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م ؤرخ  330-17 مرسوم تنفيذي رق م
ي  ام   26ف فر ع ق ـالمواف 1439ص
، يحدد كيفيات 2017نوفمبر سنة  15

اد  ى االعتم ول عل روط الحص وش
دعائم  ائل وال ى الوس ادقة عل والمص

  البيداغوجية. 
  

  إن الوزير االول،  
  
ة   رة التربي ر وزي ى تقري اء عل بن

  الوطنية، 
  
يما ا  ان وبناء على الدستور، ال س لمادت

  ) منه،   2(الفقرة   143و  99-4
  
ؤرخ   04-03وبمقتضى األمر رقم   الم

ي  ام   19ف ى ع ادى األول  1424جم
ق  نة   19المواف و س يولي

ة   2003 د العام ق بالقواع والمتعل
المطبقة على عمليات استيراد البضائع 

  وتصديرها، المعدل والمتمم، 
  

ؤرخ   05- 03وبمقتضى األمر رقم  الم
ي  ام  19ف ى ع ادى األول  1424جم

ق  نة   19المواف و س يولي
ف   2003 وق المؤل ق بحق والمتعل

  والحقوق المجاورة،
   
ى القان  ـوبمقتض ـون رقــــ       م ـــ

ي   04- 08 ؤرخ ف ام   15الم رم ع مح
ق  1429 اير  23 المواف نة ين  س
وجيهي   2008 انون الت من الق والمتض

ادة يما الم ة، ال س ة الوطني  للتربي
  منه،  94

م   انون رق ى الق               وبمقتض
ان 28 المؤرخ في  15-13 ام رمض  ع

ق  1436 نة  15 المواف و س  يولي
وق   2015 طة وس ق بأنش والمتعل

ان يما المادت اب، ال س  الكت
  منه،   16و  15

  
وم  ى المرس م وبمقتض ي رق    الرئاس

ي  242- 17 ؤرخ ف دة  23 الم  ذي القع
ام ق 1438 ع ت   15 المواف نةغش  س

وزير  2017 ين ال من تعي والمتض
  األول،

   
م  ي رق وم الرئاس ى المرس   وبمقتض

ي  17-243 ؤرخ ف دة   25 الم ذي القع
ام ق 1438 ع نةغ  17 المواف ت س  ش

اء   2017 ين أعض من تعي والمتض
 الحكومة، 

  
م  ذي رق وم التنفي ى المرس   وبمقتض

ي  90-11 ة   4 المؤرخ ف ادى الثاني جم
ام ق أول   1410 ع نةالمواف اير س  ين

ديوان   1990 اء ال من إنش والمتض
  الوطني للمطبوعات المدرسية، 

  
و  ى المرس مم وبمقتض ذي رق   التنفي

ي  08-315 ؤرخ ف ام 11 الم وال ع  ش
ق  1429 وبر  11 المواف نة  أكت س
ي   2008 انون األساس من الق والمتض

ين لألسالك  الموظفين المنتم الخاص ب
دل  ة، المع ة الوطني ة بالتربي الخاص

  لمتمم، وا
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ى وم وبمقتض م المرس ذي رق   التنفي
ي  15-307 ؤرخ ف ام  24 الم فر ع  ص

ق  1437 نة 6 المواف مبر س  ديس
س   2015 الذي يحدد صالحيات المجل

ه  كيلته وتنظيم رامج وتش وطني للب ال
  وسيره، 

  
م  ذي رق وم التنفي ى المرس   وبمقتض

ام  16المؤرخ في   16-151 عبان ع  ش
ق  1437 ن  23 المواف ايو س  ةم
د   2016 ل المعه من تحوي والمتض

الوطني للبحث في التربية إلى مؤسسة 
ي  ابع علم ة ذات ط عمومي

  وتكنولوجي، 
  
م  ذي رق وم التنفي ى المرس   وبمقتض

ي 17-19 ؤرخ ف اني  18 الم ع الث ربي
ام ق  1438 ع نة 17 المواف اير س  ين

راء   2017 الذي يحدد كيفيات تنفيذ إج
ت ب المس اوين الكت وردة إيداع قائمة عن

  قبل توزيعها في الجزائر، 
   

   يرسم ما يأتي :
  
ى :  ادة األول ادة الم ام الم ا ألحك  تطبيق

م  94 انون رق ن الق ؤرخ   04- 08 م الم
ي ام  15 ف رم ع ق  1429 مح  المواف
اير  23 نة  ين ادتين  2008س  والم
م  16و  15 انون رق ن الق            م

ام  28 المؤرخ في  13-15  رمضان ع
قالم  1436 نة  15 واف و س  يولي
ذا   2015 والمذكورين أعاله، يهدف ه

روط  ات وش د كيفي ى تحدي وم إل المرس

ادقة  اد والمص ى االعتم ول عل الحص
  وجية. غعلى الوسائل والدعائم البيدا

  
  األولالفصل  

  مةأحكام عا
   

ادة ام  :  2 الم وم أحك ي مفه د، ف يقص
  هذا المرسوم، بما يأتي : 

ة -  ائل القاعدي تم : و الوس ائل ي س
دادها  ةإع داف  لتغطي وع أه مجم

ي  توى تعليم ص لمس امج مخص برن
ي  وص، ف ى الخص دخل عل ين. وت مع
دعائم  ائل وال نف الوس ذا الص ه
رية  معية البص ة والس المطبوع
ل  ذ ودالئ ب التالمي ل : كت والرقمية مث
اجم  واميس والمع ين والق المعلم
ات  الس والمخطط رائط واألط والخ

معية البص جيالت الس رية والتس
  التعليمية. 

ة -  ائل المكمل تم  الوس ائل ي : وس
دد  استعمالها جزئيا أو مؤقتا لتحقيق ع
دخل  امج. وت داف البرن ن أه دود م مح
نف :  ذا الص ي ه وص، ف ى الخص عل
قات  مات والملص اذج والمجس النم
جيالت  ة والتس ات الفني واللوح
ات  ص والرواي يقية والقص الموس

  والدواوين. 
تعملة -  ائل المس تم  الوس ائل ي : وس

ية  روض المدرس از الف استعمالها إلنج
ى  أو لتنمية بعض القدرات. وتدخل عل
ات  الخصوص، في هذا الصنف : كتيب
ة  ائل المحلول ارين والمس التم
ات  وين وحولي م والتل ات الرس وكراس
  االمتحانات وكتيبات األنشطة الثقافية. 
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ي -  ة،  الكتاب المدرس يلة قاعدي : كوس
ا ا تعليمي د مؤلف ا  يع ا أو رقمي ورقي

ي  اري ف تعمال اإلجب ا لالس موجه
ف  يم لمختل ة والتعل ات التربي مؤسس
مية.  رامج الرس ا للب وار طبق األط

  وتضمن السلطات العمومية وفرته. 
ة -  ة البيداغوجي زات التقني :  التجهي

ة  لطات العمومي ا الس ائل توجهه وس
ال  ي األعم اري ف تعمال اإلجب لالس

طة التعلي ة واألنش ة التطبيقي مي
ف  يم لمختل ة والتعل ات التربي بمؤسس

  المستويات، طبقا للبرامج الرسمية. 
د  -  يم عن بع ي للتعل اب المدرس : الكت

ي  تعمال ف ه لالس ي موج ف تعليم مؤل
رامج  ا للب د طبق ن بع يم ع دان التعل مي
لوب  ة وأس ق منهجي مية ووف الرس
دون  طة أو ب يحققان التعلم الذاتي بواس

  واسطة. 
به ال -  اب ش يالكت يلة  مدرس : وس

دعم  ه ل ي موج ف تعليم تعملة، مؤل مس
دائي  يم االبت يرية والتعل التربية التحض

  والمتوسط والثانوي. 
ي  -  اب الرقم لوب الكت ف بأس : مؤل

  رقمي موجه للنشر والتوزيع. 
ره الكتاب المرقمن  -  : مؤلف سبق نش

خه  د نس ة وأعي ائم ورقي ى دع عل
  بأسلوب رقمي. 

