاييس التربوية املعتمـدة  
االستقبال املتوفرة واملتوقع ومرافق 

 استالمها؛
  ضــبط التــأطري البيــداغوجي

واإلداري لضمان التغطية الشـاملة  
جلميع املواد التعليمية واحلرص على 
االستعمال العقالين للموارد البشرية 
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والعمل على تغطيـة احلاجيـات   
داخليا من خالل استغالل املناصب 
الشاغرة وإعادة توزيـع التـأطري   

اإلداري على املؤسسات التربوي و
التعليمية بالوالية توزيعا متوازنـا  

 وإعطاء األولوية للمناطق النائية؛
  إعطــاء األولويــة يف التعــيني

خلرجي املدارس العليا لألسـاتذة،  
واحلرص على برجمة املناصب املالية 
الشاغرة للمسابقة بعد التكفل التام 

 خبرجي املدارس العليا لألساتذة؛
 لتربوية، ويـتم  ضبط اخلرائط ا

ذلك بإشراك رؤساء املؤسسـات  
التعليمية ومفتشي التعليم االبتدائي 
املعنيني وتبليغهـا هلـم، ليتسـىن    
ــاز  ــة اجن ــات التعليمي للمؤسس
التنظيمات التربوية قبل اخلروج إىل 
 العطلة وتفادي التعديالت املتكررة؛

  دعم قدرات االستقبال يف كل
 األطوار التعليمية ببذل املزيد مـن 
اجلهد يف جمـال اجنـاز اهلياكـل    
ــدعم  ــة وهياكــل ال البيداغوجي

 .املدرسي
   حتسني مقاييس التمدرس وفـق

أهداف اإلصالح خصوصا فيمـا  

يتعلق مبعدل شغل القاعات ومعدل 
 التأطري؛

   مواصلة العمل على التقلـيص
التدرجيي لنظام الدوامني يف مرحلة 

 التعليم اإلبتداتئ؛
    ـالسالتحكم يف تنشـيط ا

يداغوجية من حيـث الوقـت   الب
والفعالية واإلنتظام خلدمة الفعـل  
التربوي يف إطار التكاملية والتشاور 
البناء واحتاد القرارات وتبين احللول 

 .املناسبة خلصوصية كل وضعية
 
 :يف جمال التنظيم التربوي  -3
  
  مواصلة توسيع فتح أقسام التربية

التحضريية السيما يف الواليات اليت 
اخنفاضا يف نسبة التكفـل  تسجل 

ذه الشرحية من األطفال بتنسـيق  
العمل مع القطاعات املعنية، لضمان 
تكافؤ الفرص وحتقيق مبدأي العدل 
واإلنصاف بني املناطق اجلغرافيـة  

 للوطن؛
    إسناد أقسـام السـنتني األوىل

والثانية ابتدائي وأقسام السنة األوىل 
ــذين  ــاتذة ال ــط إىل األس متوس
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التكـوين اخلـاص    استفادوا من
 بتنصيب مناهج اجليل الثاين؛

    مواصلة توسيع تعلـيم اللغـة
األمازيغية، املنصـوص عليهـا يف   
الدستور كلغة وطنية ورمسيـة إىل  
واليات أخرى، استجابة لطلبـات  
اتمع املتزايدة بتخصيص مناصب 

 مالية جديدة لتعليم هذه املادة؛ 
   تدعيم وحتسني تعليم اللغـات

ما يف املناطق اجلنوبية األجنبية السي
 واهلضاب العليا؛

    تعزيز التكفـل البيـداغوجي
بالتالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة 
يف املؤسسات التعليمية واملـاكثني  
يف املستشــفيات بالتنســيق مــع 

 القطاعات املعنية؛
  توسيع فتح أقسام التعليم املكيف

والعمل على تكـوين األسـاتذة   
 املكلفني ده األقسام؛

 التكفـل البيـداغوجي    تعزيز
بالتالميذ املتمدرسني يف األقسـام  
متعددة املستويات، والعمل علـى  
تكوين األساتذة املكلفني ذا النوع 

تفعيل جهاز الـدعم  .من األقسام
البيداغوجي يف املؤسسات التعليمية 

خالل العطل املدرسية، وحتسـني  
 األساتذة بأمهية هذه العملية؛

 ايـة  تشجيع األساتذة على العن
ــواد  ــة يف امل ــال التطبيقي باألعم
التجريبية، والسهر علـى تـوفري   

 معدات املخابر؛
    ترقية املطالعة خـارج الوعـاء

الزمين الرمسي يف إطـار األنشـطة   
التعلمية واستثمار ماتوفره املكتبات 
املدرسية اليت تعزيزهـا بالكتـب   
املالئمة لترقية هذا النشاط، وحتسني 

لياء بأمهية األساتذة والتالميذ واألو
 املطالعة يف بناء التعلمات؛

   مواصلة إدماج تكنولوجيـات
اإلعــالم واالتصــال يف ميــادين 
التعليم، والعمل على جتهيز كـل  
املؤسسات التعليمية مبخابر اإلعالم 

 اآليل، السيما املدارس االبتدائية؛
  مواصلة عملية ربط املؤسسات

التعليمية على املسـتوى الـوطين   
، مـع تفعيـل   بشبكة اإلنترنـت 

االتفاقية اإلطار املربمة بـني وزارة  
الربيد وتكنولوجيـات اإلعـالم   

 واالتصال ووزارة التربية الوطنية؛
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   التكفل بالتالميذ بعد أوقـات
الدراسة من خالل تنظيم أنشـطة  

