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مرسوووووم تنفيذي رقم  226-16مؤرخ
في  22ذي القعدة عام  1437الموافق
 25غ شت سنة  ،0216يحدد القانون
األسووووووواسووووووي النموذجي لل مدرسوووووووة
االبتدائية.

 وبمقترععععى المرسععععوم رقم 71-76المؤرخ في  16ربيع الثعععاني ععععام
 1396الموافق  16أبريل سععنة 1976
والمترععععم تنظيم وتسععععيير المدرسععععة
األساسية ،المعد ،

ّ
إن الوزير األو ،

 وبمقترى المرسوم الرئاسي رقـــم 01-14المؤرخ في  3ربيع األو عام
 1435الموافق  5يناير سععععععنة 2014
الاي يحدد كيفيات تسععمية المؤسععسععات
واألماك والمباني العمومية أو إعادة
تسميتها،

 بنععاا على التقرير المشععععععتر بيوزيرة التربية الوطنية ووزير الداخلية
والجماعات المحلية،
 وبنعاا على العدسععععععتور ،ال سععععععي ماالمادتان  4-99و( 143الفقرة  (2منا،

 وبمقترى المرسوم الرئاسي رقـععععم 125 -15المؤرخ في  25ر جب عام
 1436الموافق  14مايو سعععنة 2015
والمترععععم تعيي أعرععععاا الحكومة،
المعد ،

 وبععمععقععترععععععععى األمععر رقععم 9-68المؤرخ في  23شععععععوا ععععام 1387
الموافـععععععععععععق  23يناير سععععععنة 1968
والمتعلق بالبنااات المدرسية،
 وبمقترععععععى القعععانون رقم 17-84المؤرخ في  8شعععععععوا ععععام 1404
الموافق  7يوليو سععنة  1984والمتعلق
بقواني المالية ،المعد والمتمم،

 وبمقترى المرسـعععـعععوم التنفيـعععـعععايرق ــــم  315-08الم ــؤرخ ف ـــ ــ ــي
 11شوا عـ عام  1429الموافـ عـ عـععـ عـععـعق
 11أكتوبـععععر سنـععععة  2008والمترم
القانون األسعععاسعععي الخا بالموظفي
المنتمي لألسعععععخ الخا عععععة بالتربية
الوطنية ،المعد والمتمم،

 وبمقترععععععى القعععانون رقم 21-90المؤرخ في  24محرم ععععام 1411
الموافق  15غشععععععععت سععععععنعععة 1990
والمتعلق بالمحاسبة العمومية،

 وبمقترى المرسوم التنفياي رقـ عـ عم 02-10المؤرخ في  18محرم ععععام
 1431الموافق  4يناير سععععععنة 2010
الاي يحدد األحكام المتعلقة بإجبارية
التعليم األساسي،

 وبمقترععععععى القعععانون رقم 04-08المؤرخ في  15محرم ععععام 1429
العمعوافعق  23يعنعععايعر سعععععععنعععة 2008
والمترععععععم القانون التوجيهي للتربية
الوطنية ،ال سيما المادة  83منا،

 وبمقترى المرسوم التنفياي رقـ عـ عم 03-10المؤرخ في  18محرم ععععام
 1431الموافق  4يناير سععععععنة 2010
العععاي يحعععدد شعععععععروط العععدخو إلى
مؤسععسععات التربية والتعليم واسععتعمالها
وحمايتها،

 وبمقترععععععى القعععانون رقم 10-11المؤرخ في  20رجعععب ععععام 1432
الععمععوافععق  22يععونععيععو سعععععععنعععة 2011
والمتعلق بالبلدية،
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المادة  : 4ت ساهم البلدية في التكفـعععععععل
بالطلب االجتماعي للتربية الوطنيـععععععععة
في إطار االختصا ات المخولة لهـععععا
قانونا ،ال سععععععيما القانون رقم 11-11
المؤرخ في  20رجعععب ععععام 1432
الععمععوافععق  22يععونععيععو سعععععععنعععة 2011
والماكور أعخه.

 وبمقترى المرسوم التنفياي رقـ عـ عم 04-10المؤرخ في  18محرم ععععام
 1431الموافق  4يناير سععععععنة 2010
الععاي يحععدد كيفيععات إعععداد الخريطععة
المدرسية وتنفياها ومراقبتها،
 وبمقترى المرسوم التنفيـاي رقـ ـم 171-15المؤرخ في  6رمران عـعام
 1436الموافق  25يونيو سـععنة 2015
والمتعلق بالنقل المدرسي،

المووادة  : 5يمنع اسععععععتعمععا هيععاكععل
وتجهيزات المعععدرسعععععععععة االبتعععدائيعععة
ألغراض تتنافى وطبيعة أهدافها.

يرسم ما يأتي :

الفصل الثاني
اإلنجاز واإلنشاء والمهام

المووادة األولى  :تطبيقععا ألحكععام المععادة
 83م القععانون رقم  04-08المؤرخ
في  15محرم عـععععام  1429الموافـععععق
 23يناير سنة  2008والماكور أعخه،
يهدف هاا المرسععوم إلى تحديد القانون
األسععععععععاسععععععي النموذجي للمععدرسععععععععة
االبتدائية،

المادة  : 6يخرعععععع إنجاز المدرسعععععة
االبعتعععدائعيعععة لعمعتعطعلعبعععات العخعريعطعععة
المدرسععععععية ،ويتم وفق نمطية للبنااات
المععدرسععععععيععة تحععدد بقرار م الوزير
المكلف بالتربية الوطنية.
المادة  : 7طبقا ألحكام المـعععععععادة 122
م القعععانون رقم  10-11المؤرخ في
 20رجب عـعـععـعام  1432الموافـعـععـععـعق
 22يونيو سععععععنعععة  2011والمعععاكور
أعخه ،تتولى البلدية إنجاز المدرسععععععة
االبتدائية و يانتها.

الفصل األول
أحكام عامة
المادة  : 2المدرسة االبتدائية مؤسسة
عمومية مختصععععة في التربية والتعليم،
تم ّك التخميععا م اكتسعععععععا كفععااات
قاعدية في المجا الفكري واألخخقي
والمععدني .وتشععععععكععل الوحععدة الوظيفيععة
القععاعععديععة للمنظومععة التربويععة وللتعليم
اإللزامي ،وتنعععدرج ععععععم األمخ
العمومية التابعة للبلدية.

المادة  : 8تنشععععع المدرسعععععة االبتدائية
بقرار م الوزير المكلف بعععالتربيعععة
الوطنية ،وتلغى وفق األشكا نفسها.
المادة  : 9تغطي كل مدرسعععة ابتدائية
مقععاطعععة جغرافيععة لتسععععععجيععل التخميععا
التعععابعي لهعععا ،بهعععدف تحقيق توزيع
متوازن على المرافق المدرسية.

المادة  : 3تو ع المدرسة االبتدائيـععععة
تحت الو عععاية المشعععتركة للوزيـعععععععععر
المكلف بعععالتربيعععة الوطنيعععة والوزير
المكلف بالداخلية والجماعات المحلية.
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يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية
مجا المقاطعة الجغرافية.

 15محـععـعرم عـععـعام  1429الموافـععـععـعق
 23يناير سنة  2008والماكور أعخه.

المادة  : 10تتوفر المدرسة االبتدائية،
زيعععادة على المرافق البيعععداغوجيعععة
واإلداريعععة والصععععععحيعععة والسععععععكنعععات
اإللزامية والحجابة ،على الخصععو ،
على ما ي تي :

المووادة  : 15تسععععععتقبععل المععدرسععععععععة
االبتدائية ،في إطار مهامها ،األطفا
ذوي االحتيععاجععات الخععا ععععععععة طبقععا
للشروط المنصو عليها في التشريع
والتنظيم المعمو بهما.

 قاعة اإلعخم اآللي، قاعة المطالعة، قاعة متعددة النشاطات، قاعة األساتاة، فراا للتربية البدنية والريا ية، -مطعم مدرسي.

أحكام هاه المادة ،عند الحاجة،
تو
بقرار مشععععععتر بي الوزير المكلف
بعععالتربيعععة الوطنيعععة والوزير المكلف
بالترعععام الوطني واألسعععرة وقرعععايا
المرأة.
المادة  : 16يسععععتفيد تخميا المدرسععععة
االب تدائ ية م فحو طب ية في إ طار
الوقاية وحفظ الصععععععحة في الوسعععععع
المدرسي.

المادة  : 11يمك أن تزود المدرسـععععة
االبتدائية بمحل إليواا تخميا مختلف
الجهعات البعيعدة و/أو المعزولعة يعدعى
"الداخلية االبتدائية ".

تحععدد كيفيععات تنظيم الفحو الطبيععة
بقرار مشععععععتر بي الوزير المكلف
بعععالتربيعععة الوطنيعععة والوزير المكلف
بعععالصععععععحعععة والسععععععكعععان وإ ععععععخ
المستشفيات.

بغـععععععع ّ النظر ع أحكـعععععععام المادة 4
أعخه ،يخرععـععععععععع تسععيـععععععععير الداخلية
االبتدائية إلى ععععععخحيات مصعععععععال
الوزير المكلف بالتربية الوطنية.

المادة  : 17في إطار أحكام المواد 27
و  44و 45م القانون رق ـــم 04-08
المؤرخ في  15محـععععرم عـععععام 1429
ا ل موا فق  23ينعععا ير سعععععععنعععة 2008
والمعععاكور أعخه ،تتولى المعععدرسععععععععة
االبتدائية على الخصو  ،ما ي تي :

المادة  : 12يجب تخصيص فرااات
مهيع ة لفعائعدة التخميعا المععاقي حرك يا
عند إنجاز المدرسة االبتدائية.
المادة  : 13تقدم المدرسعععة االبتدائية،
في إطار التعليم األسعععععععاسععععععي ،تعليما
ابتدائيا إجباريا يسععععععتغر خمذ )(5
سنوات.

 من التخميا تعليما يساعد على تنميةكفععاااتهم القععاعععديععة في ميععادي التعبير
الشعععععععععفعععهعععي والعععكعععتعععابعععي والعععقعععرااة
والريا ععععيات واللغة األجنبية والتربية
العلمية والخلقية واإلسخمية والمدنية،

المادة  : 14يمك المدرسعععة االبتدائية
اسععتقبا تخميا التربية التحرععيرية في
أقسعععععام طفولة ،طبقا ألحكام المادة 40
م القانون رقم  14-11المؤرخ فـعععععي
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واإلداري للمدرسعععععععة االبتدائية ،على
الخصو  ،ما ي تي :
 تحعععديعععد البرامو والمواقيعععت لكعععلالمستويات التعليمية،
 تحديد كيفيات من الشهادات، ععععععمععان التوزيع المتوازن للمواردالمالية والبشععععععرية على مناطق الوط
كلها،
 تعيي موظفي التعليم والتععع طيرالمنصعععععععو عليهم في المرسعععععععوم
التنفيعععاي رقم  315-08المؤرخ في
 11شـ عـ عوا عـععـ عام  1429الموافـععـ عق
 11أكتوبر سععععععنعععة  ،2008المععععد
والمتمم والماكور أعخه،
 التكفععل بنفقععات التسععععععيير المرتبطععةبتوفير الوسائل والدعائم البيداغوجية.

 تجسععيد مبدأ المواطنة برععمان تربيةمخئمة للتخميا تقوم على احترام القيم
الععروحععيعععة والععمعععدنععيعععة واألخععخقععيعععة
واالجتمعععاعيعععة والثقعععافيعععة للمجتمع
الجزائري ،وكاا احتـععععععععرام حقـععععععععو
اإلنسععععان عبر تلقينهم مبادم المسععععاواة
والسععععععلم والتسعععععععام وحثهم على ن با
العنف والتحلي برو الديمقراطية،
 تنشععععععالة التخميا على احترام قواعدالعيش في المجتمع كح ماية البيالـععععععععععععة
واقتصعععععععاد الموارد والمحافظة عليها
ونبا التباير،
 تربيعععة التخميعععا على حعععب العمعععلوتقدير الجهد والمبادرة،
 من التخميععا تربيععة تسععععععععاعععد علىمعرفة قواعد الوقاية الصعععحية والبيالية
والتربية البدنية والريا ية،
 تلقي التخميا اسععععتعما تكنولوجياتاإلعخم واالتصا .

القسم الثاني
في مجال الجماعات المحلية )البلدية(
المادة  : 20فـععععععي إطـععععععار األحكـععععععام
التشععععععريعية والتنظيمية المعمو بها،
تتولى البلدية ،في مجا إنجاز وتجهيز
المدرسعععة االبتدائية على الخصعععو ،
ما ي تي :

المادة  : 18تتوج نهاية التمدرس في
التعليم االبتدائي بامتحان نهائي يخو
الحق في الحصو على شهادة.
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية
بقرار كيفيات تنظيم االمتحان النهائي
وطبيعة اختباراتا.

 إنجعععاز المعععدارس االبتعععدائيعععة وكعععلالهياكل األ سا سية المرافقة ال ررورية
وفق نمطيعععة البنعععااات المعععدرسععععععيعععة
الماكورة في المادة  6أعخه،
 تزويععد المععدارس االبتععدائيععة بععاألثععاالمدرسعععي واألدوات ،وكاا التجهيزات
والوسععائل الرععرورية لرععمان السععير
الحسععععع للمرافق ،ال سعععععيما األشعععععغا
الصعععععغري للصعععععيانة واإل عععععخحات
العادية،
 عععمان عععيانة الهياكل األسعععاسعععيةالمرافقة،

الفصل الثالث
الوصاية المشتركة على المدرسة
االبتدائية
القسم األول
في مجال التربية الوطنية
المادة  : 19فـععععععي إطـععععععار األحكـععععععام
التشععععععريعية والتنظيمية المعمو بها،
تتولى وزارة التربية الوطنية في مجا
ا لتسععععععع ي ير ا ل بيعععدا غو جي وا ل تر بوي
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دعم التخميعععا المعوزي بتمكينهم م
االستفادة علـى الخصـو مـ منحـة
التمدرس والكتب واألدوات المدرسعععية
والتغاية والنقل والصحـة المدرسية.

 ععععععمان نظافة المدارس االبتدائيةوحراستها.
المادة  : 21تسهر البلديـعععععععة ،طبقـعععععععا
لصخحياتها في مجا تسيير المدارس
االبتعععدائيعععة والخعععدمعععات االجتمعععاعيعععة
ال مدرسعععععع ية على الخصععععععو  ،على
مان ما ي تي :

الفصل الرابع
تنظيم المدرسة االبتدائية وسيرها
المادة  : 23يدير المدرسة االبتدائيـعععععة
مدير ،ويمك أن يسعاعده مسعاعد مدير
المدرسـعععة االبتدائيـعععة ،طبقـعععا للشروط
المنصععععععو عليهعععا في المرسععععععوم
التنفياي رقم  315-08المؤرخ فـععععععععي
 11شـععوا عـععام  1429الموافـععق 11
أكتوبر سععععععنة  ،2008المعد والمتمم
والماكور أعخه.

 التكفععل بععالنفقععات المرتبطععة بتمويالمدارس االبتدائية،
 تعيي أعوان الخعععدمعععات المكلفيبالنظافة والحراسععة و ععيانة المحخت
وتسيير المطاعم المدرسية،
 تسيير المطاعم المدرسية بالمساهمةالمالية للدولة،
 السععععععهر على توفير وسعععععععائل النقلالمدرسي لفائدة التخميا،
 ععععععب االحتياجات المتعلقة بإنجازوتموقع ال مدارس االب تدائ ية وأقسعععععععام
التوسعععععة الرععععرورية داخل المدارس
االبتعععدائيعععة المحعععدثعععة وفقعععا لمتطلبعععات
الخريطة المدرسية،
 ترقية النشاطات التربوية والريا يةوالثقعععافيعععة المكملعععة لفعععائعععدة تخميعععا
المدارس االبتدائيـعععة في حدود الموارد
المتاحة و بمساهمة األولياا،
 األم في محي المدرسعععععة االبتدائيةوتسعععععهيل إجرااات مرور التخميا في
الطريق العمومي.

تزود المععدرسععععععععة االبتععدائيععة بمجلذ
بيداغوجي يدعى "مجلذ األساتاة".
القسم األول
مدير المدرسة االبتدائية
المووادة  : 24يعي مععدير المععدرسععععععععة
االبتدائية م بي موظفي سلك التعليـععم
م قبـعععععععل السلطة المخولة خحيات
التعييـععععع وفـعععععق الشروط المحددة في
المرسوم التنفيـععععععاي رقـععععععم 315-08
المؤرخ في  11شععوا عـععععععععام 1429
الموافق  11أكتوبر سعععععععنعععة ،2008
المعد والمتمم والماكور أعخه.

القسم الثالث
في مجال القطاعات األخرى

المادة  : 25زيادة على المهام القانونية
األسععععععاسععععععية المنصععععععو عليها في
المرسعععععععوم التنفيعععاي رقم 315-08
المؤرخ فـعععي  11شـعععوا عـعععام 1429
الموافـععععععععععق  11أكتوبر سععععنة ،2008
المعد والمتمم والماكور أعخه ،يكلف
مدير المدرسة االبتدائية بما ي تي :

الموووادة  : 22في إطعععار الترعععععععععام
الوطني ال هادف إلى ال حد م الفوار
االجتمعععاعيعععة واالقتصععععععععاديعععة وتوفير
ظروف التمدرس وموا ععلة الدراسععة،
تساهم القطاعات المعنية في الدولة في
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 موظفو التعليم بالمدرسعععة االبتدائية،أعراا.

 متابعة تنفيا "مشععععروم المؤسععععسععععة"الاي يشععععععكل برنامو عمل المدرسععععععة
والاي يعد في بداية كل سععععنة دراسععععية
لتحسي أدائها،
 اتخععاذ كععل الترتيبععات التي ترععععععمحفظ النظام داخل المدرسعععععة والسعععععهر
على أم األشخا والممتلكات،
 عععمان توفير الوسعععائل الرعععروريةوالتدخل الفـععععععععوري ،عنـععععععععد الحاجة،
بالتنسععععععيق مع المصععععععلحة المعنية في
البلدية ل رمان السير الحس للمدرسة
االبتدائية،
 تبليغ قوائم التخميا المتمدرسعععي إلىالبلدية عند كل دخو مدرسي،
 متابعة وتيرة تنفيا البرامو التعليميةبالتنسيق مع األساتاة،
 التنسععععععيق مع جمعية أولياا التخميالترقية الحياة المدرسية،
 السععععععهر على جمع وحفظ الوثعععائقالخا ة بالمؤسسة.

يمك مدير المدرسععععععة االبتدائية دعوة
مفتش المقعععاطععععة و/أو رئيذ جمعيعععة
أولياا التخميا أو ممثلا للمشععععاركة في
أشغا مجلذ األساتاة.
المادة  : 29يتولى مجلذ األساتـععععععاة،
في إطار التنسععععععيق والتكوي والتقييم،
على الخصو  ،ما ي تي :
 دراسعععععععة المسعععععععا ئل المتعل قة بتنف ياالبرامو التعليمية،
 تقييم نتائو التخميا، برمجة األنشععععععطة التربوية المكملةللمدرسة وتنفياها،
 دراسة مشروم المؤسسة الاي يشكلبرنععامو عملهععا ،والمصععععععععادقععة عليععا
وتقييما،
 المشععععععاركة في إعداد النظام الداخليللمدرسة االبتدائية الاي يجب أن يكون
مطعععابقعععا للتوجيهعععات الععععامعععة للوزير
المكلف بعععالتربيعععة الوطنيعععة في هعععاا
المجا  ،وعر ععععععا على مدير التربية
بالوالية العتماده،
 اقترا التدابير التربوية لترقية الحياةالمدرسية لتحسي المردود المدرسي.

المادة  : 26يمارس مديـعععر المدرسـعععة
االبتدائية سععلطتا على جميع الموظفي
واألعوان الععععاملي في المعععدرسعععععععععة
االبتدائية.
القسم الثاني
مجلس األساتذة

يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية
بقرار كيفيات سير مجلذ األساتاة.

المادة  : 27مجلذ األسععاتاة جهـعععععععاز
يعنى بدراسععععععة المسععععععائل البيداغوجية
والتربوية في المدرسة االبتدائية.

الفصل الخامس
مجلس التنسيق والتشاور

المادة  : 28يتشععععكل مجلذ األسععععاتاة
م األعراا اآلتي ذكرهم :

المادة  : 30ين ش على مستوي كـعععععععل
بلدية بقرار م رئيذ المجلذ الشعبي
البلدي ،مجلذ للتنسععععععيق والتشععععععاور،
يتكون م األعراا اآلتي ذكرهم :

 مدير المدرسة االبتدائية ،رئيسا، مساعد مدير المدرسة االبتدائية ،إنوجد ،عروا،
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التي يتواجد بإقليمها خمذ وعشععععرون
) (25مدرسة فما فو .

بعنوان البلدية :
 رئيذ المجلذ الشعععععععبي البلععدي أوممثلا ،رئيسا،
 المكلف بتسيير الميزانية والمالية فيالبلدية ،عروا،
 المكلف بتنظيم المصعععععععععال التقنيعععةللبلدية وسيرها ،عروا،
 المكلف بشؤون التربية والتعليم علىمستوي البلدية ،عروا.

يقتر مدير التربية مديري المدارس
االبتدائية الممثلي لنظرائهم في مجلذ
التنسيق والتشاور.
بعنوان الحركة الجمعوية :
 ممثععل واحععد ) (1ع كععل فيععدراليععةوطنيعععة لجمعيعععات أوليعععاا التخميعععا
المعتمدة ،الناشطة في إقليم البلدية.

بعنوان مصالح التربية بالوالية :

المادة  : 31يتولى مجلـععععذ التنسيـععععق
والتشاور ،ما ي تي :

 مفتش مقاطعة يقترحا مدير التربية،نائب رئيذ،
 مععديرا ) (2مععدرسععععععتي ابتععدائيتي ،ممثلي لنظرائهما ،بالنسععععععبة للبلديات
التي تتواجعععد بعععإقليمهعععا خمذ )(5
مدارس أو أقل،
 ثخ ثة ) (3مديري مدارس اب تدائ ية،ممثلي لنظرائهم ،بعالنسععععععبعة للبلعديعات
التي يتواجد بإقليمها م سعععت ) (6إلى
اثنتي عشرة ) (12مدرسة،
 أربعة ) (4مديري مدارس ابتدائية،ممثلي لنظرائهم ،بعالنسععععععبعة للبلعديعات
التي يتواجد بإقليمها م ثخ عشعععععرة
) (13إلى ست عشرة ) (16مدرسة،
 خمسععة ) (5مديري مدارس ابتدائية،ممثلي لنظرائهم ،بعالنسععععععبعة للبلعديعات
التي يتواجد بإقليمها م سععععبع عشععععرة
) (17إلى عشري ) (20مدرسة،
 سععععععتة ) (6مديري مدارس ابتدائية،ممثلي لنظرائهم ،بعالنسععععععبعة للبلعديعات
التي يتواجعععد بعععإقليمهعععا م إحعععدي
وعشعععععري ) (21إلى أربع وعشعععععري
) (24مدرسة،
 سععععبعة ) (7مديري مدارس ابتدائية،ممثلي لنظرائهم ،بعالنسععععععبعة للبلعديعات

 المسعععععععاهمععة في تحرععععععير الععدخوالمدرسي،
 تععقعععديععم االقععتععراحعععات الععمععتعععععلععقعععةبعععاالحتيعععاجعععات المعععاليعععة والمعععاديعععة
الرععععرورية لسععععير المدارس االبتدائية
في إطار تحرير ميزانية البلدية،
 أخا التدابير الخزمة لتحسي ظروفالتمدرس بالمدارس االبتدائية،
 السععععهر على الوقاية وحفظ الصععععحةفي الوس المدرسي،
 اإلشعععععععراف على تنظ يم عمليعععاتالترام المدرسي،
 تقديم االقتراحات المرتبطة بتسععععععييرالمطاعم المدرسعععععية وتحسعععععي الوجبة
الغاائية،
 إعععداد برنععامو إحيععاا المنععاسععععععبععاتالوطنية والدينية والدولية والتظاهرات
الثقافية،
 ت سععععععيذ بنك معطيات حو التربيةالوطنية على مستوي البلدية.
المادة  : 32يجتمع مجلذ التنسععععععيق
والتشاور بمقر البلدية المعنية وجوبـععععا
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المهعععام طبقعععا ألحكعععام المعععادتي 172
و 199مععع العععقعععانعععون رقعععم 10-11
المـعععؤرخ فـعععي  20رجب عـعععام 1432
الموافـععععععععععععق  22يونيو سععععععنة 2011
والماكور أعخه.

