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ابيوو   82خ فوو  موو ا   مرسوو ر اسيسوو 

ديسوووم ر  6الم افووو   0441 األول عوووير

نهوي  مهوير نيس وة إ، يتضمن 8102سنة 

 مدير ب زااة التربية ال طنية.

 

  ـببـخ فؤي  ـببـبموجببم سومببوا ي ممبب  س

ق ـببـولمووف 0111ما ـببـيبيببا ول ع   18

، ت هببببا سهببببما 1108ديسببببمنو مبببب    6

نوية سحديد، بصبتههم نم نب  سبديو ولسي دة 

للنبببببووسع ولهةليميببببب  بمديويببببب  ولهةلبببببي  

منوي ولةبببما   ولهل ولبببوج  ببببو وية ولثببب

 ولهوبي  ولوط ي ، إلحملههم  لا ولهقم د.

 

 

 

ابيوو   82خووة فوو  مراسووير اسيسووية م ا  

ديسوووم ر  6الم افووو   0441األول عوووير 

، تتضووووومن إنهوووووي  مهوووووير 8102سووووونة 

 مديرين للتربية ف  ال الييت.

 

  ـببـخ فؤي  ـببـبموجببم سومببوا ي ممبب  س

ق ـببـولمووف 0111ما ـببـيبيببا ول ع   18

ت هببببا سهببببما  ،1108ديسببببمنو مبببب    6

أمممؤه ، بصتهه  سبديوي   وآلتي ولسمدة 

للهوبيببب  فببب  ولوآليبببمل وآلتيببب ، لهللبببيته  

  : أخوىبوظم ف 

 

  ل  سووح، ف   آلي  ولغووط، -

 صملح ب  دودة، ف   آلي  بسلوة، -

 سيلود بو زغ ، ف   آلي  جيجل، -

ولسببببوا بود نببببي، فبببب   آليبببب    نببببد -

 ولمسيل ،

 نببد ولوحمببمك بوشوسببوو، فبب   آليبب   -

 ولنيض،

 نبببببد ولقبببببمدي أ بلةيبببببد، فببببب   آليببببب   -

 تيسمسيلي،

سحمبببد ب بببيو  يبببد، فببب   آليببب  مبببو   -

 أهووس،

 ـ سحمد ولووف ، ف   آلي  سيل .

 

    

  ـببـخ فؤي  ـبموجببم سومببوا ي ممبب  سبب

ق ــببـولمووف 0111ما ـيبيببا ول ع  بب 18

، ت هبببب  سهببببما 1108سببببمنو مبببب   دي 6

أمببببممؤه ،  وآلتيبببب  ولسببببي دي   ولسببببي دة 

  للهوبيبب  فبب  ولوآليببمل يبصببتهه  سببديو

 : وآلتي 

 

شببببو   -وليمببببي  سيملببببدي، بببببملجزو و -

 ) آلي  ولجزو و(،

نمديبببب  اجقببببووك، فبببب   آليبببب  مببببيدي  -

 بلةنمس،

 سحمد سز يي، ف   آلي  ول ةمس . -

 

 

  ـببـخ فّ ؤيـببـبموجببم سومببوا ي ممبب  س

ووفق ـببـولم 0111ما ـببـيبيببا ول ع   18

د سهما ولسي   ا، ت ه1108يسمنو م   د 6

سنميك قمديي، بصتهه سديوو للهوبي  ف  

  آلي  خ  ل .
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اجوو   84خ فوو  ا  مرسوو ر اسيسوو  موو 

مووياس سوونة  10الم افوو   0441عووير 

، يتضووومن إنهوووي  مهوووير األموووين 8102

 العير ل زااة التربية ال طنية.

 

خ ـببـس  بموجببم سومببوا ي ممبب   ـببـفؤي 

ق ــبببـووفــولم 0111ما ـبببـم  ـبببـيج 11

سهببببما  ا، ت هبببب1109سببببميس مبببب    10

 نببد ولحلببي  بلةمبببد، بصببتهه أسي ببم  ولسببي د

 مسببم لببو وية ولهوبيبب  ولوط يبب ، لهلليتببه 

 بوظيت  أخوى.

 

 

 

خمرسووو ر اسيسووو   ابيووو   5فووو   مووو ا 

ديسم ر  01 الم اف  0441الثين  عير 

، يتضمن إنهوي  مهوير مودير 8102سنة 

 التربية ف  والية تيمنغست.

 

خـبـس  ـبـبموجم سومبوا ي مم   ـبـف ؤي 

ق ـببـووفــولم 0111يبيببا ولثببمن   ببما  2

، ت هبببا سهبببما 1108ديسبببمنو مببب    01

، بصتهه سبديوو ود ند ولقمدي ب  ح ولسي د

للهوبيببب  فببب   آليببب  تمس يسبببي، لهلليتبببه 

 بوظيت  أخوى.

 

 

 

 

 

خمرسوو ر اسيسوو   ابيوو   01فوو   موو ا 

ديسم ر  85الم اف   0441الثين  عير 

نهوووووي  مهوووووير إ، يتضووووومن 8102سووووونة 

مفووتب بيلمفتةووية العيمووة لل يوودا  جيي 

 ب زااة التربية ال طنية. 

 

خـببـسبموجببم سومببوا ي ممبب     ـببـف ؤي 

  قــــولمووف 0111ما ــيبيا ولثمن    01

، ت هبببا سهبببما 1108ديسبببمنو مببب    12

بصببببتهه سته ببببم  قوجببببوا،   لبببب دولسببببي  

بملمته بببي  ولةمسببب  للنيبببدوغوجيم ببببو وية 

 إلحملهه  لا ولهقم د. ولهوبي  ولوط ي ،

 

 

 

خمرسوو ر اسيسوو   ابيوو   84فوو   موو ا 

ديسوووم ر  8الم افووو   0441األول عوووير 

، يتضمن إنهوي  مهوير نيس وة 8102سنة 

 طنية.مدير ب زااة التربية ال 

 

خـسبببموجببم سومببوا ي ممبب     ـببـف ؤي 

ق ـببـولمووف 0111ما ـببـيبيببا ول ع   11

ت هببببا سهببببما  ،1108ديسببببمنو مبببب    1

بصتههم نم ن  سبديو  دة أنيس   صمد،ولسي  

  بببو وية ي ولصبح وآلجهمم يبب لألن بة  

 ولهوبي  ولوط ي ، إلحملههم  لا ولهقم د.
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خمرسوو ر اسيسوو   ابيوو   84فوو   موو ا 

ديسوووم ر  8الم افووو   0441 األول عوووير

مهوير مودير  إنهوي ، يتضمن 8102سنة 

 .التربية ف  والية المدية

 

خـببـس بموجببم سومببوا ي ممبب    ـببـف ؤي 

ق ـببـولمووف 0111ما ـببـيبيببا ول ع   11

 ولسي د، ت ها سهما 1108ديسمنو م    1

أحمد لةو ي، بصتهه سديوو للهوبيب  فب  

  . آلي   ولمدي ، لهلليته بوظيت  أخوى

 

 

 

  ـووـير فـــووـخي  مرسوو مير اسيسوويير موو 

  ـووـالم اف 0441ير ـووـابيوو  األول ع 82

، يتضووووومنير 8102ديسوووووم ر سووووونة  6

 التعيين ب زااة التربية ال طنية.

 

خـببـسبموجببم سومببوا ي ممبب     ـببـف ؤي 

ق ـبـولمووف 0111ما ــبـيبيا ول ع   18

دول ي    ولسبب، تةببي  1108ديسببمنو مبب    6

ببببببو وية ولهوبيببببب   أمبببببممؤه ، وآلتيببببب 

 : ولوط ي 

ممسي  بةوول ، سته   بملمته ي  ولةمس   -

 دوغوجيم.يللن

حيببببمة  يطببببمع، نم نبببب  سببببديو للهقيببببي   -

 ولنيدوغوج    ولهوجيه ولمديم .

نسببوي  أيقببما، نم نبب  سببديو لألن ببة   -

 ولثقمفي    ولويمضي .

 

 

خـببـسبموجببم سومببوا ي ممبب     ـببـف ؤي 

ق ـببـولمووف 0111ما ـببـيبيببا ول ع   18

دة   ولسبببي  ، تةبببي  1108ديسبببمنو مببب    6

أمببببممؤه ، بببببو وية  وآلتيبببب دوك  ولسببببي  

 : ولهوبي  ولوط ي 

سته م بملمته ي  ولةمسب   سوما  نمس، -

 ،دوغوجيميللن

ولةزيببببز أ ببببووا، سته ببببم بملمته ببببي   -

 ،دوغوجيميولةمس  للن

مببببجي  غمشبببب ، نم نبببب  سببببديو لهقببببوي   -

 ظوسمل.ولم 

  

 

     

خمرسوو ر اسيسوو   ابيوو   82فوو   موو ا 

ديسوووم ر  6الم افووو   0441األول عوووير 

ين موووودير يوووو، يتضوووومن تع8102سوووونة 

الوووووووووودي ار الوووووووووو طن  ل مت ينوووووووووويت 

 والمسيبقيت.

     

خبموجببم سومببوا ي ممبب     ــببـف سببؤي 

ق ــببـولمووف 0111ما ـيبيببا ول ع  بب 18

 ةببببي   ولسببببي دي ،1108مبببب   ديسببببمنو  6

سصبببةتا بببب   سبببووك، سبببديوو للبببديووك 

 ولوط   لوسهحمنمل   ولمسمبقمل.
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خوو ةاسيسووي يرسووامر ابيوو   82فوو   ةم ا 

ديسوووم ر  6الم افووو   0441األول عوووير 

ين موووديرين يووو، تتضووومن تع8102سووونة 

 للتربية ف  ال الييت.

 

خبموجببم سومببوا ي ممبب     ــببـف سببؤي 

ق ــببـلمووفو 0111ما ـيبيببا ول ع  بب 18

ولسبببمدة  ةبببي  ي، 1108ديسبببمنو مببب    6

أمبببممؤه ، سبببديوي  للهوبيببب  فببب   وآلتيببب 

  : وآلتي ولوآليمل 

 ـ سحمد ولووف ، ف   آلي  بسلوة،

 ـ سحمد ب يو  يد، ف   آلي  جيجل،

يلود بو زغ ، ف   آلي  ميدي سـ 

 بلةنمس،

 ـ  ل  سووح، ف   آلي  ولنيض،

 ل ،د ني،ف   آلي  خ  وـ  ند ولسوا ب

فبببب   آليبببب  مببببو   ـببب صببببملح ببببب  دودة،

 أهووس،

 ـ  ند ولقمدي أ  بلةيد، ف   آلي  ول ةمس .