 ؛ية وترفيهيةفالص
يف جمال اإلرشاد والتوجيـه   – 4

  :املدرسي واملهين 
  

اإلرشاد املدرسي عملية بيداغوجية 
 ،تنمية املواهب املهنيـة  إىلدف 

تستدعي سلوكات حية من جانب 
األساتذة واإلداريـني واملفتشـني   

، ومستشاري التوجيه واإلرشـاد 
تتجه حنـو مرافقـة التالميـذ يف    

خـالل  مـن   مسارهم الدراسـي 
  : مايلي

  
  دعم جهاز اإلرشاد املدرسي يف

قصـد   ،مرحلة التعليم املتوسـط 
مرافقة ومساعدة التلميذ على البناء 
 التدرجيي ملشـروعه الشخصـي  

يف اختباراتـه املدرسـية    إشراكهو
 .واجلامعية واملهنية

    العمل على ترسـيخ منهجيـة
التوجيه التدرجيي حنـو اجلـذعني   
املشتركني للسنة األوىل ثانوي وحنو 
الشعب األخرى بالنسـبة للسـنة   

يـة  الثانية ثانوي، انطالقا مـن بدا 
املوسم الدراسـي، مـع القيـام    
بالعمليات اإلعالميـة الالزمـة،   
وتشجيع التالميذ للتوجه حنو شعبة 
الرياضيات وحنو التعليم والتكوين 

 املهنيني؛
    ضمان متابعة التالميـذ الـذين

يعانون من مشاكل بيداغوجيـة،  
نفسية أو اجتماعية، والتكفل ـا  
بالتنسيق مع األولياء، ومستشاري 

واإلرشاد املدرسي واملهين، التوجيه 
وكذا األخصائيني يف علم الـنفس  
ــف  ــدات الكش ــاملني بوح الع

 واملتابعة؛
   إجراء دراسات مقارنة خاصـة

بنجاح التالميذ، قصـد تـدارك   
 النقائص املكتشفة ومعاجلتها؛

   استغالل نتائج االختبارات مـع
اية كل فصل دراسي ومقارنتـها  

ات بنتائج التقييم املستمر واالمتحان
 الرمسية؛

    إعطاء األمهية الالزمـة جلمـع
املعطيات اإلحصائية، ويف آجاهلـا  
احملددة حيت يتسىن للمعنيني القيـام  
مبعاجلتها وحتليلها إلنتاج مؤشرات 
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نوعية وذات داللة، ميكـن مـن   
خالهلا بناء أجهزة مقارنـة علـى   
مســتوى املؤسســات التربويــة، 
البلديات، الواليات وعلى املستوى 

مع مراعـات توظيـف    الوطين،
تكنولوجيات اإلعالم واالتصـال  

 هلذا الغرض؛
   االستئناس بدليل اإلرشاد املعـد

هلــذا الغــرض وإثرائــه ــدف 
املهارات املدرسـية   إىلاالستجابة 

 واملهنية للتالميذ؛ 
   التحكم املستمر والتـدرجيي يف

آليات التوجيه من أجـل جتنـب   
 الطعون يف اية السنة؛

  السـنة   حث وتشجيع تالميـذ
 إىلالثالثة ثانوي علـي الـدخول   

أرضية الدعم البيـداغوجي عـرب   
األنترنت التابعة للديوان الـوطين  
للتعليم والتكوين عن بعـد عـرب   

  :املوقع
 http://scolarium-

secondaire.onefd.edu.dz/ 
  فتح مكاتب الستقبال املتعلمني

حتتوي  عن بعد يف الواليات اليت ال

هوية للتعليم مقراا على مراكز ج
 .والتكوين عن بعد

 
II-  حمور التكوين ودعم التوجه

  : االحترافيةالتدرجيي حنو حتقيق 
  

يشكل التكوين إحدى املركبـات  
 ،احملورية يف إصالح النظام التربوي

وأحد احملاور األساسية اليت تطبـع  
ـ    ة يالعمل خـالل هـذه اخلمس

للتجسيد التدرجيي لالحترافيـة يف  
خـالل أشـكال   قطاع التربية من 
، التكوين األويل:  التكوين األربعة

التكوين أثناء ، التكوين املتخصص
وللتمكن  .التكوين عن بعد، اخلدمة

هـذه   من الـتحكم يف خمتلـف  
التكوينات، على السيدات والسادة 
مديري التربية ترشـيد النفقـات   

املمنوحـة   باالعتمادات وااللتزام
  : للترقية واختاذ الترتيبات التالية 

  
  :يف إطار التكوين األويل  –1
  
   التخطيط والتنسيق مع اهلياكـل

املركزية لتحديد حاجيات القطاع 
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من أساتذة األطوار الثالثة، وهـذا  
قصد تزويد وزارة التعليم العـايل  
والبحث العلمي واملدارس العليـا  

 لألساتذة ذه املعطيات؛
   إعطاء األولوية للتكوين الـذي

 انطالق الدراسة؛يسبق التعيني قبل 
   السهر على استقبال األسـاتذة

التدريبات الـيت   إطاراملتربصني يف 
حسـب  ، جتري يف الوسط املهين

الربنامج التكويين السنوي املنجـز  
 .من طرف املفتشية العامة

 
، يف إطار التكوين أثناء اخلدمة –2

  :جيب القيام بالعمليات التالية 
  
  ،اجنــاز خمططــات التكــوين

بالتنسيق مـع اهليئـة التفتيشـية،    
وتقدميها إىل مديرية التكوين بغرض 
املصــادقة عليهــا وإدراجهــا يف 
املخطط القطاعي السنوي للتكوين 
وحتسني املستوى، والعمل علـى  
جتديد معلومات املوظفني واألعوان 