  
ائل : يفتح م   3المادة   جال تأليف الوس

ية  ب المدرس يما الكت ة، ال س القاعدي
روط للكفاءات الوطنية، طبقا لدفتر الش

ذا ال أ له ة تنش ده لجن ذي تع رض، غال
  أدناه.   7 ومنصوص عليها في المادة

  

ادة   ة،   4الم ائل القاعدي ع الوس : تخض
راءات  ية إلج ب المدرس يما الكت ال س
ى مؤسسات  ا عل االعتماد قبل توزيعه

ة ا رف اللجن ن ط يم م ة والتعل لتربي
  أعاله.   3 المذكورة في المادة

  
ادة  ة   5 الم ائل المكمل ع الوس : تخض

به  ب ش ذا الكت تعملة وك والوسائل المس
ة، غالمدرسية بصي ة والرقمي تها الورقي

ر  ع والنش بقة للطب ادقة مس ى مص إل
أ  ة تنش ن لجن ويق م تيراد والتس واالس
ي  ا ف وص عليه رض ومنص ذا الغ له

  أدناه.   20 مادةال
  
اد   6 المادة  ي االعتم : يتم توطين لجنت

ادتين ي الم ذكورتين ف ادقة الم  والمص
زة   20 و  7 دى األجه اه، ل أدن

ة، تحت  ة المؤهل والمؤسسات العمومي
  وصاية وزارة التربية الوطنية. 

  
  الفصل الثاني

اعتماد الوسائل القاعدية والكتاب  
  المدرسي

  
ادة  ع اعت  7 الم ائل : يخض اد الوس م

اب  وص الكت ى الخص ة، وعل القاعدي
دى  أ ل ة تنش رأي لجن ي، ل المدرس
ة  ة الوطني ف بالتربي وزير المكل ال

نص  لب ال ي ص دعى ف ة ´´وت لجن
  ´´.  االعتماد

  
ددة   8 المادة  ة متع : لجنة االعتماد لجن

اتذة  ن أس كل م ات، تتش االختصاص
ومفتشين وخبراء مختصين في اللغات 
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ة والع وم التربي انية وعل وم اإلنس ل
ة  وم الدقيق ة والعل واالجتماعي
ون  ا والفن ة والتكنولوجي والتجريبي
والتربية البدنية والرياضية. ويمكن أن 
ة أو  ع هيئ اءة تتب أي كف تعين ب تس

  مؤسسة مختصة في هذا المجال. 
اد   ة االعتم ال يسمح بالعضوية في لجن

ة  ائل القاعدي ري الوس ؤلفي وناش لم
  والكتاب المدرسي. 

  
ى   9 لمادةا  اد عل ة االعتم ولى لجن : تت

  الخصوص، ما يأتي : 
ة  -  روط التقني ر الش داد دفت إع

  والبيداغوجية، 
ة  -  فات البيداغوجي د المواص تحدي

ل  والعلمية  ة بك ة الخاص والتقنية والفني
  وسيلة من الوسائل القاعدية، 

ائل  -  ة بالوس اريع المتعلق رة المش خب
دفتر القاعدية والكتاب المدرسي و فقا ل

  الشروط المعد. 
  
يرها   اد وس ة االعتم كيلة لجن دد تش تح

ف  وزير المكل ن ال رار م ب ق بموج
  بالتربية الوطنية. 

  
ادة  ن  10 الم يلة م ل وس ع ك : تخض

وج  الوسائل القاعدية لدراسة تقييمية تت
  باعتماد الوسيلة أو رفضها المبرر. 

  
ادة  روط   11 الم ى ش ادة عل : زي

طة ا ة األنش ر ممارس ة بنش لخاص
وص  ويقه المنص ه وتس اب وطبع الكت

ادة ي الم ا ف م  8 عليه انون رق ن الق  م
ام  28 المؤرخ في 15-13  رمضان ع

ق  1436 نة  15 المواف و س  يولي
نح   2015 اله، يم ذكور أع والم

ب  ة والكت ائل القاعدي اد للوس االعتم
رطين  توفي الش ي تس ية الت المدرس

  اآلتيين : 
  ة، مطابقة البرامج الرسمي - 
  بنود دفتر الشروط.  احترام - 

  
ادة  ائل  12 الم اد الوس تم اعتم : ي

ى  ية عل ب المدرس ة أو الكت القاعدي
ر أو  ه الناش دم ب ب يتق اس طل أس
ائل أو  ذه الوس د ه ذي أع ف ال المؤل

  الكتب. 
  

ي   13 المادة اد ف ة االعتم ولى لجن : تت
داء  )3( أجل ال يتعدى ثالثة أشهر، ابت

لب، دراسة طلب من تاريخ استالم الط
اب  ة أو الكت يلة القاعدي اد الوس اعتم

  المدرسي والبت فيه. 
  
دى   اد بإح ة االعتم تصدر قرارات لجن

  اآلتيتين :   الصيفتين
ب  -  ة أو الكت ائل القاعدي اد الوس اعتم

  المدرسية، 
  الرفض المبرر لطلب االعتماد.  - 

  
ادة  رر  : 14 الم رفض المب د ال عن

يلة قاعد اد وس ب اعتم اب لطل ة أو كت ي
ف  ر أو المؤل ن الناش ي، يمك مدرس
اد  ى االعتم ول عل ب الحص ادة طل إع

  بعد رفع كل التحفظات. 
  
ادة  يلة  : 15 الم ع أي وس ع طب يخض

ى  ة، وعل اب  قاعدي وص الكت الخص
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ن  اد م ى اعتم د، إل ي المعتم المدرس
  الوزير المكلف بالتربية الوطنية. 

  
كله   اد وش نح االعتم ات م دد كيفي تح

وذج وزير  يالنم ن ال رار م ب ق بموج
  المكلف بالتربية الوطنية. 

  
ادة  لة  : 16 الم يلة الحاص جل الوس تس

مية  ة الرس ي المدون اد ف ى االعتم عل
ات  ي مؤسس تعملة ف ائل المس للوس

  التربية والتعليم. 
  
ادة  لة  : 17 الم يلة الحاص ر الوس تنش

على االعتماد وفق اآلجال المحددة في 
ي  ذكور ف روط الم ر الش ادةدفت  الم

  أعاله.   9
  
ادة  ب أن ي : 18 الم ع غيج ي توزي ط

اد كامل  ى االعتم الوسيلة الحاصلة عل
  التراب الوطني.

   
وزارة   ة ل الح التابع من المص تض

ى  يلة عل ع الوس ة توزي ة الوطني التربي
  أساس عقد تبرمه مع ناشرها. 