 

خ ـببـس بموجببم سومببوا ي ممبب    ـببـفؤي 

ق ـببـولمووف 0111ما ـببـيبيببا ول ع   18

ة ولسبببي د، تةبببي  1108ديسبببمنو مببب    6

سبديوي  للهوبيب   ولتب  ومبممهمم،ولسي د  

 : وآلتيهي ف  ولوآليهي  

 ، صو، ف   آلي  تنس ـ  ند ولمجيد س

ـببب   لييببب   يبببد ك، فببب   آليببب   بببي  

 تموش ي.

  

 

  ــببـخ فّ بموجببم سومببوا ي ممبب  سببؤي

ق ــببـولمووف 0111ما ـيبيببا ول ع  بب 18

ولسبببي دة   ةبببي  ت، 1108ديسبببمنو مببب    6

فب   آليب  للهوبي   ل حيوو، سديوةهديم

 .غيليزوك

 

 

 

خمووو مرسووو ر اسيسووو   ابيووو   5فووو   ا 

ديسم ر  01الم اف   0441الثين  عير 

 زااة بوو، يتضوومن التعيووين 8102سوونة 

 التربية ال طنية.

 

خــبـسبموجم سومبوا ي ممب     ــبـف ؤي 

ق ــبببـولمووف 0111يبيبببا ولثبببمن   بببما  2

دوك   ولسبي  ، يةبي  1108ديسمنو مب    01

مببببببممهمم، بببببببو وية ولهوبيبببببب  ووآلتبببببب  

 :  ــولوط ي

 ، سته م  مسم،ودح  ند ولقمدي ب  -

 شممع حممد ، سديوو للهلوي . -

 

 

 

خمرسوو ر اسيسوو   ابيوو   84فوو   موو ا 

ديسوووم ر  8الم افووو   0441األول عوووير 

، يتضوووومن تعيووووين موووودير 8102سوووونة 

 .التربية ف  والية تيزي وزو
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خ  ـببـبموجببم سومببوا ي مم   ــببـف سببؤي 

ق ـــببـولمووف 0111 يبيببا ول ع  ببما 11

أحمد  ولسي د  ، يةي  1108ديسمنو م    1

لةو ي، سديوو للهوبي  ف   آليب   تيبزي 

   . 

    

   

   

خمرسوو ر اسيسوو   ابيوو   86فوو   موو ا 

جوووينف   1الم افوو   0441الثووين  عووير 

، يتضوووومن تعيووووين مفووووتب 8102سوووونة 

جيي بوو زااة بيلمفتةووية العيمووة لل يوودا  

 .التربية ال طنية

 

خ  ـبموجببم سومببوا ي ممبب   ـببـف سببؤي 

ق ـببـولمووف 0111ما ـيبيببا ولثببمن   بب 16

د سحمبد   ولسي  ، يةي  1109جمنت  م    1

ول ويف بلهمدي، سته م بملمته ي  ولةمس  

 .للنيدوغوجي  بو وية ولهوبي  ولوط ي 

 

 

 

خموو مرسوو ر اسيسوو  ابيوو   86فوو    ا 

جوووينف   1الم افوو   0441الثووين  عووير 

المعهد  يتضمن تعيين مدير،8102سنة 

الوو طن  لتيوو ين موو اف  لتووية التربيووة 

  " فيطمة الزهرا " بيلجزاسر.  ال طنية

 

خــــس  ـموجم سوموا ي ممب   ــبـف ؤي 

ق ــولمووف 0111ما ـــبيا ولثمن   ي  16

جمبمع يةي   ولسي د ، 1109جمنت  م    1

سببديوو للمةهببد ولببوط   لهلببوي   ،مبب من 

سببببببوظت  قةببببببمف ولهوبيبببببب    فمطمبببببب  

 ولزهووء  بملجزو و.  

 

 

 

خ مرسوو ر اسيسوو  ابيوو   86فوو    موو ا 

جوووينف   1الم افوو   0441الثووين  عووير 

، يتضووومن تعيوووين موووديرين 8102سووونة 

 .للتربية ف  واليتين

 

خـــس  ــوا ي ممـبموجم سوم    ـبـف ؤي 

ق ــولمووف 0111ما ـ   ــا ولثمنـيبي 16

  ولسببببيدة تةببببي   ،1109جببببمنت  مبببب    1

د وآلتب  ومبممهمم، سبديوي  للهوبيب   ولسي  

 :  ف  ولوآليهي  وآلتيهي 

 مم د شيسوى، ف   آلي  ت د ف،ـ 

بهيج  ويممك ثوييبم مبهوت ، فب   آليب  ـ 

 تيسمسيلي.

 

 

 

خمرسوو ر اسيسوو   ابيوو   85فوو   موو ا 

جوووينف   8الم افوو   0441الثووين  عوووير 

، يتضمن تعيين نيسو  مودير 8102سنة 

 ب زااة التربية ال طنية.

 

خبموجببم سومببوا ي ممبب     ــببـف سببؤي 

ق ــببـولمووف 0111يبيببا ولثببمن   ببما  12
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د   ولسبببببي  ، يةبببببي  1109جببببمنت  مببببب    1

م ك ـبـسصةتا جملول، نم بم سبديو للهة

  ولةوقببببمل ولد ليبببب  بببببو وية ولهوبيبببب  

 ولوط ي .

 

 

 

خمرسوو ر اسيسوو   ابيوو   85فوو   موو ا 

جوووينف   8الم افوو   0441الثووين  عووير 

اسيسوووة تعيوووين ، يتضووومن 8102سووونة 

 المجلس ال طن  لل رامج.

 

خبموجببم سومببوا ي ممبب     ــببـف سببؤي 

ق ـببــولمووف 0111يبيببا ولثببمن   ببما  12

دة   ولسببببي  تةببببي  ، 1109جببببمنت  مبببب    1

ي يس  للمجلس ولبوط   ، شويت  غةمس

 للنووسع.

 

 

 

خمرسوو ر اسيسوو   ابيوو   85فوو   موو ا 

جوووينف   8الم افوو   0441الثووين  عووير 

، يتضوووومن تعيووووين مووووديرة 8102سوووونة 

المعهوووود الوووو طن  لتيوووو ين مسووووت دم  

 ر.التربية و ت سين مست اه

 

خ بموجببم سومببوا ي ممبب    ــببـف سببؤي 

 قــببـولمووف 0111 يبيببا ولثببمن   ببما 12

تةببببي   ولسببببي دة ، 1109جببببمنت  مبببب    1

سببديوة للمةهببد ولببوط    صببونيم بيببوو،

لهلببببوي  سسببببهيدس  ولهوبيبببب   تحسببببي  

 سسهووه .

 

 

 

خمرسوو ر اسيسوو   ابيوو   85فوو   موو ا 

جوووينف   8الم افوو   0441الثووين  عووير 

، يتضوووومن تعيووووين موووودير 8102سوووونة 

المعهوود الوو طن  لتيوو ين موو اف  لتووية 

التربيوووووة ال طنيوووووة ال نسوووووي  ب اليوووووة 

 .ستيف

 

خبموجببم سومببوا ي ممبب     ــببـف سببؤي 

ق ــببـولمووف 0111يبيببا ولثببمن   ببما  12

يةبببببي   ولسبببببي د ، 1109جببببمنت  مببببب    1

سببببديوو للمةهببببد  ،يببببي قممبببب آولةيببببم 

  قةببمف ولهوبيبب  ولببوط   لهلببوي  سببوظت

 .ولوط ي  ولي سمء بوآلي  مةيف

 

 

 

خمرسوو ر اسيسوو   ابيوو   85فوو   موو ا 

جوووينف   8الم افوو   0441الثووين  عووير 

، يتضوووومن تعيووووين مووووديرة 8102سوووونة 

 .التربية ف  والية تيمنغست

 

خبموجببم سومببوا ي ممبب     ــببـف سببؤي 

ق ــببـووفولم 0111يبيببا ولثببمن   ببما  12

ملهو تةي   ولسي دة  ،1109جمنت  م    1

ديوة للهوبيبب  فبب   آليبب  سبب بوصببنيةمل،

 تمس يسي.
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 ول ةنيـ  ولديمقووطيـ  ولجزو ويـ  ولجمهويي 

 وزااة التربية ال طنية

 

ل ابيو  الثوين  عوير ّ خ فو  ووّ لراا م ا

ديسوووووووم ر سووووووونة  2الم افووووووو   0441

تمووويد ، ي ووودد تةوووييلة لجنوووة االع8102

  .وسيرهي

 

   يوة ولهوبي  ولوط ي ، ّ اك

 

خ ّ ولمؤي 11-18ـ بمقهضا ولقمنوك يق  

ق ـببـولمووف 0119ما ــببـا  ّ سحببو 02فبب  

 ولمهضببببببم   1118ي ببببببميو مبببببب    11

 ولقمنوك ولهوجيه  للهوبي  ولوط ي ،

 

 01-02ـببببب  بمقهضبببببا ولقبببببمنوك يقببببب  

 0116يسضببمك  ببما  18خ فبب  ّ ولمببؤي

يوليبببو  1102مببب    يوليبببو 02 ولمووفبببق

 ولمهةلبببق بطن بببة   مبببو   1102مببب   

 وللهما،

 

  ـبببــبب  بمقهضببا ولمومببوا ولو ممبب  يق

خول 111ـ01 ذي ولقةدة  ما  12ف   مؤي 

 1101غ ببي مبب    01ولمووفببق  0118

 ولمهضبببم  تةيبببي  أ ضبببمء ولحلوسببب ، 

 ع،ّ ولمةد

 

ـببب  بمقهضبببا ولمومبببوا وله تيببب ي يقببب  

خول 162ـبب91 يبيببا ول ع  19فبب   مببؤي 

مببببنهمنو مبببب    6مووفببببق ول 0102 ببببما 

ولببب ي يحبببدد صبببوحيمل   يبببو  0991

 ،ولهوبي  ولوط ي 

 

ـببب  بمقهضبببا ولمومبببوا وله تيببب ي يقببب  

خول 020ـبب06 شببةنمك  ببما  06فبب   مببؤي 

 1106سبببميو مببب    11ولمووفبببق  0111

 ولمهضببببم  تحويببببل ولمةهببببد ولببببوط   

للنحث ف  ولهوبي  البا سؤمسب   موسيب  

 ذول طمبا  لم   تل ولوج ،

 

ولمومبببوا وله تيببب ي يقببب  ـببب  بمقهضبببا 

خول 111ـبب01 صببتو  بببما  16فبب   مببؤي 

 1101نبوفمنو مب    02ولمووفق  0119

ولبب ي يحببدد شيتيببمل  شببو ط ولحصببوع 

 ولمصمدق   لبا ولومبم ل  وآل هممد لا 

 9 آلمببيمم ولمببمدة،  ولببد م   ولنيدوغوجيبب 

 س ه،

 

ـبب  بمقهضببا ولقببووي ولببو ويي ولم ببهوك 

 0118يجببببم  ببببما  11خ فبببب  ّ ولمببببؤي

ولببب ي  1101أبويبببل مببب    11فبببق ولموو

يحببدد وله ظببي  ولببدوخل  للمةهببد ولببوط   

 للنحث ف  ولهوبي ،

 

  :  أتتقرا ميي

 

 9تةنيقبم لحلبما ولمبمدة  : الميدة األولو 

 111-01سببب  ولمومبببوا وله تيببب ي يقببب  

 0119صببببتو  ببببما  16خ فبببب  ّ ولمببببؤي

 1101نبببببببوفمنو مببببببب    02ووفبببببببق ولم

أ وه، يهدف هب و ولقبووي البا   ولم شوي
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 مببيوهم  وآل همببمدتحديببد ت ببليل  لج بب  

 ج   .لوله  تد ا ف  صلم ول ص  ول

 

لبببدى  و همبببمد: توضبببا لج ببب  8المووويدة 

 ولمةهد ولوط   للنحث ف  ولهوبي .