 ؛2016/2017املتعاقدين لسنة 
    برجمة حصص تكوينيـة حتـت

ألسـاتذة  ااملفتشـني أو   إشراف

املكونني لفائدة املستخلفني علـى  
 املناصب الشاعرة؛

  مواصلة تكوين موظفي القطاع
يف املعلوماتيـة،   -دون استثناء  –

وذلك باستعمال خمابر اإلعالم اآليل 
 املوجود يف املتوسطات والثانويات؛

    تنفيذ خمطط التكـوين أثنـاء
اخلدمة وفـق متطلبـات جـودة    

 التعليم؛
   مواصلة عمليات التكوين أثنـاء

باالعتماد على تشـخيص  ، اخلدمة
احلاجيات املهنية لدى األسـاتذة  

وترتيبها وبرجمتها وتكييف  املؤطرين
العمليات التكوينية لتلبيـة تلـك   

وعلى املعاهد الوطنيـة  ، احلاجيات
عـداد  إلتكوين مستخدمي التربية 

 .وحتبني خمططات التكوين
 لتكوين ترشيد النفقات اخلاصة با

وااللتزام باالعتمادات املمنوحـة  
للوالية، مع إعطاء األولية للعمليات 
اخلاصة بتنصيب منـاهج اجليـل   

 الثاين؛ 
 تكوين ميداين متخصص  دراجإ

يف استعمال وصـيانة األجهـزة   
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والوسائل التعليمية لألساتذة وتقنيي 
 املخابر؛

   إدراج أساتذة الديوان الـوطين
ـ  من للتعليم والتكوين عن بعد ض

ــالتكوين   ــيني ب ــاتذة املعن األس
ــام  ــداغوجي أو ضــمن األي البي
البيداغوجية األسبوعية مـع بقيـة   

، زمالئهم يف املؤسسات التعليميـة 
وال سيما تلك املتعلقـة باملنـاهج   

للسـنة األوىل   ةالتعليمية احملسـن 
 .متوسط

 
III-  حمور احلوكمة: 
 

إن حتسني القيـادة البيداغوجيـة   
التربية الوطنيـة  واإلدارية يف قطاع 

يرتكز على ضرورة توفر الوسـائل  
وعلى مبدأ ، البشرية واملادية الكافية

حتقيق النتائج من أجل التحكم يف 
ـ  .بلوغ غايات النظام التربوي ا ذه

املسعى سيتجسـد مـن خـالل    
  : العمليات التالية 

  
   مواصلة تعزيز قدرات القطـاع

يف جمــاالت هياكــل االســتقبال 

اإلداري، ودعم والتأطري التربوي و
التمدرس، وذلك مبـنح األولويـة   
للمناطق اجلغرافية األكثر احتياجـا  
عند توزيـع املـوارد، لتحقيـق    
اإلنصاف وتكافؤ الفرص واحلد من 
الفوارق بني واليات الوطن وداخل 

 الوالية نفسها؛
  تعزيز السياسة احلكومية يف جمال

حتسني اخلدمة العمومية يف قطـاع  
ذلـك بالتكفـل   التربية الوطنية، و

ــايا  ــغاالت وقض ــي بانش الفعل
املواطنني، وتبسـيط اإلجـراءات   

 اإلدارية؛
  تعزيز دور اهليئة التفتيشية لكل

والية وإثراء خمطط عملها، وذلك 
لتحسني املمارسات البيداغوجيـة  

 واإلدارية؛
     العمل علـى إشـراك اهليئـة

التفتيشية يف جتسـيد العمليـات   
 ي؛التربوية اخلاصة بالدخول املدرس

    تنظيم ملتقيات مـع مـديري
املؤسسات التعليمية بصفة مستمرة، 
قصد خلق جو يسوده التجنيد حلل 
املشاكل اليت تعرقل السري احلسـن  

 للعمليات التربوية؛
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   توظيف تكنولوجيات اإلعـالم
ليات واالتصال يف خدمة رقمنة اآل

واألدوات اإلدارية بغرض تطـوير  
ممارسة التسيري واخلدمة العموميـة  

 .رقيتهاوت
 

IV- حمور تسيري املوارد البشرية:  
 

تستوجب العناية اخلاصة مبخططات 
التقيد مبـا  ، تسيري املوارد البشرية

  :يلي
   
    اإلعالن عن النتـائج النهائيـة

ملسابقة توظيف األسـاتذة فـور   
من عملية التدقيق واملراقبة  االنتهاء

من طرف املصاحل احمللية للوظيفـة  
 العمومية؛

  تنفيذ كل العمليات احلرص على
املتعلقة بالتوظيف وفـق التنظـيم   
الساري املفعول قبـل الـدخول   

 ؛املدرسي
   إعداد امللفات واجناز مشـاريع

القرارات الفردية قصـد حتضـري   
عملية التكفـل اإلداري واملـايل   

 بالناجحني؛

    حتضري خمطط تسـيري املـوارد
بالتنسيق مع ، 2016البشرية بعنوان 

يفة العموميـة،  املصاحل احمللية للوظ
 .وذلك بتقدمي الوثائق املطلوبة

  ــط ــة املخط دراســة ومناقش
واملصادقة عليه قبل شهر جوان من 
السنة اجلارية قصـد الشـروع يف   

 تنفيذه؛
   اجناز مقررات التعيني خلرجـي

املدارس العليا لألساتذة، والناجحني 
 2016يف مسابقة التوظيف بعنوان 

وذلك بعد ، 2016قبل شهر أوت 
متابعة تكوين أويل حتضريي هلـذا  
الغــرض بالنســبة للنــاجحني يف 

 مسابقة التوظيف؛
  تنصــيب كــل املــؤطرين يف

مؤسسام سواء تعلق األمر بالتأطري 
اإلداري أو التأطري البيداغوجي قبل 
الدخول املدرسي والعمـل علـى   
ــع  ضــمان اســتقرارهم يف مواق