في دورة عادية ثخ ) (3مرات فـععععي
السععنة ،تخصععص واحدة منها لتحرععير
الدخو المدرسعععي .ويمك المجلذ أن
يجتمع في دورة غير عادية بطلب م
رئيسعععععععععا أو بطلعععب م ثلثي )(3/2
أعرائا.

المادة  : 36ت سجـعععععععل االعتمـعععععععادات
المخ عصعة للتسعيير والتموي وتسعديد
أجور األعوان المكلفي بعععالنظعععافعععة
والصععععععيععانععة والحراسععععععععة واإلطعععام
المدرسعععي في ميزانية البلدية ،وفقـععععععععا
للتشريـع والتنظيم المعمو بهما.

يمك رئيذ المجلذ دعوة أي شخص
مؤهل حسععععععب المسععععععائل المدرجة في
جدو األعما .
المادة  : 33تحرر محا ر اجتماعات
مجلذ التنسععيق والتشععاور ،وتد ّون في
سعععجل خا يؤشعععره ويوقعا الرئيذ،
وترسععل نس ع م محا ععر اجتماعات
المج لذ إلى الوالي ومعععدير التربيعععة
بالوالية.

المادة  : 37تسجل في ميزانية الوزارة
المكلفععة بععالتربيععة الوطنيععة االعتمععادات
المخ عععصعععة للتكفل بالنفقات الماكورة
في المادة  19أعخه.

الفصل السادس
أحكام مالية

الفصل السابع
أحكام ختامية

المووادة  : 34تخصععععععص البلععديععة م
ميزانيتها الموارد المالية الرععععععرورية
للتكفل بالمهام الماكورة أعخه.

المادة  : 38تلغى أحكام المرسعوم رقم
 71-76المؤرخ في  16ربيع الثععاني
عام  1396الموافق  16أبريل سععععععنة
 1976والمترععععععم تنظيم وتسععععععيير
المدرسة األساسية ،المعد .

المادة  : 35في حالة عـعععععععدم كفايـعععععععة
المداخيل الرععععععرورية لتغطية النفقات
المرتب طة بإن جاز وتسععععععيير ال مدارس
االبتععدائيععة ،تتلقى البلععديععة م الععدولععة
إعععانععات ومخصععععععصععععععععات التسععععععيير
والتجهيز التي تسم لها بالتكفل بهاه

المادة  : 39ينشـر هـاا المرسـوم فـي
ّ
ا ل جريعععدة ا لرّسععععععع ّ
هوريعععة
ميعععة ل ل ج م
الجزائريّة الديمقراطيّة ال ّشعبيّة.
ح ّرر بالجزائر في  22ذي القعدة عام
 1432الموافق  25غشت سنة 2016
الوزير االول
عبد المالك سالل
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والمترععععععم القانون التوجيهي للتربية
الوطنية ،ال سيما المادة  83منا،

مرسوووووم تنفيذي رقم  227-16مؤرخ
في  22ذي القعدة عام  1437الموافق
 25غ شت سنة  ،0216يحدد القانون
األساسي النموذجي للمتوسطة.

 وبمقترععععععى القعععانون رقم 10-11المؤرخ في  20رجعععب ععععام 1432
الععمععوافععق  22يععونععيععو سعععععععنعععة 2011
والمتعلق بالبلدية،

ّ
إن الوزير األو ،
 بنعععاا على تقرير وزيرة التربيعععةالوطنية،

 وبمقترععععععى القعععانون رقم 07-12الععمععؤرخ فععي  28ربععيععع األو ععععام
 1433الموافق  21فبراير سنة 2012
والمتعلق بالوالية ،ال سعععععيما المادة 92
منا،

 وبنعاا على العدسععععععتور ،ال سععععععي ماالمادتان  4-99و) 143الفقرة  (2منا،
 وبععمععقععترععععععععى األمععر رقععم 9-68المؤرخ في  23شععععععوا ععععام 1387
الموافـععععععععععععق  23يناير سععععععنة 1968
والمتعلق بالبنااات المدرسية،

 وبمقترععععععى القعععانون رقم 05-13المؤرخ في  14رمرععععان عام 1434
الععمععوافععق  23يععولععيععو سعععععععنعععة 2013
والمتعلق بتنظيم األنشععععععطعععة البعععدنيعععة
والريا ية وتطويرها،

 وبمقترععععععى القعععانون رقم 17-84المؤرخ في  8شعععععععوا ععععام 1404
الموافق  7يوليو سععنة  1984والمتعلق
بقواني المالية ،المعد والمتمم،

 وبمقترععععى المرسععععوم رقم 71-76المؤرخ في  16ربيع الثعععاني ععععام
 1396الموافق  16أبريـععععععععل سععنـععععععععة
 1976والمترععععععم تنظيم وتسععععععيير
المدرسة األساسية ،المعد ،

 وبمقترععععععى القعععانون رقم 21-90المؤرخ في  24محرم ععععام 1411
الموافق  15غشععععععععت سععععععنعععة 1990
والمتعلق بالمحاسبة العمومية ،المعـد
والمتمم،

 وبمقترى المرسوم الرئاسي رقـععععم 01-14المؤرخ في  3ربيع األو عام
 1435الموافق  5يناير سنـععععععة 2014
الاي يحـعععععععععدد كيفـعععععععععيات تسعععمـعععععععععية
المؤسسـععععععات واألماكـعععععع والمبـععععععاني
العمومية أو إعادة تسميتها،

 وبمقترععععععى القعععانون رقم 20-04المؤرخ في  13ذي القعدة عام 1425
الموافق  25ديسععععععمبر سععععععنععة 2004
والمتعلق بالوقاية م األخطار الكبري
وتسععععععيير الكوار في إطععار التنميععة
المستدامة،

 وبمقترى المرسوم الرئاسي رقـععععم 125-15المؤرخ في  25رجععب عععام
 1436الموافق  14مايو سعععععنة 2015
والمترم تعيي أعراا الحكومـععععععة،
المعد ،

 وبمقترععععععى القعععانون رقم 04-08المؤرخ في  15محرم ععععام 1429
العمعوافعق  23يعنعععايعر سعععععععنعععة 2008
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الخا بالموظفي المنتمي لألسخ
الخا عععععععة بالتربية الوطنية ،المعد
والمتمم،

 وبمقترى المرسوم التنفياي رق ـم 99-90المؤرخ في أو رمرعععععععان
عام  1410الموافق  27مارس سعععنة
 1990والمتعلق بسععععععلطعععة التعيي
والتسععيير اإلداري بالنسععبة للموظفي
وأعوان اإلدارة المركزية والواليات
والبلديات والمؤسسات العمومية ذات
الطابع اإلداري ،المعد والمتمم،

 وبمقترى المرسوم التنفياي رق ـم 02-10المؤرخ في  18محـرم عـام
 1431الموافق  4يناير سععععنة 2010
الاي يحدد األحكام المتعلقة بإجبارية
التعليم األساسي،

 وبمقترى المرسوم التنفياي رق ـم 174-90المؤرخ في  16ذي القعدة
عععام  1410الموافق  9يونيو سععععععنعة
 1990العععاي يحعععدد كيفيعععات تنظيم
مصععال التربية على مسععتوي الوالية
وسيرها ،المعد والمتمم،

 وبمقترى المرسوم التنفياي رق ـم 03-10المؤرخ في  18محرم عععام
 1431الموافق  4يناير سععععنة 2010
العععاي يحعععدد شععععععروط العععدخو إلى
مؤسسات التربية والتعليم واستعمالها
وحمايتها،

 وبمقترى المرسوم التنفياي رق ـم 232-01المؤرخ في  19جمعععادي
األولى عام  1422الموافق  9غشععت
سنة  2001والمترم إلحا تسيير
االعتمادات المخ صـععععععة بعنـععععععوان
نفقات مسعععتخدمي مؤسعععسعععات التعليم
األ سا سي ومؤ س سات التعليم الثانوي
والتقني بعععالمصعععععععععال الخمركزيعععة
للتربية،

 وبمقترى المرسوم التنفياي رق ـم 04-10المؤرخ في  18محـرم عـام
 1431الموافق  4يناير سععععنة 2010
الععاي يحععدد كيفيععات إعععداد الخريطععة
المدرسية وتنفياها ومراقبتها،
يرسم ما يأتي :
الفصل األول
أحكام عامة

 وبمقترى المرسوم التنفياي رق ـم 133-06المؤرخ في  5ربيع األو
عام  1427الموافق  4أبريل سععععععنة
 2116ا لاي ي حدد شععععععروط إ حدا
الجمعيات الريا ية داخل مؤسسات
التربيعععة والتعليم والتكوي الععععاليي
والتكوي والتعليم المهنيي وتشعععكيلها
وكيفيات تنظيمها وسيرها،

المووادة األولى  :تطبيقععا ألحكععام المععادة
 83م القانون رقم  04-08المـععععؤرخ
في  15محرم عـععععام  1429الموافـععععق
 23يناير سنة  2008والماكور أعخه،
يهدف هاا المرسععـععععععععوم إلى تحديـععععععععد
القانـعععععععون األ سا سـعععععععي النموذجـعععععععي
للمتوسطة.

 وبمقترى المرسوم التنفياي رق ـم 315-08المؤرخ في  11شععوا عام
 1429الموافق  11أكتوبر سععععععنعععة
 2008والمترعم القانون األسعا سي

المادة  : 2المتوسطة مؤسسة عمومية
للتربيعععة والتعليم ،تمك التخميعععا م
تدعيم الكفااات المكتسععععععبة في مرحلة
التعليم االبتدائي وتحريرهم لموا لة
التعليم والتكوي فيما بعد األسعععععاسعععععي،
14

وهي تتمتع بالشععععخصععععية المعنويـعععععععععة
واالستقخ اإلداري والمالي النسبي.

التابعي لها ،بهدف تحقيق توزيعهـعععععععم
المتوازن على المرافق المدرسية.

المادة  : 3تو ع المتوسطـععععة تحـععععت
و اية الوزيـعععععر المكلـعععععف بالتربيـعععععة
الوطنية.

يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية
مجا المقاطعة الجغرافية.
المادة  : 10تتـععععوفـععععر المتـععععوسطـععععة
خصععو ععا ،على المرافق البيداغوجية
واإلدارية اآلتية :

ال مادة  : 4طب قا ألح كام ال قانون رقم
 07-12المؤرخ في  28ربيـعععععع األو
عام  1433الموافق  21فبراير سعععععنة
 2012والماكور أعخه ،تسععععععاهـعععععععععععم
الواليـعععععععة فـعععععععي التكفـعععععععل بالطـعععععععلب
االجتماعي للتربية.

الجناح البيداغوجي ،ويتكون م :
 حجرات الدراسة، المدرج، مخعععابر للعلوم الطبيعيعععة والعلومالفيزيائية،
 مخابر لإلعخم اآللي، ورشة للتربية التشكيلية، ورشة للتربية الموسيقية، قاعة متعددة النشاطات، -مكتبة وقاعة المطالعة.

المادة  : 5يمنع استعمـعععععععا هياكـعععععععل
المتوسععععععطعععة وتجهيزاتهعععا ألغراض
تتـنافى وطبيعة أهدافها.
الفصل الثاني
اإلنجاز واإلنشاء والمهام
المادة  : 6يخرع إنجـعععاز المتوسطـعععة
لمتطلبات الخريطة المدرسععععععية ،ويتم
وفق نمطية للبنااات المدرسية تحـعععععدد
بقرار م الوزير المكلف بعععالتربيعععة
الوطنية.

الجناح اإلداري ،ويتكون م :
 مكاتب اإلدارة، قاعة األساتاة، قاعة االجتماعات، قاعة التوثيق واإلعخم المدرسي، قاعة األرشيف، -الحجابة وقاعة االنتظار.

المادة  : 7طبقا ألحكام المـععادة  92م
القانون رقم  07-12المؤرخ فـععععي 28
ربيع األو عام  1433الموافـععععععق 21
فبراير سععععععنة  2012والماكور أعخه،
تتولى الوالية إنجاز المتوسععععععطـععععععععععععة
و يانتها والمحافظة عليها.

فضاءات تربوية ،وتتكون م :
 منشآت ريا ية، -فرااات للنوادي الثقافية والعلمية.

المادة  : 8تنشعع المتوسععطة بمرسععوم،
وتلغى وفق الشكل نفسا.

كما تتوفر المتوسععععععطة على سععععععكنات
وظيفيععة ،ويمك أن تتوفر على مطعم
ومراقد.

المادة  : 9تغطي كل متوسعععععطـعععععععععععة
مقععاطعععة جغرافيععة لتسععععععجيععل التخميععا
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تحععدد كيفيععات تنظيم الفحو الطبيععة
بقرار مشععععععتر بي الوزير المكلف
بعععالتربيعععة الوطنيعععة والوزير المكلف
بعععالصععععععحعععة والسععععععكعععان وإ ععععععخ
المستشفيات.

وتزود المتوسععععععطعة كعالعك بوسعععععععا ئل
تعليمية وتجهيزات تقنية وتربوية.
المادة  : 11تعمل المتوسععععطة بالنظام
الخارجي .ويمك المتوسععطة أن تتوفر
على النظام نصععععععف الداخلي أو النظام
الداخلي.

المادة  : 16في إطار أحكام المواد 27
و 44و 45م القعععانون رقم 04-08
ال مؤرخ في  15محرم ععععام 1429
ا ل موا فق  23ينعععا ير سعععععععنعععة 2008
والمععاكور أعخه ،تتولى المتوسععععععطععة
على الخصو  ،ما ي تي :

كما يمك المتوسطة أن تشتر مـعععععععع
متوسعطة أو عدة متوسعطات في النظام
نصععف الداخلي أو النظام الداخلي وفق
مقتريات الخريطة المدرسية.

 من التخميعععا تعليمعععا يمكنهم مالتحكم في قاعدة أسععاسععية مشععتركة م
الكفااات التربوية والثقافية،
 تلقي التخميعععا مععععارف وكفعععاااتأسععاسععية في مجا الت هيل ،تسععم لهم
بموا ععععلة الدراسععععة أو التكوي ما بعد
التعليم األساسي.

المادة  : 12يجب تخصيص فرااات
مهيع ة لفعائعدة التخميعا المععاقي حرك يا
عند إنجاز المتوسطة.
المادة  : 13تقدم المتوسعطة ،في إطار
اسععتكما مدة التعليم األسععاسععي ،تعليما
متوسععععطا إجباريا يسععععتغر أربع )(4
سنوات.

المادة  : 17تتوج نهاية التمدرس في
التعليم المتوسعععع بامتحان نهائي يخو
الحق في الحصععو على شععهادة التعليم
المتوس .

المادة  : 14تسععععتقبل المتوسععععطة ،في
إطععععار مععععهععععامععععهععععا ،األطععععفععععا ذوي
االحتياجات الخا عععععة طبقا للشعععععروط
عليهعععا في التشعععععععريع
المنصعععععععو
والتنظيم المعمو بهما.

يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية
بقرار كيفيات تنظيم االمتحان النهائي
وطبيعة اختباراتا وتتويجا.

أحكام هاه المادة ،عند الحاجة،
تو
بقرار مشععععععتر بي الوزير المكلف
بعععالتربيعععة الوطنيعععة والوزير المكلف
بالترعععام الوطني واألسعععرة وقرعععايا
المرأة.

الفصل الثالث
صالحيات مصالح التربية في مجال
تسيير المتوسطة
المادة  : 18في إطار أحكام المرسعععوم
التنفياي رقم  174-90المؤرخ فـععععععي
 16ذي القعدة عام  1410الموافـععـععـععق
 9يونيو سععععنة  ،1990المعد والمتمم
والماكور أعخه ،تتولى مديرية التربية

المادة  : 15يسععتفيد تخميا المتوسععطة
م فحو طبيععة ،في إطععار الوقععايععة
وحفظ الصحة في الوس المدرسي.
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 عععمان عععيانة المتوسعععطة وهياكلهااألساسية المرافقة،
 مان األم في محي المتوسطة، السهر على ترقية النشاطات التربويةوالريا ععععععية والثقافية المكملة لفائدة
تخميا المتوسطة بمساهمة األولياا.

ععععععخحيات إدارية ومالية في مجا
تسيير المتوسطة.
المادة  : 19تشمـعععععععل الصخحيـعععععععات
اإلدارية لمديرية التربية خصو ا ،ما
ي تي :

الفصل الخامس
تنظيم المتوسطة وسيرها

 توظيف وتسععععيير الموظفي المنتميلألسععععععخ الخا ععععععة بالتربية الوطنية
والمسععععععتخعععدمي اإلداريي والعمعععا
المهنيي واألعوان المتععععاقعععدي  ،وفق
حاجة المتوسطة،
 إعداد مخط تسيير الموارد البشريةللمتوسطة.

المادة  : 22يدير المتوسطـععععة مديـععععر،
ويسيرها مجلذ تربية وتسيير ،وتزود
بمجالذ بيداغوجية وإدارية.
القسم األول
المدير

المادة  : 20تشمل الصخحيات المالية
لمديرية التربية خصو ـعععععا ،التكفـعععععل
بتسععععععععديععد أجور وعخوات الموظفي
واألعوان العاملي بالمتوسععععععطة طبقا
للتشريع والتنظيم المعمو بهما.

الموووادة  : 23يعي المعععدير م بي
أسععععععخ التعليم بقرار م السععععععلطعععة
المخولعععة ععععععخحيعععات التعيي  ،وفق
الشروط المحددة في المرسوم التنفياي
رقم  315-08المؤرخ في  11شععععوا
عام  1429الموافق  11أكتوبر سععععععنة
 ،2008المععععد والمتمم والمعععاكور
أعخه.

الفصل الرابع
صالحيات الوالية في مجال تسيير
المتوسطة
الوووموووادة  : 21فعععي إطعععار األحعععكعععام
التشعععريعية والتنظيمية المعمو بها في
مجا إنجاز المتوسععععععطة و ععععععيانتها
والمحعععافظعععة عليهعععا وكعععاا تجعععديعععد
تجهيزاتها المدرسععععععية ،تتولى الوالية
على الخصو  ،ما ي تي :

المادة  : 24زيادة على المهام القانونية
األسععععععاسععععععية المنصععععععو عليها في
المرسعععععععوم التنفيعععاي رقم 315-08
المؤرخ فـعععي  11شـعععوا عـعععام 1429
الموافـععععععععععق  11أكتوبر سععععنة ،2008
المعد والمتمم والماكور أعخه ،يكلف
مدير المتوسععطة ،في إطار االسععتقخلية
النسععععععبية الماكورة في المادة  2أعخه
على الخصو  ،بما ي تي :

 إنجاز المتوسطة والهياكل األساسيةالمرافقة وفق نمطية البنااات المدرسية
الماكورة في المادة  6أعخه،
 تزويد المتوسعععطة باألثا المدرسعععيواألدوات وكاا التجهيزات والوسعععععائل
الررورية لحس سيرها،

 متابعة تنفيا "مشعععروم المؤسعععسعععة "الاي يشعععععكل برنامو عمل المتوسعععععطة
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و يتولى على الخصو

الاي يعد في بداية كل سعععععنة دراسعععععية
لتحسي أدائها،
 تنفيعععا معععداوال ت مجلذ التربيعععةوالتسيير،
 إعداد مشعععععروم ميزانية المتوسعععععطةواألمر بصرف النفقات،
 التصرف باسم المتوسطة، إبرام الصفقات واالتفاقات، إععععداد التقعععارير التقييميعععة العععدوريعععةوإرسالها إلى السلطة الو ية.

 المساهمة في ترقية الحياة المدرسية، تفعيععل األنشععععععطععة الثقععافيععة والفنيععةوالريا ية وتدعيمها،
 إعخم التخميا وتوجيههم، مراقبعععة مواظبعععة التخميعععا وعملهمونتائجهم المدرسية ومتابعتها،
 السععععععهر على تطبيق النظام الداخليللمتوسطة.

المادة  : 25تسععاعد المدير الاي تلحق
با أمانة ،مصلحتان ): (2

الفقرة الثانية
المصلحة المالية

 مصععلحة بيداغوجية ،ويشععرف عليهاالمسععععععتشعععععععععار الرئيذ للتربيعععة و/أو
المسععععععتشععععععار الرئيسععععععي للتربية و/أو
مستشار التربية،
 مصلحة ماليـعععععععة ،ويشـعععععععرف عليهاموظف المصعععال االقتصعععادية المكلف
بالتسيير.

المادة  : 27زيادة على المهام القانونية
األسعععععاسعععععية المتعلقة بالتسعععععيير المالي
عليهعععا في
والمعععادي المنصعععععععو
المرسعععععععوم التنفيعععاي رقم 315-08
المؤرخ فـعععي  11شـعععوا عـعععام 1429
الموافـععععععععععق  11أكتوبر سععععنة ،2008
المععععد والمتمم والمعععاكور أعخه،
يشععرف موظف المصععال االقتصععادية
المكلف بالتسععيير ،تحت سععلطة المدير،
على المصلحة المالية.

المادة  : 26زيادة على المهام القانونية
األسععععععاسععععععية المنصععععععو عليها في
المرسعععععععوم التنفيعععاي رقم 315-08
المؤرخ فـعععي  11شـعععوا عـعععام 1429
الموافـععععععععععق  11أكتوبر سععععنة ،2008
المعد والمتمم والماكور أعـععععععععععععخه،
يكلـععف مستشار التربية و/أو المستشار
الرئيسععععععي للتربية و/أو المسععععععتشععععععار
الرئيذ ،تحعععت سعععععععلطعععة المعععدير،
باإلشراف على المصلحة البيداغوجية.

القسم الثاني
مجلس التربية والتسيير

الفقرة األولى
المصلحة البيداغوجية

 ،ما ي تي :

المادة  : 28يتشععكل مجلذ التربيـععععععععة
والتسيير م :
 مدير المتوسطة ،رئيسا، المسععععععتشعععععععععار الرئيذ للتربيعععة أوالمستشار الرئيسي للتربية أو مستشار
التربية ،نائب رئيذ،
 موظف المصال االقتصادية المكلفبالتسيير ،عروا،
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يرسععععل رئيذ المجلذ االسععععتدعااات
وجدو األعما إلى أعرععععاا المجلذ
خمسعععة عشعععر ) (15يوما ،على األقل،
قبل تاري االجتمام ،ويمك أن يقلص
هاا األجل بالنسععععععبة لخجتماعات غير
العععاديععة دون أن يقععل ع ثمععانيععة )(8
أيام.

 المستشار الرئيسي للتوجيا واإلرشادالمدرسي والمهني أو مستشار التوجيا
واإلرشاد المدرسي والمهني ،عروا،
 ثخثععة ) (3ممثلي ع األسععععععععاتععاةينتخبهم نظراؤهم ،أعراا،
 ممثععل واحععد ) (1ع المشععععععرفيالتربويي ينتخبا نظراؤه ،عروا،
 مععمععثعععل واحعععد ) (1ع ع العععععمعععااإلداريي ينتخبا نظراؤه ،عروا،
 مععمععثعععل واحعععد ) (1ع ع العععععمعععاالمهنيي ينتخبا نظراؤه ،عروا،
 رئي ـذ جمعي ـ ـة أولي ـ ـاا التخمي ـ ـاأو ممثلا ،عروا.

المادة  : 31ال تص ع مداوالت مجلذ
التربية والتسععععععيير إال في الموا ععععععيع
المسجلة في جدو األعما وبحرور
أغلبية أع رائا ،وفي حالـعععععععة عـعععععععدم
اكتما النصا  ،يعقد اجتمام آخر بعد
انقراا أجل ثمانية ) (8أيام.

المادة  : 29مراعاة ألحكام المادة 33
أدناه ،يتداو مجلذ التربية والتسععععيير
على الخصو  ،فيما ي تي :

وفي هاه الحالة ،تصـعععععع مـععععععداوالت
مجلذ التربية والتسيير مهما يك عدد
األعراا الحا ري .

 مشروم المؤسسة، مشروم ميزانية المتوسطة، الحسا اإلداري وحسا التسيير، التنظيم العام للمتوسعععطة والو ععععيةالمادية لها،
 االقتراحعععات المتعلقعععة بعععالتسععععععييرالبيداغوجي وترقية الحياة المدرسععععععية
في المتوسطة،
 -قبو الهبات والو ايا.

تتخا قرارات مجلذ التربية والتسعععيير
ب غلبية أ وات األعراا الحا ري ،
وفي حالة تسععععععاوي عدد األ ععععععوات،
يكون وت الرئيذ مرجحا.
المووادة  : 32تحرر مععداوالت مجلذ
التربية والتسععيير في محا ععر ،وتدون
في سععععجل خا يرقما ويؤشععععر عليا
مدير المتوسطة.