 

ه ببلل وللج بب  سبب  ول ضببمء ت: 1الموويدة 

 : أمممؤه  وآلتي 

أمببببهمذ  ولسببببيد  نببببد ولحميببببد قويببببدو، -

 ، بمحث، ي يسم

ة / ولسببيد سحمببد صببميي، أمببهمذ جببمس -

 لي   وبي ،  ضوو،

ولسيد ب بيو سحمبودي، أمبهمذ جبمسة / ـ 

 لي   وبي ،  ضوو،

يد بوسبببدي  بببب  سومبببمل، أمبببهمذ ولسببب -

 ،ولي  فونسي ،  ضوجمسة /

ولسببيد سحمببد سحمببودي، ستببهم ولهةلببي   -

 ولمهومط/لي   وبي ،  ضوو،

ولسببيد صببملح أبوشببمك، ستببهم ولهةلببي   -

 وآلبهدو  /لي   وبي ،  ضوو،

صبببببليح  أسقبببببووك، أمبببببهمذة ـببببب ولسبببببيدة 

  /أدا فونس ، ضوو،ــجمسةي

ـ ولسيدة سليل  ب   يبوك، سته ب  ولهةلبي  

 ،وولمهومط/لي  فونسي ،  ضو

سيلبببودي، ستبببهم ولهةلبببي   ولسبببيد س يبببو -

 ،و/لي  فونسي ،  ضووآلبهدو  

ولسبببيد أشلببب  سح بببد صبببملح ، أمبببهمذ  -

 جمسة /لي  أسم ييي ،  ضوو،

ولهةلبي  و مبووو، ستبهم ـ ولسيد أي قب  

  ضوو،، /لي  أسم ييي وآلبهدو  

ـ ولسيد  ند ولحق ب  ممل ، ستهم ولهةلي  

 ولمهومط/لي  أسم ييي ،  ضوو،

/ليب  ولسيد سحمد سليمن ، أمبهمذ جمسة  ـ

 انجليزي ،  ضوو،

ـبب ولسببيد جمببمع دحمببما، ستببهم ولهوبيبب  

 ، ولوط ي /لي  انجليزي ،  ضوو

 /أمببهمذ جببمسة  ولسببيد بليملببد هنببوي، -

 مضيمل،  ضوو،يي

ولسبببيد سحمبببد حسبببي ، ستبببهم ولهةلبببي   -

 ،ولمهومط/ييمضيمل،  ضوو

بوقةميببب ، ستبببهم ولهةلبببي  ولسبببيد خملبببد  -

 /ييمضيمل،  ضوو،وآلبهدو  

يوببببح فبببويوي ولةيبببدي، أمبببهمذ  ولسبببيد -

 / لوا ولةنيةي   ولحيمة،  ضوو،جمسة 

ولسبببيد ولةبببمهو  وببببل، ستبببهم ولهوبيببب   -

 ،يمة،  ضووةنيةي   ولحولولوط ي / لوا 

ـ ولسيدة نصيوة  لبوو، سته ب  ولهوبيب  

 ولوط ي / لوا طنية   ولحيمة،  ضوو،

 مببببببببببهمذأولسببببببببببيد  لبببببببببب  سوحوو، -

 / لوا فيزيم ي ،  ضوو،جمسة 

جببوي، ستببهم ةبلولوهببما ولسببيد  نببد  -

ولهةلببببببببي  ولمهومببببببببط/ لوا فيزيم يبببببببب  

 ، تل ولوجيم،  ضوو

 /ولسبببيد فبببؤود مبببوف ، أمبببهمذ جبببمسة  -

 تمييخ،  ضوو،

د  ببببمسو، أمببببهمذ  ببببسببببيد  مببببمي سحول -

 ،تمييخ،  ضووجمسة /

ستببهم ولهةلببي   ولسببيد نمصببو قمببدون ، -

 ولمهومط/ لوا وجهمم ي ،  ضوو،

جوسببوك، سته بب  ولهةلببي    يبب غولسببيدة  -

 / تمييخ  جيووفيم،  ضوو،وآلبهدو  
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 /ولسبببيد سحمبببد ب يبببوا، أمبببهمذ جبببمسة 

 جيووفيم،  ضوو،  

ستبببهم ولسبببيد  نبببد ولمجيبببد ببببوجملي ،  -

، وجهمم يبببببب ولهةلببببببي  ولمهومببببببط/ لوا 

  ضوو،

سبببببيد بلقممببببب  بببببب   نبببببي ، أمبببببهمذ ول -

  ضوو، / لوا ميممي ،جمسة 

ولسبببيد طبببمي  بلحببب ، ستبببهم ولهةلبببي   -

 ،ووجهمم ي ،  ضو اولمهومط/ لو

خنيبببو  لبببوا  ،ولسبببيد  يسبببا سيقبببميي -

 ،واموسي ،  ضو

جيبببد  ويبببدي، ستبببهم ولهوبيببب  ولسبببيد س -

 ،وي ،  ضو/توبي  اموسولوط ي 

ـ ولسيد  ند ول وي ممم  ، ستهم ولهةلي  

 /توبي  اموسي ،  ضوو،وآلبهدو  

م ستببه، ولسببيد  نببد وللببوي  بووشببوو -

 ،  ضوو،ولهةلي  ولمهومط/توبي  ت ليلي 

مبببهمذ أ ،ولسبببيد سحمبببد ولةبببمهو  و لببب  -

 ،  ضوو،ا ولهوبي سلوك/ لو

خنيبببو فببب  ولسبببيد  نبببد ولقبببمدي بوثلجببب ، 

ومببم ل  مبب دول  ولببد   ولهقيببي  ولهق بب  لل

  ضوو،،ولنيدوغوج 

جمسةيبب   ةأمببهمذ ،و ل ولسببيدة يتينبب  ببب -

 ،ف   ل  وليوو ط،  ضوو

 

يمل  ي يس وللج   أك يسهةي   :4الميدة 

 لبا  شتمءوتبه،بحلب   بطي شبيص قبمدي،

 أ  سسم دتهم ف  أ مملهم.ت ويو وللج   

 

تحببدد  هببدة أ ضببمء وللج بب   :5الموويدة 

   للهجديد.ول قمبلو( م 1بثوث )

سببب   9طنقبببم لحلبببما ولمبببمدة  :6المووويدة 

خ ولمؤي   111ـ01يق   وله تي يولموموا 

ق ــــبببولمووف 0119 بببما  وصبببت 16 فببب 

  ولمببببب شوي  1101نبببببوفمنو مببببب    02

 :  طتي ، تهولا وللج   سمأ وه

دفهببببببببو ول بببببببو ط ولهق يبببببببب  ا بببببببدود  -

 ،ولنيدوغوجي 

  غوجيببببببدوولنيتحديببببببد ولمووصببببببتمل  -

 يبب   ولت يبب  وليمصبب  بلببل  ولةلميبب   ولهق

 ،  ميل  س  ولومم ل ولقم دي 

خنبببوة ولم ببببمييا ولمهةلقبببب  بملومببببم ل  -

ولقم ديبب   وللهببما ولمديمبب   فقببم لببدفهو 

 ول و ط ولمةد.

 

آل يسبمح بملةضبوي  فب  لج ب   :1الميدة 

ولومببببم ل  لمببببؤلت   نمشببببوي وآل همببببمد

 وللهما ولمديم . ولقم دي  

 

طملبم  : يجبم أك تومبل سلتبمل2الميدة 

سب  ولسمنب  ولهق يب  ولدو مب  البا  وآل هممد

  ولم شوية أ وه، فب  أجبل خمسب  وللج 

 ( يوسم قنل ونةقمد وجهمم هم.02)  و

 

ظمسهببم ولببدوخل  وللج بب  ن ّ تةببد: 2الموويدة 

 وجهمم هم ول ع. تصمد   ليه خوع 

 

تجهمبببا وللج ببب ، ب بببمء  لبببا  :01المووويدة 

ومببببهد مء سبببب  ي يسببببهم فبببب  ولببببد يول 

 غيو ولةمدي .    أولةمدي
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يجبببببم  لبببببا ول ضبببببمء  :00المووووويدة 

مةببوو ببب ول ولصببت  فبب  هأك يج ي ي  ببولمة

وللج  ،  آل يمل  س ح أي توشيبل لهمثيبل 

 أي  ضوو أخو.