 ؛عملهم
    التسجيل على قـوائم التأهيـل

افية واإلنصاف عنـد  باعتماد الشف
اجناز هذه العملية، ملا هلا من أمهية 

لـذا جيـب   . بالغة لدى املوظفني
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السهر علـى التطبيـق الصـارم    
والنـزيه للقوانني الضابطة هلـا،  
السيما ما تعلـق منـها بدراسـة    
ملفات املعنيني والنسـب احملـددة   

 لكل رتبة؛
   اإلصغاء قصد املسامهة يف حـل

ممثلي املشاكل املطروحة من طرف 
 خمتلف الفئات؛

   تفعيل ميثاق أخالقيات قطـاع
 التربية الوطنية يف امليدان؛

    العمل بانتظام علـى تسـوية
  .األجور

  
V-   حمور اهلياكل والتجهيـزات

  2016/2017املدرسية للسنة 
  
حتضري اهلياكـل املدرسـية    -1

ـ ـاجلديدة يف  أج دى ـل  اليتع
ذلك جيـب  لو : 2016أوت  31

  :التوصيات التاليةالسهر على تنفيذ 
  إعـداد التقييد بشروط وكيفية 

التحويـل أو   اإلنشـاء أو ملفات 
ــة  ــاء للمِِؤسســات التربوي اإللغ

 وهياكل الدعم؛

 بالتوجيهات الوطنية يف  االلتزام
التحضري اجليد للملفات اليت تعرض 
على اللجنـة الوزاريـة إلنشـاء    
املؤسسات لدراستها قبل الفاتح من 

 شهر سبتمرب؛
  وضعية حماسبة املؤسسات ضبط

التعليمية اليت تقتـرح لإللغـاء أو   
 .التحويل

    ضبط وضعية هياكـل الـدعم
 .املقترحة للفتح والغلق

   استالم اهلياكل اجلديدة جبميـع
مرافقها بالتنسـيق مـع املصـاحل    
الوالئية املكلفة باإلجناز، مع احترام 
املقاييس التقنية والنوعية، والعمـل  

مع املصاحل  على تسميتها بالتنسيق
 املعنية؛

    مشاركة املفتشـني اإلداريـني
للمراحل التعليمية الثالث يف متابعة 
واستالم املشاريع مع إلزامية تفعيل 

 دور املفتشيات؛
    برجمة عمليات التـرميم مـن

الغالف املايل املوجه إلعادة تأهيل 
 املؤسسات قبل الدخول املدرسي؛

  ــزات ــوفري التجهي ضــمان ت
ــ ــهياكل والوســائل التعليمي ة لل

 .املدرسية اجلديدة
  ضمان تأمني املؤسسات التربوية

 .سنوات) 10( ملدة عشر
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أشغال التـرميم والصـيانة    -2
  : والصحة واألمن 

  
جيب تنفيذ العمليات اآلتية خـالل  

  : العطلة الصيفية 
  
  اجناز الترميمات بالتنسيق الفعلي

مع اجلماعات احمللية فيمـا يتعلـق   
 بتدائية؛االبترميم املدارس  

    القيام بأعمال الصـيانة مبـا يف
ذلك التدفئة واملكيفات اهلوائية يف 
املؤسسات التعليمية ويف السكنات 
اإللزامية، كوا جزء ال يتجزأ من  

 املؤسسة التربوية؛
    جتديد التجهيـزات ملختلـف

  االحتياجـات مراحل التعليم وفق 
الضرورية مع مراعـاة الترتيبـات   

قة باٌإلسقاط، والسهر القانونية املتعل
على الصيانة الدوريـة لألجهـزة   
والوسائل املسـتعملة يف املخـابر   

 وإدارات املؤسسات التعليمية؛
   خبصوص هياكل الدعم، البـد

من التكفـل باجلانـب الصـحي    
واألمين مع اجلماعـات احملليـة،   
خاصة عند إعداد شهادة املطابقة، 
على أن تكون هذه العملية قبـل  

 ي؛الدخول املدرس
   استغالل املؤسسات التعليميـة

خارج أوقـات عملـها إلجنـاز    

حصص الدعم اليت تنظمها املراكز 
اجلهوية أو الوالئية للتعليم والتكوين 

 .عن بعد
  

VI-   حمور التحكم يف التسـيري
ــات  ــادي للمؤسس ــايل وامل امل

  :التعليمية 
  
ن االعتمادات املاليـة ضـرورية   إ

لضمان السري احلسن للمؤسسات 
التعليمية وخاصة اجلديدة منها، لذا  
جيب علـى السـيدات والسـادة    
مديري التربية اختـاذ الترتيبـات   

  : التالية
  
  املؤسسات  إنشاءالشروع فور

اجلديدة يف فتح احلسابات اخلاصة 
ا لدى خزينة الواليـة وموافـاة   

 ة بالوزارة ا؛املصاحل املعني
    ـا احترام املقاييس املعمـول

حاليا عند فتح النظامني الـداخلي  
والنصف الداخلي، وموافاة املصاحل 
املركزية بالبطاقات الوصفية هلـذه  

 ؛2016أكتوبر  15املؤسسات قبل 
    السهر على تطبيـق النصـوص

الرمسية بشأن شـغل السـكنات   
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الوظيفية اإللزامية أثنـاء حركـة   
 املوظفني؛

    إعداد ميزانيـات املؤسسـات
التعليمية املنشـأة فـور تلقيهـا    
اإلعانات املالية املخصصـة هلـا   
وحتويل نسخة منها مصادق عليها 