الموووادة  : 30يجتمع مجلذ التربيعععة
والتسععععععيير في دورة عادية ثخ )(3
مرات في السععععععنة ،على األقل ،واحدة
منها في بداية السعععععنة الدراسعععععية ،بناا
على استدعاا م رئيسا.

المادة  : 33ال تكون مداوالت مجلذ
التربية والتسععععععيير المتعلقة بالميزانية
والحسعععععععععا اإلداري وقبو الهبعععات
والو ععععايا قابلة للتنفيا ،إال بعد موافقة
السععععلطة الو ععععية ،وتصععععب نافاة بعد
انقرعععععععاا مهلة ثخثي ) (30يوما م
تاري إرسالها.

و ي م كنعععا أن ي ج ت مع في دورة غ ير
عادية ،بناا على اسعععتدعاا م رئيسعععا
أو بطلب م أغلبية أعرائا.

19

القسم الثالث
المجالس البيداغوجية واإلدارية

الفصل السادس
أحكام مالية

المادة  : 34تزود المتوسطة بالمجالذ
البيداغوجية واإلدارية اآلتيـة :

المادة  : 35تخرع الشروط المتعلقـععة
بإ عداد ت قديرات الميزان ية والتسععععععيير
المالي للمتوسعععطة إلى أحكام المرسعععوم
التنفياي رقم  232-01المؤرخ فـععععععععي
 19جمادي األولى عام  1422الموافق
 9غشت سنة  2001والماكور أعخه.

 مجالذ التعليـعععععم ،وتتـعععععولى علـعععععىالخصععععو  ،التشععععاور والتنسععععيق بي
أسععاتاة المادة الواحدة وعند االقترععاا،
أساتاة المواد المتقاربة في كل المسائل
المتعلقة بتحسعععي تعليم المادة أو المواد
المتقاربة،
 مجعععالذ األقسعععععععععام ،وتتولى علىالخصععععععو  ،تقييم وتقعععدير أعمعععا
التخميا لمختلف األقسام،
 مجلذ التنسععععععيق اإلداري ،ويتولىعلى الخصعععو  ،التشعععاور والتنسعععيق
بي أعرعععععععاا الفريق اإلداري في كل
المسععععععائل المتعلقة بتحسععععععي تسععععععيير
المتوسطة وظروف تمدرس التخميا،
 مععجععلععذ الععتععع ديعععب ،ويععتععولععى عععلععىالخصععععععو  ،اقترا التدابير التي م
شععععععع نها المسعععععععاهمة في تحقيق النظام
بالمتوسععععععطة والبت في األخطاا التي
يرتكبها التخميا والناجمة ع اإلخخ
بالنظام الداخلي وتشجيع التخميا الاي
يتحلون بالسلو الحس .

المادة  : 36تشتمل ميزانية المتوسطة
على با لإليرادات وبا للنفقات :
في باب اإليرادات :
 اإلععععانعععات المعععاليعععة الممنوحعععة مالدولة،
 اإلعععانععات الممنوحععة م الجمععاعععاتالمحليعععة والمؤسععععععسعععععععععات والهيالعععات
العمومية،
 الهبات والو ايا، إيرادات مختلفة.في باب النفقات :
 نفقات التسيير، نفقات التجهيز، جميع النفقععات الرععععععروريععة لتحقيقأهداف المتوسععععععطة و ععععععيانة أمخكها
والحفاظ عليها.

يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطن ية
تشكيل المجالذ البيداغوجية واإلدارية
ومهامها.

المادة  : 37يلتزم المدير بعمليـعععععععععات
رف النفقات والتصفية ،ويصـعععععععدر
أوامر التحصعععععيل والتسعععععديد في حدود
االعتمادات المخ عععععصعععععة لكل سعععععنة
مالية.
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المادة  : 38يع ّد موظـعععععف المصـعععععال
االقتصعععععادية المكلف بالتسعععععيير المالي
والمادي مشعععروعي الحسعععا اإلداري
وحسا التسيير ،بصفتا عونا محاسبا
معتمدا ،ويرععععم تحصععععيل اإليرادات
وتسديد النفقات.

الفصل السابع
أحكام ختامية
المادة  : 39تلغى جميـععععععع األحكـععععععام
المخالفة لهاا المرسوم.
المادة  : 40ينشر هاا المرسوم فـعععععععي
ّ
ا ل جريعععدة ا لرّسععععععع ّ
هوريعععة
ميعععة ل ل ج م
ّ
الجزائريّة ال ّديمقراطيّة الشعبيّة.

ويعـعععععرض المديـعععععر الحسا اإلداري
وحسعععععععا التسععععععيير على الو عععععععاية
مشفوعي بمخحظات مجلذ التربيـععععة
والتسيير للموافقة عليهما.

ح ّرر بالجزائر في  22ذي القعدة عام
 1432الموافق  25غشت سنة 2016
الوزير األول
عبد المالك سالل
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مرسوووووم تنفيذي رقم  162-17مؤرخ
في  18شووووووعبان عام  1438الموافق
 15مايو سوووووونة  ،0212يحدد القانون
األساسي النموذجي للثانوية.

الموافق  25ديسععععععمبر سععععععنععة 2004
والمتعلق بالوقاية م األخطار الكبري
وتسععععععيير الكوار في إطععار التنميععة
المستدامة،

ّ
إن الوزير األو ،

 وبمقترععععععى القعععانون رقم 04-08المؤرخ في  15محرم ععععام 1429
العمعوافعق  23يعنعععايعر سعععععععنعععة 2008
والمترععععععم القانون التوجيهي للتربية
الوطنية ،ال سيما المادة  83منا،

 بنعععاا على تقرير وزيرة التربيعععةالوطنية،
 وبنعاا على العدسععععععتور ،ال سععععععي ماالمعععادتعععان  4-99و ) 143الفقرة (2
منا،

 وبمقترععععععى القعععانون رقم 07-12الععمععؤرخ فععي  28ربععيععع األو ععععام
 1433الموافق  21فبراير سنة 2012
والمتعلق بالوالية ،ال سعععععيما المادة 92
منا،

 و ب م قترعععععععى األ مر ر قم 09-68المؤرخ في  23شععععععوا ععععام 1387
الموافـــق  23ينايــــر سنــــة 1968
والمتعلــق بالبنااات المدرسية،

 وبمقترععععععى القعععانون رقم 05-13المؤرخ في  14رمرععععان عام 1434
الععمععوافععق  23يععولععيععو سعععععععنعععة 2013
والمتعلق بتنظيم األنشععععععطعععة البعععدنيعععة
والريا ية وتطويرها،

 وبمقترععععععى القعععانون رقم 05-85المؤرخ في  26جمعععادي األولى ععععام
 1405الموافق  16فبراير سنة 1985
والمتعلق بحماية الصععععععحة وترقيتها،
المعد والمتمم،

 وبمقترى المرسوم الرئاسي رقـــم 01-14المؤرخ في  3ربيع األو عام
 1435الموافق  5يناير سععععععنة 2014
الاي يحدد كيفيات تسععمية المؤسععسععات
واألماك والمباني العمومية أو إعادة
تسميتها،

 وبمقترععععععى القعععانون رقم 21-90المؤرخ في  24محرم ععععام 1411
الموافق  15غشععععععععت سععععععنعععة 1990
والمتعلق بالمحاسععبة العمومية ،المعد
والمتمم،

 وبمقترععى المرسععوم الرئاسععي رقم 125 -15المؤرخ في  25رجب عام
 1436الموافق  14مايو سععععععنة 2015
والمترععععم تعيي أعرععععاا الحكومة،
المعد ،

 وبمقترععععععى القعععانون رقم 09-02المؤرخ في  25ععععععفر ععععام 1423
الموافق  8مايو سنة  2002والمتعلق
 بحمعععايعععة األشععععععخعععا المعوقيوترقيتهم،

 وبمقترى المرسوم التنفياي رقـ عـ عم 99-90المؤرخ في أو رمرععان عام
 1410الموافق  27مارس سنة 1990

 وبمقترععععععى القعععانون رقم 20-04المؤرخ في  13ذي القعدة عام 1425
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 وبمقترى المرسوم التنفياي رقـ عـ عم 03-10المؤرخ في  18محرم ععععام
 1431الموافق  4يناير سععععععنة 2010
العععاي يحعععدد شعععععععروط العععدخو إلى
مؤسععسععات التربية والتعليم واسععتعمالها
وحمايتها،

والمتعلق بسععععععلطة التعيي والتسععععععيير
اإلداري بععالنسععععععبععة للموظفي وأعوان
اإلدارة المركزية والواليات والبلديات
والمؤسععععععسععععععات العمومية ذات الطابع
اإلداري ،المعد والمتمم،
 وبمقترععععى المرسععععوم التنفياي رقم 174-90المؤرخ في  16ذي القععععدة
ععععام  1410الموافق  9يونيو سععععععنعععة
 1990الاي يحدد كيفية تنظيم مصععال
التربية على مسععتوي الوالية وسععيرها،
المعد والمتمم،

 وبمقترى المرسوم التنفياي رقـ عـ عم 04-10المؤرخ في  18محرم ععععام
 1431الموافق  4يناير سععععععنة 2010
الععاي يحععدد كيفيععات إعععداد الخريطععة
المدرسية وتنفياها ومراقبتها،
 وبمقترـععى المرسـععـععوم التنفيـععـععايرقـــم  230-10المؤرخ في  23شوا
عام  1431الموافــق  2أكتوبــر سنــة
 2010الععاي يحععدد األحكععام المتعلقععة
بتنظيم الثانوية وسيرها،

 وبمقترععععى المرسععععوم التنفياي رقم 232-01الععمععؤرخ فععي  19جععمعععادي
األولى عام  1422الموافق  9غشععععععت
سععنة  2001والمترععم إلحا تسععيير
االعتمادات المخ ععصععة بعنوان نفقات
م ستخدمي مؤ س سات التعليم األ سا سي
ومؤسععععععسععععععات التعليم الثانوي والتقني
بالمصال الخمركزية للتربية،

يرسم ما يأتي :
الفصل األول
أحكام عامة

 وبمقترععععى المرسععععوم التنفياي رقم 133-06المؤرخ في  5ربيع األو
عععام  1427الموافق  4أبريععل سععععععنععة
 2006الععاي يحععدد شععععععروط إحععدا
الجمعيات الريا ععية داخل مؤسععسععات
التربيعععة والتعليم والتكوي الععععاليي
والتكوي والتعليم المهنيي وتشععععععكيلها
وكيفيات تنظيمها وسيرها،

المووادة األولى  :تطبيقععا ألحكععام المععادة
 83م القععانون رقم  04-08المؤرخ
فـي  15محـرم عــام  1429الموافــق
 23يناير سنة  2008والماكور أعخه،
يهدف هاا المرسععوم إلى تحديد القانون
األساسي النموذجي للثانوية.
المادة  : 2الثانوية مؤسععععسععععة عمومية
ذات طابع إداري تتمتع بالشعععععخصعععععية
المعنوية واالسعععتقخ المالي ،وتختص
بالتربية والتعليم.

 وبمقترععععى المرسععععوم التنفياي رقم 315-08المؤرخ في  11شعععععوا عام
 1429الموافق  11أكتوبر سنة 2008
والمترععم القانون األسععاسععي الخا
بالموظفي المنتمي لألسععخ الخا ععة
بالترب ية الوطن ية ،الم عد والمتمم ،ال
سعععيما المواد  93و 135و 136و121
و 122و 121و 140مكرر  12منا،

المووادة  : 3تو ععععععع الثععانويععة تحععت
و عععععععععايعععة الوزير المكلف بعععالتربيعععة
الوطنية.
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 السهر على ترقية النشاطات التربويةوالريا ععععععية والثقافية المكملة ،لفا ئدة
تخميا الثانوية بمساهمة األولياا.

المووادة  : 4تنشعععععععع الثععانويععة بموجععب
مرسعععععععوم بنعععاا على اقترا الوزير
المكلف بالتربية الوطنية ،وتلغى وفق
الشكل نفسا.

الفصل الثالث
نمطية البناءات المدرسية
والتجهيزات التقنية  -التربوية

المووادة  : 5يمنع اسععععععتعمععا هيععاكععل
ال ثانو ية وتجهيزات ها ألغراض تت نافى
وطبيعة أهدافها التربوية والتعليمية.

الفرع األول
نمطية البناءات المدرسية

الفصل الثاني
اإلنجاز والتجهيز والصيانة

المووادة  : 8يخرععععععع إنجععاز الثععانويععة
لمتطلبات الخريطة المدرسععععععية ،ويتم
وفق نمطية للبنااات المدرسععععععية تحدد
بموجعععب قرار م الوزير المكلف
بالتربية الوطنية.

ال مادة  : 6طب قا ألح كام ال قانون رقم
 07-12المؤرخ في  28ربيع األو
عام  1433الموافق  21فبراير سععععععنة
 2012والماكور أعخه ،تساهم الوالية
في التكفل بالطلب االجتماعي للتربية.

المووادة  : 9يمك إنشععععععععاا ثععانويععات
متخصععععصععععة تسععععتجيب للمقترععععيات
البيععداغوجيععة المععاكورة في المععادة 16
أدناه.

وفي هاا اإلطار ،تتولى الوالية إنجاز
الثانوية والتكفل بصعععععيانتها والمحافظة
عليها وتجديد تجهيزاتها.

المادة  : 10تغطي كل ثانوية مقاطعة
جغرافية لتسععجيل التخميا التابعي لها،
بهععدف تحقيق توزيعهم المتوازن على
الهياكل المدرسية.

المادة  : 7في إطار األحكام التشريعية
والتنظيمية المعمو بها ،تتولى الوالية
في مجا إنجاز الثانوية
و ععععععيععانتهععا والمحععافظععة عليهععا وكععاا
تجععديععد تجهيزاتهععا المععدرسععععععيععة على
الخصو  ،ما ي تي :
 إنجاز الثانوية والهياكل األسعععععاسعععععيةالمرافقة وفق نمطية البنااات المدرسية
الماكورة في المادة  8أدناه،
 تزويد الثانوية باألثا المدرسععععععيواألدوات وكاا التجهيزات والوسعععععائل
الررورية لحس سيرها،
 ععععععمان ععععععيانة الثانوية وهياكلهااألساسية المرافقة،

يحعععدد مجعععا المقعععاطععععة الجغرافيعععة
بموجعععب قرار م الوزير المكلف
بالتربية الوطنية.
المادة  : 11تتوفر الثانوية خصععو ععا
على المرافق البيععداغوجيععة واإلداريععة
والمنشعععععآت الريا عععععية والفرعععععااات
التربوية اآلتية :
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العععدا خ لي أو ال نظعععام العععدا خ لي وفق
مقتريات الخريطة المدرسية.

الجناح البيداغوجي ،ويتكون م
 حجرات الدراسة، مخعععابر العلوم الطبيعيعععة والعلومالفيزيائية،
 مخابر المعلوماتية والتكنولوجيا، ورشة للتربية التشكيلية، ورشة للتربية الموسيقية، قاعة متعددة النشاطات، مكتبة وقاعة مطالعة، مدرّج.:

المادة  : 13يجب تخصيص فرااات
مهي ة لتسعععهيل الو عععو لفائدة التخميا
المعوقي عند إنجاز الثانوية.
الفرع الثاني
التجهيزات التقنية – التربوية
المادة  : 14تزود الثانوية بتجهيزات
تقنية  -تربوية ووسععععائل تعليمية ،وفق
مدونة تحدد بموجب قرار م الوزير
المكلف بالتربية الوطنية.

الجناح اإلداري ،ويتكون م
 مكاتب اإلدارة، قاعة األساتاة، قاعة االجتماعات، قاعة التوثيق واإلعخم المدرسي، قاعة األرشيف، حجابة وقاعة انتظار.:

منشآت رياضية ،وتتكون م
 -قاعة ريا ة.

الفصل الرابع
المهام
المادة  : 15تسعععععتقبل الثانوية التخميا
المقبولي م التعليم المتوسعععععع وفق
اإلجرااات التنظيميعععة المعمو بهعععا
لمنحهم تعليما ثانويا عاما وتكنولوجيا
يستغر ثخ ) (3سنوات.

:

فضاءات تربوية ،وتتكون م
 ملعب ريا ي، فرااات للنوادي الثقافية والعلمية.:

وفي هعععاا اإلطعععار ،تمك الثعععانويعععة
التخميا م تدعيم الكفااات المكتسعععععبة
فععي مععرحععلعععة الععتعععععلععيععم الععمععتععوسعععععععع
وتحرعععيرهم لموا عععلة الدراسعععات في
التعليم والتكوي العالي.

كمعععا تتوفر الثعععانويعععة على سععععععكنعععات
وظيفيععة ،ويمك أن تتوفر على مطعم
ومراقد ووحدة للكشععععععف والمتابعة في
مجا الصحة المدرسية.

المادة  : 16ترم الثانويات واألقسام
المتخصععععصععععة المنصععععو عليها في
المادة  86م القانون رقـعععععععععم 04-08
المؤرخ في  15محرم ععععام 1429
ا ل موا فق  23ينعععا ير سعععععععنعععة 2008
والععمعععاكععور أعععخه ،فععي إطعععار أداا
مهامها ،التكفل بالتخميا ذوي المواهب
المتميّزة الاي يحصععععععلون على نتائو
تثبت تفوقهم.

المووادة  : 12تعمععل الثععانويععة بععالنظععام
الخارجي.
يمك أن تتوفر الثععانويععة على النظععام
نصف الداخلي أو النظام الداخلي.
كما يمك الثانوية أن تسععععععتقبل تخميا
م مؤسسات أخري في النظام نصف
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والتكنولوجي ،تماشععععععيا مع اختياراتهم
واستعداداتهم،
 تعميق مكتسبات التخميا وتحريرهملخلتحا بالدراسة أو التكوي العاليي .

المادة  : 12يمك أن ترععععم الثانوية
التكفععل بععالتخميععا ،وال سععععععيمععا أبنععاا
الععمععوظععفععي ع الععمععنععتععمععي ع لععألسععععععععخ
الدبلوماسععية والقنصععلية والمسععتخدمي
الشعععععبيهي الاي يحرعععععرون شعععععهادة
البكالوريا الدولية أو شهادة دولية.

المادة  : 21تتوج نهاية التمدرس في
التعليم الثعععانوي الععععام والتكنولوجي
بعععامتحعععان نهعععائي يخو الحق في
الحصععو على شععهادة بكالوريا التعليم
الثانوي.

المادة  : 18تستقبل الثانوية ،في إطار
مهعععامهعععا ،التخميعععا المعوقي  ،طبقعععا
للشروط المنصو عليها في التشريع
والتنظيم المعمو بهما.

يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطن ية
بموجب قرار ،كيفيات تنظيم االمتحان
النهائي وطبيعة اختباراتا وتتويجا.

أحكام هاه المادة ،عند الحاجة،
تو
بموجعععب قرار مشععععععتر بي الوزير
المكلف بعععالتربيعععة الوطنيعععة والوزير
المكلف بالترععععام الوطني واألسععععرة
وقرايا المرأة.

الفصل الخامس
تنظيم الثانوية وسيرها
المووادة  : 22يسععععععيّر الثععانويععة مجلذ
توجيا وتسععيير ،ويديرها مدير ،وتزود
بمجالذ بيداغوجية وإدارية.

المادة  : 19يسععتفيد تخميا الثانوية م
فحو طبية في إطار الوقاية وحفظ
الصحة في الوس المدرسي.

الفرع األول
مجلس التوجيه والتسيير

تحععدد كيفيععات تنظيم الفحو الطبيععة
بموجعععب قرار مشععععععتر بي الوزير
المكلف بعععالتربيعععة الوطنيعععة والوزير
المكلف بالصعععحة والسعععكان وإ عععخ
المستشفيات.

الموووادة  : 23يتكون مجلذ التوجيعععا
والتسععععيير الاي يرأسععععا مدير الثانوية،
م األعراا اآلتي ذكرهم :
 الناظر ،نائبا للرئيذ، موظف المصال االقتصادية المكلفبالتسيير،
 المسععتشععار الرئيسععي للتربية ،أو عنداالقتراا مستشار التربية،
 المستشار الرئيسي للتوجيا واإلرشادالمدرسعي والمهني أو ،عند االقترععاا،
مسععتشععار التوجيا واإلرشععاد المدرسععي
والمهني،
 ممثل واحد ) (1ع األسعععاتاة ينتخبانظراؤه،

المادة  : 20في إطار أحكام المواد 27
و 53و 55م القانـون رقـــم 04-08
المؤرخ في  15محرم ععععام 1429
ا ل موا فق  23ينعععا ير سعععععععنعععة 2008
وال ماكور أعخه ،تتك فل ال ثانو ية على
الخصو  ،بما ي تي :
 توفير مسعععععععارات دراسععععععية متنوعةتسعععم للتخميا بالتخصعععص التدريجي
في مختلف شععععب التعليم الثانوي العام
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األقل ،م تاري االجتمام .ويمك أن
يقلّص هاا األجل بالنسععبة لخجتماعات
غير العععاديععة دون أن يقععل ع ثمععانيععة
) (8أيام.

 ممثل واحد ) (1ع العما اإلدارييينتخبا نظراؤه،
 ممثل واحد ) (1ع العما المهنييينتخبا نظراؤه،
 ممثل واحد ) (1ع التخميا م بيمندوبي األقسام ينتخبا زمخؤه،
 رئيذ جمعيعععة أوليعععاا التخميعععا أوممثلا.

المادة  : 26ال تصعع مداوالت مجلذ
التوجيا والتسعععععيير إال في الموا عععععيع
المسجلة في جدو األعما وبحرور
أغلبية أع رائا .وفي حالة عدم اكتما
النصعععععععععا  ،يعقعععد اجتمعععام آخر بععععد
انقرععاا أجل ثمانية ) (8أيام ،بداا م
تعععاري االجتمعععام األو  .وفي هعععاه
الحالة ،تصع مداوالت مجلذ التوجيا
والتسععععععيير مهما يك عدد األعرععععععاا
الحا ري .

المووادة  : 24يتععداو مجلذ التوجيععا
والتسععععععيير ،على الخصععععععو  ،فيمععا
ي تي :
 مشروم المؤسسة، مشروم ميزانية الثانوية، الحسا اإلداري، التنظيم العععام للثععانويععة والو عععععععيععةالمادية لها،
 الن ظام ا لداخلي لل ثانو ية ا لاي ي جبأن يكون مطابقا للتنظيم المعمو با،
 تقديم االقتراحات المتعلقة بالتسععععععييرالبيداغوجي وترقية الحياة المدرسععععععية
في الثانوية،
 قبو الهبات والو ايا، الصفقات واالتفاقات، -التقارير التقييمية.

تتخا قرارات مجلذ التوجيا والت سيير
ب غلبية أ وات األعراا الحا ري ،
وفي حالة تسععععععاوي عدد األ ععععععوات،
يكون وت الرئيذ مرجحا.
المووادة  : 27تحرر مععداوالت مجلذ
التوجيا والتسععيير في محا ععر وتدون
في سععععجل خا يرقما ويؤشععععر عليا
مدير الثانوية.
الموووادة  : 28معععا لم يبلغ اعتراض
عععععري م السعععععلطة الو عععععية ،تعد
مععداوالت مجلذ التوجيععا والتسععععععيير
نافاة في مدة أقصعععععععا ها ثخثون )(30
يوما ،ابتداا م تاري استخم محا ر
االجتماعات.

الموووادة  : 25يجتمع مجلذ التوجيعععا
والتسععععععيير في دورة عادية ثخ )(3
مرات في السعععنة ،واحدة منها في بداية
ال سنة الدرا سية بناا على ا ستدعاا م
رئيسا.
ويمكنا أن يجتمع في دورة غير عادية
بناا على استدعاا م رئيسا أو بطلب
م أغلبية أعرائا.

ال تععععد معععداوالت مجلذ التوجيعععا
والتسععععععيير ،في القرععععععععايعععا المتعلقعععة
بالميزانية والحسععععععا اإلداري وقبو
الهبات والو عععععععايا والنظام الداخلي،
نافاة إال بعد الموافقة الصععععععريحة م
الوزير المكلف بالتربية الوطنية.

يرسععععل رئيذ المجلذ االسععععتدعااات
وجدو األعما إلى أعرععععاا المجلذ
قبل خمسععععععة عشععععععر ) (15يوما ،على
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المووادة  : 32يرععععععم التنظيم اإلداري
للثعععانويعععة ،تحعععت سععععععلطعععة المعععدير،
مصلحتي ): (2
 مصلحة بيداغوجية، -مصلحة مالية.

الفرع الثاني
المدير
المادة  : 29يعيّ المدير م بي نُظّار
الثعععانويعععات بموجعععب قرار م الوزير
المكلف بالتربية الوطنية وفق الشععروط
المنصععععععو عليهعععا في المرسععععععوم
التنفيعععاي رقم  315-08المؤرخ في
 11شـععـععوا عـععـععام  1429الموافـععـععـععق
 11أكتوبر سععععععنععة  2008والمععاكور
أعخه.