  
ادة  ف  : 19 الم وزير المكل دد ال يح

ا رار، م ب ق ة، بموج ة الوطني  بالتربي
  يأتي : 

ة  -  ائل القاعدي مية للوس ة الرس المدون
  والتجهيزات التقنية البيداغوجية، 

تعمال  -  دود اس روط وح كال وش أش
ى  ة، وعل يلة القاعدي اد الوس اعتم
ذا  ي وك اب المدرس وص الكت الخص

  الشعار المطبق في االعتماد، 

اب  -  ى الكت ة عل عار المطبق األس
عا  ا خاض اره منتوج ي، باعتب المدرس

  ظام األسعار المقننة. لن
  

  الفصل الثالث 
المصادقة على الوسائل المكملة  

والوسائل المستعملة والكتاب شبه 
  المدرسي

  
ادة  ائل  : 20 الم ى الوس ادقة عل المص

تعملة، وال  ائل المس ة والوس المكمل
ي  ي ه به المدرس اب ش ا الكت سيما منه
ه  ن خالل رخص م ذي ي راء ال اإلج

ة  ف بالتربي وزير المكل ة اال لوطني
ا  دم طلب ذي ق ف ال ر أو المؤل للناش
للحصول على المصادقة بطباعة و/أو 
ذه  ويق ه تيراد وتس أليف و/أو اس ت

  الوسائل والكتب. 
  
ة   ف بالتربي وزير المكل تأتي رخصة ال

ن  الوطنية، بعد إشعار مسبق ومبرر م
ادة ي الم ذكورة ف ادقة الم ة المص  لجن

يم   21 بكات تقي ى ش تنادا إل اه، اس أدن
  ر شروط سبق إعدادها. دفت
  
ادة  ادقة  : 21 الم نح المص ع م يخض

ائل  ة والوس ائل المكمل ى الوس عل
به  اب ش ا الكت يما منه تعملة، ال س المس
دى  أ ل ة تنش رأي لجن ي، ل المدرس
ة  ة الوطني ف بالتربي وزير المكل ال

نص  لب ال ي ص دعى ف ة ´´وت لجن
  ´´.  المصادقة
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ادة  ة  : 22 الم ادقة لجن ة المص لجن
ددة اال ن متع كل م ات، تتش ختصاص

أساتذة ومفتشين وخبراء مختصين في 
وم غالل ة والعل وم التربي ات وعل

ة  وم الدقيق اإلنسانية واالجتماعية والعل
ون  ا والفن ة والتكنولوجي والتجريبي
ن  والتربية البدنية والرياضية. كما يمك
ة أو  ع هيئ اءة تتب أي كف تعين ب أن تس

  مؤسسة مختصة في هذا المجال. 
  
ح بالعضوية في لجنة المصادقة ال يسم 

ة  ائل المكمل ري الوس ؤلفي وناش لم
اب  تعملة والكت ائل المس به  والوس ش

  المدرسي. 
  
ادة  ادقة،  : 23 الم ة المص ولى لجن تت

  على الخصوص، ما يأتي : 
ب  -  يم حس دول تقي يل ج د بالتفص تع

ة  ة والعلمي فات البيداغوجي المواص
يلة  ل وس ة بك ة الخاص ة والفني والتقني

ن ائل  م ة والوس ائل المكمل الوس
  والكتاب شبه المدرسي،  المستعملة 

ة  -  اريع المتعلق رة المش ري خب تج
تعملة  ائل المس بالوسائل المكملة والوس
دفتر  ا ل ي، وفق به المدرس اب ش والكت

  الشروط التقني المنجز. 
  
يرها   ادقة وس ة المص تحدد تشكيلة لجن

ف  وزير المكل ن ال رار م ب ق بموج
  طنية. بالتربية الو

  
ادة  ادقة  : 24 الم ب المص دم طل يق

ة  ى لجن ي، إل ف إداري وتقن ا بمل مرفق
ف  ر أو المؤل ل الناش ن قب ادقة م المص

ب وصل  احب الطل المعني. ويسلم ص
  إيداع الملف. 

  
ة  : 25 المادة  يلة مكمل ل وس تخضع ك

ي  به مدرس ووسيلة مستعملة وكتاب ش
ة  ل لجن ن قب ة م ة تقييمي ى دراس إل

ادقة، ال ل ال المص ي أج رار ف اذ ق تخ
تة اوز س ن  ) 6( يتج داء م هر، ابت أش

  تاريخ إيداع طلب المصادقة. 
  
يتوج التقييم اإليجابي لكل  : 26 المادة 

اب  وسيلة مكملة ووسيلة مستعملة وكت
  المصادقة. بشبه مدرسي 

  
ادة رر  : 27 الم رفض المب د ال عن

ة  يلة مكمل ى وس ادقة عل ب المص لطل
تعملة و/أ يلة مس به و/أو وس اب ش و كت

ف  ر أو المؤل ن الناش ي، يمك مدرس
ل  ع ك د رف ادقة بع ب المص ادة طل إع

  التحفظات. 
  
ادقة   ائي للمص رفض النه ة ال ي حال ف

يلة  ة و/أو وس يلة مكمل ى أي وس عل
ي، ال  به مدرس اب ش مستعملة و/أو كت
ترجاع  ف اس ر أو المؤل ن الناش يمك

ة لت الغ المدفوع اريف غالمب ة مص طي
  طلب المصادقة. 

  
ادةال  روط  : 28 م ى ش ادة عل زي

ر  ة بنش طة الخاص ة األنش ممارس
ي  ذكورة ف ويقه الم الكتاب وطبعه وتس

ادة م 8 الم انون رق ن الق - 15 م
ي  13 ؤرخ ف ام  28 الم ان ع  رمض

نة  15 الموافق  1436 و س  2015 يولي
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ى  ادقة عل تم المص اله، ت ذكور أع والم
ائل  ية والوس به المدرس ب ش الكت

يغتها المكملة والوسائل المس تعملة بص
  الورقية والرقمية، التي : 

  ايات البيداغوجية، غتطابق ال - 
حيحة  -  ات ص ى معلوم وي عل تحت

  ودقيقة، 
طة  -  ارين وأنش ات وتم رح تطبيق تقت

  متنوعة، 
ن  -  ة م ة والتقني ايير العلمي تحترم المع

هولة  حيث األمن  والجمال والمتانة وس
  االستعمال، 

ؤلفين  -  وق الم رم حق وق تحت والحق
  المجاورة. 

  
ادة  ف  : 29 الم وزير المكل دد ال يح

رار،  ب ق ة، بموج ة الوطني بالتربي
تعمال  دود اس روط وح كال وش أش
ة  يلة المكمل ى الوس ادقة عل المص
ى  تعملة، وعل يلة المس والوس
ي،  به المدرس اب ش وص، الكت الخص
ي  ق ف عار المطب دد الش ا يح كم

  المصادقة. 
  
ادة  ائ : 30 الم ط للوس مح فق ل يس

ب  تعملة والكت ائل المس ة والوس المكمل
ا  ادق عليه ية المص به المدرس ش

  بالتداول داخل المؤسسات التربوية. 
  
ادة  ة  : 31 الم غ وزارة التربي تبل

الوطنية المصالح المعنية للدولة بقائمة 
تعملة  ائل المس ة والوس ائل المكمل الوس
ادق  ية المص به المدرس ب ش والكت

  عليها. 