 .اإلدارة املركزية إىل
  ــات الوصــفية ضــبط البطاق

 إعانـات للمؤسسات قصد حتديد 
تسيري الثالثي األخري مـن السـنة   

 .املالية
 

VII-  حمور دعم التمدرس وترقية
  :الثقايف والرياضي النشاط 

  
يف جمال تعزيز عمليات دعـم   1-

  : التمدرس 
 

دف عمليات التمدرس إىل ضمان 
تكافؤ فرص النجاح للجميع واحلد 

والقضـاء   االجتماعيةمن الفوارق 
على التسرب املدرسـي، تتمثـل   

  : عمليات الدعم فيما يلي 
  

  جيب حتـيني   :منحة التمدرس
قوائم التالميذ املعوزين املستفيدين 

دج بالتنسيق مـع   3000من منحة 
الدوائر، وإعدادها قبل الـدخول  

والعمل على  2016/2017املدرسي 
أصحاا عند الدخول  إىلتسليمها 

مع موافاة  ،2016قبل شهر أكتوبر 
املديرية املعنية بالوزارة بالوضـعية  
بصفة دورية وإطالعها على كـل  
الصعوبات اليت قد تعيق سري هـذه  

  .العملية
  
   إشـراك   :التضامن املدرسـي

اجلماعات احمللية واملديريات الوالئية 
ــة بالنشــاط االجتمــاعي  املكلف
ومجعيات أولياء التالميذ و اللجان 
الوالئية للتضامن الوطين و اهلـالل  
األمحر اجلزائـري باإلضـافة إىل   
قطاعات أخرى تنشـط يف هـذا   
اال يف مجع املساعدات وتوزيعها 
على التالميذ الذين هم يف أمـس  

ة اليها عند انطالق الـدخول  احلاج
 .املدرسي
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  احلرص على  :املطاعم املدرسية
فتحها من اليـوم األول للـدخول   
املدرسي مع العمل على حتسـني  
الوجبات الغذائية واملراقبة وتطبيق 
كل املناشري والتعليمات املرتبطـة  

 ذا املوضوع؛
 
  بالتنسيق ، النقل املدرسيضمان

 ،منمع اجلماعات احمللية والتضـا 
مع إعداد ، السيما يف املناطق النائية

قوائم التالميذ القـاطنني يف هـذه   
 .املناطق

  
  مواصلة فتح  :الصحة املدرسية

وحدات الكشف واملتابعة املنصـبة  
باملؤسسات التربويـة وجتهيزهـا   
ومتابعة سـريها بالتنسـيق مـع    
مديريات الصحة والسكان والعمل 
على تنشيط النوادي الصحية لتفعيل 

ر التربية الصحية يف التحسـيس  دو
والتوعية مبخاطر األمراض واآلفات 

 .اإلجتماعية يف الوسط املدرسي
  
  
  

   االنطـالق يف   :طب العمـل
عملية التكفل الصـحي مبـوظفي   
 قطاع التربية عرب مديريات التربيـة 

ويكون التكفل املادي بالواليات، 
لتصـبح   ،من ميزانية مديرية التربية
 .وظيفية يف أقرب اآلجال

   
يف جمال النشاطات الثقافيـة   – 2

والرياضية املنظمـة يف الوسـط   
  :املدرسي 

  
تنظم نشـاطات ثقافيـة وفنيـة    
ورياضية بتسطري برنامج سـنوي  

تنظيم مسـابقات  ( ثري ومتنوع 
، رياضية، ثقافية، ات عمليةفسومنا

موسيقية وترفيهية يف كل األيـام  
والسهر ، ) الوطنية والدينيةواألعياد 

على تنظيم زيـارات بيداغوجيـة   
ــة اســتطالعية للمصــانع  ميداني

واألراضي  االقتصاديةواملؤسسات 
  وذلك يف إطار التفتح  ،الفالحية
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وتكمـيال للعمـل    ،على احملـيط 
يف هـذا   .باملشاريع البيداغوجيـة 

  : الصدد ينبغي العمل على 
  
 تدعيم ممارسة النشاطات الثقافية 

والرياضية والفنية، والعمل علـى  
تطوير املسرح املدرسـي، دعمـا   
حملتويات املناهج التعليمية خاصـة،  
دف إعطـاء التالميـذ الـذوق    
للمطالعة والرغبة يف التوثيق، وتعزيز 

 تنمية اإلبداع واالنفتاح لديهم؛
   تكثيف العمليات التحسيسـية

لفائدة التالميذ واجلماعة التربويـة  
لعنف يف الوسـط  ضد كل أنواع ا

املدرسي، وذلك بتفعيل االتفاقيـة  
املربمة بني وزارة الدفاع الـوطين،  
وزارة الداخلية واجلماعات احملليـة  
ووزارة التربية الوطنيـة املتضـمنة   
الوقاية مـن العنـف يف الوسـط    

 املدرسي؛
    العمل على جتسـيد إجباريـة

تأسيس مجعيات أولياء التالميذ يف 
فـق  كل املؤسسـات التربويـة و  

 20املـؤرخ يف   216املنشور رقم 
 ؛2014فيفري 

   ات السهر على تنظـيم نشـاط
 .احتفالية عشية كل عطلة مدرسية

  
يرتكز جناح الدخول املدرسي على 
جتنيد كـل الفـاعلني التربـويني    

، املكلفني بتنفيذ العمليات املختلفة
بروح االلتزام والثقة املتبادلة لذا فان 

اجتماعات األمر يستوجب تنظيم 
تنسيقية لتحضري الدخول املدرسي 

حتـت  ، على مستوى كل واليـة 
إشراف السيدات والسادة مديري 

وإعداد ملف متكامـل يف  ، التربية
ليقدم الحقـا إىل وزارة  ، املوضوع

  .التربية الوطنية
  

أؤكد على األمهية البالغة  وعليه فإين
اليت يكتسبها حتضـري الـدخول   
 املدرسي وعلي ضـرورة تظـافر  