 

تصببح وجهمم ببمل وللج بب   آل :08الموويدة 

( 1/1  أيببببببببمف )بحضبببببببوي ثوثببببببب اآل  

لببب  يلهمبببل أ ضبببم هم غلبببا ولقبببل،  اذو 

 (8يبب  )ول صببما تجهمببا وللج بب  بةببد ثممن

  ع،ودهب ت، ٍكأيما، ب مء  لا ومهد مء ثم

 بببببدد ول ضبببببمء  سهمبببببم يلببببب حي ئببببب ، 

 .ولحمضوي 

 

 قوويوتهبببببم: تهيببببب  وللج ببببب   01 المووووويدة

 ،بطغلنيب  أصبوول ول ضبمء ولحمضبوي 

 ف  حمل  تسم ي  بدد ولصبوول يلبوك 

 حم.صول ولو يس سوج  

 

  فبب: تحببوي سببدو آلل وللج بب  04الموويدة 

لج    أ ضم هم ةهم ي يس ولسحمضو يوق  

سؤشو  ليه سب   ك ف  مجل سوق   تد   

 ولو يس.قنل 

 

للمةهبد  تهولا ولسمن  ولةمسب  :05الميدة 

ولسمنببب   ،ولبببوط   للنحبببث فببب  ولهوبيببب 

 ي سببق أ مملهببم  ،ولهق يبب  ولدو مبب  للج بب 

 ي ه سديو ولمةهد.سسؤ ع ية  

 

تهولا ولسمن  ولهق يب  ولدو مب   :06 الميدة

 : وآلتي ولمهما 

 

 ،وآل هممدومهوا سلتمل طلنمل ـ 

فحبببببص سةمبقببببب  سحهبببببوى ولملتبببببمل  -

   ،ودولم

ف  مجل سوق   وآل هممدـ تسجيل طلنمل 

 ، سؤشو  ليه

ولهطشببببد سبببب  صببببح  ت ببببليل ولملتببببمل  -

ولمود بببب   اسلمنيبببب  ومببببهد مء ولمة بببب  

 ،وآلقهضمء  د ، إلتمما ولملف

تحضببببيو جببببد ع أ مببببمع وجهمم ببببمل  -

 ، ف  وآلجمع وله ظيمي  وللج  

لبببببا مبببببهد مءول اآلا بببببدود  تنليببببب  و -

 هممد ول ضمء سوفق  بملتمل طلنمل وآل

  ولمقوية،ف  وآلجمع 

 ،وآلجهمم ملا دود سحمضو  -

وتيببمذ ولهببدوبيو ولو سبب  له قببل  اقمسبب   -

ول ضبببببببمء سببببببب  أجبببببببل حضبببببببويه  

 .ولد يي  أ  غيو ولةمدي  وآلجهمم مل

شببل ولوثببم ق  وليشببيف جمببا  حتبب   -

 ،لسيو وللج  

ول هم يبب   يفةهببم الببا ا ببدود ولقببوويول  -

 .ي يس وللج  

 

ي  و ه و ولقووي ف  ولجويدة  :01الميدة 

  يمقووطي ببببببب  للجمهوييببببببب  ولد  مبببببببمي  ولو  

  . ول ةني  

 

 1108ديسمنو  9ولجزو و ف  

 وزيرة التربية ال طنية

 ن اية بن   ريت
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ل ابيوو  الثووين  عووير خ فوو  وو  لووراا موو ا  

سووووووونة ديسوووووووم ر  2الم افووووووو   0441

 االعتمووويد، ي ووودد ييفيووويت مووون  8102

 وشيله النم ذج . 

 

   يوة ولهوبي  ولوط ي ،  اك  

 

خ ولمبؤي   11-18ـ بمقهضا ولقمنوك يق  

ق ـولمووفبب 0119ما ـببـا  و  ـسحبب 02فبب  

 ولمهضببببببم   1118ي ببببببميو مبببببب    11

 ،ولقمنوك ولهوجيه  للهوبي  ولوط ي 

 

 01-02 بمقهضببببببا ولقببببببمنوك يقبببببب   -

 0116ضبببمك  بببما يس 18خ فببب  ولمبببؤي  

 ولمهةلبق  1102يوليو م    02ولمووفق 

 بطن ة   مو  وللهما،

 

 بمقهضببببا ولمومببببوا ولو ممبببب  يقبببب   -

ذي ولقةدة  ما  12خ ف  ولمؤي   111ـ01

 1101غ ببي مبب    01ولمووفببق  0118

 ولمهضبببم  تةيبببي  أ ضبببمء ولحلوسببب ، 

 ع،ولمةد  

 

  ـ بمقهضبببا ولمومبببوا وله تيببب ي يقببب -

يبيببا ول ع  19خ فبب  ولمببؤي   91-162

مببببنهمنو مبببب    6ولمووفببببق  0102 ببببما 

ولببب ي يحبببدد صبببوحيمل   يبببو  0991

 ولهوبي  ولوط ي ،

 

  ـ بمقهضبببا ولمومبببوا وله تيببب ي يقببب -

 ماــمك  ـشةن 06خ ف  ولمؤي   06-020

 1106سبببميو مببب    11ولمووفبببق  0111

 ولمهضببببم  تحويببببل ولمةهببببد ولببببوط   

للنحث ف  ولهوبي  البا سؤمسب   موسيب  

 لم   تل ولوج ، ذول طمبا  

 

  ـبببـ بمقهضبببا ولمومبببوا وله تيببب ي يق -

صبببتو  بببما  16خ فببب  ولمبببؤي   01-111

 1101نبوفمنو مب    02ولمووفق  0119

ولبب ي يحببدد شيتيببمل  شببو ط ولحصببوع 

لبا ولومبم ل  ولمصمدق    وآل هممد لا 

 02، آلميمم ولممدة  ولد م   ولنيدوغوجي 

 س ه،

 

وك هبمقهضببا ولقببووي ولببو ويي ولم بب ـبب 

 0118يجببببم  ببببما  11خ فبببب  مببببؤي  ول

ولببب ي  1101أبويبببل مببب    11ولمووفبببق 

يحببدد وله ظببي  ولببدوخل  للمةهببد ولببوط   

 للنحث ف  ولهوبي ،

 

 : أت ي يتقرا م

 

 02تةنيقم لحلما ولممدة  : الميدة األول 

 111-01سببب  ولمومبببوا وله تيببب ي يقببب  

 0119ما ـــبـتو  ــص 16  ــؤيخ فـولم

 1101  نبببببوفمنو مببببب  02ق ـــبببببـولمووف

، يهدف هب و ولقبووي البا  ولم شوي أ وه

تحديبببد شيتيبببمل سببب ح وآل همبببمد  شبببلله 

 ول موذج .

 

: تيضبببا ولومبببم ل ولقم ديببب   8 المووويدة

يميبب  ي وللهببما ولمديمبب  الببا ديومبب  تق

 أ  ولوفض ولمنوي. بمآل هممدتهوج 
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سبم ح وآل همبمد: يصمغ طلبم  1 الميدة

بهب و  0ول موذج ولمحدد ف  ولملحبق يقب  

سوفقببببم بملببببف ي ببببمل ولوثببببم ق وي ولقببببو

 :  ــوآلتي

 ، ـ شهمدة ولصح  ولةلمي

 ولليوي ،ـ شهمدة ولسوس  

( نسبخ سب  س بمييا ولومبم ل 2خمس ) -

 ، وآل هممدولقم دي  سحل 

 .وآل هممدـ صك خما بحقو  

 

  سسبؤ ع ولسمنب  ولهق يب  يسبل    :4الميدة 

يببببدوف للمبببودف حسببببم اولدو مببب   صبببل 

بهب و  1  ولملحبق يقب  ول موذج ولمحدد ف

 ولقووي  ولمهضم  تمييخ وإليدوف. 

 

للومبببببم ل  وآل همبببببمد حيمببببب  :5المووووويدة 

وف  هولقم دي   وللهم ولمديمي  وله  تسب

شوط سةمبق  ولنبووسع ولومبمي   تحهبوا 

 ول و ط ولمةد سسنقم. دفهو ب ود

 

يجببم  لببا وللج بب  أك تنببدي  :6الموويدة 

 فببب  أجبببل آل وآل همبببمديأيهببم فببب  طلبببم 

( أشهو بةد تمييخ ايبدوف 1ى ثوث  )يهةد

 ولةلم.

 

 وآل همبمدتصدي قوويول لج    :1الميدة 

 : بإحدى ولصييهي  وآلتيهي 

مبببم ل ولقم ديببب  أ  وللهبببم ولو و همبببمد -

 ،ولمديمي 

 .وآل هممدـ ولوفض ولمنوي لةلم 

  د ولوفض ولمنوي لةلم و هممد  ميل  

قم دي  أ  شهبما سديمب ، يملب  ول مشبو 

ا ببمدة طلببم ولحصببوع  لببا  أ  ولمؤلببف

 وآل هممد بةد يفا شل ولهحتظمل. 

 

: يوفببا ي ببيس وللج بب  سحضببو  2الموويدة 

وآلجهمبببمف ولمهضبببم  يأي وللج ببب  البببا 

ولبببو يو ولمللبببف بملهوبيببب  ولوط يببب  فببب  

فب  تسبجيله  بةبد ،وآلجمع ولمحددة قمنونبم

 ، سوق   سؤشو  ليه.مجل خما

 

 فبببق  وآل همبببمدقبببووي ح يمببب  : 2المووويدة 

بهب و  1ذج ولمحدد ف  ولملحبق يقب  ول مو

 ولقووي.

 

تسبببجل ولومبببيل  ولحمصبببل   : 01المووويدة 

مبببمي  نببب  ولو  فببب  ولمد    وآل همبببمد لبببا 

للومم ل ولمسهةمل  ف  سؤمسمل ولهوبي  

شهبما سديمب   ولهةلي  سا خبه   نبمية  

 للمةهبد وآل همبمدسةهمد س  طبوف لج ب  

للنحبببببث فببببب  ولهوبيببببب  تحبببببي  ولببببوط  

طنقببم ، وآل همببمد ببةمي سهنو ببم ب...يقبب ...

 ليبببه   لل مبببوذج ولمحبببدد ولببب ي يصبببمد

يةبد  بملهوبيب  ولوط يب ،  ولمللبف ولو يو

  و ولقووي.به 1ف  ولملحق يق  

 

يم ببببا س ةببببم بمتببببم تو يببببا  : 00الموووويدة 

ولومببببببم ل ولقم ديبببببب  آلمببببببيمم وللهببببببم 

ولمديمبببي  غيبببو ولمةهمبببدة سببب  طبببوف 

 وللج   ولميهص .
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ض ول مشو أ  :  08الميدة  ولمؤلبف يهةو 

لسببحم الببا و لببا وآل همببمد ولمهحصببل 

ولتبببويي لو همبببمد   بببد سيملتببب  أحلبببما 

 01-02سببببب  ولقبببببمنوك يقببببب   8 ولمبببببمدة

خ فببب    0116يسضبببمك  بببما  18ولمبببؤي 

 ولمببمدة  1102يوليببو مبب    02ولمووفببق 

  111-01س  ولموموا وله تي ي يق   00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خ ف  0119 ماـبـــو  ــتـص 16  ــولمؤي 

، 1101نبببببوفمنو مببببب     02ق ـبببببـولمووف

 أ وه.  ي شوي ولم

 

ي  ببببو هبببب و ولقببببووي فبببب  :  01الموووويدة 

  ولجزو ويب    للجمهويي بممي  ولجويدة ولو  

  .   ول ةني  ولديمقووطي  

 

 1108 ديسمنو 9ولجزو و ف  

 وزيرة التربية ال طنية

ن اية بن   ريت
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  0 المل   الر

 

 الجمه اية الجزاسرية الديمقراطية الةع ية

 وزااة التربية ال طنية

 المعهد ال طن  لل  ث ف  التربية

 

 

 

 لجنة االعتميد

 
  طل  االعتميد                                   
 إل  السيد اسيس لجنة االعتميد

 المعهد ال طن  لل  ث ف  التربية

وللهما ولمديم  ولموفقي  بةلن  ه و قصد /ف   أك أطلم س ل  تقيي  ولوميل  ولقم دي  ّ ي و

 ولحصوع  لا وآل هممد.