يسمح بطبع أو نشر أو ال  : 32 المادة 
ة  ائل المكمل ل الوس استيراد وتسويق ك
ى  تعملة، وعل ائل المس والوس
الخصوص، الكتب شبه المدرسية غير 
ة  ن وزارة التربي ا م ادق عليه المص

  الوطنية. 
  
ادة  ادقة،  : 33 الم ى المص ادة عل زي

ة  ائل المكمل ة الوس ع قائم تخض
ى  تعملة، وعل ائل المس والوس

وص به ال الخص ب ش ية الكت مدرس
لم  ة تس ى رخص تيرادها، إل رر اس المق
ق  ارة وف الح وزارة التج ن مص م
ر  ي األم ا ف وص عليه الشروط المنص

م  ي  04- 03رق ؤرخ ف ادى   19الم جم
ق   1424األولى عام  و   19المواف يولي

نة  تمم  2003س دل والم ، المع
  والمذكور أعاله. 

  
  الفصل الرابع
  أحكام مالية

   
ادة د االعتم : 34 الم ادات تقي

ة  الضرورية لسير لجنة االعتماد ولجن
ة  ة وزارة التربي ي ميزاني ادقة ف المص

  الوطنية. 
  
ادة  ي  : 35 الم اء لجنت ى أعض يتقاض

ون  ذا المقيم ادقة وك اد والمص االعتم
دد مبل ا يح ات غتعويض ه وكيفي

ين  هتخصيص ترك ب رار مش بموجب ق
ة  ة الوطني ف بالتربي وزير المكل ال

  ة. والوزير المكلف بالمالي
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  الفصل الخامس 
  أحكام انتقالية وختامية 

  
ادة  اوز  : 36 الم ة ال تتج نح مهل تم

الث ( خاص  3ث نوات لألش ) س
عين  ويين الخاض ين والمعن الطبيعي

انون ون   للق ذين يمارس ري ال الجزائ
دعائم  ائل وال ال الوس ي مج أنشطتهم ف
ع  اطهم م ة نش ة، لمطابق البيداغوجي

ن  داء م اريخ أحكام هذا المرسوم، ابت ت
  نشره في الجريدة الرسمية. 

  
يترتب على مخالفة أحكام  : 37 المادة 

ادتين ى  32 و 28 الم ين عل المتعلقت
ى  ادقة عل روط المص والي بش الت

ائل ال ة والوس ائل المكمل تعملة الوس مس
ي ي بص به المدرس اب ش ته غوالكت
  الورقية والرقمية، وكذا منع طبعها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تيراده رها واس ل ونش ويقها قب ا وتس
ات  ق العقوب ادقة، تطبي المص
ريع  ي التش ا ف وص عليه المنص

  المعمول به. 
  
ادة  ذا  : 38 الم ام ه ري أحك تس

ي  ره ف اريخ نش ن ت داء م وم ابت المرس
  الجريدة الرسمية. 

  
ادة  ام غتل : 39 الم ع األحك ى جمي

  المخالفة لهذا المرسوم. 
  
ادة  ي  : 40 الم وم ف ذا المرس ر ه ينش

دة ا ة الجري مية للجمهوري لرس
  الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 

   
  2017 نوفمبر  15في  الجزائر

  الوزير األول
  أحمد أويحيى
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 مؤّرخ 373-17 رقم تنفيذي مرسوم
ي ع 6 ف اني ربي ام الث  1439 ع

ق  مبر 25المواف نة  ديس ، 2017س
من اء يتض طات إنش اء متوس  وإلغ

 .أخرى
 

  ،األول الوزير إنّ 
 
اء  ى بن رت عل رة قري ة وزي  التربي

  ،الوطنية
  

يّما، ال الدّستور على وبناء ان  س المادت
  ) منه،2(الفقرة  143و  99-4

  
انون ىمقتضو ب م الق  04-08 رق

ي  ؤرخ ف رم 15الم ام مح  1429 ع
قالموا اير 23 ف نة ين  2008 س

وجيهي القانونوالمتضمن  ة الت  للتربي
  ،منه 82المادة  سيما ال، الوطنية

  
ي ومرسالم ىمقتضو ب م الرئاس  رق
ي  14-01 ؤرخ ف ع  3الم  األول ربي

ام قالموا 1435 ع اير 5 ف نة ين  س
ذي 2014 دد ال ات يح مية كيفي  تس

اتالم اكن ؤسس اني وا واألم لمب
  تها،تسمي إعادة أو العمومية

  
ومالم ىمقتضو ب ي رس م الرئاس  رق
ي  17-242 ؤرخ ف دة ذي 23الم  القع

ام قالموا 1438 ع نة غشت 15 ف  س
وزيرين تعي منضو المت 2017  ال
  ،األول

  
ومالم ىمقتضو ب ي رس م الرئاس  رق
ي  17-243 ؤرخ ف دة ذي 25الم  القع
ام قالموا 1438 ع نة غشت 17 ف  س

منو المت 2017 اءين تعي ض  أعض
  ،الحكومة

  
  :  يأتي ما يرسم

  
ن ابتداء تنشأ:  ولىألالمادة ا م م  موس

دخول يالم ال ، 2017-2016 درس
ق ي الملح ذكورة ف طات  الم  المتوس

  االول بهذا المرسوم.
  

ادة  وم  2الم ن مرس داء م ى، ابت : تلغ
ي  دخول المدرس ، 2017-2016ال

ق  ي الملح ذكورة ف طات الم المتوس
  الثاني بهذا المرسوم.

  
ا ر:  3دة الم ذا ينش ي  ه وم ف المرس

دة ميّة الجري ة الّرس  للجمهوريّ
  .الّشعبيّة قراطيّةيمالدّ  الجزائريّة

  
  2017 ديسمبر 25 في الجزائر

 لوزير األولا
أويحيى أحمد
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  األولالملحق 
  2016/2017 الدراسية للسنةقائمة المتوسطات المنشأة 

  
رمز 
رمز   الوالية  الوالية

رقم التعريف   البلدية  البلدية
  العنوان  تسمية المؤسسة  الوطتي

 أوالد-زيان زيرم متوسطة 8546 توقريت 02 11 الشلف  02
 توقريت موهني

  البواقي أم  04
 البيضاءعين  نسومر فاطمة اللة متوسطة 8547 البيضاءعين  04 03
 مليلةعين  عقيلة حداد متوسطة 8548 مليلةعين  04 06
 الضلعة بولخراس بوكارنوس متوسطة 8549 الضلعة 04 14

 باتنة  05

 القادر عبد أزيل 05 15
 القادر عبد أزيل القرنيني متوسطة 8550 (متكواك)

 (متكواك)
 بن أحمد الشهيد متوسطة 8551 الشعبة وادي 05 37

 الشعبة وادي عمار بن سخرية

ابن  العباسي أحمد متوسطة 8552 تكسلنت 05 38
 تكسلنت الرحمان عبد

  بجاية  06
 محند معمري الشهيد متوسطة 8553 فرعون 06 03

  أرزقي
 فرعون

 أكفادو أمزيان محند إريد متوسطة 8554 أكفادو 06 42

 عقبة سيدي الجديدة عقبة سيدي متوسطة 8555 عقبة سيدي 07 11  بسكرة  07

  البويرة  10
 البويرة محمد بوصافر متوسطة 8556 البويرة 10 01

 قرومة أحمد بن محمد حطاب متوسطة 8557 قرومة 10 03

 الغزالن سور بلقاسم شريف العربي متوسطة 8558 الغزالن سور 10 38
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 (تابع) األولالملحق 
رمز 
رقم التعريف   البلدية  رمز البلدية  الوالية  الوالية