كل من موقع ، جهود مجيع املعنيني
لينطلق املوسم الدراسي  ،مسؤوليته

يف أحسن الظـروف   2016/2017
بكل الواليات ويف مجيع املؤسسات 

  .التعليمية
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أطلب منكم العمل علـى   ،لذلك
التجسيد الفعلي لكل الترتيبـات  

  الواردة يف هذا املنشور ومتابعة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وإبالغ املصاحل  ،عنايةتنفيذها بكل 
املركزية بوزارة التربية الوطنية بكل 

م من صعوبات كميكن أن يعترض ما
  .يف هذا اإلطار

  
  2016ماي  9اجلزائر يف 

  األمني العام
  عبد احلكيم بلعابد

   
     
  

   

nassim
Tampon 



23
 

 16-145 رقم رئاسي مرسوم
 1437 امـع شعبان 7 يف مؤرخ

، 2016 ةـسن مايو 14 قـوافامل
 يـموظف دابـانت كيفيات حيدد

 مؤسسات وإدارة والتربية التعليم
 ةـالتربي وزارةـلني التابع التعليم
 األمة أشبال مدارس لدى الوطنية
 .الوطين الدفاع لوزارة

 
  ، اجلمهورية رئيس إنّ
 

ـ  شـترك امل التقرير على بناء ني ب
 ووزيـرة  الـوطين  الدفاع رـوزي

  ، الوطنية التربية
 

 سيما ال ،تورـالدس ىـعل وبناء
 143 و 6)و 2و 1( 91 تاناملاد

  ، منه) األوىل الفقرة(
 
 ؤرخامل 06-03 رقم األمر قتضىمب و
 1427 عـام  الثانية مجادى 19 يف
 2006 ســنة يوليــو 15 وافــقامل
 العـام  األساسي القانون تضمناملو

  ، العمومية للوظيفة
 

 08-04 رقـم  القـانون  قتضىو مب
 1429 عـام  حمـرم  15 يف ؤرخامل
ــقامل ــاير 23 واف  2008 ســنة ين
 للتربية التوجيهي القانون تضمناملو

  ، الوطنية
 

 رقـم  الرئاسي املرسوم قتضىو مب
 عام شوال 26 يف ؤرخامل 340-08

 سـنة  أكتـوبر  26 وافقامل 1429
ـ  تعلقامل و 2008  أشـبال  دارسمب
 27 و 24 ادتـان امل سيما ال ،األمة
  ، منه
 
 رقـم  الرئاسي رسومامل قتضىمب و

 عـام  صفر 10 يف ؤرخامل 12-02
 2012 سنة يناير 4 وافقامل 1433

 وموظفي األساتذة بانتداب تعلقاملو
 الوطنية التربية لوزارةني التابع التربية
 لـوزارة  األمة أشبال مدارس لدى

  ، الوطين الدفاع
 

 رقـم  التنفيذي رسومامل ضىو مبقت
 عام شوال 11 يف ؤرخامل 315-08

 سـنة  أكتـوبر  11 وافقامل 1429
 األساسي القانون تضمنامل و 2008
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 لألسالكني نتماملني وظفاملب اخلاص
 عـدل امل، الوطنيـة  بالتربية اخلاصة

  ، تمماملو
 

   : يأيت ما يرسم
 
 رسومامل هذا يهدف : األوىل ادةامل

 مـوظفي  انتداب شروط حتديد إىل
 مؤسسـات  وإدارة والتربية التعليم
 التربيـة  لـوزارة ني التـابع  التعليم
 األمـة  أشبال مدارس لدى الوطنية
  . الوطين الدفاع لوزارة

  
 وجبمب االنتداب يتم 2 : ادةامل

 الوطين الدفاع بوزير مشترك قرار
 مدته وحتدد، الوطنية التربية ووزير

  . التنظيم طريق عن
 
 طرف من االنتداب وقف كنمي

 التربية وزير أو الوطين الدفاع وزير
 وظفامل من بطلب أو الوطنية

  .عنيةامل اإلدارات رأي بعد نتدبامل
 
 التعليم موظفو يبقى 3 : ادةامل

 التعليم مؤسسات وإدارة والتربية

 مـقانو ىـإلني خاضع نتدبونامل
 ونـويلزم ،اصـاخل يـاألساس

 بطبيعة رتبطةامل اخلاصة بالواجبات
 اكلـهي دىـل مارسةامل وشروط

 . الوطين الدفاع وزارة
 
 التعليم موظفي ميكن 4 : ادةامل

 التعليم مؤسسات وإدارة والتربية
 من قرار وجبمب يعينوا أنني نتدبامل

 مناصب يف الوطين الدفاع وزير
 للتنظيم طبقا البيداغوجي التأطري

  .الوطين الدفاع وزارة يف به عمولامل
 
 التعليم موظفو يستفيد 5 : ادةامل

 التعليم مؤسسات وإدارة والتربية
 الراتب ىـعل ادةـزي ،املنتدبون
 ،األصلية مـبرتبه املرتبط اإلمجايل

 حيدد اإللزام عن شهري تعويض من
  :يأيت كما مبلغه
 : النـاظر  أو/و متوسطة مدير - 

 دينــار ألـف  وعشـرون  إثنـان 
 ،)دج (22.000

 ومستشار الثانوي التعليم أستاذ - 
 دينـار  ألـف  عشـرون   :التربية

 ،)دج (20.000
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 مثانيـة  : توسطامل التعليم أستاذ - 
 ). دج 18.000( دينار ألف عشر