 : عن الرا   ف  االعتميد بيينيت

 .....................................:........ ..............ولصت ....................:...........  وللقم وآلم 

 ...........................................................................:.............. م     ووك ولمؤمس و

 .......................................:.............. :............................................ولتمشس ولهمتف

 : بيينيت من ال سيلة التعليمية المعروضة ل عتميد

 ......................................................................................:............   ووك ولوميل 

 .....................................................................................:................ نوف ولوميل 

 ....................................................................................:........... سوضوف ولوميل 

 ....................................................................................:.............. سؤلف ولوميل 

ال اادة ف   ال سيسل القيعدية/اليتيب المداس ،  عل االعتميدطلعت عل  شروط اوشهد ونن  

ن فم ر سنة  05الم اف   0412صفر عير  86م اخ ف  ال 111ـ01المرس ر التنفيذي الر 

 .وواف  عليهي و ،8101

 حوي بملجزو و ف  :..............................

                                                                          

 توقيا صمحم ولةلم                                                                                

  8 المل   الر
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 الجمه اية الجزاسرية الديمقراطية الةع ية

 وزااة التربية ال طنية

 المعهد ال طن  لل  ث ف  التربية

 

 

 

 لجنة االعتميد

 
  وصل است ر                                   

 

 ..................ي هد سمثل ولمةهد ولوط   للنحث ف  ولهوبي  أنه ومهل  س  طوف :..

 ..........................................................................:............... ولسيد)ة(

 ..................................................................................ولوثم ق وآلتي  :.

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

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

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

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

 

 

 

 اإلمضي                                                          
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  1 المل   الر 

 

 الجمه اية الجزاسرية الديمقراطية الةع ية

 وزااة التربية ال طنية

 المعهد ال طن  لل  ث ف  التربية

 

 

 

 لجنة االعتميد

 
 

 .................الجزاسر ف  :......  : مرج  الر
 

 

 اسيس لجنة االعتميد

 إل  السيد)ة(

 : اشةمي بقووي لج   وآل هممد. الم ض ة

 ..........................................................................................: الميدة

 ................................................................................: عن ار اليتيب

 ...............................................................:....................... لمست ىو

 

 ..................وا...ي وله  تمي خوع ولد ية ولم ةقدة وآل هممدطنقم لمدو آلل لج   

 ضبو وللج ب  ولمللبف  ولمةهبد ولبوط   للنحبث فب  ولهوبيب ،  ب بمء  لبا تقويبو بمقو

 "يقترح ل عتميد".............بملمهمبة ، ي وف م أك ن ه  الا  لمل  أك شهمبل  ......

 

 

 اسيس اللجنة                                                           
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  4 الرالمل    

 

 الجمه اية الجزاسرية الديمقراطية الةع ية

 وزااة التربية ال طنية

 المعهد ال طن  لل  ث ف  التربية

 

 

 

 لجنة االعتميد

 
 
 

 االعتميدالةعيا المت   ف  
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 ول ةنيـ  ولديمقووطيـ  ولجزو ويـ  ولجمهويي 

 وزااة التربية ال طنية

 

جموويدى الثينيووة  82خ فوو  لووراا موو ا  

مووياس سوونة  5الم افوو   0441عووير 

 ، ي دد تةييلة لجنوة الماويدلة8102

 و سيرهي.

 

 ،بي  ولوط ي   يوة ولهو ّ اك

 

 11-18بمقهضببببببا ولقببببببمنوك يقبببببب   -

 0119ا  بببما سحبببو   02خ فببب  ولمبببؤي  

 1118ي بببببببميو مببببببب    11ولمووفبببببببق 

 ولمهضببم  ولقببمنوك ولهببوجيه  للهوبيبب  

 ولوط ي ،

 

 01-02  بمقهضببببا ولقببببمنوك يقبببب   -

 0116يسضببمك  ببما  18خ فبب  ولمببؤي  

 1102يوليبببببببو مببببببب    02ولمووفبببببببق 

  ولمهةلق بطن ة    مو  وللهما،

 

  بمقهضببا ولمومببوا ولو ممبب  يقبب   -

ذي ولقةببدة  12خ فبب  ولمببؤي   01-111

غ ببي مبب    17ولمووفببق  0118 ببما 

  ولمهضببببم  تةيببببي  أ ضببببمء  1101

 ع،ّ ولحلوس ، ولمةد

 

  بمقهضببا ولمومببوا وله تيبب ي يقبب   -

يبيبا ول ع  19خ ف  ولمؤي   91-162

مبببنهمنو مببب    6ولمووفبببق  0102 بببما 

 ولبب ي يحببدد صببوحيمل   يببو 0991

 ولهوبي  ولوط ي ،

 

  بمقهضببا ولمومببوا وله تيبب ي يقبب   -

شةنمك  ما  06خ ف  ّ ولمؤي 06-020

  1106سببميو مبب    11ولمووفببق  0111

  ولمهضبببم  تحويبببل ولمةهبببد ولبببوط   

للنحببببث فبببب  ولهوبيببببب  الببببا سؤمسببببب  

 موسيببببببببببب  ذول طبببببببببببمبا  لمببببببببببب  

  تل ولوج ،

 

 بمقهضبببا ولمومبببوا وله تيببب ي يقببب   -

و  ببما صببت 16ولمببؤيخ فبب   01-111

نببببببوفمنو مبببببب    02ولمووفببببببق  0119

ولبب ي يحببدد شيتيببمل   شببو ط  1101

ولحصببوع  لببا وآل همببمد   ولمصببمدق  

 لبا ولومبم ل   ولبد م   ولنيدوغوجيبب ، 

 س ه، 11آلميمم ولممدة 

 

 بمقهضا ولقووي ولو ويي ولم بهوك ـ 

 0118يجبببم  بببما  11ولمبببؤيخ فببب  

ولبب ي  1101أبويببل مبب    11ولمووفببق 

دوخل  للمةهبد ولبوط   يحدد وله ظبي  ولب

 .للنحث ف  ولهوبي 

 

 مي يأت  : قرات

 

تةنيقببم لحلببما ولمببمدة الموويدة األولوو  : 

  ــبببـ ي يقـبببـوا وله تيـبببـسببب  ولموم 11

صببتو  ببما  16خ فبب  ولمببؤي   01-111

نببببببوفمنو مبببببب    02ولمووفببببببق  0119
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يهببدف هبب و  ،  ولمبب شوي أ ببوه 1101

ولقبببببووي البببببا تحديبببببد ت بببببليل  لج ببببب  

هم ولهببب  تبببد ا فببب  ولمصبببمدق    مبببيو

 صلم ول ص   وللج    .

 

توضببا وللج بب  لببدى ولمةهببد : 8الموويدة 

 .ولوط   للنحث ف  ولهوبي 

 

ته لل وللج ب  سب  ول ضبمء : 1الميدة 

 : وآلتي  أمممؤه 

 

أمبببهمذ  ولسبببيد  نبببد ولحميبببد قويبببدو، -

 بمحث، ي يسم،

ولسببببيد امببببمم يل بو يببببدي، ستببببهم  -

 ولهةلي  ولمهومط/لي   وبي ،  ضوو،

ولسببيد قببد ي بلةنببمس، ستببهم ولهةلببي   -

 وآلبهدو  /لي   وبي ،  ضوو،

سته   ولهوبي   ،سسد ي حس ي ولسيدة  -

  وبي ،  ضوو،  ولوط ي /لي  

ولسببببيد فويببببد ببببب  يسضببببمك، أمببببهمذ  -

 جمسة /لي  فونسي ،  ضوو،

ولسبيد سومببا  نببمس، ستببهم ولهوبيبب   -

 ولوط ي /لي  فونسي ،  ضوو،

ببب  ديمببوود،  هببدويمل  شيبب ة ولسببيد  -

سته بب  ولهةلببي  وآلبهدو  /ليبب  فونسببي ، 

  ضوو،

ولسيد جممع ومةد، أمهمذ جمسة /ليب   -

 فونسي ،  ضوو،

ولسبببببيدة نمديببببب  ببببببود س، أمببببببهمذة  -

 لي  أسم ييي ،  ضوو، جمسةي /

ولسيد  لب  ببوفو و، ستبهم ولهةلبي   -

 لي  أسم ييي ،  ضوو، وآلبهدو  /

يب  ولسيدة نوية طبميوي، سته ب  ولهوب -

 ولوط ي /لي  ونجليزي ،  ضوو،

ولسبببيد يممبببي  قبببمبس، أمبببهمذ ولهةلبببي   -

 ولمهومط/لي  ونجليزي ،  ضوو،

ولسبببببببيد  مبببببببمي بلهمديببببببب ، أمبببببببهمذ  -

 جمسة /لي  ونجليزي ،  ضوو،

ولسيدة فمطم  ولزهووء بلحمج، سته    -

 ولهةلي  ولمهومط/ييمضيمل،  ضوو،

 ولسيد يشبيد بنوشب ، أمبهمذ جبمسة / -

  ضوو،ييمضيمل، 

ولسبببيد  نبببد ولقبببمدي خبببودي، أمبببهمذ  -

 ييمضيمل،  ضوو، جمسة /

ولسبببيد بببب   مبببو بو  بببمن ، ستبببهم  -

 ييمضيمل،  ضوو، ولهةلي  وآلبهدو  /

ولسيدة جميل   موي، سته ب  ولهوبيب   -

ولوط يببببب / لوا ولةنيةيببببب    ولحيبببببمة، 

  ضوو،

ولسببيدة سليلبب   نببمد، سته بب  ولهوبيبب   -

حيببببببمة، ولوط يبببببب / لوا ولةنيةبببببب    ول

  ضوو،

ولسبببببيد امبببببمم يل ي ي ببببب ، أمبببببهمذ  -

جببببببمسة / لوا ولةنيةبببببب    ولحيببببببمة، 

  ضوو،

ولسيد شويف بلهمدي، ستبهم ولهوبيب   -

ولوط يبب / لوا فيزيم يبب    تل ولوجيببم، 

  ضوو،

ولسببيد وحمببد س لببوي، ستببهم ولهةلببي   -

ولمهومبط/ لوا فيزيم يب    تل ولوجيببم، 

  ضوو،
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ولسببببببيد يومبببببببف  نببببببمت ، أمبببببببهمذ  -