  العنوان  تسمية المؤسسة  الوطتي

 تامنغست تافسيت الجديد الحي متوسطة 8559 تامنغست 11 01  تامنغست  11

  تبسة  12

 تبسة التبسي العربي الشيخ متوسطة 8560 تبسة 12 01
 عاترال بئر الجديدة العاتر بئر متوسطة 8561 العاتر بئر 12 02
 العقلة الجديدة العقلة متوسطة 8562 العقلة 12 13
  الذهب بئر   الجديدة فضةعين ال متوسطة 8563  الذهب بئر 12 14

  تلمسان  13

 تلمسان الجديدة أوجليدة متوسطة 8564 تلمسان 13 01
 تالوتعين  السعادنية متوسطة 8565 تالوتعين  13 03
 السواني بوجنان ديسي متوسطة 8566 السواني 13 08
 ميمون أوالد الجديدة ميمون أوالد متوسطة 8567 ميمون أوالد 13 13
 بوغرارة حمام الجديدة بوغرارة حمام متوسطة 8568 بوغرارة حمام 13 28
 السواحلية الجديدة السواحلية متوسطة 8569 السواحلية 13 29
 الثالثاء سوق الثالثاء سوق متوسطة 5870 الثالثاء سوق 13 33
 شتوان الصفصاف حي متوسطة 8571 شتوان 13 50

  تيزي وزو  15
 مكيرة محمد لونة متوسطة 8572 مكيرة 15 26
 أغريب تمعسيت أعمر يرمش متوسطة 8573 أغريب 15 53
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 (تابع) األولالملحق 
رمز 
رمز   الوالية  الوالية

رقم التعريف   البلدية  البلدية
  العنوان  ةتسمية المؤسس  الوطتي

16  

 الجزائر
  شرق -

 بن مسكن 1078 حي متوسطة 8574 براقي 16 14
 براقي طلحة

 الكيفان برج الدبلوماسي الحي متوسطة 8575 الكيفان برج 16 30

) 762+668( حي متوسطة 8576 هراوة 16 39
 هراوة مسكن

  -الجزائر
 مسوس بني حدادي بني متوسطة 8577 مسوس بني 16 32  وسط

 - لجزائرا
  غرب

 مسكن 500 حي متوسطة 8578 الحمامات 16 24
 الحمامات الحمامات

 تسالة المرجة المرجة  تسالة متوسطة 8579 تسالة المرجة 16 34

 مسكن 1194 حي متوسطة 8580 بئرتوتة 16 36
 توتة بئر سيدي أخضر

 يليةالم  مركز يليةالم متوسطة 8581 يليةالم 17 09  جيجل 18

  فسطي  19
 الكبيرةالعين  لعلى هني متوسطة 8582 الكبيرةالعين  19 02
 موحلي بني زروق شتوت متوسطة 8583 موحلي بني 19 46
 ماوكالن الجديدة ماوكالن متوسطة 8584 ماوكالن 19 55

  سكيكدة 21
 زردازة مركز زردازة متوسطة 8585 زردازة 21 17
 حمادي ةمسون حي متوسطة 8586 كرومة حمادي 21 37

 كرومة

 سيدي  22
  بلعباس

 مرين الجديدة مرين متوسطة 8587 مرين 22 22
 ثاورة سحالة ثاورة سحاولة متوسطة 8588 ثاورة سحالة 22 39
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 (تابع) األولالملحق 
رمز 
رمز   الوالية  الوالية

رقم التعريف   البلدية  البلدية
  العنوان  تسمية المؤسسة  الوطتي

 قالمة 1قالمة  الجديدة وسطةمت 8589 قالمة 24 01  قالمة  24
 قالمة 2قالمة  الجديدة وسطةمت 6590

 بوشقوف الجديدة بوشقوف متوسطة 8591 بوشقوف 24 25

  قسنطينة 25 01  قسنطينة  25

 وفىالمت اهدلمجا متوسطة 8592
  قجور محمود

 وفىالمت اهدلمجا متوسطة 8593  قسنطينة
  محمد خباب

 فانون فرانتز متوسطة 5894

  المدية 26
01 26 

 
 

  المدية

 محمد تركي بكير متوسطة 8595

 زرقاوي الجديدة توسطةالم 8596  المدية
  محمد

 بدع عثماني الجديدة توسطةالم 8597
  الرحمن

  تابالط  لطرش بن محمد متوسطة 8598  تابالط 26 52

 صيادة الحشم متوسطة 8599 صيادة 27 02 مستغانم  27
 معمش حاسي معمش حاسي متوسطة 8600 معمش حاسي 27 26

 المسيلة  28

 / بلقاسم بوعافية متوسطة 8601 قبالة عدي أوالد 28 14
 الخير

 عدي أوالد
 قبالة

 الحجلعين  الجديدة الحجلعين  متوسطة 8602 الحجلعين  28 17

 العمراوي الشهيد متوسطة 8603  بوسعادة 28 20
  دةبوسعا  عمر / محمد
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 (تابع) األولالملحق 
رمز 
رمز   الوالية  الوالية

رقم التعريف   البلدية  البلدية
  العنوان  تسمية المؤسسة  الوطتي

  ورقلة  30

 ورقلة جمعي الطيب اهدلمجا متوسطة 8604 ورقلة 30 01

 حشاني اهدلمجا متوسطة 8605 الرويسات 30 05
 الرويسات قريشي

 قارينالم مرةغ متوسطة 8606 قارينالم 30 19
 قديل جالط اإلخوة متوسطة 8607 قديل 31 02  وهران  31

 إيليزي بلبشير حي متوسطة 8608 إيليزي 33 01  إيليزي  33
 أميناس إن العرافي بركات متوسطة 8609 أميناس إن 33 06

 برج  34
 بوعريريج برج 34 01  بوعريريج

 علي بلعزوق اهدلمجا متوسطة 8610
 برج  )علي باباالمدعو (

 بوعريريج برج متوسطة 8611 بوعريريج
  الجديدة

 زموري رابح زناز الشهيد متوسطة 8612 زموري 35 10  بومرداس  35
 حمادي الجديدة حمادي متوسطة 8613 حمادي 35 30

  الوادي  39

 مسكن 420 حي متوسطة 8614 الوادي 39 01
 الوادي تكسبت

 المقرن  عةانالمن حي متوسطة 8615 المقرن 39 18
 العقلة العقيلة متوسطة 8616 العقلة 39 25
 المغير مسكن 940 حي متوسطة 8617 المغير 39 27
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 (تابع) األولالملحق 
رمز 
رمز   الوالية  الوالية