الوووموووادة  : 33فعععي إطعععار العععمعععهعععام
المنصععععععو عليهعععا في المرسععععععوم
التنفيعععاي رقم  315-08المؤرخ في
 11شععععععوا ععععام 1429العععمعععوافعععق
 11أكتوبر سععععععنععة  2008والمععاكور
أعخه ،تتولى المصععععععلحة البيداغوجية
التي يشرف عليها الناظر ،تحت سلطة
المدير ،على الخصو  ،ما ي تي :
 التنظيم البيعععداغوجي والتنشعععععععيالتربوي وتنسععععععيق عمععل األسععععععععاتععاة
وم تابع تا ،م خخ اإلشععععععراف على
النشعععععععاطات البيداغوجية والتربوية ال
سععععيما الجلسععععات التنسععععيقية والندوات
الداخلية لألساتاة،
 تطبيق البرامو والمواقيت والطرائقالتعليمية والسعععععهر على حسععععع سعععععير
المخابر والورشات والمكتبة،
 المساهمة في ترقية الحياة المدرسية، تفعيععل األنشععععععطععة الثقععافيععة والفنيععةوالريا ية وتدعيمها،
 مراقبعععة مواظبعععة التخميعععا وعملهمونتائجهم المدرسية ومتابعتها،
 السععععععهر على تطبيق النظام الداخليللثانوية.

وتنهى مهاما حسب نفذ األشكا .
الووموووادة  : 30زيعععادة عععلععى الععمععهعععام
المنصععععععو عليهعععا في المرسععععععوم
التنفيعععاي رقم  315-08المؤرخ في
 11شـععـ عوا عـععـ عام  1429الموافـععـععـ عق
 11أكتوبر سععععععنععة  2008والمععاكور
أعخه ،يكلف معععدير الثعععانويعععة على
الخصو  ،بما ي تي :
 التصرف باسم الثانوية، متابعة تنفيا "مشعععروم المؤسعععسعععة "الاي يشععكل برنامو عمل الثانوية ويعد
في بداية كل سعععععنة دراسعععععية لتحسعععععي
أدائها،
 تنفيعععا معععداوالت مجلذ التوجيعععاوالتسيير،
 إعععداد مشععععععروم ميزانيععة الثععانويععةواألمر بصرف النفقات،
 إعداد النظام الداخلي للثانوية، إبرام الصفقات واالتفاقات ،في حدودالصخحيات المخولة لا،
 إعداد الحسا اإلداري، إععععداد التقعععارير التقييميعععة العععدوريعععةوإرسالها إلى السلطة الو ية.

الوووموووادة  : 34فعععي إطعععار العععمعععهعععام
المنصععععععو عليهعععا في المرسععععععوم
التنفيعععاي رقم  315-08المؤرخ في
 11شـععـععوا عـععـععام 1429الموافـ عـ عـععق
 11أكتوبر سععععععنععة  2008والمععاكور
أعخه ،تتولى المصععععععلحة المالية التي
يشرف عليــها الموظــف المنتـــمي

المادة  : 31تساعد المدير أمانة.
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الفصل السادس
أحكام إدارية ومالية

ألسععخ المصععال االقتصععادية المكلف
بالتسعععيير ،تحت سعععلطة مدير الثانوية،
على الخصععععععو  ،التسععععععيير المععالي
والمادي للثانوية.

المادة  : 36في إطار أحكام المرسعععوم
ال تنفيعععاي رقم  174-90المؤرخ في
 16ذي القعدة عام  1410الموافـععـععـععق
 9يونيو سعععنة  1990والماكور أعخه،
ترععععم مديرية التربية لفائدة الثانوية،
في مجا التسععععععيير اإلداري والمالي،
المهام اآلتية :
 التكفل بتسعععععديد نفقات المسعععععتخدميالععععاملي بعععالثعععانويعععة طبقعععا للتشععععععريع
والتنظيم المعمو بهما،
 توظيف وتسععععيير الموظفي المنتميلألسععععععخ الخا ععععععة بالتربية الوطنية
والمسععععععتخعععدمي اإلداريي والعمعععا
المهنيي واألعوان المتععععاقعععدي وفق
احتياج الثانوية،
 إعداد مخط تسيير الموارد البشريةللثانوية.

الفرع الثالث
المجالس البيداغوجية واإلدارية
ال مادة  : 35تزود ال ثانو ية بالمجالذ
البيداغوجية واإلدارية اآلتية :
 مععجعععالععذ الععتعععععلععيععم وتععتععولععى ،عععلععىالخصععععو  ،التشععععاور والتنسععععيق بي
أساتاة المادة الواحدة ،وعند االقتراا،
أسععععععععاتععاة المواد المتقععاربععة ،في كععل
المسعععائل المتعلقة بتحسعععي تعليم المادة
أو المواد المتقاربة،
 مجعععالذ األقسعععععععععام ،وتتولى ،علىالخصععععععو  ،تقييم وتقعععدير أعمعععا
التخميا لمختلف األقسام،
 مجلذ التنسععععععيق اإلداري ،ويتولىعلى الخصعععو  ،التشعععاور والتنسعععيق
بي أعرعععععععاا الفريق اإلداري في كل
المسععععععائل المتعلقة بتحسععععععي تسععععععيير
الثانوية وظروف تمدرس التخميا،
 مععجععلععذ الععتععع ديعععب ،ويععتععولععى عععلععىالخصععععععو  ،اقترا التدابير التي م
شععععععع نها المسعععععععاهمة في تحقيق النظام
بعععالثعععانويعععة والبع ّ
ععت في األخطعععاا التي
يرتكبها التخميا والناجمة ع اإلخخ
بالنظام الداخلي وتشجيع التخميا الاي
يتحلون بالسلو الحس ،
 مج لذ القبو والتوجيعععا ،ويتولىعلى الخصعععععععو  ،قبو التخميعععا
وتوجيههم في شعععععععب السععععععنة الثانية
ثانوي.

المادة  : 37تخرععع الشععروط المتعلقة
بإ عداد ت قديرات الميزان ية والتسععععععيير
المعععالي للثعععانويعععة ألحكعععام المرسععععععوم
التنفيعععاي رقم  232-01المؤرخ في
 19جمادي األولى عام  1422الموافق
 9غشت سنة  2001والماكور أعخه.
المادة  : 38يتولى المدير ،بصععععععفتا
آمرا بعععالصععععععرف ،عمليعععات االلتزام
والتصععععععفية واألمر بصععععععرف النفقات
وإ ععععععدار أوامر تحصععععععيل اإليرادات
وتسععععديد النفقات في حدود االعتمادات
المخ صة لكل سنة مالية.
المووادة  : 39يعععد المععدير مشععععععروم
الميزانية والحسعععا اإلداري ويرسعععلا
مرفقعععا بمخحظعععات مجلذ التوجيعععا
والتسيير إلى الو اية للموافقة عليا.

يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية
بعمعوجعععب قعرار تشعععععععكعيعععل المجالعذ
البيداغوجية واإلدارية ومهامها.
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المادة  : 42يرععم موظف المصععال
االقتصعععععادية المكلف بالتسعععععيير المالي
والمادي ،بصفتا عونا محاسبا معتمدا،
تحصيل اإليرادات وتسديد النفقات.

المادة  : 40تشععععععتمل ميزانية الثانوية
على با لإليرادات وبا للنفقات :
في باب اإليرادات :
 اإلععععانعععات المعععاليعععة الممنوحعععة مالدولة،
 اإلععععانعععات المعععاليعععة الممنوحعععة مالجمععاعععات المحليععة والمؤسععععععسععععععععات
والهيالات العمومية،
 الهبات والو ايا، إيرادات مختلفعععة تتعلق بنشعععععععععاطالثانوية.

المادة  : 43تمسععععك محاسععععبة الثانوية
وفق قواعد المحاسبة العمومية.
الفصل السابع
أحكام ختامية
المووادة  : 44تلغى أحكععام المرسععععععوم
التنفيعععاي رقم  230-10المؤرخ في
 23شـــوا عــام  1431الموافــــق
 2أكتوبر سععععععنععة  2010الععاي يحعع ّدد
األحكعععام المتعلقعععة بتنظيم الثعععانويعععة
وسيرها.

في باب النفقات :
 نفقات التسيير، نفقات التجهيز، جميع النفقععات الرععععععروريععة لتحقيقأهععداف الثععانويععة و ععععععيععانععة أمخكهععا
والحفاظ عليها.

المادة  : 45ينشععععر هاا المرسععععوم في
ّ
ا ل جريعععدة ا لرّسععععععع ّ
هوريعععة
ميعععة ل ل ج م
ّ
الجزائريّة ال ّديمقراطيّة الشعبيّة.

الموووادة  : 41تحعععدد معععدونعععة ميزانيععة
اإليرادات والنفقات في ميزانية تسعععيير
الثععانويععة وتحيّ سععععععنويععا وفق مععدونععة
الميزانية النموذجية التي ترب بصفة
مشععععععتركة بي الوزير المكلف بالمالية
والوزير المكلف بالتربية الوطنية.

ح ّرر بالجزائر في  11شعبان عام
 1431الموافق  15مايو سنة 2112
الوزير األول
عبد المالك سالل
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ا ل موا فق  23ينعععا ير سعععععععنعععة 2111
والمترععععععم القانون التوجيهي للتربية
الوطنية ،ال سيما المادة  16منا،

مرسوووووم تنفيذي رقم  196-11مؤرخ
في  9ذي القعدة عام  1439الموافق
 00يوليو سووونة  ،0211يحدد القانون
األسووووواسوووووي للثانوية المتخصوووووصوووووة
واألقسام المتخصصة.

 وبمقترععععععى القعععانون رقم 12-12الععمععؤرخ فععي  21ربععيععع األو ععععام
 1433الموافق  21فبراير سنة 2112
والمتعلق بالوالية ،السععععععيما المادة 92
منا،

إن الوزير األو ،
ّ
 بنعععاا على تقرير وزيرة التربيعععةالوطنية،

 وبمقترععععععى القعععانون رقم 15-13المؤرخ في  14رمرععععععان عام 1434
الععمععوافععق  23يععولععيععو سعععععععنعععة 2113
والمتعلق بتنظيم األنشععععععطعععة البعععدنيعععة
والريا ية وتطويرها،

 وبناا على الدسععتور السععيما المادتان 4-99و( 143الفقرة  )2منا،
 وبععمععقععترععععععععى األمععر رقععم 19-61المؤرخ في  23شععععععوا ععععام 1312
الموافق  23ينعععاير سعععععععنعععة ،1961
والمتعلق بالبنااات المدرسية،

 وبمقترعععى المرسعععوم الرئاسعععي رقم 11-14المؤرخ في  3ربيع األو عام
 1435الموافق  5يناير سععععععنة 2114
الاي يحدد كيفيات تسععمية المؤسععسععات
واألماك والمباني العمومية أو إعادة
تسميتها،

 وبمقترععععععى القعععانون رقم 21-91المؤرخ في  24محرم ععععام 1411
الموافق  15غشععععععععت سععععععنعععة 1991
والمتعلق بالمحاسععبة العمومية ،المعد
والمتمم،

 وبمقترعععى المرسعععوم الرئاسعععي رقم 242-12المؤرخ في  23ذي القععععدة
عام  1431الموافق  15غشت سـعععععععنة
 2112والمترعععععععم تعيي الوزير
األو ،

 وبمقترععععععى القعععانون رقم 19-12المؤرخ في  25ععععععفر ععععام 1423
الموافق  1مايو سععععنة  2112والمتعلق
بحماية األشخا المعوقي وترقيتهم،

وبمقت رى المرسوم الرئا سي رقـعععععععم 243-12المؤرخ في  25ذي القععععدة
عام  1431الموافق  12غشعععععت سعععععنة
 2112والمترععععععم تعيي أعرعععععععاا
الحكومة ،المعد ،

 وبمقترععععععى القعععانون رقم 21-14المؤرخ في  13ذي القعدة عام 1425
الموافق  25ديسععععععمبر سععععععنععة 2114
والمتعلق بالوقاية م األخطار الكبري
و تسععععععيير الكوار في إطععار التنميععة
المستدامة،

 وبمقترعععععى المرسعععععوم التنفياي رقم 99-91المؤرخ في أو رمرععان عام
 1411الموافق  22مارس سنة 1991
والمتعلق بسععععععلطة التعيي والتسععععععيير

 وبمقترععععععى القعععانون رقم 14-11المؤرخ في  15محرم ععععام 1429
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 وبمقترعععععى المرسعععععوم التنفياي رقم 13-11المؤرخ في  11محرم ععععام
 1431الموافق  4يناير سععععععنة 2111
الاي يحدد شععععععروط الدخـععععععععععععو إلى
مؤسععسععات التربية والتعليم واسععتعمالها
وحمايتها،

اإلداري بععالنسععععععبععة للموظفي وأعوان
اإلدارة المركزية والواليات والبلديات
والمؤسععععععسععععععات العمومية ذات الطابع
اإلداري ،المعد والمتمم،
 وبمقترعععععى المرسعععععوم التنفياي رقم 124-91المؤرخ في  16ذي القععععدة
ععععام  1411الموافق  9يونيو سععععععنعععة
 1991الاي يحدد كيفية تنظيم مصععال
التربية على مسععتوي الوالية وسععيرها،
المعد والمتمم،

 وبمقترعععععى المرسعععععوم التنفياي رقم 14-11المؤرخ في  11محرم ععععام
 1431الموافق  4يناير سععععععنة 2111
الععاي يحععدد كيفيععات إعععداد الخريطععة
المدرسية وتنفياها ومراقبتها،

 وبمقترعععععى المرسعععععوم التنفياي رقم 232-11الععمععؤرخ فععي  19جععمعععادي
األولى عام  1422الموافق  9غشععععععت
سععنة  2111والمترععم إلحا تسععيير
االعتمادات المخصععصععة بعنوان نفقات
م ستخدمي مؤ س سات التعليم األ سا سي
ومؤسععععععسععععععات التعليم الثانوي والتقني
بالمصال الخمركزية للتربية،

 وبمقترعععععى المرسعععععوم التنفياي رقم 162-12المؤرخ في  11شعععععبان عام
 1431الموافق  15مايو سعععععنة 2112
الاي يحدد القانون األساسي النموذجي
للثانوية.
يرسم ما يأتي:
الفصل األول
أحكام عامة

 وبمقترعععععى المرسعععععوم التنفياي رقم 133-16المؤرخ في  5ربيع األو
عععام  1422الموافق  4أبريععل سععععععنععة
 2116الععاي يحععدد شععععععروط إحععدا
الجمعيات الريا ية داخـععل مؤسسـععات
التربيعععة والتعليم والتكوي الععععاليي
والتكوي والتعليم المهنيي وتشكيلهـعععععا
وكيفيات تنظيمها وسيرها،

المووادّة األولى  :تطبيقععا ألحكععام المععادة
 16م القععانون رقم  14-11المؤرخ
في  15محرم عام  1429الموافـععععععععععق
 23يناير سععععععنة  2111والمترععععععم
القعععانون التوجيهي للتربيعععة الوطنيعععة،
يهدف هاا المرسععوم إلى تحديد القانون
األسععععععاسععععععي للثانوية المتخصععععععصععععععة
واألقسام المتخصصة.

 وبمقترعععععى المرسعععععوم التنفياي رقم 315-11المؤرخ في  11شعععععوا عام
 1429الموافق  11أكتوبر سـععـععـععـععـععنة
 2111والمترعععم القانون األسعععاسعععي
الخا بالموظفي المنتمي لألسععععخ
ال خا عععععععة بالترب ية الوطن ية ،الم عد
والمتمم،

المادة  : 0الثانوية المتخصععععععصعععععععة،
ّ
مؤسععسععة عموميـعععععععة ذات طابع إداري
تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقخ
المـالي ،و تختص بالتربية والتعليم.
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المادة  : 3تو ع الثانوية المتخصصة
ّ
تحت و ععاية الوزير المكلف بالتربية
الوطنية.

المرسعععععععوم التنفيعععاي رقم 162-12
المؤرخ في  11شعععععععبعان ععام 1431
الععمععوافععق  15معععايععو سععععععععنعععة 2112
والمعععاكور أعخه ،تتوفر الثعععانويعععة
المتخصصة خصو ا على ما ي تي:
 مخابر اللغات األجنبية، فراا للبحث التربوي، مععععركععععز لععععلععععتععععوثععععيععععق واإلعععععخمالمتخصص،
 -غرف فردية للنظام الداخلي.

المادة  : 4تنش ع الثانوية المتخصععصععة
ّ
بموجعععب مرسععععععوم بنعععاا على اقترا
الوزير المكلف بعععالتربيعععة الوطنيعععة،
وتلغى وفق الشكل نفسا.
الووموووادّة  : 5يععقصعععععععععد بعععالععثعععانععويعععة
المتخصععععععصععععععة ،في مفهوم أحكام هاا
المرسععوم ،المؤسععسععة العمومية للتربية
والتعليم التي ترععم تعليما ثانويا عاما
وتكنولوجيععا موجهععا إلى التخميععا ذوي
المواهب المتميزة الاي يحصلون على
نتائو تثبت تفوقهم.

الموووادة  : 9زيعععادة على التجهيزات
ّ
المعععاكورة في القعععانون األسععععععععاسععععععي
النموذجي للثعععانويعععة ،تزود الثعععانويعععة
المتخصععععععصعععععععععة بتجهيزات تقنيعععة-
بيداغوجية ووسععععائل تعليمية مناسععععبة،
وفق مععدونععة تحععدد بموجععب قرار م
الوزير المكلف بالتربية الوطنية.

المادة  : 6تفت أقسام متخصصة ،عند
ّ
الحعععاجعععة ،في الثعععانويعععات ،للتكفعععل
باالحتياجات الخا ععععععة للتخميا ذوي
المواهععب المتميزة الععاي يحصععععععلون
على نتائو تثبت تفوقهم.
تفت األقسععععام المتخصععععصععععة بموجب
قرار م الوزير المكلف بعععالتربيعععة
الوطنية ،وتغلق وفق الشكل نفسا.

الووموووادّة  : 12تععخرععععععععع الععثعععانععويعععة
المتخصععععععصععععععععة ،في مجعععا التنظيم
والسير ،إلى أحكام المرسوم التنفيـــاي
رقــ ــ ـم  162-12الم ــــؤرخ ف ــــي
 11شـ ععبـ عان عـععـ عام  1431الموافـععـ عق
 15مايو سنة  2112والماكور أعخه.

الفصل الثاني
اإلنجاز والتجهيز والصيانة

الوووموووادّة  : 11تعععغعععطعععي العععثعععانعععويعععة
المتخصصة مقاطعة جغرافية لتسجيل
التخميا التابعي لها.

المووادّة  : 2يخرععععععع إنجععاز الثععانويععة
المتخصععععصععععة للمقترععععيات التربوية،
ويتم وفق نمطية للبنااات المدرسععععععية
تحدد بموجب قرار م الوزير المكلف
بالتربية الوطنية.

يحعععدد مجعععا المقعععاطععععة الجغرافيعععة
بموجعععب قرار م الوزير المكلف
بالتربية الوطنية.

الووموووادّة  : 1زيعععادة عععلععى الععمععرافععق
الب يداغوج ية و اإلدار ية و المنشعععععععآت
الر يا عععععع ية و الفرعععععععااات التربو ية
المنصععععععو عليها في المادة  11م

المادة  : 10يخرععععععع تنظيم الثانوية
ّ
المتخصععععععصععععععة إلى متطلبات التنظيم
التربوي واإلداري التي تحدد مقاييسها
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بموجعععب قرار م الوزير المكلف
بالتربية الوطنية.

-

ا لموووادّة  : 13تسععععععع ت فيعععد ا لثعععا نويعععة
المتخصععصععة واألقسععام المتخصععصععة
المفتوحعععة ،عنعععد الحعععاجعععة ،م جميع
الوسعععععععائل المالية والبشععععععرية وجميع
المتطلبات التي تمكنها م تقديم تعليم
ناجع ل ت د ية م هام ها ،ال سععععععي ما من ها
الوسععععععائل التعليمية الفردية والجماعية
الررورية لكل مادة أو تخصص.

-

-

الفصل الثالث
المهام
-

المـووادة  : 14يهدف التعليم في الثانوية
ّ
المتخصععصععة واألقسععام المتخصععصععة،
زيعععادة على األهعععداف المنشععععععودة في
التعليم الثعععانوي الععععام و التكنولوجي،
إلى تعععدريعععب التخميعععا في المعععادة أو
مجموعععة م المواد التي يثبتون فيهععا
تفو قا ،و ا لاي يتمتعون بموا هب فن ية
وثقافية خا ة.

برامو متخصععععععصععععععععة تحععدد لهععاا
الغرض،
دعم وتطوير القععدرات اإلبتكععاريععة
واإلبداعية لدي التخميا الحا عععلي
على نتائو مدرسععععععية تثبت تفوقهم
م خخ تعليم نوعي حسعععععععععب
مؤهختهم،
تحرععععير التخميا الحا ععععلي على
نتعععائو معععدرسععععععيعععة تثبعععت تفوقهم
لخلتحععا بععالمععدارس العليععا للتعليم
العالي،
تدريب التخميا الاي يثبتون تفوقا
ملحوظعععا في معععادة أو تخصععععععص
لتمثيععل الجزائر في المنععافسععععععععات
العلمية الدولية،
تطوير التعلم الععااتي لععدي التخميععا
الحا لي على نتائو مدرسية تثبت
تفوقهم.

المادة  : 16يمك أن يرخص للثانوية
ّ
المتخصععصععة واألقسععام المتخصععصععة،
بطلععب منهععا ،برععععععمععان تعليم مكمععل
مطابق لبرنامو شهادة دولية يـععـععخـععو
الحق في الحـعععصـعععو عـعععلى بكالوريا
دولية ،إ عععععافة إلى البكالوريا الوطنية
للتعليم الثانوي العام والتكنولوجي.

تمتد الدراسععععة بالثانوية المتخصععععصععععة
ثخ ( )3سنوات.

تحعععدد شععععععروط الترخيص للثعععانويعععة
المتخصععصععة واألقسععام المتخصععصععة
بالمشعععععاركة في برنامو شعععععهادة دولية
بموجعععب قرار م الوزير المكلف
بالتربية الوطنية.

المووووووادة  : 15زيععععععادة علععععععى مهععععععام
ّ
الثانويعععععة المعععععاكورة فعععععي المرسعععععوم
التنفيعععاي رقعععم  162-12المعععؤرخ فعععي
 11شعععععععبان عععععععام  1431الموافععععععق
 15مععععععايو سععععععنة  2112والمععععععاكور
أععععخه ،تكلعععف الثانويعععة المتخصصعععة
واألقسععععععععععام المتخصصععععععععععة علععععععععععى
الخصو بما ي تي :
ععععععمعععان تكفعععل نوعي بعععالتخميعععا
الحا لي على نتائو مدرسية تثبت
تفوقهم ،م أجعععل تطوير مواهبهم
ومؤهختهم المدرسععععععية ،م خخ

الفصل الرابع
شروط االلتحاق بالثانوية
و/أو األقسام المتخصصة
ا لموووادّة  : 12ي ل ت حق بعععا لثعععا نويعععات
المتخصععصععة واألقسععام المتخصععصععة
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المكلف بالتربية الوطنية ،تعليما نوعيا
لتخميا الثانوية المتخصصة واألقسام
المتخصصة.

التخميعععا الموهوبون المقبولون في
السععنة األولى ثانوي ،الحا ععلون على
نتائو تثبت تفوقهم في مادة أو تخصص
بناا على التقديرات الواردة في وثيقة
التقويم والمتععابعععة البيععداغوجيععة للتلميععا
التي تعدّها المؤسسة األ لية.

الفصل الخامس
تأطير الثانوية و/أو األقسام
المتخصصة

ال مادة  : 11تنشععععععع لغرض ال بت في
االلتحععا بععالثععانويععة المتخصععععععصععععععععة
واألقسععععام المتخصععععصععععة ،لجنة تقدير
تتكفععل بععانتقععاا التخميععا وفق معععايير
قبو وكفااات مطلوبة.

الوووموووادة  : 00تعععتعععوفعععر العععثعععانعععويعععة
المتخصععععععصععععععععة على تعع طير إداري
وبيداغوجي ذي كفااة معترف بها.
يعععتعععم انعععتعععقعععاا العععتععع طعععيعععر اإلداري
والبيعععداغوجي المعععدعو للعمعععل في
ال ثانو ية المتخصععععععصعععععععة واألقسعععععععام
المتخصصة ،م قبل لجنة تحد لهاا
الغرض ،وفق معايير قبو تحدد على
أسعععععاس مؤشعععععرات ومؤهخت مطلوبة
لهاا النوم م التعليم.