/ لوا فيزيم يببب    تل ولوجيبببم، جبببمسة 

  ضوو،

ولسيد لةزيز أ بووا، ستبهم ولهوبيب   -

 ولوط ي / لوا وجهمم ي ،  ضوو،

وحمببببد ببببب  نةمببببمن ، أمببببهمذ ولسببببيد  -

 جمسة / لوا وجهمم ي ،  ضوو،

ولسببببيد  نببببد ولمجيببببد بببببودي، أمببببهمذ  -

 جمسة / لوا وجهمم ي ،  ضوو،

ولسببببيد  نببببد ولمجيببببد دهببببوا، أمببببهمذ  -

 سمني ،  ضوو،جمسة / لوا ان

ولسبببببيد يسضبببببمك بوثليجببببب ، أمبببببهمذ  -

 جمسة / لوا انسمني ،  ضوو،

ي قب ، ستبهم ولهوبيب  أولسيد سقبووك  -

 ولوط ي / لوا انسمني ،  ضوو،

ولسبببيدة  ميبببدة سصبببةتم ي، أمبببهمذة  -

 جمسةي /حقو ،  ضوو،

ولسببببببببيد سهببببببببدي شلببببببببو، أمببببببببهمذ  -

  ضوو،،جمسة /تسييو   وقهصمد

مذ ولسبببببيد مبببببيد  لببببب  ييبببببمك، أمبببببه -

 جمسة / لوا ولهوبي ،  ضوو،

ولسببببببببيد  مببببببببو ي ي بببببببب ، أمببببببببهمذ  -

 جمسة / لوا اموسي ،  ضوو،

ولسبببببيد يسضبببببمك بوج بببببمح، أمبببببهمذ  -

 جمسة / لوا ف ي ،  ضوو،

ولسببببببيدة نمديبببببب  بونتقبببببب ، أمببببببهمذة  -

 جمسةي /لي  ألممني ،  ضوو،

ولسببيدة شببمفي   نببمدة، سته بب  ولهوبيبب   -

 ولوط ي /لي  ومنمني ،  ضوو،

د حسببي  س يةبب ، ستببهم ولهوبيبب  ولسببي -

 ولوط ي /ا وا آل ،  ضوو،

ولسببببيد سصببببةتا سجمهببببدي، سببببديو  -

 بحث/ لوا وجهمم ي ،  ضوو،

 

يملبببب  ي ببببيس وللج بببب  أك  : 4الموووويدة 

يسببببهةي  بببببطي شببببيص قببببمدي، بحلبببب  

شتمءتببببببه،  لببببببا ت ببببببويو وللج بببببب  أ  

 سسم دتهم ف  أ مملهم.

 

تحببدد  هببدة أ ضببمء وللج بب  : 5الموويدة 

  وول قمبل  للهجديد.( م1بثوث )

 

سب   11طنقبم لحلبما ولمبمدة  :6الميدة 

 111-01ولمومبببببوا وله تيببببب ي يقببببب  

 0119صبببتو  بببما  16خ فببب  ولمبببؤي  

 1101نببببببوفمنو مبببببب    02ولمووفببببببق 

 ولمببب شوي أ بببوه، تهبببولا وللج ببب  سبببم 

 :  ـيطت

 

تةبببد بملهتصبببيل جبببد ع تقيبببي  حسبببم  -

ولمووصببببتمل ولنيدوغوجيبببب    ولةلميبببب  

يبب  وليمصبب  بلببل  مببيل   ولهق يبب    ولت 

سببببب  ولومبببببم ل ولململببببب    ولومبببببم ل 

 .ولمسهةمل    وللهما شنه ولمديم 

تجببببوي خنببببوة ولم ببببمييا ولمهةلقبببب   -

بملومم ل ولململ    ولومم ل ولمسهةمل  

  وللهببما شبببنه ولمديمبب   فقبببم لبببدفهو 

 ول و ط ولهق   ولم جز.

 

آل يسمح بملةضوي  ف  لج    :1الميدة 

نمشببوي ولومببم ل ولمصببمدق  لمببؤلت    
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ولململ    ولومم ل ولمسهةمل    وللهما 

 شنه ولمديم .

 

يجببببم أك تومببببل سلتببببمل  :2 الموووويدة 

طلبببم ولمصبببمدق  سببب  ولسمنببب  ولهق يببب  

ولدو مبب  الببا أ ضببمء وللج بب  ولمبب شوية 

( 02أ ببوه، فبب  أجببل خمسبب    بببو )

 يوسم قنل ونةقمد وجهمم هم.

 

تةد وللج ب  نظمسهبم ولبدوخل   : 2الميدة 

 مد   ليه خوع وجهمم هم ول ع.  تص

 

تجهمببا وللج بب  ب ببمء  لببا  : 01الموويدة 

ومبببهد مء سببب  ي يسبببهم فببب  ولبببد يول 

 ولةمدي  أ  غيو ولةمدي .

 

يجببببم  لببببا ول ضببببمء  : 00الموووويدة 

 فف  الصفة  بذات يجتمعوا أك ي  ي ولمة

 توكيففف  أي مفففن  يمكففف  ال و اللجنففف  

 .آخر عضو أي لتمثي 

 

م مل وللج   آل تصح وجهم : 08الميدة 

( 1/1اآل بحضببببببوي ثوثبببببب  أيبببببببمف )

أ ضببم هم  لببا ولقببل،   اذو لبب  يلهمببل 

( 8ول صما تجهما وللج ب  بةبد ثممنيب  )

أيما، ب مء  لا ومهد مء ثمك،  تهدو ع، 

حي ئبببب ، سهمببببم يلبببب   ببببدد ول ضببببمء 

 ولحمضوي .

 

تهيبببب  وللج بببب  قوويهببببم  : 01الموووويدة 

بطغلني  أصوول ول ضبمء ولحمضبوي  

تسببم ي  ببدد ولصببوول،    فبب  حملبب 

 حم.يلوك صول ولو يس سوج  

 

تحوي سدو آلل وللج   ف   : 04الميدة 

ةهببببببم ي ببببببيس وللج بببببب  سحمضببببببو يوق  

 أ ضببمؤهم فبب  مببجل سببوق    سؤشببو 

 ا س  طوف ولو يس. ليه   سوق  

 

ا ولسمنبببب  ولةمسبببب  تهببببول  : 05الموووويدة 

للمةهبببد ولبببوط   للنحبببث فببب  ولهوبيببب  

ق ،   ي س ببولسمنبب  ولهق يبب  ولدو مبب  للج بب 

 ببه سببديو ولمةهببد أ مملهببم سسببؤ ع يةي  

 قمنونم.

 

تهببببولا ولسمنبببب  ولهق يبببب   :06الموووويدة 

 : ولدو م  ولمهما وآلتي 

 ومهوا طلنمل   سلتمل ولمصمدق ، -

فحببببص سةمبقبببب  سحهببببوى ولملتببببمل  -

 ولمود  ،

تسببجيل طلنببمل ولمصببمدق  فبب  مببجل  -

 سوق    سؤشو  ليه،

ولهطشبببد سببب  صبببح  ت بببليل ولملتبببمل  -

ولمود ببب    اسلمنيببب  ومبببهد مء ولمة ببب  

 إلتمما ولملف،

تحضبببيو جبببد ع أ مبببمع وجهمم بببمل  -

 وللج   ف  وآلجمع وله ظيمي ،

ا ببببدود   تنليبببب  وآلمببببهد مءول الببببا  -

أ ضمء وللج   سوفق  ب سخ سب  سلتبمل 

 طلم ولمصمدق  ف  وآلجمع ولمحددة،
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وتيمذ ولهدوبيو ولو سب  له قبل   اقمسب   -

ويه  ول ضببببببمء سبببببب  أجببببببل حضبببببب

 وآلجهمم مل ولد يي  أ  وآلمهث م ي ،

 ا دود سحمضو وآلجهمم مل، -

جما   حت  شل ولوثم ق   وليشيف  -

 لسيو وللج  ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا بدود قببوويول ولمصبمدق    تسببليمهم  -

 لو يس وللج  .

 

ي  بببو هببب و ولقبببووي فببب   : 01المووويدة 

  مبببببببببمي  للجمهويي بببببببببولجويبببببببببدة ولو  

 .ةني يمقووطي  ول   لد  ولجزو وي  و

 

 1108 سميس 2ولجزو و ف  

 وزيرة التربية ال طنية

 ن اية بن   ريت
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جموويدى الثينيووة  82لووراا موو اخ فوو  

مووياس سوونة  5الم افوو   0441عووير 

، ي دد وشييل و شروط وحدود 8102

اسووووتعميل الماوووويدلة علوووو  ال سوووويلة 

الميملة و ال سيلة المستعملة، وعلو  

شوو ه المداسوو ، ال اوو  ، اليتوويب 

 ويذا الةعيا المت   ف  المايدلة.