رقم التعريف   البلدية  البلدية
  العنوان  تسمية المؤسسة  الوطتي

 سوق  41
  أهراس

  أهراس سوق 41 01

 عايبيال الشهيد متوسطة 8618
  محمد بن العياشي

 بلقاسم بوعافية متوسطة 8619  أهراس سوق
  )رشد ابن حي( ابراهيم بن

 طيب دريسي الشهيد متوسطة 8620
  أحمد بن

 الحنانشة الجديدة الحنانشة متوسطة 8621 الحنانشة 41 03

 بن الناصر بوبكر متوسطة 8622 تيفاش 41 06
 تيفاش صالح

 تيبازة البلج متوسطة 8623 تيبازة 42 01  تيبازة  42
 القليعة الجديدة القليعة متوسطة 8624 القليعة 42 24

 شيرةالم الهاشمي بليل الشهيد متوسطة 8625 شيرةالم 43 26 ميلة  43
 زدين محمد بوتاقة متوسطة 8626 زدين 44 17 الدفلىعين   44

عين   46
 تموشنت

 موشنتعين ت درأحمدقوي بن متوسطة 8627 موشنتعين ت 46 01
 العامرية بختي شراير الشهيد متوسطة 8628 العامرية 46 19

  غرداية  47

 بوشلقة اهدلمجا متوسطة 8629 غرداية 47 01
 غرداية  سالم بن الساسي

 الجديدة بونورة متوسطة 8631  بونورة الجديدة يزقن بني متوسطة 8630  بونورة 47 10

 أحمد الحاج العالمة متوسطة 8632 نصورةالم 47 13
 نصورةالم  مصطفى
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 (تابع) األولالملحق 
رمز 
رمز   الوالية  الوالية

رقم التعريف   البلدية  البلدية
  العنوان  تسمية المؤسسة  الوطتي

  غليزان  48

 طمرالم محمد بلعاليا اهدلمجا متوسطة 8633 طمرالم 48 17

 دداو بن الحاج أوالد متوسطة 8634 داود بن 48 35

 الولجة الولجة متوسطة 8635 الولجة 48 36

 سيدي مرجة الغرايب دوار متوسطة 8636 عابد سيدي مرجة 48 37
 عابد
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  الثاني لحقالم
   2016/2017 الدراسية لسنةقائمة المتوسطات الملغاة ل

رمز 
رمز   الوالية  الوالية

رقم التعريف   البلدية  البلدية
  العنوان  تسمية المؤسسة  الوطتي

القديم  محمندأمزيان إريد متوسطة 00392 أكفادو 06 42  بجاية  06
 أكفادو  )هدم(ت

  تلمسان  13
 تحول( أحمد مصطفى بن متوسطة 00757 صبرة 13 06

 صبرة  )كملحق الستعمالها

 تحول( مهيدي بن مرسى متوسطة 00810 مهيدي بن مرسى 13 39
  )ابتدائية مدرسة

 مرسى
  مهيدي بن

  وزو تيزي  15
 تامضيقت محمد لونة متوسطة 03924 مكيرة 15 26

 مكيرة  )هدم(ت

 تمعسيت أعمر يرمش متوسطة 03926 أغريب 15 53
 أغريب  )كملحقة استعملت(

 - الجزائر  16
 تحول( 2 حدادي بني حي متوسطة 03328 مسوس بني 16 32  وسط

 مسوس بني  )ثانوية إلى

 تابالط  )هدمت( لطرش بن محمد متوسطة 01978 تابالط 26 52 المدية  26

 تهيأ( العرافي بركات متوسطة 02123 أميناس إن 33 06 إيليزي  33
 أميناس إن  )نطقةالم ألساتذة كإقامة

عبن   44
يمة القد محمد بوتاقة متوسطة 02930 زدين 44 17 الدفلى

 زدين  )تهدم(
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 مؤّرخ  374-17 رقم تنفيذي مرسوم
ـف ـربي 6 يـ اني عــ ـع الث  1439 امــ

ق  مبر 25المواف نة  ديس ، 2017س
 .أخرى وإلغاء ثانويات يتضمن إنشاء

 
  ،األول الوزير إنّ 
 
اء  ى بن ر عل رة تقري ة وزي  التربي

  ،الوطنية
  

يّما، ال الدّستور على وبناء ان  س المادت
  ) منه،2(الفقرة  143و  99-4

  
انون ىمقتضو ب م الق  04-08 رق

ي  ؤرخ ف رم 15الم ام مح  1429 ع
ـفالموا ـيناي 23 قــ  2008  ةــسن رـ

وجيهي القانونوالمتضمن  ة الت  للتربي
  ،منه 82المادة  سيما ال، الوطنية

  
ومالم ىمقتضو ب ي رس م الرئاس  رق
ي  14-01 ؤرخ ف ع  3الم  األول ربي

ام قالموا 1435 ع اير 5 ف نة ين  س
ذي 2014 دد ال ات يح مية كيفي  تس

اتالم اكن ؤسس اني وا واألم لمب
  تها،تسمي إعادة أو العمومية

  
ومالم ىمقتضو ب ي  رس م الرئاس  رق
ي  17-242 ؤرخ ف دة ذي 23الم  القع
ام قالموا 1438 ع نة غشت 15 ف  س

منو المت 2017 وزيرين تعي ض  ال
  ،األول

  
ومالم ىمقتضو ب ي رس م الرئاس  رق
ي  17-243 ؤرخ ف دة ذي 25الم  القع
ام قالموا 1438 ع نة غشت 17 ف  س

منو المت 2017 اءين تعي ض  أعض
  ،الحكومة

  
  :  يأتي ما يرسم

  
ن ابتداء تنشأ:  ولىألالمادة ا م م  موس

دخول يالم ال ، 2017-2016 درس
الثانويات  المذكورة في الملحق االول 

  بهذا المرسوم.
  

ادة  وم  2الم ن مرس داء م ى، ابت : تلغ
ي  دخول المدرس ، 2017-2016ال

اني  الثانويات  المذكورة في الملحق الث
  بهذا المرسوم.

  
ا ر:  3دة الم ذا ينش ي  ه وم ف المرس

دةا ميّة لجري ة الّرس   للجمهوريّ
  .الّشعبيّة قراطيّةيمالدّ  الجزائريّة

  
  2017 ديسمبر 25 في الجزائر

 الوزير األول
  أويحيى أحمد
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  األولالملحق 
  2016/2017 الدراسية للسنةالمنشأة  الثانوياتقائمة 

 
رمز 
  الوالية

  الوالية
رمز 
  البلدية

  البلدية
رقم التعريف 

  الوطتي
  العنوان  ةتسمية المؤسس

  الشلف  02
 8637 الشلف 02 01

 عبد بغداوي الشهيد ثانوية
 القادر

 الشلف

 توقريت القادر عبد نواري الشهيد ثانوية 8638 توقريت 02 11
 الشطية أحمد قادري الشهيد ثانوية 8639 الشطية 02 20

 قويدر بن محمد باي ثانوية 8640 مخلوف سيدي 03 11  األغواط  03
 سيدي

 مخلوف

  باتنة  05

 بوزينة بوزينة ثانوية 8641 بوزينة 05 35

 شعبة وادي 05 37
8642 

 عمار حميش الشهيد ثانوية
  الصالح محمد بن

 شعبة وادي
8643 

 الطاهر فليس بن الشهيد ثانوية
  عمار بن

  الحاسي  مركز الحاسي ثانوية 8644 الحاسي 05 57

  بجاية  06
 فرعون أرزقي محند يزيان ثانوية 8645 فرعون 06 03
 أمالو أمالو ثانوية 8646 أمالو 06 16
 توجة توجة ثانوية 8647 توجة 06 19
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  (تابع) األولالملحق 
رمز 
رمز   الوالية  الوالية