 
 التعلـيم  موظفـو  يبقى 6 : ادةامل

 التعلـيم  مؤسسات وإدارة والتربية
 اخلدمات لنظامني خاضع نتدبونامل

 ،األصـلية  ؤسساممل االجتماعية
 عمـول امل والتنظـيم  للتشريع طبقا
 .ما

  
 تطبيـق  كيفيـات  حتدد 7 : ادةامل

 قـرار  وجبمب رسومامل هذا أحكام
  . الوطين الدفاع وزير من
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 رسومامل أحكام تلغى 8 : ادةامل
 يـف ؤرخامل 12-02 رقم الرئاسي

 يناير 4 وافقامل 1433 عام صفر 10
 بانتداب تعلقامل و 2012 سنة

ني التابع التربية وموظفي األساتذة
 مدارس لدى الوطنية التربية لوزارة
  .الوطين الدفاع لوزارة األمة أشبال

 
 يف رسومامل هذا ينشر 9 : ادةامل

 اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة
  .الشعبية قراطيةميالد
  

 2016 مايو 14 يف اجلزائر
  رئيس اجلمهورية

  بوتفليقة العزيز عبد
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 16-151 مـرق ذيـتنفي مرسوم
 1437 امـع شعبان 16 يف مؤرخ

، 2016 ةـسن وـماي 23 وافقامل
 الـوطين  عهـد امل حتويل يتضمن
 مؤسسـة  إىل التربيـة  يف للبحث

ــة ــابع ذات عمومي ــي ط  علم
 . وتكنولوجي

 
  ، األول الوزير إنّ
 

 وزيرةني ب شتركامل التقرير على بناء
 العايل التعليم ووزير الوطنية التربية

  ، العلمي والبحث
  

 سـيما  ال ،الدسـتور  على وبناء
 2) الفقرة 143 (و 99-4 ادتانامل

  ، منه
 
 08-04 رقـم  القـانون  مبقتضى و
 1429 عـام  حمـرم  15 يف ؤرخامل
 2008 ةـسن رـيناي 23 قـوافامل
 للتربية التوجيهي القانون تضمناملو

  ، الوطنية
 

 15-21 رقـم  القـانون و مبقتضى 
 عـام  األول ربيـع  18 يف ؤرخامل

 سـنة  ديسمرب 30 وافقامل 1437

 التوجيهي القانون تضمنامل و 2015
 والتطـوير  العلمـي  البحث حول

ـ  اـسيم ال ،التكنولوجي  وادـامل
  ، منه 57 و 35و 34
  

 رقـم  الرئاسي رسوماملو مبقتضى 
 عام رجب 25 يف ؤرخامل 15-125

 2015 سنة مايو 14 وافقامل 1436
 ،احلكومة أعضاءني تعي تضمنامل و
  ،عدلامل
  

 مـرق التنفيذي رسوماملو مبقتضى 
 مجـادى  16 يف ؤرخامل 91 – 455

 قــوافامل 1412 امـع ىـاألول
 قـتعلامل و 1991 سنة نوفمرب 23

  ، الوطنية األمالك جبرد
 

 رقـم  التنفيذي رسوماملو مبقتضى 
 عام رمضان 7 يف ؤرخامل 96 - 72

 1996 سنة يناير 27 وافقامل 1416
 األساسي القانون تعديل تضمنامل و

 وتغـيري  الـوطين  التربوي للمعهد
 الـوطين  عهـد امل فيصبح تسميته
  ، تممامل ،التربية يف للبحث

 
 مـرق التنفيذي رسوماملو مبقتضى 

 شـعبان  8 يف ؤرخامل  99 – 257
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ـ  16 وافقامل 1420 عام  رـنوفمب
 كيفيات حيدد الذي 1999  ةـسن

 وتنظيمهـا  البحث وحدات إنشاء
  ، وسريها

 
 مـرق التنفيذي رسوماملو مبقتضى 

ــ 11 – 396  ذي 28 يف ؤرخامل
ـ امل 1432 امـع ةـاحلج  قـواف

 حيدد الذي 2011 سنة نوفمرب 24
 النمــوذجي األساســي القــانون
 الطـابع  ذات العمومية للمؤسسة

  ، والتكنولوجي العلمي
 

 طـابق امل الرأي على االطالع وبعد
 للبحـث  الدائمـة  القطاعية للجنة

 التكنولـوجي  والتطـوير  العلمي
 ، الوطنية التربية لوزارة

 
   :يأيت ما يرسم

 
 رسومامل هذا يهدف : األوىل ادةامل

 يف للبحث الوطين عهدامل حتويل إىل
 رسـوم امل جـب مبو نشأامل التربية

 ؤرخـامل 96-72  مـرق التنفيذي
 وافقامل 1416 عام رمضان 7 يـف

ــ 1996، ســنة ينــاير 27  تممامل
 مؤسسـة  إىل، أعـاله  ذكوراملو

ــة ــابع ذات عمومي ــي ط  علم
 صـلب  يف ويـدعى  وتكنولوجي

  ". عهدامل" النص
 
 عموميـة  مؤسسة عهدامل 2 : ادةامل

 ،وتكنولـوجي  علمي طابع ذات
 وخيضـع  ،القطاعي الطابع يكتسي
 مـرق ذيـالتنفي رسومامل ألحكام