تحعععدد شععععععروط االلتحعععا بعععالثعععانويعععة
المتخصععصععة واألقسععام المتخصععصععة
وتشععععععكيلععة اللجنععة وتنظيمهععا وعملهععا،
بموجعععب قرار م الوزير المكلف
بالتربية الوطنية.
المادة  : 19يجري التقييم البيداغوجي
واالنتقا م مسععععععتوي إلى مسععععععتوي
أعلى في الثانوية المتخصعععععصعععععة و/أو
األقسام المتخصصة ،وفقا لإلجرااات
المعمو بها.

يحعععدد ا لوز ير ا ل م ك لف بعععا ل تر بيعععة
الوطن ية ،بمو جب قرار ،م عايير قبو
التعع طير اإلداري والبيععداغوجي وكععاا
تشكيلة اللجنة وتنظيمها وسيرها.
ال مادة  : 03ينتقى أسعععععععا تاة ال ثانو ية
المتخصععصععة و األقسععام المتخصععصععة
م بي :
 األساتاة المبرزي ، األسعععععععععاتعععاة المكوني في التعليمالثانوي،
 األسععععععععاتععاة الرئيسععععععي في التعليمالثانوي.

المادة  : 02يمك إعادة توجيا تخميا
ال ثانو ية المتخصععععععصعععععععة واألقسعععععععام
المتخصععععععصعععععععة وإ عادة إد ماجهم في
الثعععانويعععات الخعععا ععععععععععة إلى أحكعععام
المرسعععععععوم التنفيعععاي رقم 162-12
المؤرخ في  11شعععععععبعان ععام 1431
الععمععوافععق  15معععايععو سععععععععنعععة 2112
والععمعععاكععور أعععخه ،وفععق الععحعععاالت
المنصععععععو عليها في النظام الداخلي
للمؤسسة.

يمك الثانوية المتخصععصععة االسععتعانة،
عند الحاجة ،بموظفي متعاقدي تتوفر
فيهم الكفااات المطلوبة.

المادة  : 01ترعععم البرامو التعليمية
ّ
المتخصعععععصعععععة لطور التعليم الثانوي،
التي تحععدد بموجععب قرار م الوزير
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المادة  : 05ينشر هاا المرسوم فـعععععععي
ّ
الجريعععدة ا لرّسععععععع ّ
هوريعععة
ميعععة ل ل ج م
ّ
الجزائريّة ال ّديمقراطيّة الشعبيّة.

ال مادة  : 04ي تابع أسعععععععا تاة ال ثانو ية
المتخصععصععة واألقسععام المتخصععصععة،
بصععفة منتظمة ،دورات تكوي مسععتمر
بهدف تحيي معارفهم وتحسععينها .وتتم
عمليات التكوي المستمر في مؤسسات
التكوي التعععابععععة للوزارة المكلفعععة
بعالتربيعة الوطنيعة و/أو مؤسععععععسعععععععات
متخصععععععصعععععععة تابعة للوزارة المكلفة
بالتعليم العالي.

ح ّرر بالجزائر في  9ذي القعدة عام
 1439الموافق  22يوليو سنة 2111
الوزير األول
أحمد أويحيى
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

والمترععععععم القانون التوجيهي للتربية
الوطنية ،السيما المادة  19منا،

قرار رقم  65مؤرخ في  01شوووووووال
 1439الموافق  10جويليوووة 0211
يحدد كيفيات تنظيم الجماعة التربوية
وسيرها.

 وبمقترععععععى القعععانون رقم 11-11المؤرخ في  21رجعععب ععععام 1432
الععمععوافععق  22يععونععيععو سعععععععنعععة 2111
والمتعلق بالبلدية،

إن وزيرة التربية الوطنية،

 وبمقترععععععى القعععانون رقم 16-12المؤرخ في  11ععععععفر ععععام 1433
ا ل موا فق  12ينعععا ير سعععععععنعععة 2112
والمتعلق بالجمعيات،

 بمقترعععععععى القعععانون ر قم 12-91المؤرخ في  11رجعععب ععععام 1411
الععمععوافععق  2فععبععرايععر سععععععععنعععة 1991
والمتعلق بعععالوقعععايعععة م النزاععععات
الجمعععاعيعععة في العمعععل وتسععععععويتهعععا
وممارسععععععة حق اإل ععععععرا  ،المعد
والمتمم،

 وبمقترععععععى القعععانون رقم 12-12الععمععؤرخ فععي  21ربععيععع األو ععععام
 1433الموافق  21فبراير سنة 2112
والمتعلق بالوالية،
 وبمقترععععععى القعععانون رقم 12-15المؤرخ في  21رمرععععععان عام 1436
الععمععوافععق  15يععولععيععو سعععععععنعععة 2115
والمتعلق بحماية الطفل،

 وبمقترععععععى القعععانون رقم 14-91المؤرخ في  9ذي القعععدة عععام 1411
الموافق  2يونيو سععنة  1991والمتعلق
بكيفيات ممارسة الحق النقابي ،المعد
والمتمم،

 وبمقترععى المرسععوم الرئاسععي رقم 311-12المؤرخ في  12رمرععععععععان
عام  1421الموافق  29سعععبتمبر سعععنة
 2112العععاي يحعععدد كيفيعععات توظيف
األعععوان الععمععتععععععاقعععدي ع وحععقععوقععهععم
وواجباتهم والعنا ر المشكلة لرواتبهم
والقواععععد المتعلقعععة بتسععععععييرهم وكعععاا
النظام الت ديبي المطبق عليهم،

 وبمقترععععععى القععانون رقم 19-12المؤرخ في  25ععععععفر عععام 1423
الموافق  8مايو سعععنة  2112والمتعلق
بحماية األشخا المعوقي وترقيتهم،
 و ب م قترعععععععى األ مر ر قم 13-16المؤرخ في  19جمععادي الثععانيععة عععام
 1422الموافق  15يوليو سعععنة 2116
والمترععععم القانون األسععععاسععععي العام
للوظيفة العمومية،

 وبمقترععى المرسععوم الرئاسععي رقم 243-12المؤرخ في  25ذي القععععدة
عام  1431الموافق  12غشعععععت سعععععنة
 ،2112والمترععععععم تعيي أعرععععععاا
الحكومة،

 وبمقترععععععى القعععانون رقم 14-11المؤرخ في  15محرم ععععام 1429
ا ل موا فق  23ينعععا ير سعععععععنعععة 2111
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 وبمقترععععى المرسععععوم التنفياي رقم 265-94المؤرخ في  29ربيع األو
عام  1415الموافق  6سعععععبتمبر سعععععنة
 1994الاي يحدد ععععععخحيات وزير
التربية الوطنية،

 وبمقترععععى المرسععععوم التنفياي رقم 222-16المؤرخ في  22ذي القععععدة
عام  1432الموافق  25غشعععععت سعععععنة
 2116الاي يحدد القانون األسعععععاسعععععي
النموذجي للمتوسطة،

 وبمقترععععى المرسععععوم التنفياي رقم 14-11المؤرخ في  11محرم ععععام
 1429الموافق  19يناير سععععنة 2111
والمترععم القانون األسععاسععي الخا
بالموظفي المنتمي لألسخ المشتركة
في المؤسعععسعععات واإلدارات العمومية،
المعد والمتمم،

 وبمقترععععى المرسععععوم التنفياي رقم 312-16المؤرخ في  21ععععععفر عام
 1431الموافق  21نوفمبر سعععععععنعععة
 2116الععاي يحععدد الكيفيععات المتعلقععة
بالتعليم اإلجباري لمادة التربية البدنية
والريا عععععية في مؤسعععععسعععععات التربية
والتعليم،

 وبمقترععععى المرسععععوم التنفياي رقم 315-11المؤرخ في  11شعععععوا عام
 1429الموافق  11أكتوبر سنة 2111
والمترععم القانون األسععاسععي الخا
بالموظفي المنتمي لألسععخ الخا ععة
بالتربية الوطنية ،المعد والمتمم،

 وبمقترععععى المرسععععوم التنفياي رقم 162-12المؤرخ في  11شعععععبان عام
 1431الموافق  15مايو سعععنة ،2112
الاي يحدد القانون األساسي النموذجي
للثانوية،
 وبععمععقععترععععععععى الععقععرار رقععم 221المؤرخ في  26ربيع الثعععاني ععععام
 1412الموافق  26أكتوبر سعععععععنعععة
 ،1991المتعلق بنظعععام الجمعععاععععة
التربوية في المؤسععععععسعععععععات التعليمية
والتكوينية،

 وبمقترععععى المرسععععوم التنفياي رقم 12-11المؤرخ في  11محرم ععععام
 1431الموافق  4يناير سععععععنة 2111
والمترم الاي يحدد األحكام المتعلقة
بإجبارية التعليم األساسي،
 وبمقترععععى المرسععععوم التنفياي رقم 13-11المؤرخ في  11محرم ععععام
 1431الموافق  4يناير سععععععنة 2111
العععاي يحعععدد شعععععععروط العععدخو إلى
مؤسععسععات التربية والتعليم واسععتعمالها
وحمايتها،

 وبمقترعععى القرار رقم  39المؤرخفي  4محرم عام  1439الموافـععـععـععـععـععق
 25سعععععبتمبر سعععععنة  2112الاي يحدد
كيفيات انتخا مندوبي األقسعععععععام في
مؤسعععسعععات التربية والتعليم وممارسعععة
نشاطهم،

 وبمقترععععى المرسععععوم التنفياي رقم 226-16المؤرخ في  22ذي القععععدة
عام  1432الموافق  25غشعععععت سعععععنة
 2116الاي يحدد القانون األسعععععاسعععععي
النموذجي للمدرسة االبتدائية،

 واعتبارا إلعخن النوايا الممرععععععىمع الشعععععععركعععاا االجتمعععاعيي وكعععاا
التوجيهعععات المنصععععععو عليهعععا في
ميثا أخخقيات قطام التربية الوطنية
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المرجعية العامة والخا عععععععة ،مناهو
وبرامو الععدراسعععععععات) وكععالععك ميثععا
أخخقيعععات قطعععام التربيعععة الوطنيعععة،
سارية المفعو  ،السيما:

المؤرخ في  12ععععععفر ععععام 1432
الموافق  29نوفمبر سنة ،2115
تقرر ما يأتي:
الفصل األول
أحكام عامـة

أ-



المووادة األولى :تطبيقععا ألحكععام المععادة
 19م القععانون رقم  14-11المؤرخ
في  15محرم عام  1429الموافق 23
ينععاير سععععععنععة  2111المععاكور أعخه،
يهععدف هععاا القرار إلى تحععديععد كيفيععات
تنظيم الجماعة التربوية وسيرها.







المادة  :2تتشكل الجماعة التربوية م
التخميا وم كل الاي يسععععععاهمون في
التربية والتكوي وفي الحياة المدرسععية
وفي تسعععيير مؤسعععسعععة التربية والتعليم
العمومية والخا ة ،بطريقة:
 مبععاشععععععرة :بواسععععععطععة األسععععععععاتععاةوالععمععوظععفععي ع واألعععوان الععععععامععلععي ع
بمؤسسة التربية والتعليم،
 غير مباشرة :بواسطة أولياا التخمياوالشععععععركعععاا والمتعععدخلي م خعععارج
مؤسسة التربية والتعليم.






بعنوان المبادئ:
الحق في التعليم،
إجبارية التعليم األساسي،
مراعاة خصععععععو ععععععية التخميا في
حالة إعاقة،
مجانية التعليم العمومي،
العععبعععععععد العععوطعععنعععي والعععععععمعععومعععي
واالسعععععععتراتيجي لمرفق التربيعععة
والتعليم،
المساواة في االلتحا بالتعليم،
العد واإلنصاف وتكافؤ الفر ،
الحيادية وعدم التمييز على أسععععاس
الجنذ أو االنتمععاا االجتمععاعي أو
الجغرافي،
ديمومة الخدمة العمومية.

ب -بعنوان القيم:
 المواطنة والتفت على العالم،
 احترام القانون،
 احترام حقو اإلنسان والطفل،
 الحرية والمسؤولية،
 العمل والمواظبة واحترام التوقيت،
 التسام واحترام اآلخر،
 الوقاية والحماية م جميع أشعععععكا
العنف،
 الصد والمو وعية،
 النزاهة واألمانة،
 القدوة والمثالية،
 التربية في إطار التنمية المستدامة.

المووادة  :3يعععد التلميععا محور العمليععة
التربوية والبيداغوجية.
المووادة  :4ترتكز العخقععات التي ترب
أعرععععععععاا الجمعععاععععة التربويعععة ،على
المبادم األسعععععاسعععععية للخدمة العمومية
للتربيعععة والتعليم والقيم المرتبطعععة
بعععاالختيعععارات الوطنيعععة المنصععععععو
عليها في الدسععععععتور والمواثيق الدولية
المصععععععععاد عليهععا م طرف الععدولععة
الجزائرية وكاا النصعععو التشعععريعية
وال ت ن ظ ي ميعععة (ا لقعععا نون ال تو ج ي هي،

الموووادة  :5يهعععدف تنظيم الجمعععاععععة
التربويعععة ،في إطعععار المبعععادم والقيم
المععاكورة في المععادة  4أعخه ،إلى مععا
ي تي:
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توف ير ال جو المخ ئم و عععععععمعععان
ظروف العمععل الرععععععروريععة التي
تمك مؤسعععسعععة التربية والتعليم م
أداا مهامها،
االلتزام بقواعد النظام واالنرباط،
تحسعععععي الحياة المدرسعععععية بتعزيز
العخقععات بي أعرععععععععاا الجمععاعععة
التربوية داخل مؤسععععععسععععععة التربية
والتعليم بمعععا يكفعععل الحكعععامعععة في
التسيير،
التكفعععل بعععالصعععععععوبعععات التعلميعععة
للتخميا ،للوقاية والحد م ظاهرة
التسر المدرسي،
رب العخقعععات والتبعععادالت بي
مؤسعععسعععة التربية والتعليم ومحيطها
وتعزيزهعععا بمعععا يخعععدم مصععععععلحعععة
التخميا،
ترسععععععي حب الوط لدي التخميا
واالعتزاز بععاالنتمععاا إليععا بععاحترام
الرموز والثوابت الوطنية :اإلسخم،
العروبة ،األمازيغية،
غرس قيم حقو اإلنسان والحريات
األساسية وترسيخها وترقيتها،
تكريذ قيم التسعععععععام والعيش معا
بسعععععخم وإبعاد كل أشعععععكا التمييز
واإلقصعععععععععاا في المععععامخت بي
أعراا الجماعة التربوية،
تكريذ الب عد ا لديمقراطي باعت ماد
آلية التشععععاور والحوار واإلنصعععات
واالتصعععععا والتوا عععععل لرعععععمان
استقرار مؤسسة التربية والتعليم،
تنمية الشعور باالنتماا ألمة واحدة،
يجمعها تاري ومكرسععة رسععميا في
جنسية جزائرية،
تحصععععي المدرسععععة م أي نشععععاط
إيديولوجي أو سياسي أو حزبي،



الوقععايععة م كععل أشععععععكععا العنف
المعنوي واللفظي والجسعععععععدي بي
أعراا الجماعة التربوية.

الموووادة  :6تععععد تحيعععة العلم الوطني
مصعععحوبة ب داا النشعععيد الوطني ،وقفة
قارة في الحياة المدرسععية يتم تجس عيدها
بإشراف مدير مؤسسة التربية والتعليم
طبقا لألحكام التشععععععريعية والتنظيمية
المعمو بها.
المووادة  :2يعمععل أعرععععععععاا الجمععاعععة
التربوية تحت إشععراف مدير مؤسععسععة
التربية والتعليم على إعداد مشععععععروم
المؤسسة وتجسيده.
الفصل الثاني
أحكام خاصة بسير مؤسسة التربية
والتعليم
المادة  :1تعد مؤ س سة التربية والتعليم
مرفقا عموميا للتربية والتعليم ،ترععم
تجسعععععع يد الم بادم والقيم الماكورة في
المادة  4أعخه.
المادة  :9يخرع الدخو إلـى مؤسسة
الترب ية والتعليم واسععععععتع مال ها ألح كام
المرسوم التنفياي رقم  13-11المؤرخ
في  11محرم عععام  1431الموافق 4
يناير سنة  ،2111الماكور أعخه.
الوموووادة  :12يعلعتعزم العمسعععععععتعععمع لون
المرخص لهم بالدخو إلى مؤسععععسععععة
التربية والتعليم ،في إطار أحكام المادة
 16م المرسوم التنفياي رقم 13-11
المؤرخ في  11محرم ععععام 1431
الموافق  4يناير سععنة  ،2111الماكور
أعخه ،بحمععايععة الهيععاكععل والتجهيزات
المو وعة تحت تصرفهم.
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المادة  :11يجب ترشععععععيد اسععععععتعما
الوسععععائل المو ععععوعة تحت تصععععرف
مؤسسة التربية والتعليم طبقا لألهداف
المسطرة.

الععتععربععوي ومععخععتععلععف الععفرعععععععععااات
المخصععععععصععععععععة (للتخميعععا ،لألوليعععاا
والموظفي ).

المووادة  :10يمنع اسععععععتعمععا هيععاكععل
مؤسععععسععععة التربية والتعليم وتجهيزاتها
ألغراض تتنافى وطبيعة أهدافها.

المادة  :12تمارس التنظيمات النقابية
المسععععععجلععة وجمعيععات أوليععاا التخميععا
المعتمدة نشععاطاتها ع طريق فروعها
المنصععععععبععة طبقععا للتشععععععريع والتنظيم
المعمو بهما.

المادة  :13تعمل مؤسععععععسعععععععة التربية
والتعليم بالن ظام ال خارجي ،ويمك أن
تتوفر على النظام نصععععععف الداخلي أو
النظام الداخلي.

المووادة  :11ال يسععععععم بععالععدخو إلى
حجرات الدراسععععععة والمخابر ومختلف
ا ل م حخت وا لفرعععععععععااات ا ل تر بويعععة
األخري أثنعععاا أوقعععات العععدروس إال
لموظفي التعليم وموظفي المخعععابر
وموظفي إدارة مؤسععععععسعععععععات الترب ية
والتعليم وموظفي التفتيش.

الموادة  :14ترتكز إدارة مؤسععععععسعععععععة
التربيعععة والتعليم في تسععععععييرهعععا على
مختلف المجعععالذ التي تحكم الحيعععاة
المدرسععية المنصععو عليها في المادة
 25م القععانون رقم  14-11المؤرخ
في  15محرم عام  1429الموافـععععععععععق
 23يناير سنة  2111والماكور أعخه.

المادة  :19يمك لمؤسععععععسععععععة التربية
والتعليم في إطار انفتاحها على المحي
أن تعععع وي خععععارج أوقععععات الععععدروس
نشععاطات مكملة ثقافية أو ريا ععية بعد
موافقة مصال مديرية التربية للوالية.

المادة  :15تسعععععهر مؤسعععععسعععععة التربية
والتعليم على عععععمان تنفيا األنشعععععطة
البيداغوجية واألنشععععععطة المكملة لفائدة
التخميا ،طبقا لمخط العمل الخا
بالتعلمات وبالنشعععععععاطات البيداغوجية
ولبر نامو الع مل السععععععنوي ا لاي تقره
وزارة التربية الوطنية.

المادة  :02يسهر مدير مؤسسة التربية
والتعليم على نشعععععر تعليمات السعععععلطة
السععععععلميععة وتبليغهععا إلى المعنيي ع
طريق الوسائل المتاحة.
الموووادة  :01تخرععععععع الملصععععععقعععات
واإلعخنات داخل مؤسععععععسععععععة التربية
والتعليم إلى ت شيرة مدير المؤسسة.

المادة  :16يعمل مدير مؤسسة التربية
وا ل ت ع ل يم ع لى تر قيعععة اسععععععع ت عمعععا
تكنولوجيعععات اإلعخم واالتصعععععععععا
وسععععععيولععة المعلومععات بي أعرععععععععاا
الجماعة التربوية ،باسععععععتغخ مواقع
الوا واألر ععععععيععات الرقميععة للنظععام

المادة  :00يسهر مدير مؤسسة التربية
والتعليم على برمجة العمليات المتعلقة
بالحفظ والصععععععيانة والخدمات خارج
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أوقات الدراسة ،باستثناا الحاالت التي
تقتري تدخخ استعجاليا.

الفصل الثالث
أحكام خاصة بالتالميذ

المادة  :03يُ ِعد مدير مؤسعععسعععة التربية
والتعليم ويشار  ،بالتعاون مع مصال
الحماية المدنية ،في و ععععع مخططات
الوقعععايعععة واألم وتنظيم التعععدخخت
واإلسععععععععععافعععات في حعععالعععة الكوار
والمخاطر الكبري.
تُعلّق مخططات الوقاية واألم إجباريا
داخل المؤسسة.

المادة  :01يخرععععععع تمدرس التخميا
إلى نصععععععو تنظيميعععة ،تترععععععم
توجيهات رسععععععمية وتعليمات ومناهو
تعليمية ومواقيت.
يتمتع التخميعععا بحقو ويلتزمون
بواجبععات تسعععععععاهم في إعععدادهم لحيععاة
مدرسعععععية تسعععععتشععععععر المسعععععؤولية في
المجتمع.

المادة  :04يتخا مدير مؤ س سة التربية
والتعليم ،بعععالتنسععععععيق مع المصععععععععال
المعنية ،التدابير المناسععععععبة في مجا
الوقاية والنظافة والصحة.

الفرع األول :الحقوق
المادة  :09للتخميا الحق في حسعععععع
االسعععتقبا وعدم التعرض إلى أي نوم
م التمييز والحمععايععة م كععل لفظ أو
تصعععععععرف مهي واحترام كرامتهم
وخصو ياتهم ك طفا .

المادة  :05يتعي على مدير مؤسعععسعععة
التربية والتعليم في حالة وقوم حواد
تهدد أم األشخا والممتلكات اتخاذ
كافة اإلجرااات والتدابير االسععتعجالية
الرععععععرورية المنصععععععو عليها في
المرسوم التنفياي رقم  13-11المؤرخ
في  11محرم عـعام  1431الموافـععـععـعق
 4يناير سنة  ،2111الماكور أعخه.

المادة  :32يسعععععتوجب احترام التخميا
حمعععا ي ت هم م ا ل ت عرض ألي ع نف
جسدي ولفظي ومعنوي.

المادة  :06باسععععععتثناا نفقات التمدرس
والتبرعات واالشتراكات المسمو بها
قانونا ،يمنع منعا باتا التحصععيل النقدي
والعيني ب ي شعععكل م األشعععكا داخل
مؤسسة التربية والتعليم،

الموووادة  :31يبلغ النظعععام العععداخلي
وجععداو التوقيععت والبرنععامو الخععا
بالنشعععععاطات المكملة للتخميا وأوليائهم
قبل الخروج إلى العطلة الصععععععيفية أو
عند الدخو المدرسي.

المووادة  :02يمنع حيععازة واسععععععتهخ
وترويو جميع أنوام التبغ والمخدرات
والمسععععععكرات والمهلوسععععععععات داخعععل
مؤسعععسعععة التربية والتعليم ،وكل ما م
شععع نا المسعععاس بصعععحة أفراد الجماعة
التربوية وسعععععخمتهم وأمنهم وبسعععععمعة
مؤسسة التربية والتعليم.

يسععععععلم ال قانون ا لداخلي ل كل ولي أمر
تلميا لإلمراا عليا.
تخصععص إدارة المؤسععسععة األسععبوعي
األولي م الدخو المدرسي ،م بي
أمور أخري ،لتقععديم وشععععععر النظععام
الداخلي.
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ورزنععامععة االختبععارات الفصععععععليععة إلى
التخميا وأوليائهم ع طريق وسـععـععائل
االتصععا المتوفرة (مراسععخت ،كراس
ا لمراسعععععععلعععة ،الفعععاكذ ،التراسعععععععععل
االلكتروني "الرسائل القصيرة ،البريد
االلكتروني "...وكل وسيلة مماثلة).

المادة  :30تشععععجع مؤسععععسععععة التربية
والتعليم الحوار والتشععععاور مع التخميا
وبي التخميا أنفسععععهم وبينهم وبي كل
أعرععععععععاا الجمععاعععة التربويععة في كععل
المسعععععععععائعععل التربويعععة ،البيعععداغوجيعععة
والتنظيميعععة وفق إجرااات يحعععددهعععا
النظععام الععداخلي لمؤسععععععسععععععععة التربيععة
والتعليم.