 

 ،   يوة ولهوبي  ولوط ي  ّ اك

 

 11-11بمقهضبببببببا ولسبببببببو يقببببببب   -

جمببمدى ول لببا  ببما  09خ فبب  ّ ولمببؤي

 1111يوليبو مب    09ولمووفق  0111

 ولمهةلق بملقوو د ولةمس  ولمةنق   لا 

 مليمل ومهيوود ولنضم ا   تصديوهم، 

 ولمةدع   ولمهم ،

 

 11-18مقهضببببا ولقببببمنوك يقبببب    ب -

 0119ا  ببما ّ سحببو 02خ فبب  ّ ولمببؤي

 1118ي بببببببميو مببببببب    11ولمووفبببببببق 

 ولمهضببم  ولقببمنوك ولهببوجيه  للهوبيبب  

 ولوط ي ،

 

 01-02  بمقهضببببا ولقببببمنوك يقبببب   -

 0116يسضبمك  بما  18خ فب  ّ ولمؤي

 1102يوليبببببببو مببببببب    02ولمووفبببببببق 

  ولمهةلق بطن ة    مو  وللهما،

 

ولو ممبب  يقبب     بمقهضببا ولمومببوا -

 ذي ولقةببدة 12خ فبب  ّ ولمببؤي 01-111

غ ببي مبب    01ولمووفببق  0118 ببما 

  ولمهضببببم  تةيببببي  أ ضببببمء  1101

 ولحلوس ، ولمةد ع،

 

  بمقهضببا ولمومببوا وله تيبب ي يقبب   -

يبيا ول ع  19خ ف  ّ ولمؤي 91-162

مبببنهمنو مببب    6ولمووفبببق  0102 بببما 

ولبب ي يحببدد صببوحيمل   يببو  0991

 ولهوبي  ولوط ي ،

 

  بمقهضببا ولمومببوا وله تيبب ي يقبب   -

شةنمك  ما  06خ ف  ّ ولمؤي 06-020

 1106سببميو مبب    11ولمووفببق  0111

  ولمهضبببم  تحويبببل ولمةهبببد ولبببوط   

للنحببببث فبببب  ولهوبيببببب  الببببا سؤمسببببب  

 موسيببببببببببب  ذول طبببببببببببمبا  لمببببببببببب  

  تل ولوج ،

 

  بمقهضببا ولمومببوا وله تيبب ي يقبب   -

صبتو  بما  16خ فب  ّ ولمؤي 01-111

نببببببوفمنو مبببببب    02فببببببق ولموو 0119

ولبب ي يحببدد شيتيببمل   شببو ط  1101

ولحصببوع  لببا وآل همببمد   ولمصببمدق  

 لبا ولومبم ل   ولبد م   ولنيدوغوجيبب ، 

 س ه، 19آلميمم ولممدة 

 

  بمقهضببببببببا ولقببببببببووي ولببببببببو ويي  -

يجبم  بما  11خ فب  ّ ولم هوك ولمؤي

 1101أبويل مب    11ولمووفق  0118

ولببب ي يحبببدد وله ظبببي  ولبببدوخل  للمةهبببد 

 لوط   للنحث ف  ولهوبي .و
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 تقرا مي يأت  :

 

تةنيقببم لحلببما ولمببمدة الموويدة األولوو : 

  ـبببـيق ــبببـ يوا وله تيـسببب  ولمومببب 19

صببتو  ببما  16ولمببؤيخ فبب   01-111

نببببببوفمنو مبببببب    02ولمووفببببببق  0119

  ولمبب شوي أ ببوه، يهببدف هبب و  1101

ولقبببووي البببا تحديبببد أشبببلمع   شبببو ط 

 حبببببد د ومبببببهةممع ولمصبببببمدق   لبببببا 

ل    ولومبيل  ولمسبهةمل ، ولو ميل  ولملم 

   لببببا وليصبببببوا، وللهبببببما شبببببنه 

ولمديمبب ،  شبب و ول ببةمي ولمةنببق فبب  

 ولمصمدق .

 

تيضبببا ولومبببم ل ولململببب  :  8المووويدة 

 ولومبببم ل ولمسبببهةمل    وللهبببما شبببنه 

ولمديم  الا اجووءول ولهقيي  س  قنبل 

 لج   ولمصمدق .

 

يصبببمغ طلبببم ولمصبببمدق   : 1المووويدة 

ج ولمحبببدد فببب  ولملحبببق حسبببم ول مبببوذ

به و ولقووي سوفقم بملبف ادويي  0  ـيق

 :  تق   ي مل ولوثم ق وآلتي 

 شهمدة ولصح  ولةلمي ، -

 شهمدة ولصح  ولليوي ، -

( نسبببببخ سببببب  س بببببمييا 2خمبببببس ) -

 ولومم ل ولموود ولمصمدق   ليهم،

 صك خما بحقو  ولمصمدق . -

 

 

يسل  سسؤ ع ولسمن  ولهق ي  :  4الميدة 

 صبببل ايبببدوف للمبببودف حسبببم  ولدو مببب 

 1ول مبببوذج ولمحبببدد فببب  ولملحبببق يقببب  

 به و ولقووي   ولمهضم  تمييخ وإليدوف.

 

تمببببب ح ولمصبببببمدق   لبببببا :  5المووووويدة 

ولومم ل ولململ    ولومبم ل ولمسبهةمل  

  وللهما شنه ولمديمب  ولهب  تسبهوف  

 : ول و ط وآلتي 

 تةمبق وليميمل ولنيدوغوجي ، -

يح  تحهبببوي  لببببا سةلوسببببمل صببببح -

  دقيق ،

تقهوح تةنيقبمل   تمبميي    أن بة   -

 سه و  ،

تحهببوا ولمةببمييو ولةلميبب    ولهق يبب  سبب  

حيبببببث ولسببببب    ولجمبببببمع   ولمهمنببببب  

  مهول  وآلمهةممع،

تحهبببوا حقبببو  ولمؤلبببف   ولحقبببو   -

 ولمجم ية.

 

يجم  لبا وللج ب  أك تنبدي  : 6الميدة 

يأيهم فب  طلبم ولمصبمدق  فب  أجبل آل 

أشبببهو، بةبببد تبببمييخ ( 6يهةبببدى مبببه  )

 ايدوف ولةلم.

 

تصبببببدي قبببببوويول لج ببببب   : 1المووووويدة 

 : ولمصمدق  بإحدى ولصييهي 

ولمصببمدق   لببا ولومببيل  ولململبب  أ   -

ولومببببيل  ولمسببببهةمل  أ  وللهببببما شببببنه 

 ولمديم ،

 ولوفض ولمنوي لةلم ولمصمدق . -
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  بد ولببوفض ولمنبوي لةلببم ولمصببمدق  

 لببا ولومببم ل ولمبب شوية أ ببوه، يملبب  

مشببببببو أ  ولمؤلببببببف ا ببببببمدة طلببببببم ول 

ولحصوع  لا ولمصمدق  بةد يفبا شبل 

 ولهحتظمل.

 

فبب  حملبب  ولببوفض ول هببم    : 2الموويدة 

للمصبببمدق   لبببا أي  مبببيل  سلملببب  أ  

 مبببببيل  سسبببببهةمل   /أ  شهبببببما شبببببنه 

سديمبب ، آل يملبب  لل مشببو أ  ولمؤلببف 

ومبببهوجمف ولمنبببمل  ولمدفو ببب  لهيةيببب  

 سصمييف طلم ولمصمدق .

 

وفا ي يس وللج   سحضبو ي:  2الميدة 

وآلجهمببمف ولمهضببم  يأي وللج بب ، الببا 

ولببو يو ولمللببف بملهوبيبب  ولوط يبب  فبب  

آجببمع سحببددة قمنونببم بةببد تسببجيله فبب  

 مجل خما، سوق     سؤش و  ليه.

 

تمبب ح يخصبب  ولمصببمدق   : 01الموويدة 

 فق ول موذج ولمحبدد فب  ولملحبق يقب  

 به و ولقووي. 1

 

 ل يسبببببمح فقبببببط للومبببببم : 00الموووويدة 

ل    ولومم ل ولمسهةمل    وللهبم  ولملم 

شبببببنه ولمديمبببببي  ولمصبببببمد   ليهبببببم، 

طنقبم  ّ ولمهضم   شةمي ولمصمدق  ولمةد

 1لل مبببوذج ولمحبببدد فببب  ولملحبببق يقببب  

ولموفببق بهبب و ولقببووي، بملهببدو ع دوخببل 

 ولمؤمسمل ولهوبوي .

 

 يبببمدة  لبببا ولمصبببمدق   : 08المووويدة 

لببب    ولومبببم ل  تيضبببا ولومبببم ل ولملم 

ةمل    آلمبببببيمم وللهبببببما شبببببنه ولمسبببببه

ولمديمبببب ، ولمقببببوي ومببببهيوودهم الببببا 

يخصبببب  تسببببل   سبببب  سصببببملح   وية 

ولهجبببمية  فبببق ول بببو ط ولم صبببوا 

ولمبؤيخ  11-11 ليهم فب  ولسبو يقب  

  0111ما ــا  ــمدى ول لـجم 09ف  

، ولمةدع 1111يوليو م    09ولمووفق 

   ولمهم     ولم شوي أ وه.

 

سيملتبب  أحلببما فبب  حملبب  :  01الموويدة 

 01-02سبببب  ولقببببمنوك يقبببب   8ولمببببمدة 

 0116يسضببمك  ببما  18ولمببؤيخ فبب  

،   شب و 1102يوليبو مب    02ولمووفق 

سبب  ولمومببوا وله تيبب ي يقبب   00ولمببمدة 

صببتو  ببما  16ولمببؤيخ فبب   01-111

نببببببوفمنو مبببببب    02ولمووفببببببق  0119

  ولمبب شويي  أ ببوه، يهةببوض  1101

 ول مشو أ  ولمؤلف الا ولسحم ولتبويي

 للمصمدق  ولمهحصل  ليهم.

 

يم ا س ةم بمتم طنا   ن و :  04الميدة 

  ومهيوود   تسويق أ  تو يا ولومم ل 
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ل    ولومم ل ولمسهةمل    وللهبم  ولملم 

شببنه ولمديمببي  غيببو ولمصببمد   ليهببم 

 س  طوف لج   ولمصمدق .

 

 

 

 

 

 

 

ي  بببو هببب و ولقبببووي فببب   : 05المووويدة 

مبببببببببمي  للجمهويي ببببببببب   ولجويبببببببببدة ولو 

 جزو وي   ولديمقووطي   ول ةني  .ول

 

 1109سميس  2ولجزو و ف  

                                                                 وزيرة التربية ال طنية

 ن اية بن   ريت
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  0 المل   الر 

 

 ع يةالجمه اية الجزاسرية الديمقراطية الة

 وزااة التربية ال طنية

 المعهد ال طن  لل  ث ف  التربية

 

 

 

 لجنة االعتميد

 
  المايدلةطل                                     

 المايدلةإل  السيد اسيس لجنة 

 المعهد ال طن  لل  ث ف  التربية

بةلنب  هب و قصبد ولحصبوع  لببا قب  ولموف  مديمبيشبنه ولف ب  أك أطلبم سب ل  تقيبي  ولومبيل  ّ ي بو

 .ولمصمدق 

 المايدلة : بيينيت عن الرا   ف 

 ...............................................ولصت  :........................وآلم   وللقم :...................

 ...........................................................................وم     ووك ولمؤمس  :..............

 .....................................................................ولتمشس :..............:.............. ولهمتف

 : للمايدلةبيينيت من ال سيلة التعليمية المعروضة 

 ......................................................................................  ووك ولوميل  :............

 .....................................................................................ف ولوميل  :................نو

 ....................................................................................سوضوف ولوميل  :...........

 ....................................................................................سؤلف ولوميل  :..............