رقم التعريف   البلدية  البلدية
  العنوان  تسمية المؤسسة  الوطتي

  بجاية  06

 أدكار الجديدة أدكار ثانوية 8648 أدكار 06 24

 محند أوداك الشهيد ثانوية 8649 شميني 06 29
 شميني أغرام

 بوحمزة بوحمزة ثانوية 8650 بوحمزة 06 37

 محمد بومعزة اهدلمجا ثانوية 8651 القايد ذراع 06 45
 القايد ذراع بشير

المتوفي حسين  اهدلمجا ثانوية 8652 نبربر تيزي 06 49
 نبربر تيزي  أحمدأيت 

 معوش بني الهاشمي لوجاني ثانوية 8653 معوش بني 06 50

  بسكرة  07

 بسكرة الجديدة العالية ثانوية 8654 بسكرة 07 01
 البرانس مركز البرانس ثانوية 8655 البرانس 07 03

رأس الميعاد  07 06
 رأس الميعاد  مركز يعادالم رأس ثانوية 8656 )ساسي أوالد(

 أوالد( بسباس 07 07
 بسباس النعيمي نعيم الشيخ ةثانوي 8657 )حركات

 عقبة سيدي مركز عقبة سيدي ثانوية 8658 عقبة سيدي 07 11
 الناقةعين  مركز الناقةعين  ثانوية 8659 الناقةعين  07 14
 طولقة مركز طولقة ثانوية 8660 طولقة 07 21
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  (تابع) األولالملحق 
رمز 
رمز   الوالية  الوالية

ريف رقم التع  البلدية  البلدية
  العنوان  تسمية المؤسسة  الوطتي

 ونيف بني ونيف بني الجديد الحي ثانوية 8661 ونيف بني 08 21  بشار  08

 ونفوفالمتوفي اهدلمجا ثانوية 8662 موزاية 09 12  البليدة  09
 موزاية  إبراهيم

 األربعاء عمر مالكي الشهيد ثانوية 8663 األربعاء 09 17

 بوكرم أحمد بن رمضان تواتي ثانوية 8664 بوكرم 10 34  البويرة  10
 بسامعين  أحمد عماري ثانوية 8665 بسامعين  35 10

  تبسة  12

 تبسة التبسي العربي ثانوية 8666 تبسة 12 01
 العاتر بئر الطاهر فارس ثانوية 8667 العاتر بئر 12 02

 محمود الشريف اهدلمجا ثانوية 8668 الشريعة 12 03
 الشريعة  علي بن

 لكالما عبد مالكية الشهيد ثانوية 8669 قوريقر 12 16
 قوريقر  القادر عبد بن

 إبراهيم براكشي اهدلمجا ثانوية 8670 علي أم 12 21
 علي أم  سليمان بن

 براهمية اهدلمجا ثانوية 8671 ثليجان 12 22
 ثليجان  أحمد بن بومعراف

 الدّير بولحاف مركز الدّير بولحاف ثانوية 8672 الدّير بولحاف 12 25
 فركان مركز فركان ثانوية 8673 فركان 12 28
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  (تابع) األولالملحق 
رمز 
رمز   الوالية  الوالية

رقم التعريف   البلدية  البلدية
  العنوان  تسمية المؤسسة  الوطتي

  تلمسان  13

 تلمسان الجديدة أوجليدة ثانوية 8674 تلمسان 13 01
 الوتعين ت نحالةعين  ثانوية 8675 الوتعين ت 13 03
 السواني السواني ثانوية 8676 السواني 13 08
 زناتة زناتة ثانوية 8677 زناتة 13 16

 بني ترني هديل بني ترني ثانوية 8678 هديل بني ترني 13 23
 هديل

 حمام بوغرارة حمام ثانوية 8679 بوغرارة حمام 13 28
 بوغرارة

 السواحلية الجديدة السواحلية يةثانو 8680 السواحلية 13 29
15 
  وزو تيزي  

 وزو تيزي بوخالفة ثانوية 8681 وزو تيزي 15 01
 واقنون تامدة ثانوية 8682 واقنون 15 24

16  

 - الجزائر
 هراوة  مسكن 768+668 حي  ثانوية 8683 هراوة 16 39  شرق

 - الجزائر
 مسوس بني الجديدة مسوس بني ثانوية 8684 مسوس بني 16 32  وسط

 - الجزائر
 الدرارية القمم ثانوية 8685 الدرارية 16 49  غرب

 الدابوسي ثانوية 8686
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  (تابع) األولالملحق 
رمز 
رمز   الوالية  الوالية

رقم التعريف   البلدية  البلدية
  العنوان  تسمية المؤسسة  الوطتي

  جيجل  18

  الشحنة األحواط ثانوية 8687  الشحنة 18 08

22 18 
 بني وذريعةب

  ياجيس
 ياجيس بني بوذريعة ثانوية 8688

 بني بوذريعة
  ياجيس

25 18 
 بني الجمعة

  حبيبي
 حبيبي بني الجمعة ثانوية 8689

 بني الجمعة
  حبيبي

  سطيف  19

 العلمة الجديدة العلمة ثانوية 8690 العلمة 19 20
 ورتيالن بني حمداد تواتي الشهيد ثانوية 8691 ورتيالن بني 19 22
 الغول سرج الغول سرج ثانوية 8692 الغول سرج 19 35
 قنزات قنزات ثانوية 8693 قنزات 19 41

  سكيكدة  21
 عزابة الجديدة عزابة ثانوية 8694 عزابة 21 04
 زردازة عمار نكاكعة ثانوية 8695 زردازة 21 17

22  
 سيدي
  بلعباس

01 22 
 سيدي
  بلعباس

 مبارك طاهري ثانوية 8696
 سيدي
  بلعباس

 عامر سيدي أحمد رفراف ثانوية 8697 عامر سيدي 23 11  عنابة  23

  ڤالمة  24
  ڤالمة الجديدة ڤالمة ثانوية 8698  ڤالمة 24 01
 الزناتي وادي الجديدة الزناتي وادي ثانوية 8699 الزناتي وادي 24 04

 قسنطينة حراث الطاهر سعدي ثانوية 8700 قسنطينة 25 01  قسنطينة  25
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  (تابع) األوللحق الم
رمز 
رمز   الوالية  الوالية

رقم التعريف   البلدية  البلدية
  العنوان  تسمية المؤسسة  الوطتي

  المدية  26

 معرف أوالد معرف أوالد ثانوية 8701 معرف أوالد 26 03
 بوسكن بوعمامة الشيخ ثانوية 8702 بوسكن 26 19
 مغراوة وإخوته العربي يحياوي ثانوية 8703 مغراوة 26 39
 السمار ذراع السمار ذراع ثانوية 8704 السمار ذراع 26 54