المادة  :31يمنع تسعععععري التخميا م
مؤسسة التربية والتعليم في حالة غيا
األسععتاذ إال إذا كانت حصععة التغيب في
آخر الفترة الصععععععباحية أو آخر الفترة
المسائية.

ال مادة  :33ي مارس التخم يا حقهم في
التعبير ع المسائل المتعلقة بتمدرسهم
في إطعععار منظم ،ويكون التشعععععععععاور
والتحاور مع إدارة مؤسعععععسعععععة التربية
والتعليم ع طريق مندوبي األقسعععععععام
المنتخبي طبقا للتنظيم المعمو با.

الموووادة  :39يمنع إخراج تلميعععا م
حجرة العععدراسعععععععععة إال في الحعععاالت
القصوي والمبررة.

المادة  :34يمك للتخميا االستفادة م
النظام الداخلي أو نصععف الداخلي طبقا
للتنظيم المعمو با.

المووادة  :42تتولى إدارة مؤسععععععسععععععععة
التربية والتعليم في حالة تعرض تلميا
إلى حاد مدرسعععععي اتخاذ اإلجرااات
الخزمة والتصععععري با لدي الو ععععاية
والععجععهعععات الععمعععععنععيعععة وفععق الععتععنععظعيعم
المعمو با.

المادة  :35يخرعععععع العمل المدرسعععععي
للتخميا ونشععععاطاتهم التربوية إلى تقييم
ع طريق المراقبعععة المسعععععععتمر ة
واالختبارات الفصععععععلية واالمتحانات
الرسمية ،وفق التنظيم المعمو با.

المادة  :41تكتسعععععي ممارسعععععة التربية
البدنية والريا ععععععية أهمية بالغة في
الحياة المدرسعععععية ،وال يمك إعفاا أي
تلميععا م حصععععععص التربيععة البععدنيععة
ععحية ،يمن
والريا ععية إال ألسععبا
اإلعفاا م حصععععععص التربية البدنية
طبيب الصعععععحة المدرسعععععية وإن تعار
ذلك فطبيب ُمحلّف.

المادة  :36للتخميا الحق في االطخم
على أورا مختلف التقويمعععات بععععد
ت صحيحها في القسم .وتحتفظ مؤسسة
التربيععة والتعليم بعع ورا االختبععارات
الفصلية للسنة الدراسية الجارية ،على
األقل ،إلى غاية تاري  31ديسععععععمبر
للسنة الدراسية الموالية .يتحمل التلميا
الععمععحعععافععظعععة عععلععى أورا مععخععتععلععف
اختبارات التقييم.

الموووادة  :40يشعععععععجع التخميعععا على
االنخراط في النوادي والجمعيعععات
المنشع ة داخل مؤسععسععة التربية والتعليم
في إطار النشععععععاطات الثقافية والعلمية
والريا ية.

المادة  :32تبلغ إدارة مؤسععسععة التربية
والتعليم النظعععام العععداخلي وجعععداو
التوقيت ورزنامة النشععععععاطات المكملة
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تخرع مشاركة التخميا في النشاطات
المبرمجة خارج مؤسععععععسعععععععة التربية
والتعليم لرخصعععععععة م أوليععائهم وكععاا
اكتتا ت مينهم م قبل إدارة مؤسعععسعععة
التربية والتعليم.

التربوية داخل مؤسسة التربية والتعليم
وخعععارجهعععا ،والتععععامعععل فيمعععا بينهم
باالحترام ورو الت عاون وتج نب كل
أشععععععكعا اإلسعععععععااة واإلهعانعة اللفظ ية
والمعنوية.

المادة  :43يسععععععتفيد التخميا في إطار
الترام المدرسي والترام الوطني
م نشاطات اجتماعية تتمثل خصو ا
في اقتناا الوسععععائل التعليمية واألدوات
المدرسعععععية والنقل والتغاية والصعععععحة
المدر سية والن شاطات الثقافية والعلمية
والريا ية وكاا كل األنشطة الترفيهية
طبقا للتنظيم المعمو با.

المادة  :41يلزم التخميا داخل مؤسسة
التربيععة والتعليم بععارتععداا لبععاس نظيف
والئق ويسم ُ بالتعرف عليهم.
كما يفرض عليهم ارتداا المآزر التي
تسععععععتجيب للموا ععععععفات المحددة في
النصو سارية المفعو .
المادة  :49يجب على التخميا إحرار
الكتب واألدوات المدرسععععععية المطلوبة
وفق المدونة المقررة والبالة الريا ية
لمزاولعععة أنشععععععطعععة التربيعععة البعععدنيعععة
والريا ية.

المادة  :44يجب على إدارة مؤسعععسعععة
ا ل تر بيعععة وا ل ت ع ل يم تو ف ير ا ل ظروف
المخئمة لتمكي التخميا في و عععععععية
إعاقة م مزاولة أنشععععععطتهم بصععععععفة
عادية حسععب إمكانياتها ،مع اسععتفادتهم
م مزايععا خععا ععععععععة وفق التشععععععريع
والتنظيم المعمو بهما.

كما يجب عليهم إحرعععار بصعععفة دائمة
دفتر المرا سلة في المتو سطة والثانوية
أو وثيقة مماثلة في المدرسعععة االبتدائية
(ب طاقة التعريف ال مدرسعععععع ية ،كراس
التقييم ،دفتر الكفااات.)...

الفرع الثاني :الواجبات

الموووادة  :52يلزم التخميعععا بعععاحترام
مواقيععت الععدراسعععععععة ،وال يسععععععم لهم
بالدخو إلى القسععم في حالة الت خر إال
بترخيص م مدير مؤسعععععسعععععة التربية
والتعليم.

المادة  :45يلتزم التخميا بالحرععععععور
في الوقت بصععععععفة دائمة ومنتظمة في
جميع الحصععععععص النظرية والتطبيقية
المقررة في جدو التوقيت.
المادة  :46يلتزم التخميا المسعععتفيدون
م خعععدمعععات المطعم المعععدرسعععععععي
والنظامي الداخلي ونصععععععف الداخلي
باالمتثا إلى الرععععععواب المحددة في
النظععام الععداخلي لمؤسععععععسععععععععة التربيععة
والتعليم والمطعم المدرسي.

ال تتحمل مؤسععععععسعععععععة التربية والتعليم
مسععؤولية التخميا الاي يبقون خارجها
بعد إغخ أبوابها.
المووادة  :51يبلغ أوليععاا التخميععا ع
ت ع خرات أبنععائهم وغيععابععاتهم ويتوجععب
عليهم تبريرهعععا إمعععا بعععالحرعععععععور
الشخصي أو ع طريق أي وسيلة م

المادة  :42يتعي على التخميا التحلي
بالسععععععلو الحسعععععع مع أفراد الجماعة
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وسائل االتصا المتوفرة (مراسخت،
كراس المراسعععععلة ،الفاكذ ،التراسعععععل
االلكتروني "الرسائل القصيرة ،البريد
االلكتروني "...وكل وسيلة مماثلة).

رخصععة مسععبقة تسععلمها إدارة مؤسععسععة
التربيعععة والتعليم ،ال سععععععيمعععا تحميعععل
األنشععععععطععة التربويععة ،أو تحويلهععا ،أو
تقاسمها أو نشرها.

المادة  :50تعرض الغيابات المتكررة
غير المبررة التلميعععا المع ني إلى
عقوبات طبقا للتنظيم المعمو با.

الموووادة  :52يلتزم التخميعععا بعععاحترام
مؤسععسععتهم المدرسععية والمحافظة عليها
باعتبارها فرعععععععاا عموميا مشععععععتركا
كوا جب تربوي وسععععععلو مدني .ك ما
يتوجب عليهم العناية بها والمسععععععاهمة
في يانتها وتجميلها.

الموووادة  :53يلتزم التخميعععا المعنيي
بالحرعععععور في المطعم والمرقد وقاعة
المعععااكرة وتجنعععب اإلخخ بقواععععد
الحيعععاة المعععدرسععععععيعععة الجمعععاعيعععة وإال
تعر ععععععوا إلى حرمعععانهم م النظعععام
المستفاد منا.

المووادة  :51يترتععب ع كععل إتخف أو
عععععرر للمحخت واألثا والوسعععععائل
التعليم ية والب يداغوج ية مرت كب ع مدا
م قبعععل التخميعععا عقوبعععات تععع ديبيعععة
وتعويرا ماديا أو ماليا يتحملا التخميا
وأوليّاؤهم.

الوموووادة  :54يعجعععب ععلعى العتعخمعيعععا
وأوليائهم إبخغ إدارة مؤسععسععة التربية
والتعليم في حالة اإل عععععععابة ب مراض
معدية ،قصد اتخاذ التدابير الررورية
وفقا لكل حالة .وال يمكنهم اسععععععتالناف
الدراسة إال على أساس رأي طبي.

الموووادة  :59يلتزم كعععل تلميعععا بععععدم
ممارسععة أي شععكل م أشععكا العنف،
بعععاحترام ععععععواب السععععععلو القويم
واآلدا التي يسععععععنها النظام الداخلي،
وباسعععععتعما لغة توا عععععل مخئمة بي
أعراا الجماعة التربوية.

كععمعععا يععتعععععي ع عععلععيععهععم إعععخم اإلدارة
باألمراض المزمنة أو اال ععععععطرابات
العصععبية قصععد السععما لها وبالتنسععيق
مع المصععال المعنية التعامل المناسععب
مع كل حالة.

المادة  :62يمنع على التلميا منعا باتا
إدخا واسععععععتعما كل أنوام األلعا
النارية واألسععععلحة البيرععععاا واألدوات
الحادة وغيرها م األشعععياا المحظورة
واسعععععتعمالها داخل مؤسعععععسعععععة التربية
والتعليم أو خخ ممارسعععععة األنشعععععطة
المكملة .وأي مخالفة تعرض ععاحبها
لإلجرااات الت ديبية المعمو بها.

المادة  :55يمنع منعا باتا اسععععععتعما
تكنولوجيات اإلعخم واالتصععععا داخل
مؤسععسععة التربية والتعليم ألهداف غير
تربوية ،ال سيما الهاتف النقا واللوحة
اإللكترونية ،وكل وسعععيلة تمذ بحرمة
الحياة الخا ععة ألحد أعرععاا الجماعة
التربوية.

ك ما يمنع ا ععععععط حا كل األشعععععع ياا
الثمينعععة والمجوهرات وغيرهعععا ،وفي
حالة ععععععياعها أو سععععععرقتها ال تتحمل
مؤسسة التربية والتعليم أي مسؤولية.

الموووادة  :56يخرعععععععع اسععععععع تعمعععا
تكنولوجيات اإلعخم واالتصعععععععا إلى
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المادة  :61كل محاولة غش أو تزوير
في مختلف أنوام اختبعععارات التقويم،
تعععععرض الععمععخعععالععف إلععى العععععقععوبعععات
المنصععععععو عليها في النظام الداخلي
لمؤسسة التربية والتعليم.





المشاركة في تسيير مؤسسة التربية
والععتعععععلععيععم عععععععمع أطععر الععحععوار
والتشاور،
اإلعخم.

المادة  :62يسهر مدير مؤسسة التربية
والتعليم على حمععايععة الموظفي طبقععا
للقواني والتنظيمات المعمو بها.

الفصل الرابع
أحكام خاصة بالموظفين

المووادة  :61يهععدف التكوي  ،بععاعتبععاره
حق وواجب ،إلى مرافقة الموظفي في
أداا مهععامهم وتعزيز قععدراتهم وتحيي
معارفهم وتحرععععععيرهم للترقية المهنية
في إطار تحسي نوعية التعليم.

المووادة  :60يتولى مععدير مؤسععععععسعععععععة
التربيعععة والتعليم مسععععععؤوليعععة سععععععير
المؤسعععععسعععععة مع احترام مبدأ الحيادية،
وينسق وينش ويتابع كافة األنشطة.
المادة  :63يخرععععععع جميع الموظفي
العاملي بالمؤسعسعة إلى سعلطة المدير،
وهو الرئيذ الهرمي لهم ،طبقا للتنظيم
المعمو با.

المووادة  :69يشععععععععار الموظفون في
مختلف عمليات التكوي كمسععععععتفيدي
ومؤطري وفقععا لألحكععام التشععععععريعيععة
والتنظيمية المعمو بها وفق المخط
القطاعي للتكوي .

المادة  :64يرعععععطلع األسعععععاتاة بدور
أسعععععاسعععععي في تربية التخميا وتعليمهم
وتكوي شعععخصعععيتهم بما يتماشعععى وقيم
المواطنة في إطار األهداف المسععععطرة
لمؤسسة التربية والتعليم.

المووادة  :22يمك الترخيص للموظف
بغيابات اسععععتثنائية غير مدفوعة األجر
ألسععبا الرععرورة القصععوي المبررة
طبقا لألحكام التشععععععريعية والتنظيمية
المعمو بها.

المادة  :65يشععكل الموظفون العاملون
بمؤسسة التربية والتعليم فريقا متماسكا
ومنسععععععجمعععا تسععععععوده رو التععععاون
والترععام والمسععؤولية والمبادرة التي
تسععععععععاعععدهم على تنفيععا برنععامو عمععل
المؤسسة في جو مخئم.

المووادة  :21في حععالععة تعرض موظف
إلى حععاد عمععل ،تتولى مؤسععععععسعععععععة
التربية والتعليم القيام بالتصري با إلى
المصعععععععال المختصعععععععة طبقا لألحكام
التشريعية والتنظيمية المعمو بها.

الفرع األول :الحقوق

المادة  :20يخرععععععع الحق النقابي إلى
األحكام التشريعية والتنظيمية المعمو
بها.

الموووادة  :66يسععععععتفيعععد الموظفون م
جميع حقوقهم المهنية السيما:
 احترام كرامتهم ومكانتهم المهنية،
 التكوي والترقية،

46

ّ
والتعل ميعععة التي تسعععععععم
التعليميعععة
بالمشاركة التفاعلية للتخميا.

يراعى في ممارسععععععة النشععععععاط النقابي
التعددي عدم اإلخخ بمبدأ المسععؤولية
في استمرارية الخدمة العمومية.

الموووادة  :29يتعي على الموظفي
اعتماد األسععاليب التربوية المناسععبة في
تعاملهم مع التخميا ،واالمتنام ع كل
أشععععععكعا اإلسعععععععااة واإلهعانعة اللفظ ية
والععمعععععنععويعععة الععتععي يععمععك ع أن تععمععذ
بشخصهم وكرامتهم ك طفا .

المادة  :23تقدم إدارة مؤسععسععة التربية
والتعليم مسععععاعدتها لتسععععهيل ممارسععععة
النشعععععععاط النقابي طبقا لما تنص عليا
األحكام التشريعية.
المادة  :24تحدد مؤسععععععسعععععععة التربية
والتعليم فرععععااات خا ععععة لإلعخنات
والمنشعععورات النقابية تكون في متناو
الموظفي وبعيعععدة ع أمعععاك تواجعععد
التخميا.

المووادة  :12يشععععععععار الموظفون في
معخعتعلعف العمعجعععالعذ العبعيعععداغعوجعيعععة
واإلداريععة وفي االجتمععاعععات المنعقععدة
داخل مؤسعععععسعععععة التربية والتعليم طبقا
للتنظيم المعمو با ،كما يسععاهمون في
تجسععيد مشععروم المؤسععسععة ،ويلتزمون
بقواعد السعععععر المهني واحترام السعععععلم
اإلداري.

الفرع الثاني :الواجبات
الموووادة  :25يتوجعععب على الموظف،
داخل مؤس سة التربية والتعليم ،التحلي
بسععععععلو مثالي وااللتزام بمظهر الئق
م حيث الهندام الاي يناسعععععب اإلطار
المهني للمربي ويسم ُ بالتعرف عليا.

المادة  :11يسععععععتوجب كل غيا ع
العمل ترخيصعععا مسعععبقا أو تبريرا يقدم
إلى إدارة مؤسععععععسععععععة التربية والتعليم
خخ الثماني واألربعي ( )41سععععاعة
التي تلي الغيا .

الموووادة  :26يمنع منععععا بعععاتعععا ،داخعععل
مؤسسة التربية والتعليم ،كل نشاط ذي
طبيعة سعععياسعععية أو حزبية أو ذي ت ثير
إيديولوجي.

ويترتعععب ع كعععل غيعععا غير مبرر
تطبيق اإلجرااات التنظيميععة المعمو
بها.

المووادة  :22يقوم األسععععععععاتععاة بتطبيق
التوجيهات الرسمية والبرامو التعليمية
والمواق يت والم ناهو ودل يل األسعععععع تاذ
وكعععل وثععيععقعععة أخععري ذات طععبععيععععععة
بيعععداغوجيعععة تقرهعععا وزارة التربيعععة
الوطنيععة ،وفق مععا تقترععععععيععا قواعععد
أخخقيات المهنة.

ا لموووادة  :10ال ي م ك ل ل مو ظف أن
يتقععا ععععععى أجرا ع فترة عم عل غير
مؤداة ،بعععاسععععععتثنعععاا حعععاالت الغيعععا
المنصعععععععو عليهعععا في التشعععععععريع
والتنظيم المعمو بهما.
الووموووادة  :13يععحععر الععمععوظععفععون
وممثلوهم النقابيون ،في إطار التشعاور
مع إدارة مؤسععععععسععععععة التربية والتعليم،

المادة  :21يتعي على األسععععععاتاة تبني
المقاربات البيداغوجية ،المنصععععععو
عليهعععا في البرامو ،للو ععععععععيعععات
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الموووادة  :19يلتزم األوليعععاا بمتعععابععععة
تمعععدرس أبنعععائهم ومراقبعععة مواظبتهم
وسعععععلوكهم باسعععععتمرار م خخ دفتر
المراسععععععلة في المتوسععععععطة والثانوية
ووثيقة مماثلة في المدرسععععععة االبتدائية
أو أي وسععيلة متوفرة وبحرععورهم في
مختلف اللقااات المنظمة لهاا الغرض
م طرف مؤسسة التربية والتعليم.

على تغليب الحوار وتفرععععععيل مقاربة
الوساطة للوقاية م النزاعات المهنية.
المادة  :14يجب عععععمان الحد األدنى
للخععدمععة خخ فترة اإل ععععععرا طبقعا
لإلجرااات التنظيميعععة المعمو بهعععا،
بالخصععععععو في سععععععير االمتحانات
المدرسععية ور ععد العخمات وحرععور
جلسععععععععات مختلف المجععالذ المنظمععة
للحياة المدرسية.

أولياا التخميا مسؤولون ع تصرفات
أطفالهم التي قد تسععععععبب ععععععررا في
المؤسسة.

الموووادة  :15يمنع إخراج التلميعععا م
القسععععععم وحر ما نا م الدرس ،إال في
الحاالت القصععوي وعلى أسععاس تقرير
مكتو ومبرر يقدما األسععععععتاذ المعني
إلى مدير المؤسسة.

المادة  :92تنظم مؤسععععععسعععععععة التربية
والتعليم لقعععااات دوريعععة بي أوليعععاا
التخميا واألسععععاتاة في إطار التنسععععيق
والتكامل بي مؤسععسععة التربية والتعليم
واألسرة.

المووادة  :16يمنع العقععا البععدني وكعل
أشعععععععكعععا العنف اللفظي والمعنوي
واإلسااة في مؤسسة التربية والتعليم.

المادة  :91قصععععععد تمكي األولياا م
أداا العععدور المنوط بهم ،يتعي على
مؤسععسععة التربية والتعليم تزويدهم عبر
مختلف وسعععععععائل االتصعععععععا المتاحة،
بالمعلومات اآلتية:
 جداو توقيت التخميا والتغييرات
التي قد تطرأ عليها،
 تععع خععرات وغععيعععابعععات الععتععخم عيعععا
والسلوكات التي تسجل عليهم،
 النتائو المدرسععععععية التي يتحصععععععل
عليها التخميا طيلة السنة الدراسية،
 برمجعععة النشعععععععععاطعععات الثقعععافيعععة
والريععا ععععععيععة والترفيهيععة لفععائععدة
التخميا.

ويتعرض المخعععالفون لهعععاه المعععادة
لعقو بات إدار ية دون المسعععععععاس بحق
المتابعة القرائية.
المووادة  :12يرععععععم موظفو التع طير
اإلداري والعمععا المهنيون المععداومععة
أثناا العطل المدرسععععععية على أسععععععاس
التنعععاو طبقعععا للترتيبعععات النظعععاميعععة
سععععارية المفعو دون المسععععاس بحقهم
في العطلة السنوية.
الفصل الخامس
أحكام خاصة بأولياء التالميذ

المادة  :90تتخا إدارة مؤسسة التربية
والتعليم التدابير الخزمة لتسهيل إنشاا
جمعية أولياا التخميا باعتبارها إطار
مفرعععل للرب بي األسعععرة ومؤسعععسعععة
التربيعععة والتعليم وتعععدعيمعععا للعخقعععة
بينهما.

الموووادة  :11يتمتع أوليعععاا التخميعععا
بحقو ويلتزمون بواجبات للمسععععاهمة
في تحقيق أهداف مؤسععععععسعععععععة التربية
والتعليم.
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الفصل السادس
أحكام خاصة بالشركاء والمتدخلين

المادة  :93يسععععععاهم أولياا التخميا في
إطار األحكام التشععععععريعية والتنظيمية
المعمو بها ،في تقديم الدعم المعنوي
والمادي لمؤسسة التربية والتعليم.

المادة  :91يقصد بالشريك كل شخص
لا ععععععلة دائمة بمؤسععععععسعععععععة التربية
والتعليم ،ال سيما:
 التنظيمات النقابية ال ُمسجلة،
 جمعيات أولياا التخميا ال ُمعتمدة.

المادة  :94يشععععار أولياا التخميا في
معالجة الصعععععععوبات التي تحو دون
مزاولة التخميا ألنشععععطتهم المدرسععععية
بصفة عادية وباقترا حلو .

ويقصععد بالمتدخل كل شععخص يشععار
في الحياة المدرسعععععية بنشعععععاطات ذات
عععلة بمؤسعععسعععة التربية والتعليم وفق
التشععععععريع والتنظيم المعمو بهمعععا ال
سيما:
 مختلف الوزارات،
 الهيالات الوطنية الرسمية.

المووادة  :95يسعععععععاهم أوليععاا التخميععا،
بالتعاون الوثيق مع إدارة مؤسععععععسععععععة
التربيعععة والتعليم وكعععاا مع البلعععديعععات
بالنسعععععبة للمدارس االبتدائية والمطاعم
المدرسععية ،في إطار الحياة المدرسععية،
على الخصو فيما ي تي:
 تجسيد مشروم المؤسسة،
 الععحععر عععلععى تععطععبععيععق الععنععظعععام
الداخلي لمؤسععععسععععة التربية والتعليم
والنظام الداخلي للمطعم المدرسي،
 المشععععععاركة في التظاهرات الثقافية
ومختلف االحتفاالت المدرسية،
 المساهمة في تنشي بع النوادي
المدرسية،
 المسععاهمة بصععفة تطوعية وحسععب
اإلمكانيات في عععععيانة مؤسعععععسعععععة
التربية والتعليم.

الموووادة  :99يعمعععل الشععععععريعععك و/أو
المتدخل ،كل في مجا اختصععععا ععععا،
في إطار ترقية الحياة المدرسعععععية على
ما ي تي:
 تباد المعلومات بما يخدم مصععلحة
مؤسسة التربية والتعليم،
 التنسععععععيق والتشعععععععاور الدائمي بما
يخدم السير الحس لمؤسسة التربية
والتعليم و مان استقرارها،
 تجسععععععيععد التعليم النوعي م خخ
ترقيععة العمععل الجمععاعي وتشععععععجيع
المبادرات الفردية والجماعية،
 تشععجيع وتثمي كل النشععاطات التي
يبععادر بهععا التخميعا والمرتبطععة بقيم
المواطنعععة والمسعععععععؤوليعععة ورو
الترام ،
 إبراز وتشععجيع ابتكارات وإبداعات
أعرعععاا الجماعة التربوية التي م
شععع نها إ عععفاا عععورة إيجابية ع
مؤسسة التربية والتعليم.

الموووادة  :96يمك لجمعيعععة أوليعععاا
التخميا إلصعععععا برامو أنشعععععطتها بعد
موافقة إدارة مؤسعععسعععة التربية والتعليم
التي تحدد الفرععععععاا المخصععععععص لهاا
الغرض.
الموووادة  :92يلتزم أوليعععاا التخميعععا
بععاحترام األسعععععععاتععاة وجميع الموظفي
العاملي بمؤسسة التربية والتعليم.
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الموووادة  :120تلغى جميع األحكعععام
المخالفة لهاا القرار ،السععععععيما القرار
رقم  221المؤرخ في  26ربيع الثاني
عام  1412الموافق  26أكتوبر سععععععنة
1991الماكور أعخه.