و عل  ال سيسل ش ه المداسوية،  لةالميم  عل  ال سيسل  المايدلةأن  اطلعت عل  شروط بوشهد 

 05  ــوـالم اف 0412صوفر عوير  86المو اخ فو   111ـو01ال اادة ف  المرسو ر التنفيوذي الور 

 .عليهي ت، و وافق8101 ن فم ر سنة

 حوي بملجزو و ف  :..............................
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  8 المل   الر 

 

 الجمه اية الجزاسرية الديمقراطية الةع ية

 وزااة التربية ال طنية

 ةالمعهد ال طن  لل  ث ف  التربي

 

 

 

 المايدلةلجنة 

 
  وصل است ر                                   

 

 .................أنه ومهل  س  طوف :..، ي هد سمثل ولمةهد ولوط   للنحث ف  ولهوبي 

 ..........................................................................:............... لسيد)ة(و

 ..................................................................................ولوثم ق وآلتي  :.

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

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

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

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

 

 

 

 اإلمضي                                                          
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  1 المل   الر 

 

 الجمه اية الجزاسرية الديمقراطية الةع ية

 وزااة التربية ال طنية

 ل طن  لل  ث ف  التربيةالمعهد ا

 

 

 

 المايدلةلجنة 

 
 

 .................الجزاسر ف  :......                                                               : مرج  الر     

 

 

 المايدلةاسيس لجنة 

 إل  السيد)ة(

 .ولمصمدق : اشةمي بقووي لج   الم ض ة 

 ..........................................................................................الميدة :

 ................................................................................عن ار اليتيب :

 ...............................................................:.......................لمست ى و

 

 ............وله  تمي خوع ولد ية ولم ةقدة يوا........ ولمصمدق طنقم لمدو آلل لج   

ةضببو ولهلييصبب  ول هقويببوولبمقببو ولمةهببد ولببوط   للنحببث فبب  ولهوبيبب ،  ب ببمء  لببا 

 وللج ببببببب  ولمللبببببببف بملمهمبةببببببب ، ي بببببببوف م أك ن هببببببب  البببببببا  لملببببببب  أك شهبببببببمبل 

 ." ةلمايدلل"يقترح ..................

 

 اسيس اللجنة                                                           
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  4 المل   الر 

 

 الجمه اية الجزاسرية الديمقراطية الةع ية

 وزااة التربية ال طنية

 المعهد ال طن  لل  ث ف  التربية

 

 

 

 المايدلةلجنة 

 
 
 

 المايدلةالةعيا المت   ف  
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جموويدى الثينيووة  82لووراا موو اخ فوو  

 سوونة مووياس 5الم افوو   0441عووير 

 االسووووووومية، ي ووووووودد القيسموووووووة 8102

ألعضووووي  المجلووووس العلموووو  للمعهوووود 

 ال طن  لل  ث ف  التربية.

 

جمبمدى  18خ فب  ّ بموجم قبووي سبؤي

سببميس  2ولمووفببق  0111ولثمنيبب   ببما 

 وآلمبببمي ، تحبببدد ولقم مببب  1109مببب   

ل ضببببمء ولمجلببببس ولةلمبببب  للمةهببببد 

ولببوط   للنحببث فببب  ولهوبيبب  ولمحبببددة 

( مببب وول، تةنيقبببم 1 هبببدته  ببببطيبا )

سببببب  ولمومبببببوا  10لحلبببببما ولمبببببمدة 

خ فببب  ولمبببؤي   196-00وله تيببب ي يقببب  

ببب 18 ولمووفبببق  0111ما    بببذي ولحج 

ولببب ي يحبببدد  1100نبببوفمنو مببب    11

ولقمنوك ولممم  ول موذج ، للمؤمسب  

ولةموسيبببببببب  ذول ولةببببببببمبا ولةلمبببببببب  

 :  ولهل ولوج ، شمم يطت 

ولسبببيد  نبببد ولحميبببد قويبببدو، سبببديو  -

 ولمةهد ولوط   للنحث ف  ولهوبي ،

ولسبببيد بوسبببدي  بببب  سومبببمل، سبببديو  -

 سللف بطقسما ولنحث.

 

ين الووووداسمين للمعهوووود بعنوووو ار ال وووويحث

 : والميلفين بيل  ث

ولسبببببيدة شبببببويت  غةبببببمس، أمبببببهمذة  -

 ،1بجمسة  ولجزو و 

ولسببببيد فويببببد ببببب  يسضببببمك، أمببببهمذ  -

 بجمسة  سسهيمن ،

 

ولسيدة مةمد  نمم ، أمبهمذة بجمسةب   -

 ولمدي ،

ولسيدة ليلا سجمهد، أمهمذة بملمديم   -

 نو يية ،بولةليم لألممت ة 

محبببث بملمةهبببد ولسبببيد شبببوي  خملبببد، ب -

 ولوط   للنحث ف  ولهوبي ،

ولسببيدة حيببمة غو ببب ، بمحثبب  بملمةهببد  -

 ولوط   للنحث ف  ولهوبي .

 

بعنو ار ال وويحثين العويملين فوو  هي وويت 

ال  وووووووث ذات الميووووووويدين المتاووووووولة 

 : بنةيطيت المعهد

ولسببيد سحمببد سليببمن ، أمببهمذ بجمسةبب   -

 ،1 هووك 

ولسبببببيدة لبببببويزة سةبببببو ف، أمبببببهمذة  -

 يزي    ،بجمسة  ت

ولسببببيدة   بيببببدة م ومبببب ، أمببببهمذة  -

بملمديمببب  ولوط يببب  سهةبببددة ولهق يبببمل 

  هووك،

 

بعنوو ار العلميووين الوو طنيين العوويملين 

 : والقيطنين خياج التراب ال طن 

  

أمهمذ سحمضبو  ولسيد شممع صملح ، -

   ،)بويةمنيم ولةظما Leeds (بجمسة 

أمببهمذ سحمضببو ، ولسببيد حببمج دحمببمك -

  (،فونسم) Haute-Alsace بجمسة 

سللتب  بملبدي س  ولسيدة نةيم  سبمت ، -

 (.فونسم) Franche-Comtéبجمسة  

 

هفففذا لتلغفففم جميفففا االكففففة المخفلةففف  
 القرار.
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خ م ا   015 -02مرس ر اسيس  الر 

  ـالم افووو 0441اجووو  عوووير  02فووو  

، يتضووووومن 8102موووووياس سووووونة  86

ت  يووول اعتمووويد إلووو  ميزانيوووة تسووويير 

 ية.وزااة التربية ال طن

 

 اك ي يس ولجمهويي ،

 

 ب مء  لا تقويو   يو ولمملي ، -

 

ب ببببمء  لببببا ولدمببببهوي، آلمببببيمم و  -

)ولتقبببببببببوة  011   6- 90ولممدتبببببببببمك 

 س ه،( ول لا

 

 01- 81  بمقهضببا ولقببمنوك يقبب   -

 0111وع  ببببما شببببو   8خ فبببب  ولمببببؤي  

 ولمهةلبق  0981يوليو م    1ولمووفق 

 بقووني  ولمملي ، ولمةدع   ولمهم ،

 

 08-08  بمقهضبببا ولقبببمنوك يقببب   -

يبيببببا ولثببببمن   ببببما  09خ فبببب  ولمبببؤي  

ديسبببببمنو مببببب    11ولمووفبببببق  0111

  ولمهضم  قمنوك ولمملي  لسب    1108

1109، 

 

  بمقهضبببببا ولمومبببببوا ولو ممببببب   -

جمببمدى ول لببا  ببما  10خ فبب  ولمببؤي  

  1109جمنت  م    18ولمووفق  0111

 همبببببببمدول آل ولمهضبببببببم  تو يبببببببا و

نيبببببببب  ولهلببببببببمليف ولميصصبببببببب  لميزو

ولم هوش  س  سيزوني  ولهسييو بموجبم 

 ،1109قمنوك ولمملي  لس   

 

  ــ  بمقهضا ولموموا وله تي ي يق -

جمببببببمدى  10ولمببببببؤيخ فبببببب   09-11

جمنت   18ولمووفق  0111ول لا  ما 

  ولمهضبببببببم  تو يبببببببا  1109مبببببب   

ولميصصبب  لببو يوة ولهوبيبب  وآل همببمد 

ولوط يبب  سبب  سيزونيبب  ولهسببييو بموجببم 

 ،1109منوك ولمملي  لس   ق

 

 يرسر مي يأت  :

 

يليا س  سيزونيب  مب   الميدة األول  : 

و همببببمد قببببديه سم هببببمك   مببببه   1109

 سويي    سم همك   خمسوك ألف دي بمي

د فبببببببب  سقي بببببببب (دج 116.121.111 )

سيزونيبببب  ولهلببببمليف ولم ببببهوش    فبببب  

 -  نتقبمل سحهملب   90-11ولنما يقب  

 وحهيمط  سجما .

 

ييصبببص لميزونيببب  مببب   :  8المووويدة 

و همببببمد قببببديه سم هببببمك   مببببه   1109

سويي    سم همك   خمسوك ألف دي بمي  

يقيببببببببد فبببببببب   دج ( 116.121.111) 

سيزوني  تسبييو   وية ولهوبيب  ولوط يب  

ولمصببملح   12-16  فبب  ولنببما يقبب  

تسبببديد  -ولوسوشزيببب  ولهمبةببب  للد لببب  

ول تقببببمل وليمصببببب  بمجمنيببببب  وللهبببببما 

 ة ولهوسي  ولمةو ي  . ولمديم  لتم د
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يللف   يو ولمملي     يبوة  :1الميدة 

ولهوبيببب  ولوط يببب ، شبببل فيمبببم ييصبببه، 

   ــو فــ ي ي  ـبه تي  ه و ولموموا ول

 

 

 

 

 

    للجمهويي بببببببببمبببببببببمي  ولجويبببببببببدة ولو  

  .ةني    ول   يمقووطي    ولد  ولجزو وي  

 

 1109سميس  16ولجزو و ف  

 اسيس الجمه اية

 ةع د العزيز ب تفليق
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مذيرة
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مذيرة
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مذيرة
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مذيرة
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مذيرة
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مذيرة
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مذيرة
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 الشعبية الدميقراطية اجلزائرية اجلمهورية
 الوطنية الرتبية وزارة

 
 املدرسية للمطبوعات الوطين الديوان

 الرتبوي التوثيق و للتوزيع الوالئي املركز
 :.............................. والية

 
 اشتـراك بطاقـة

 
 للسنة الوطنية للرتبية الرمسية النشرة يف االشرتاك أطلب أسفلـه املمضي أنـا

 : التالية املعلومات حسب 02.... املدنية
 
 : ........................................................ االسم. 
 : ........................................................ اللقب. 
 : ........................................................ العنوان. 
 : ........................................................ اهلاتف. 
 : ................................................... النسخ عدد. 
 

 .دج 022 قيمته بريدي بصك الطلب هذا يرفق
 

 اإلمضاء                                           
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