 هللا مع أوالد هللا مع أوالد ثانوية 8705 هللا مع أوالد 27 26  نممستغا  27

 سيلةالم  28
 الشيخ اهدلمجا العالمة ثانوية 8706  بلعايبة 28 15

  بلعايبة  الشريف بن بلحسن

 اوالد( منعة 28 39
 / بلقاسم مهيدي الشهيد يةثانو 8707  )عطية

  النوي بن السعدي
 اوالد( منعة

  )عطية

 ورقلة  30

 ورقلة القادر عبد مدكن اهدلمجا ثانوية 8708 ورقلة 01 30

 عبد بن حاسي احميدة شرودة بن ثانوية 8709 هللا عبد بن حاسي 30 12
 هللا

 قارينالم سعدون عميش اهدلمجا ثانوية 8710 قارينالم 30 19

 وهران  31
 الجير بئر الزوبير شقرون ثانوية 8711 الجير بئر 31 03
 تليالت وادي سعيد كبير دني ثانوية 8712 تليالت وادي 31 11

 البيض  32

 بريزينة الجديدة بريزينة ثانوية 8713 بريزينة 32 04

 األبيض 32 07
 بن بوعمامة سماحي ثانوية 8714  الشيخ سيدي

 أحمد
 األبيض

  الشيخ سيدي
 سليمان سيدي إسماعيل براهمي ثانوية 8715 سليمان سيدي 32 21
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  (تابع) األولالملحق 
رمز 
رمز   الوالية  الوالية

رقم التعريف   البلدية  البلدية
  العنوان  تسمية المؤسسة  الوطتي

 برج  34
 عريريج بو

 برج حميطوش عيسى ثانوية 8716 بوعريريج برج 34 01
 بوعريريج

المدعو   أحمد بن دريمع ثانوية 8717 غدير برج 34 09
 غدير برج طروشلم

 العنصر أحمد محمادي ثانوية 8718 العنصر 34 28

 شبايطة بوعائشة رابح الشهيد ثانوية 8719 مختار شبايطة 36 15 الطارف  36
 مختار

 تندوف الهوارية بوزيدي ثانوية 8720 تندوف 37 01 تندوف  37

 الوادي  39
 ينكوين منيب محمد صنديد ثانوية 8721 ينكوين 39 07
 قرنالم تمالر صحن معركة ثانوية 8722 قرنالم 39 18
 غيرالم لخضر زوبير ثانوية 8723 غيرالم 39 27

 تامزة الرحمن عبد مناصرية ثانوية 8724 تامزة 40 14 خنشلة  40

 سوق  41
 أهراس

  أهراس سوق 41 01

 بن صالح اهدلمجا ثانوية 8725
 هراسأ سوق كبلوتي

 محمد حريريش اهدلمجا ثانوية 8726
  عين الزانة عيسى بن

 الحميد عبد رواينية ثانوية 8727
  أهراس سوق رشد إبن حي - الصادق بن

 محمد تربوش ثانوية 8728
  الرحمن عبد بن

 عمارة سناني بن الشهيد ثانوية 8729  عين الزانة 17 41
  عين الزانة  هللا عبد بن
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  (تابع) األولحق المل
رمز 
رمز   الوالية  الوالية

رقم التعريف   البلدية  البلدية
  العنوان  تسمية المؤسسة  الوطتي

 تيبازة  42
 الناظور الناظور ثانوية 8730 الناظور 42 11
 مسلمون مسلمون ثانوية 8731 مسلمون 42 22

 ميلة  43

09 43 
 يحيى ابن
  الرحمن عبد

 حمود خاوة بن ثانوية 8732
 يحيى ابن
  الرحمن عبد

  زارزة مينار يليالم مبارك العالمة ثانوية 8733  زارزة مينار 43 21

 8734 خليفة سيدي 43 27
 محمد براهيمي اهدلمجا ثانوية

  يليالم
 خليفة سيدي

 الدفلىعين   44

 عريب محمد ينتيمطاوس الشهيد ثانوية 8735 عريب 44 06
 ةجليد أوت 20 ثانوية 8736 جليدة 44 07

 8737 العطاف 44 10
 حومالمر اهدلمجا ثانوية

  يحيى حجالوي
 العطاف

 8738 الصفراءعين  45 03 النعامة  45
 األربعة الشهداء ثانوية

  )الحمار(
 الصفراءعين 

46  
عين 

 تموشنت

 8739 تموشنتعين  46 01
 :زحاف الشهداء اإلخوة ثانوية

  ومحمد عودة بنعباس، 
 تموشنتعين 

 العامرية أحمد رحماني ثانوية 8740 ةالعامري 46 19
 الحساسنة الحساسنة ثانوية 8741 الحساسنة 46 21
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  (تابع) األولالملحق 
رمز 
رمز   الوالية  الوالية

رقم التعريف   البلدية  البلدية
  العنوان  تسمية المؤسسة  الوطتي

 غرداية  47
 نيعةالم بلقاسم قصر حي ثانوية 8742 نيعةالم 47 02

03 47 
 يةضا

  ضحوة بن
 شمال ضحوة بن ضاية ثانوية 8743

 ضاية
  ضحوة بن

 غليزان  48

 سعادة سيدي مركز سعادة سيدي ثانوية 8744 سعادة سيدي 48 04

 طمرالم  مركز طمرالم ثانوية 8745 طمرالم 48 17

 داود بن لزرق سروري رحو بن ثانوية 8746 داود بن 48 35
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  الثاني لحقالم
   2016/2017 الدراسية لسنةالملغاة ل الثانوياتقائمة 

  
رمز 
رمز   الوالية  الوالية

رقم التعريف   البلدية  البلدية
  العنوان  تسمية المؤسسة  الوطتي

 بجاية  06
 محند معمري الشهيد ثانوية 00518 فرعون 06 03

 فرعون  )متوسطة إلى حول(ت ) أرزقي

محند  أوداك الشهيد ثانوية 03090 شميني 06 29
 شميني  )تهدمديمة (الق أعراب

 تبسة  12

يمة القد التبسي العربي ثانوية 00692 تبسة 12 01
 تبسة  )متوسطة إلى تحول(

 00698 العاتر بئر 12 02
 الطاهر فارس اهدلمجا ثانوية

 مستودع إلى تحوليمة (القد
  يمية)ألكاد ومقر للتجهيزات

 العاتر بئر

 تلمسان  13
 فراج الرائد ةالتقني الثانوية 00743 تلمسان 13 01

 تلمسان  )للتكوين معهد إلى تحول(

 هللا عبد بكاي اهدلمجا ثانوية 04034 السواحلية 13 29
 السواحلية  )متوسطة إلى تحولالقديمة (

-يمةالقد معطي ابن ثانوية 00918 وزو تيزي 15 01 وزو تيزي  15
 وزو تيزي  )هدمت( بوخالفة

 إلى تحول( عمار اكعةنك ثانوية 03176 زردازة 21 17 سكيكدة  21
 زردازة  )متوسطة
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  (تابع) الثاني لحقالم
  

رمز 
رمز   الوالية  الوالية

رقم التعريف   البلدية  البلدية
  العنوان  تسمية المؤسسة  الوطتي

 01789 الزناتي وادي 24 04 ڤالمة  24
يمة القد الساس حفار ثانوية

 كملحقة الستعمالها تحول(
  )توسطةلم

 الزناتي وادي

34  
 برج

 وعريريجب
01 34 

 برج
  بوعريريج

02375 
يمة القد حميطوش عيسى ثانوية

  )متوسطة إلى تحول(
 برج

  بوعريريج

 08090  بونورة 47 10 غرداية  47
 تحول( الجديدة يزقن بني ثانوية

  )متوسطة إلى
  بونورة
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