الفصل السابع
أحكام ختامية
المادة  :122يلتزم أعرععععععاا الجماعة
التربوية كل في مجا اختصععععععا ععععععا
باحترام أحكام هاا القرار وتطبيقا.

المادة  :123يصعععععععدر هاا القرار في
النشرة الرسمية للتربية الوطنية.

المادة  :121تو ع أحكام هاا القرار
عند الحاجة بمناشير الحقة.

الجزائر في  12جويلية 2111
وزيرة التربية الوطنية
نورية بن غبريت
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 وبمقترععععى المرسععععوم التنفياي رقم 13-11المؤرخ في  11محرم ععععام
 1431الموافق  4يناير سععععععنة 2111
العععاي يحعععدد شعععععععروط العععدخو إلى
مؤسععسععات التربية والتعليم واسععتعمالها
وحمايتها،

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
قرار رقم  66مؤرخ في  01شوووووووال
 1439الموافق  10جويليوووة 0211
يحدد التوجيهات العامة إلعداد النظام
الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم

 وبمقترععععى المرسععععوم التنفياي رقم 226-16المؤرخ في  22ذي القععععدة
عام  1432الموافق  25غشعععععت سعععععنة
 2116الاي يحدد القانون األسعععععاسعععععي
النموذجي للمدرسة االبتدائية،

إن وزيرة التربية الوطنية،
 بمقترعععععععى القعععانون رقم 14-11المؤرخ في  15محرم ععععام 1429
العمعوافعق  23يعنعععايعر سعععععععنعععة 2111
والمترععععععم القانون التوجيهي للتربية
الوطنية ،السيما المادة  21منا،

 وبمقترععععى المرسععععوم التنفياي رقم 222-16المؤرخ في  22ذي القععععدة
عام  1432الموافق  25غشعععععت سعععععنة
 2116الاي يحدد القانون األسعععععاسعععععي
النموذجي للمتوسطة،

 وبمقترععععععى القعععانون رقم 12-15المؤرخ في  21رمرععععععان عام 1436
الععمععوافععق  15يععولععيععو سعععععععنعععة 2115
والمتعلق بحماية الطفل،

 وبمقترععععى المرسععععوم التنفياي رقم 312-16المؤرخ في  21ععععععفر عام
 1431الموافق  21نوفمبر سعععععععنعععة
 2116الععاي يحععدد الكيفيععات المتعلقععة
بالتعليم اإلجباري لمادة التربية البدنية
والريا عععععية في مؤسعععععسعععععات التربية
والتعليم،

 وبمقترععى المرسععوم الرئاسععي رقم 243-12المؤرخ في  25ذي القععععدة
عام  1431الموافق  12غشعععععت سعععععنة
 2112والمترععععععم تعيي أعرعععععععاا
الحكومة،
 وبمقترععععى المرسععععوم التنفياي رقم 265–94المؤرخ في  29ربيع األو
عام  1415الموافـــق  6سبتمـبر سنة
 1994الاي يح ّدد ععععععخحيات وزير
التربيـة الوطنية،

 وبمقترععععى المرسععععوم التنفياي رقم 162-12المؤرخ في  11شعععععبان عام
 1431الموافق  15مايو سععععععنة 2112
الاي يحدد القانون األساسي النموذجي
للثانوية،

 وبمقترـعععععى المرسوم التنفياي رقم 315-11المؤرخ في  11شعععععوا عام
 1429الموافق  11أكتوبر سنة 2111
والمترععم القانون األسععاسععي الخا
بالموظفي المنتمي لألسععخ الخا ععة
بالتربية الوطنية ،المعد والمتمم،

 وبععمععقععترععععععععى الععقععرار رقععم 221المؤرخ في  26ربيع الثعععاني ععععام
 1412الموافق  26أكتوبر سنة 1991
والمتعلق بن ظام الج ما عة التربو ية في
المؤسسات التعليمية والتكوينية،
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التربويعععة وقواععععد العيش مععععا وكعععاا
الرواب التي يلتزمون بها.

 وبععمععقععترععععععععى الععقععرار رقععم 133المؤرخ في  6جمعععادي األولى ععععام
 1412الموافق  13نوفمبر سعععععععنعععة
 1991والمتعلق بمواظبعة التخميعا في
المؤسسات التعليمية،

يرعععم النظام الداخلي السعععير الحسععع
للنشععععععععاطععات البيععداغوجيععة والتربويععة
داخل مؤسععسععة التربية والتعليم في جو
معخئعم يعمعكع مع تعحعقعيعق األهعععداف
المسطرة.

 وبمقترعععى القرار رقم  39المؤرخفي  4محرم عـععـععام  1439الموافـععـععـععق
 25سعععععبتمبر سعععععنة  2112الاي يحدد
كيفيات انتخا مندوبي األقسعععععععام في
مؤسعععسعععات التربية والتعليم وممارسعععة
نشاطهم،

المووادة  :3يجععب أن يترععععععم النظععام
الداخلي محاور تحتوي على ما يلي:
 تنظيم مؤسععععععسععععععععة التربيععة والتعليموسيرها،
 تنظيم الحياة المدرسية، تنظيم المطعم المدرسععععععي والنظاميالعداخلي والنصععععععف داخلي والنقعل
المدرسي،
 الوقاية والنظافة واألم ، تقني اسععععععتعمععا وسعععععععائععل اإلعخمواالتصا المؤسساتية والشخصية،
 الحقو والواجبات، -أحكام خا ة.

 وبمقترعععى القرار رقم  65المؤرخفـــ ـي  21شــوا  1439الموافــ ـق
 12جويلية  ،2111الاي يحدد كيفيات
تنظيم الجماعة التربوية وسيرها،
 واعتبارا إلعخن النوايا الممرععععععىمع الشعععععععركعععاا االجتمعععاعيي وكعععاا
التوجيهعععات المنصععععععو عليهعععا في
ميثا أخخقيات قطام التربية الوطنية
المؤرخ في  12ععععععفر ععععام 1432
الموافق  29نوفمبر سنة ،2115

المادة  :4يُع ّد مدير مؤسعععععسعععععة التربية
والتعليم النظام الداخلي للمؤسععععععسعععععععة
بععالتشععععععععاور مع أعرععععععععاا الجمععاعععة
التربويعععة ،ويعرض على المجعععالذ
الماكورة في المادة  11أدناه ،للدراسععة
والمصادقة.

تقرر ما يأتي:
المووادة األولى :تطبيقععا ألحكععام المععادة
 21م القععانون رقم  14-11المؤرخ
في  15محرم عام  1429الموافـععععـععععق
 23يناير سععععنة  2111الماكور أعخه،
يهدف هاا القرار إلى تحديد التوجيهات
العامة إلعداد النظام الداخلي لمؤسععسععة
التربية والتعليم.

الفصل األول
مبادئ وقيم النظام الداخلي لمؤسسة
التربية والتعليم
ال مادة  :5يرتكز الن ظام ا لداخلي على
مبعععادم الخعععدمعععة العموميعععة للتربيعععة
والتعليم ،والقيم المرتبطة باالختيارات
الوطنية المنصو عليها في الدستور
والمواثيق الدولية المصعععاد عليها م

المادة  :0النظام الداخلي لمؤسععععععسععععععة
التربيععة والتعليم وثيقععة مكتوبععة ،تحععدد
حقو وواجبععات أعرععععععععاا الجمععاعععة
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الفصل الثاني
محاور النظام الداخلي

طرف العععدولعععة الجزائريعععة وكعععالعععك
النصععو التشععريعية والتنظيمية ذات
الصععلة وميثا أخخقيات قطام التربية
الوطنية ،سارية المفعو  ،السيما:

المادة  :6يرب النظام الداخلي الحياة
داخل مؤسعععسعععة التربية والتعليم ويحدد
العخقات التي ترب أعرعععععاا الجماعة
التربويععة وفق أحكععام تتعلق بععالمحععاور
اآلتية:

أ -بعنوان المبادئ:
 الحق في التعليم،
 إجبارية التعليم األساسي،
 مجانية التعليم العمومي،
 المساواة في االلتحا بالتعليم،
 العععبعععععععد العععوطعععنعععي والعععععععمعععومعععي
واالسععععععتراتيجي لمؤسععععععسعععععععة التربية
والتعليم،
 العد واإلنصاف وتكافؤ الفر ،
 الحيادية وعدم التمييز على أسععععاس
الععنععوم أو االنععتععمعععاا االجععتععمعععاعععي أو
الجغرافي،
 ديمومة الخدمة العمومية.

 تنظيم مؤسوووووسوووووة التربية والتعليم
وسيرها ،بخصوص:
 إلزاميععة رفع العلم الوطني وحفظععامصحوبا ب داا النشيد الوطني،
 تحديد شععروط الدخو إلى مؤسعسععةالتربيععة والتعليم واسععععععتعمععالهععا مع
مراعاة تخصعععيص فرعععااات مهي ة
للمعاقي حركيا،
 احترام مواقيت الدخو والخروج، ت طير حركة التخميا ومرافقتهم، تنظيم وتععع طير الحركعععات الكبريواالستراحة،
 تنظيم وتع طير المطعم المعدرسععععععيوال نظعععا م ي العععدا خ لي ونصعععععععف
الداخلي،
 تعنعظعيعم وتععع طعيعر دخعو وخعروجال تخ ميعععا العععدا خل ي ي  ،ونصعععععععف
الداخليي ،
 تحعععديعععد إجرااات تنقعععل التخميعععاخارج مؤسععععععسععععععة التربية والتعليم
لممارسة التربية البدنية والريا ية
وأنشطة تربوية أخري،
 اسععععععتعمعععا الهيعععاكعععل والتجهيزاتالمو وعة تحت التصرف،
 اسععععععتعمععا الفرععععععععااات التربويععةوالريا ية،
 استعما المخابر، اسععععععتع ما المكت بة و قا عة التوثيقواإلعخم المدرسي،

ب -بعنوان القيم:
 احترام القانون،
 احترام حقو اإلنسان،
 الحرية والمسؤولية،
 العمل والمواظبة واحترام الوقت،
 التسام واحترام اآلخر،
 الوقاية والحماية م جميع أشعععععكا
العنف،
 الصد والمو وعية،
 النزاهة واألمانة،
 القدوة والمثالية،
 التربية في إطار التنمية المستدامة،
 المواطنة والتفت على العالم.
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 منع حيازة وإدخا واسععععتعما ألينوم م األسلحة البيراا ،األلعا
النارية واألدوات الخطيرة،
 منع حيازة واسععععتهخ وترويو كلأنععععوام الععععتععععبععععغ والععععمععععخععععدرات
والمهلوسعععات والمسعععكرات وكل ما
يرر بصحة التخميا،
 منع ا ععععععطحا األشععععععياا الثمينةوالمجوهرات وغيرها.

 تنظيم وتععع طير النوادي العلميعععةوالثقافية،
 سير وحدات الكشف والمتابعة. تنظيم الحياة المدرسية:
 المشعععععاركة في تجسعععععيد مشعععععرومالمؤسسة،
 االلتزام بتطبيق جداو التوقيت،ب مواظبة التخميا،
 ا ستعما و سائل االت صا المتوفرة(المراسععععععلعععة ،دفتر المراسععععععلعععة،
الفعععاكذ ،التراسعععععععععل االلكتروني
"الرسعععععععععائعععل القصععععععيرة ،البريعععد
االلكتروني "...أو كعععل وسععععععيلعععة
مشابهة)،
 تععنععظععيععم الععمعععااكععرة والععمععراجععععععةالجماعية للدروس وت طيرها،
 تنظيم التقييمات الدورية لمكتسععباتالتخميا،
 بععرمععجعععة حصععععععععص الععمععععععالععجعععةالبيداغوجية وحصص الدعم،
 اسعععععتعما دفتر التقويم البيداغوجيوكشوف النقاط،
 المشعععععاركة في النشعععععاطات العلميةوالثقافية والريا ية،
 تنظيم وتععع طير خرجعععات التخميعععاالبيداغوجية والترفيهية.

 تقنين اسووووووتعمال وسووووووائل اإلعالم
واالتصوووووووووال المؤسووووووسووووووووواتيوووة
والشخصية:
 استعما أجهزة اإلعخم اآللي، استعما الهاتف (ثابت أو نقا )، اسععععععتعمععا اإلنترنععت وشععععععبكععاتالتوا ل االجتماعي،
 اسعتعما أجهزة ووسعائل إلكترونيةأخري.
الفصل الثالث
الحقوق والواجبات
المادة  :2يحدد النظام الداخلي حقو
وواجبععات التخميععا وبععاقي أعرععععععععاا
الجماعة التربوية.
الفرع األول :حقوق وواجبات –
التالميذ

 الوقاية ،النظافة واألمن:
 إعداد مخط الوقاية واألم ، االعتناا بنظافة الجسد والهندام، ارتععداا المالزر وفق الموا ععععععفععاتالمطلوبة،
 المحافظة على نظافة مؤسععععععسعععععععةالتربيععة والتعليم والمشععععععععاركععة في
تزيينها،

 بعنوان الحقوق: التعلم واكتسععععععععاوالمعارف،
 المسععاواة وتكافؤ الفر بي الجميعبما في ذلك التخميا المعاقي ،
 االسععععتفادة م الحصععععص الدراسععععيةالمقررة وفق البرامو والمقررات
الرسمية،
القيم والمهععارات
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 بعنوان الواجبات: تطبيق المنععاهو والبرامو التعليميععةوالمواقيت والتوجيهات الرسمية،
 تبني المقعععاربعععات البيعععداغوجيعععةعليعععا في البرامو
المنصعععععععو
لو عععععععيعععات التعليم والتعلّم التي
تسم بالمشاركة التفاعلية للتخميا،
 المشععععععععاركععة في مختلف المجععالذالبيعععداغوجيعععة واإلداريعععة المنظمعععة
للحيعععاة المعععدرسعععععععيعععة وكعععاا في
االجتماعات المنعقدة داخل مؤسسة
التربية والتعليم،
 اعتماد األسععاليب التربوية المناسععبةفي تعععاملهم مع التخميععا ونبععا كععل
شععكل م أشععكا اإلسععااة واإلهانة
اللفظيعععة والمعنويعععة التي يمك أن
تمذ بشخصهم وكرامتهم،
 التحلي بسععععععلو مثعععالي وااللتزامبمظهر الئق م حيعععث الهنعععدام
ينععاسععععععععب اإلطععار المهني للمربي
ويسم ُ بالتعرف على الموظف،
 عدم ممارسة أي نشـعععاط سياسـعععـعععيأو حزبي أو أي سععععععلو لععا تع ثير
إيديولوجي ،داخل مؤسععسععة التربية
والتعليم.

 الحمعععايعععة م كعععل أشععععععكعععا العنفأو التمييز،
 السخمة الجسدية والمعنوية، المتابعة الطبية بالتنسيق مع المصالالمختصة،
 حريععة التعبير في إطععار التشععععععريعوالتنظيم المعمو بهما،
 التمثيل م طرف مندوبي األقسام، اإلعخم واالتصا . بعنوان الواجبات: احترام قواعد االنرباط والمواظبة، االلتزام بارتداء لباس نظيف والئقويسم ُ بالتعرف على التلميا،
 احترام كععافععة أعرععععععععاا الجمععاعععةالتربوية،
 نبا كل شععععععكل م أشععععععكا العنفالمخلعععة بعععالنظعععام العععداخلي الععععام
لمؤسسة التربية والتعليم،
 نبا كل أنوام الغش والتزوير، المحافظة على الهياكل والتجهيزاتوالوسائل التعليمية،
 المحافظة على نظافة المؤسسة، المحافظة على البيالة ونظافة المحي .الفرع الثاني :حقوق وواجبات –
الموظفين

الفصل الرابع
التواصل مع أولياء التالميذ

 بعنوان الحقوق: احترام كرامتهم ومكانتهم المهنية، المشاركة في تسيير مؤسسة التربيةوالععتعععععلععيععم عععععععمع أطععر الععحععوار
والتشاور،
 المشععععععععاركععة في مختلف العمليععاتالتكوينية،
 اإلعخم واالتصا ، -ممارسة النشاط النقابي.

المادة  :1يحدد النظام الداخلي كيفيات
اتصععععععا أولياا التخميا مع األسععععععاتاة
والفريق التربوي ،ويرععععععب رز نا مة
اللقااات فيما بينهم.
الموووادة  :9يتم إعخم أوليعععاا التخميعععا
بالنظام الداخلي للمؤسععععسععععة بصععععفتهم
أعرعععععاا في الجماعة التربوية قصعععععد
متابعة تمدرس أبنائهم.
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الفصل الخامس
أحكام خاصة

الفصل السادس
أحكام انتقالية وختامية

المادة  :12يُتمم النظام الداخلي ب حكام
ترتب بكيفية التكفل بو عععععيات تتعلق
السيما بما يلي:
 التخميا في و عية إعاقة، التخميعععا المصعععععععععابي بععع مراضمزمنة،
 اإلجرااات الواجععب القيععام بهععا فيحالة وقوم حاد مدرسي،
 -الحاالت الخا ة.

المادة  :14مراعاة ألحكام المادة 11
الماكورة أعخه ،تمن استثنائيا مهلـععـععة
ال تتعدي ثخثة ( )3أشععععععهر ابتداا م
تاري نشععر هاا القرار للمصععادقة على
النظععام الععداخلي لمؤسععععععسععععععععة التربيععة
والتعليم.
المووادة  :15تبقى األحكععام الواردة في
القرار رقــــم  133المــــؤرخ فــــي
 6ج مادي األولى عام  1412الموافق
 13نوفمبر سععععععنعععة  1991المعععاكور
أعخه ،وغير المخعععالفعععة لهعععاا القرار،
سارية المفعو .

الموووادة  :11يصعععععععععاد على النظعععام
الداخلي مجلذ األسعععاتاة في المدرسعععة
االبتدائية ومجلذ التربية والتسععيير في
المتوسعععطة ومجلذ التوجيا والتسعععيير
في الثانوية .ويرسععععل إجباريا العتماده
م قبل مدير التربية للوالية .ويصععععب
نععافععدا وجوبععا في حععالععة عععدم الرد بعععد
ثخثي يوما م تاري إرسالا.

مناشير الحقة ،عند
المادة  :16تو
االقتراا ،أحكام هاا القرار.
الموووادة  :12ينشععععععر هعععاا القرار في
النشرة الرسمية للتربية الوطنية.

المادة  :10يمك  ،عند االقترععععاا ،أن
يعد النظام الداخلي بنفذ اإلجرااات
المنصععو عليها في المادتي  4و11
أعخه.

الجزائر في  12جويلية 2111
وزيرة التربية الوطنية
نورية بن غبريت

الموووادة  :13يكون النظعععام العععداخلي
مو ععععوم إعخم ونشععععر لدي أعرععععاا
الجمععاعععة التربويععة بواسععععععطععة مختلف
الوسائل المتاحة.
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

بالموظفي المنتميي لألسخ الخا ة
بالتربية الوطنية ،المعد والمتمم،

قرار رقم  62مؤرخ في  01شوووووووال
 1439الموافق  10جويليوووة 0211
يحدد كيفيات إنشووواء مجلس األسووواتذة
في المدرسة االبتدائية وسيره

 وبمقترععععى المرسععععوم التنفياي رقم 12-11المؤرخ في  11محرم ععععام
 1431الموافق  4يناير سععععععنة 2111
الاي يحدد األحكام المتعلقة بإجبارية
التعليم األساسي،

إن وزيرة التربية الوطنية،

 وبمقترععععى المرسععععوم التنفياي رقم 226-16المؤرخ في  22ذي القععععدة
عام  1432الموافق  25غشعععععت سعععععنة
 2116الاي يحدد القانون األسعععععاسعععععي
النموذجي للمدرسععة االبتدائية ،السععيما
المادة  29منا،

 بمقترعععععععى القعععانون رقم 14-11المؤرخ في  15محرم ععععام 1429
العمعوافعق  23يعنعععايعر سعععععععنعععة 2111
والمترععععععم القانون التوجيهي للتربية
الوطنية ،السيما المادة  25منا،
 وبمقترععععععى القعععانون رقم 12-15العمعؤرخ فعي  21رمرعععععععععان 1436
الموافق  15يوليو سععععععنة  2115يتعلق
بحماية الطفل،

 المرسععوم التنفياي رقـععععععععم 13-11مـععععؤرخ في  22ربـععععيع الـععععثـععععاني عام
 1439المـعععوافق  15يـعععنـعععايـعععر سـعععنة
 ،2111الاي يـععععععععحدد األحـععععععععكـععععععععام
المـطـبـقـة على المطاعم المدرسية،

 وبمقترععى المرسععوم الرئاسععي رقم 243-12المؤرخ في  25ذي القععععدة
عام  1431الموافق  12غشعععععت سعععععنة
 ،2112والمترععععععم تعيي أعرععععععاا
الحكومة،

 وبععمععقععترععععععععى ال عقععرار رقععم 296العععمعععؤرخ فعععي  17يعععونعععيعععو 2116
والمترععععم إنشععععاا مجلذ المدرسععععة
االبتدائية،

 وبمقترععععى المرسععععوم التنفياي رقم 265-94المؤرخ في  29ربيع األو
عام  1415الموافق  6سعععععبتمبر سعععععنة
 1994الاي يحدد ععععععخحيات وزير
التربية الوطنية،

 وبععمععقععترععععععععى الععقععرار رقععم 243المؤرخ في  15يونيو  2115العععاي
يحدد شععععروط وكيفيات تحويل التخميا
م مؤسععععععسععععععععة التربيععة والتعليم إلى
أخري،

 وبمقترععععى المرسععععوم التنفياي رقم 315-11المؤرخ في  11شعععععوا عام
 1429الموافق  11أكتوبر سنة 2111
والمترم القانون األساسي الخا

 وبمقترعععى القرار رقم  65المؤرخفي  21شـععـععـععـعوا  1439الموافـععـععـععـعق
 12جويلية  ،2111الاي يحدد كيفيات
تنظيم الجماعة التربوية وسيرها،
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الجععاري العمععل بععا ،ومتععابعععة تنفيععاه
وتقييما،
 اقترا التعععدابير التربويعععة الكفيلعععة
بترق ية الح ياة ال مدرسعععععع ية وتحسععععععي
المردود المدرسي،
 االطخم على المنعععاهو والوثعععائق
ال مرافقعععة لهعععا و ت ط ب يق ال مواقيعععت
والتعليمات الرسمية،
 تحعععديعععد الوسعععععععععائعععل التعليميعععة
والتجهيزات المخئمعععة لتنفيعععا البرامو
التعليمية،
 دراسعععععة المعايير المعتمدة في تقييم
المردود البيداغوجي للمتعلمي ،
 تحديد أساليب المعالجة البيداغوجية
للتكفعععل بعععالتخميعععا العععاي يععععانون م
عوبات في التعلم وفق احتياجاتهم،
 الععوقععوف عععلععى حعععاالت اإلععععاقعععة
الحسعععععية أو الاهنية أو اال عععععطرابات
النفسععععععية للتخميا وإحالتها على وحدة
الكشف والمتابعة للتكفل بها مع تبليغها
لألولياا،
 توفير الظروف المخئمععة لتمععدرس
األطفععا في حععالععة إعععاقععة وتسععععععهيععل
إدمععاجهم في األقسععععععععام العععاديععة وفقععا
إلمكانيات المدرسة االبتدائية،
 برمجة األنشععععععطة التربوية المكملة
للمدرسة وتنفياها،
 ععععععمععان مرافقععة تخميععا السععععععنععة
الخامسة ابتدائي وتحريرهم لخلتحا
بمرحلة التعليم المتوس .