 احلجة ذي 28 يف ؤرخامل 396-11
 سنة نوفمرب 24 وافقامل 1432 عام

 وألحكام ،أعاله ذكورامل و 2011
  .رسومامل هذا
 
 حتـت  عهـد امل يوضع 3 : ادةامل

 بالتربيـة  كلـف امل الوزير وصاية
  . الوطنية

 
 يف عهـد امل مقـر  يكون 4 : ادةامل

 . اجلزائر مدينة
  
 من آخر مكان أي إىل نقله كنميو

 مرسـوم  وجـب مب الوطين التراب
 الـوزير  من تقرير على بناء يتخذ

  . الوطنية بالتربية كلفامل
 
 احملددة هامامل على زيادة 5 : ادةامل
 ذيـالتنفي رسومامل من 7 ادةامل يف
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ـ  11-396 رقم  ذي 28 يف ؤرخامل
ـ امل 1432 امـع ةـاحلج  قـواف

ـ  و 2011 سنة نوفمرب 24  ذكورامل
 بـرامج  بإجناز عهدامل يكلف، أعاله

ــث ــي البح ــوير العلم  والتط
  . التربية جمال يف التكنولوجي

 
 علــى يكلــف ،الصــفة وـذه 

   : يأيت امب اخلصوص
 
 يف للبحـث  وطنية برامج إعداد- 
ــوي اللمجا ــداغوجي الترب  والبي

 ، وإجنازها والتعليمي
ني ب العالقة حول البحوث ترقية- 

ــيط ــاعي احمل ــايف - االجتم  الثق
ــادي ــبالد واالقتص ــام لل  والنظ

 ، التربوي
 للنظـام  سـتمر امل التقييم إجراء- 

 مقارنـة  حبـوث  بواسطة التربوي
 ، التربوية للنظم

 اخلـربات  وترقية ببحوث القيام- 
 التربـوي  النظـام  حوكمة حول

 ، ومتويله
 التكـوين  نظـام  مردود تقييم -

 ، وحتليله

 علـى  تقييميـة  بدراسات القيام- 
 ، التعليمية ناهجامل
ــار-  ــائل اختي ــة الوس  التعليمي

 تعلقـة امل البيداغوجيـة  والدعائم
 ، بالتربية

 جمـال  يف العلمية اليقظة ضمان -
 عـارف امل ونشـر  وامتالك حتويل
 ، والتكوين بالتربية تعلقةامل العلمية

 بالشراكة ومشاريع برامج تطوير - 
 ،وطنيـة  وهيئـات  مؤسسات مع

 ابـر لمخا مـع  اخلصـوص  وعلى
 تقوم اليت البحث ومراكز ووحدات

 جالمب مرتبطة أو قريبة حبث بربامج
 ، اهتمامه

 مـع  تعـاون  مشـاريع  تطوير- 
 ، اثلةمم مهام تتوىل أجنبية مؤسسات

 والرصيد التربوية الذاكرة تسيري - 
  . وحفظهما للمعهد الوثائقي

 
 األعضـاء  علـى  زيادة 6 : ادةامل
 نـم 13 ادةامل يف عليهم نصوصامل
 11 - 396 مـرق التنفيذي رسومامل
 عـام  احلجـة  ذي 28 يف ؤرخامل

  نةـس نوفمرب 24 وافقامل 1432
 يضـم  ،أعـاله  ذكورامل و 2011
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ــس ــدامل إدارة جمل ــوان عه  بعن
  : عنيةامل الدولة مؤسسات

 
 ، الوطين الدفاع وزير ثلمم -
 بالداخليـة  كلفامل الوزير ثلمم -

 ، احمللية واجلماعات
 بـالتعليم  كلـف امل الوزير ثلمم -

 ، العلمي والبحث العايل
 بـالتكوين  كلفامل الوزير ثلمم -

 ، نيهنيامل والتعليم
 بالشـؤون  كلفامل الوزير ثلمم -

 ، واألوقاف الدينية
 كلــفامل الــوزير ثــلمم -
 ، اهدينلمجبا
 ، بالثقافة كلفامل الوزير ثلمم -
 للتربيـة  الـوطين  رصدامل ثلمم -

 ، والتكوين
 للغـة  األعلـى  لسلمجا ثلمم -

 ، العربية
 .لألمازيغية السامية احملافظة ثلمم -
  
 مستخدمي جمموع حيول 7 : ادةامل
 التربيـة  يف للبحث الوطين عهدامل

   األموال من تكونةامل اليةامل وذمته
  
  

 والوسـائل  وااللتزامات واحلقوق
 بصـفته  حيوزها اليت ،أنواعها بكل

 ،إداري طابع ذات عمومية مؤسسة
 عمومية مؤسسة بصفته عهدامل إىل

  . وتكنولوجي علمي طابع ذات
 

 جـرد  إعداد التحويل على يترتب
 بـه  تقوم ونوعي وكمي تقديري

  .الغرض هلذاني تع خاصة جلنة
 
 األحكـام  مجيـع  تلغى 8 : ادةامل
 سـيما  ال ،رسومامل هلذا الفةلمخا

 مـرق يذيـالتنف رسومامل أحكام
 رمضـان  7 يـف ؤرخامل 96 - 72

 ينـاير  27 قـوافامل 1416 امـع
  .أعاله ذكوراملو تممامل، 1996 سنة
 
 يف رسـوم امل هذا ينشر 9 : ادةامل

 اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة
ةميالدة قراطيعبيالش .  
 

 2016 مايو 23 يف اجلزائر
  الوزير األول

  سالل الكامل عبد
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

 
 الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية

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

  
 بطاقـة اشتـراك

  
   ه أطلب االشتراك يف النشرة الرمسية للتربيةـاملمضي أسفلأنـا 

  :حسب املعلومات التالية  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 
  2016ماي  586العدد                                    النشرة الرمسية للتربية الوطنية          

Site web : www.education.gov.dz  
E-mail : sdde@education.gov.dz 
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