 وبمقترعععى القرار رقم  66المؤرخفـععـععـععي  21شـععـععـععوا  1439الموافـععـععق
 12جععويععلععيعععة  ،2111العععاي يععحعععدد
التوجيهعععات الععععامعععة إلععععداد النظعععام
الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم.
تقرر ما يأتي:
المووادة األولى :تطبيقععا ألحكععام المععادة
 25م القععانون رقم  14-11المؤرخ
في  15محرم عام  1429الموافـععععـععععق
 23يناير سععععنة  2111الماكور أعخه،
وأحكعععام المعععادة  29م المرسعععععععوم
التنفيعععاي رقم  226-16المؤرخ في
 22ذي القعدة عام  1432الموافـععععـععععق
 25غشت سنة  2116الماكور أعخه،
يهععدف هععاا القرار إلى تحعديععد كيفيععات
إنشععععاا مجلذ األسععععاتاة في المدرسععععة
االبتدائية وسيره.
المادة  :0يعد مجلذ األسعععععاتاة جهازا
يعنى بدراسععععععة المسععععععائل البيداغوجية
والتربوية في المدرسة االبتدائية.
المادة  :3يتولى مجلذ األسععععاتاة ،في
إطار أحكام المادة  29م المرسععععععوم
التنفيعععاي رقم  226-16المؤرخ في
 22ذي القعدة عام  1432الموافـععععـععععق
 25غشت سنة  2116الماكور أعخه،
على الخصو  ،ما ي تي:
 المشععاركة في إعداد النظام الداخلي
للمدرسة االبتدائية الاي يجب أن يكون
مطعععابقعععا للتوجيهعععات الععععامعععة للوزير
المكلف بعععالتربيعععة الوطنيعععة في هعععاا
المجا  ،وعر ععععععا على مدير التربية
بالوالية لخعتماد،
 دراسعععة مشعععروم المؤسعععسعععة الاي
يشععععععكععل برنععامو عملهععا ،وفق التنظيم

المادة  :4يتشكل مجلذ األساتاة م :
 مدير المدرسة االبتدائية ،رئيسا،
 مسععععاعد مدير المدرسععععة االبتدائية،
إن وجد ،عروا،
 موظفو التعليم بالمدرسععة االبتدائية،
أعراا.
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 و عععععع خطة للتدريذ والتعلم وفق
التقييم التشعععععععخيصعععععععي والتكويني
لمكتسبات التخميا،
 مان تنسيق نشاطات األساتاة،
 برمجة األنشعععطة المكملة للمدرسعععة
وترتيبات تنشعععععي النوادي المدرسعععععية
(العععقعععرااة ،األخرعععععععععر ،العععععععلعععمعععي،
الصحي.)...

يمك مدير المدرسععععععة االبتدائية دعوة
مفتش المقعععاطععععة و/أو رئيذ جمعيعععة
أولياا التخميا أو ممثلا للمشععععاركة في
أشغا مجلذ األساتاة.
المووادة  :5يجتمع مجلذ األسععععععععاتععاة
خمذ ( )5مرات في السععنة الدراسععية،
خارج أوقات الع مل ،ويع قد اجت ماعا
األو قبل الدخو المدرسععععععي للتخميا
والثاني بعد انقرعععاا ثخثة أسعععابيع م
الدراسعععععععة .وتعقد االجتماعات الثخثة
( )3األخري نهاية كل فصل دراسي.
يمك مجلذ األسعععععععاتاة أن يجتمع في
دورات اسععععتثنائية بناا على اسععععتدعاا
م رئيسعععععععععا أو بطلعععب م أغلبيعععة
أعرائا.

المادة  :9يخصععععص مجلذ األسععععاتاة
في اجتماعاتا المنعقدة نهاية الفصععععلي
األو والثاني ،أساسا ،لما ي تي:
 تقويم الكيفيعععات التي تطبق فيهعععا
البرامو التعليمية،
 إعداد دراسععععععة تحليلية للنتائو التي
تحصل عليها التخميا في كل فصل،
ععععععب فالعععات التخميعععا المعنيي

بالمعالجة البيداغوجية في كل مسعععتوي
دراسي،
 تشعععععععجععيععع الععتععخمععيعععا الععمععتععفععوقععيع
وتحفيزهم.

المووادة  :6يبلغ تععاري اجتمععام مجلذ
األسععاتاة وجدو أعمالا إلى األعرععاا
في أجل أقصعععععععاه ثمانية ( )1أيام قبل
االجتمام.
ّ
يخصععععععص االجتمام األو
المادة :2
لمجلذ األساتاة ،أساسا ،لما ي تي:
 إفعععادة األسعععععععععاتعععاة بعععالتعليمعععات
والتوجيهات الرسمية،
 إعداد مخط عمل المجلذ للسعععععنة
الدراسية.

المادة  :12يخصعععععص اجتمام مجلذ
األسععععععاتاة المنعقد في نهاية كل سععععععنة
دراسية ،أساسا ،لما ي تي:
 اتخاذ قرارات االنتقا إلى القسععععععم
األعلى أو اإلعادة،
 تحليل الحصععععععيلة السععععععنوية لنتائو
التخميا،
 تحرير أسبوم المدرسة.

ّ
يخصععععععص االجتمام الثاني
المادة :1
لمجلذ األساتاة ،أساسا ،لما ي تي:
 تقعععديم عرض ععععام حو نتعععائو
الععتععخمععيعععا م ع خععخ الععتععقععيععيععمعععات
واالمتحانات الوطنية،
 تحديد مستويات الكفااات المكتسبة
للتخميعععا وقعععدراتهم ومواظبتهم خخ
السنة الدراسية المنصرمة،

ا لموووادة  :11ت كون قرارات م ج لذ
األسععععععاتاة المتعلقة باالنتقا أو اإلعادة
نافاة في المدرسععععة االبتدائية األ ععععلية
أو في مععدرسععععععععة أخري يحو إليهععا
التلميا.
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 11أكتوبر سععععععنعععة  ،2111المععععد
والمتمم ،الماكور أعخه.

المادة  :10تسجل نتائو أشغا مجلذ
األسععععاتاة م طرف المقرر الاي يعي
لهاا الغرض في محا ععععر يوقع عليها
كل األعراا الحا ري .

المادة  :14تو عععععع أحكام هاا القرار
عند الحاجة بمناشير الحقة.

تدون نتائو أشععغا مجلذ األسععاتاة في
سععععجل خا مرقم ومؤشععععر عليا م
طرف الرئيذ.

الوموووادة  :15تعلعغعى جعمعيعع األحعكعععام
المخالفة لهاا القرار ،السععععععيما القرار
رقم  296المؤرخ في  12يونيو سععععععنة
 2116الماكور أعخه.

تحفظ نسععععععخعة رقميعة خعا عععععععة بهعاه
المحا ر.

المووادة  :16يصععععععععدر هععاا القرار في
النشرة الرسمية للتربية الوطنية.

المادة  :13تخرععع مشععاركة أعرععاا
المجلذ لمقترععععععيات المهام القانونية
األسعععععععاسععععععية المحددة في المرسععععععوم
التنفيعععاي رقم  315-11المؤرخ في
 11شـــوا عــام  1429الموافــق

الجزائر في  12جويلية 2111
وزيرة التربية الوطنية
نورية بن غبريت
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

بالموظفي المنتمي لألسععخ الخا ععة
بالتربية الوطنية ،المعد والمتمم،

قرار رقم  61مؤرخ في  01شوووووووال
 1439الموافق  10جويليوووة 0211
يحدد كيفيات إنشوواء مجلس القسووم في
المتوسطة والثانوية وسيره

 وبمقترععععى المرسععععوم التنفياي رقم 12-11المؤرخ في  11محرم ععععام
 1431الموافق  4يناير سععععععنة 2111
الاي يحدد األحكام المتعلقة بإجبارية
التعليم األساسي،

إن وزيرة التربية الوطنية،

 وبمقترععععى المرسععععوم التنفياي رقم 222-16المؤرخ في  22ذي القععععدة
عام  1432الموافق  25غشعععععت سعععععنة
 2116الاي يحدد القانون األسعععععاسعععععي
النموذجي للمتوسطة،

 بمقترعععععععى القعععانون رقم 14-11المؤرخ في  15محرم ععععام 1429
الععععمععععوافععععق  23يععععنععععايععععر سععععععععععنععععة
 2111والمترعععععم القانون التوجيهي
للتربيعة الوطنيعة ،السععععععيمعا المعادة 25
منا،

 وبمقترععععى المرسععععوم التنفياي رقم 162-12المؤرخ في  11شعععععبان عام
 1431الموافق  15ماي سععععععنة 2112
الاي يحدد القانون األساسي النموذجي
للثانوية،

 وبمقترععععععى القعععانون رقم 12-15العمعؤرخ فعي  21رمرعععععععععان 1436
الموافق  15يوليو سععنة  2115المتعلق
بحماية الطفل،
 وبمقترععى المرسععوم الرئاسععي رقم 243-12المؤرخ في  25ذي القععععدة
عام  1431الموافق  12غشعععععت سعععععنة
 ،2112والمترععععععم تعيي أعرععععععاا
الحكومة،

 وبععمععقععترععععععععى الععقععرار الععوزاريالمشععتر رقم  5المؤرخ في  23ربيع
الثععاني عععام  1431الموافق  1أبريععل
 2111والمترم إنشاا مجلذ القبو
والتوج يا إلى الطور ما ب عد اإللزامي
وتنظيما وسيره،

 وبمقترععععى المرسععععوم التنفياي رقم 265-94المؤرخ في  29ربيع األو
عام  1415الموافق  6سعععععبتمبر سعععععنة
 1994الاي يحدد ععععععخحيات وزير
التربية الوطنية،

 وبععمععقععترععععععععى الععقععرار رقععم 152العععمعععؤرخ فعععي  26فعععبعععرايعععر 1991
والمترعععععم إنشعععععاا مجالذ األقسعععععام
وتنظيمهعععا وعملهعععا في المعععدارس
األسععاسععية ومؤسععسععات التعليم الثانوي،
المتمم،

 وبمقترععععى المرسععععوم التنفياي رقم 315-11المؤرخ في  11شعععععوا عام
 1429الموافق  11أكتوبر سنة 2111
والمترععم القانون األسععاسععي الخا

 وبععمععقععترععععععععى الععقععرار رقععم 243المؤرخ في  15يونيو سععععععنعععة 2115
الاي ي حدد شععععععروط وكيف يات تحويل
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● التنسععععععيق بي أعرعععععععاا المجلذ،
و ععععععمعععان االنسععععععجعععام في المععععايير
المعتمدة لتقييم عمل التخميا،
● عرض الحصععععيلة اإلجمالية للقسععععم
في مختلف المواد،
● تقييم أداا ومردود كعععل تلميعععا م
حيث النتائو المدرسععععععية واالنرععععععباط
والمواظبة،
● تحعععديعععد فالعععة التخميعععا المعنيي
بالمعالجة البيداغوجية.

التخميا م مؤسععععسععععة التربية والتعليم
إلى أخري،
 وبمقترعععى القرار رقم  65المؤرخفعععي  21شععععععوا  1439العععمعععوافعععق
 12جويلية  ،2111الاي يحدد كيفيات
تنظيم الجماعة التربوية وسيرها،
 وبمقترعععى القرار رقم  66المؤرخفعععي  21شععععععوا  1439العععمعععوافعععق
 12جععويععلععيعععة  ،2111العععاي يععحعععدد
التوجيهعععات الععععامعععة إلععععداد النظعععام
الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم.

المادة  :4يتشعععععكل مجلذ القسعععععم وفق
طبيعة كل مؤسسة م :
على مستوى المتوسطة:
● مدير المتوسطة بصفتا رئيسا،
● مستشارو التربية بمختلف رتبهم،
● مستشارو التوجيا بمختلف رتبهم،
● أساتاة الفوج التربوي المعني.

تقرر ما يأتي:
المووادة األولى :تطبيقععا ألحكععام المععادة
 25م القععانون رقم  14-11المؤرخ
في  15محرم عام  1429الموافـععععـععععق
 23يناير سععععنة  2111الماكور أعخه،
يهععدف هععاا القرار إلى تحععديععد كيفيععات
إنشعععععاا مجلذ القسعععععم في المتوسعععععطة
والثانوية وسيره.

على مستوى الثانوية:
● مدير الثانوية بصفتا رئيسا،
● الناظر،
● مستشارو التربية بمختلف رتبهم،
● مستشارو التوجيا بمختلف رتبهم،
● أساتاة الفوج التربوي المعني.

يشعععععععار إلى المتوسععععععطة والثانوية في
لب النص "المؤسسة".

ال مادة  :5يجتمع مجلذ القسععععععم أربع
( )4مرات على األقعععل في السععععععنعععة
الدراسععععععية ويُعقد اجتماعا األو بعد
انقرععاا ثخثة ( )3أسععابيع م الدخو
المدرسععععععي ،وتُعقد االجتماعات الثخثة
( )3األخري في نهععايععة كععل فصععععععععل
دراسي.

المادة  :0يُنشععععععع لكل فوج تربوي في
المؤسسة مجلذ قسم.
الفوج التربوي يمثعععل مجموععععة م
تخميا متمدرسععععي في نفذ المسععععتوي
ويشعععععغلون نفذ قاعة الدراسعععععة خخ
سنة دراسية.

تعقد اجتماعات مجلذ القسععععععم خارج
أوقات الدراسة.

المادة  :3يتولى مجلذ القسععععععم ،على
الخصو  ،ما ي تي:
● دراسععععة كل المسععععائل ذات الصععععلة
بالقسم،

المووادة  :6يخصععععععص مجلذ القسععععععم
اجتماعا األو  ،أساسا ،لما ي تي:
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● تحليل الحصععععععيلة السععععععنوية لنتائو
التخميا،
● اتخاذ قرارات االنتقا إلى المستوي
األعلى أو إعادة السعععنة ،وفقا للشعععروط
المطلوبة،
● اقترا توجيا تخميا السعععنة الرابعة
متوسعععع إلى الجاعي المشععععتركي في
السنة األولى ثانوي،
● اقترا توجيا تخميا السععععنة األولى
ثانوي إلى شعب السنة الثانية ثانوي،
● ا ق ترا إععععادة تو جيعععا ا ل تخ ميعععا
المعيدي في السععععععنتي األولى والثانية
ثانوي بناا على نتائجهم،
● ا ق ترا إععععادة تو جيعععا ا ل تخ ميعععا
المنتقلي إلى السععععععنة الثالثة ثانوي إذا
استلزمت المتطلبات التربوية ذلك،
● اقترا توجيععا التخميععا نحو التعليم
والتكوي المهنيي .

● إعخم األسعععععععععاتعععاة بعععالتعل يمعععات
والتوجيهات الرسمية،
● االطععخم عععلععى تععركععيععبعععة الععفععوج
التربوي والمععععايير المعتمعععدة في
تكوينا،
ععععععب طرائق التعليم والتعلم وفق
●
التقييم التشخيصي لمكتسبات التخميا،
● الععنععظععر ،عععنعععد االقععترعععععععععاا ،فععي
االلتمعععاسعععععععععات المتعلقعععة بعععالمردود
المععدرسععععععي للتخميععا ومجععازاتهم التي
يرفعها التخميا أو أولياؤهم والصععادرة
ع مجلذ القسععععععم المنعقععد في نهععايععة
السنة الدراسية المنصرمة،
● و ععع برنامو ورزنامة ونشععاطات
التقويم لفائدة التخميا بما فيها المشاريع
البيععداغوجيععة والمطععالعععة والواجبععات
المنزلية،
المووادة  :2يخصععععععص مجلذ القسععععععم
المنعقعععد في نهعععايعععة الفصععععععلي األو
والثاني ،لما ي تي:
● تحليعععل ظروف تطبيق المنعععاهو
التعليميععة واتخععاذ اإلجرااات المخئمععة
لمعالجة النقائص المسجلة،
● تشععععععخيص الو عععععععيعععة المتعلقعععة
بمواظبة التخميا وانرباطهم،
● تحليل النتائو المدرسية للتخميا،
● تقييم عمععل التلميععا بععاالعتمععاد على
النتائو المحصل عليها،
● تدوي المخحظات المسععععععتخلصععععععة
على كشوف التخميا،
● دراسععة ومناقشععة التوجيا التدريجي
للتلميا.

المووادة  :9يمن مجلذ القسععععععم ،على
وا النتائو الفصلية ،مكافآت للتخميا
النجباا ،وفق التقديرات اآلتية:
 امتياز، تهنالة، تشجيع، لوحة الشرف.أما بالنسععبة للتخميا الاي لم يتحصععلوا
على التقديرات الماكورة أعخه ،تدون
مخحظات و ععفية في كشععوف نقاطهم
لتحسي مستواهم.
ال مادة  :10بمرا عاة أح كام ال مادة 12
م المرسععععععوم التنفيععاي رقم 12-11
المؤرخ في  11محرم ععععام 1431
الموافق  4يناير سععععنة  2111الماكور
أعخه ،ال يمك اتخاذ قرار بإقصعععععععاا
تلميا بصععععععفة نهائية ما لم يبلغ سععععععت
عشرة ( )16سنة كاملة.

المادة  :1عخوة على المهام الماكورة
في المادة  2أعخه ،يتولى مجلذ القسم
المنعقد في نهاية السعععععنة الدراسعععععية ما
ي تي:
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يمك تمععديععد مععدة التمععدرس اإللزامي
بسععععععنتي ( )2للتخميا في حالة إعاقة
كلما كانت حالتهم تبرر ذلك.

المادة  :15يتولى األسععععععتاذ المنسععععععق
التحرير المسبق لمجلذ القسم المنعقد
في نهاية كل فصل.

ا لموووادة  :11ت كون قرارات م ج لذ
القسععععععم ال ماكورة في ال مادة  1أعخه،
نافاة سععواا في المؤسععسععة ،األ ععلية أو
في أي مؤسععععععسععععععة أخري يحو إليها
التلميا.

المادة  :16يرعععب مدير المؤسعععسعععة،
رزنامة مجالذ األقسععععععام .ويبلغها إلى
المعنيي في أجل أقصعععععععاه ثمانية ()1
أيام قبل االجتمام.
المادة  :17تو ععععع أحكام هاا القرار
عند الحاجة بمناشير الحقة.

الموووادة  :12تحرر معععداوالت مجلذ
القسععععععم م طرف المقرر الععاي يعي
لهاا الغرض في محا ععععر يوقع عليها
كل األعرعععاا الحا عععري  ،وتدون في
سععععجل خا مرقم ومؤشععععر عليا م
طرف رئيذ المجلذ ،وتحفظ نسعععععخة
رقمية منها.

الوموووادة ُ :18تعلعغعى جعمعيعع األحعكعععام
المخالفة لهاا القرار ال سيمــا القـــرار
رقععم  152الععمععؤرخ فععي  26فععيععفععري
 1991المتمم الماكور أعخه.
المووادة  :19يصععععععععدر هععاا القرار في
النشرة الرسمية للتربية الوطنية.

المادة  :13تخرععععععع مداوالت مجلذ
القسم للسرية المهنية.

الجزائر في  12جويلية 2111
وزيرة التربية الوطنية
نورية بن غبريت

المادة  :14تعد مشعععاركة األسعععاتاة في
اجتماعات مجلذ القسععععععم واجبا مهنيا
ملزما.
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 وبمقترى المرسوم التنفيـععععـععععـععععاي 222-16المؤرخ في  22ذي القععععدة
عام  1432الموافق  25غشعععععت سعععععنة
 ،2116الاي يحدد القانون األسعععاسعععي
النموذجي للمتوسطة،

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
قرار رقم  69مؤرخ في  01شوووووووال
 1439الموافق  10جويليوووة 0211
يحدد كيفيات إنشاء مجلس التعليم في
المتوسطة والثانوية وسيره

 وبمقترععععى المرسععععوم التنفياي رقم 162-12المؤرخ في  11شعععععبان عام
 1431الموافق  15ماي سعععنة ،2112
الاي يحدد القانون األساسي النموذجي
للثانوية،

إن وزيرة التربية الوطنية،
 بمقترعععععععى القعععانون رقم 14-11المؤرخ في  15محرم ععععام 1429
العمعوافعق  23يعنعععايعر سعععععععنعععة 2111
والمترععععععم القانون التوجيهي للتربية
الوطنيةالسيما المادة  25منا،

 وبععمععقععترععععععععى الععقععرار رقععم 122الععععمععععؤرخ فععععي  12مععععارس 1991
المترععععععم إنشعععععععععاا مجعععالذ التعليم
وتنظيمهعععا وعملهعععا في المعععدارس
األسععاسععية ومؤسععسععات التعليم الثانوي،
المعد والمتمم،

 وبمقترععععععى القعععانون رقم 12-15العمعؤرخ فعي  21رمرعععععععععان 1436
الموافق  15يوليو سععععععنة  2115يتعلق
بحماية الطفل،

 وبمقترعععى القرار رقم  65المؤرخفي  21شـععـععـععوا  1439الموافـععـععـععـععـععق
 12جويلية  ،2111الاي يحدد كيفيات
تنظيم الجماعة التربوية وسيرها،

 وبمقترى المرسوم الرئاسي رقـععععم 243-12المؤرخ في  25ذي القععععدة
عام  1431الموافق  12غشعععععت سعععععنة
 ،2112والمترععععععم تعيي أعرععععععاا
الحكومة،

 وبمقترعععى القرار رقم  66المؤرخفي  21شــــوا  1439الموافــــ ـق
 12جععويععلععيعععة  ،2111العععاي يععحعععدد
التوجيهعععات الععععامعععة إلععععداد النظعععام
الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم.

 وبمقترى المرسوم التنفياي رقـ عـ عم 265-94المؤرخ في  29ربيع األو
عام  1415الموافق  6سعععععبتمبر سعععععنة
 ،1994والاي يحدد ععخحيات وزير
التربية الوطنية،

تقــــرر ما يأتي:
المووادة األولى :تطبيقععا ألحكععام المععادة
 25م القععانون رقم  14-11المؤرخ
في  15محرم عام  1429الموافـععععـععععق
 23يناير سععععنة  2111الماكور أعخه،
يهععدف هععاا القرار إلى تحععديععد كيفيععات
إنشععععععاا مجلذ التعليم في المتوسععععععطة
والثانوية وسيره.

 وبمقترى المرسوم التنفياي رقـ عـ عم 315-11المؤرخ في  11شعععععوا عام
 1429الموافق  11أكتوبر سنة 2111
والمترععم القانون األسععاسععي الخا
بالموظفي المنتمي لألسععخ الخا ععة
بالتربية الوطنية ،المعد والمتمم،
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يشعععععععار إلى المتوسععععععطة والثانو ية في
لب النص "المؤسسة".

المادة  :3يرعععم مجلذ التعليم أسعععاتاة
المادة الواحدة أو المواد المتقاربة.

المووادة  :0يتولى مجلذ التعليم ،على
الخصو  ،ما ي تي:
 التشعععععاور و عععععمان التنسعععععيق بيأسعععععععاتععاة المععادة الواحععدة أو المواد
المتقاربة،
 إعداد ع طريق المادة المدرسعععععة،ح صيلة نتائو التخميا في التقييمات
واالمتحانات الوطنية،
 اقترا على مجلذ القسعععععم ،مجلذالتربية والتسيير للمتوسطة أو على
مجلذ التوجيا والتسعععععيير للثانوية،
برنامو النشعععععاط المتعلق بتحسعععععي
نتعععائو التخميعععا في التقييمعععات
واالمتحانات الوطنية،
 دراسعععععععععة المواقيعععت الرسعععععععميعععةوالتعليمات التربوية واالطخم على
المنعععاهو والوثعععائق المرافقعععة لهعععا
وتحديد كيفية تطبيقها،
 العمل على تكامل وتناسعععق البراموالتعليمية و ععب الوسععائل التعليمية
والتجهيزات المخئمة لتنفياها،
 اقترا رزنامة سعععععنوية للجلسعععععاتالتنسععععععيقيعععة والنعععدوات التربويعععة
الداخلية لكل مادة،
 إعععداد خطععة لمتععابعععة وتيرة تنفيععاالبرامو التعليمية،
 إععععداد المخط السععععععنوي للتقويمالبيععداغوجي ألعمععا التخميععا بمععا
فيها المشاريع البيداغوجية،
 تقعععديم االقتراحعععات التي تخصالمسائل المرتبطة بتعليم المادة،
 مناقشععععععة القرععععععايا المادية وكيفيةاسععععععتعمعععا االعتمعععادات المعععاليعععة
المخصعععععصعععععة للوسعععععائل التعليمية
وإثراا المكتبة.

تُشععععععكعععل المواد المتقعععاربعععة حسعععععععععب
المقتريات البيداغوجية.
المووادة  :4يرأس مجلذ التعليم مععدير
المؤسسة ويخلفا في حالة مانع:
على مسوووتوى المتوسوووطة :مسعععتشعععار
التربية أو األستاذ المكلف بالتنسيق في
المادة الاي يعينا مدير المؤسسة.
على مسووووووتوى الثووانويووة :النععاظر أو
األسععععععتاذ المكلف بالتنسععععععيق في المادة
الاي يعينا مدير المؤسسة.
ال مادة  :5يتشععععععكل مجلذ التعليم في
المؤسسة م األعراا اآلتي ذكرهم:
على مستوى المتوسطة:
 المدير ،رئيسا، مستشارو التربية بمختلف رتبهم، مستشارو التوجيا بمختلف رتبهم، موظف المصععععععععال االقتصععععععععاديععةالمكلف بالتسيير،
 أسععععععععاتععاة المععادة الواحععدة أو الموادالمتقاربة.
على مستوى الثانوية:
 المدير ،رئيسا، الناظر، مستشارو التربية بمختلف رتبهم، مستشارو التوجيا بمختلف رتبهم، موظف المصال االقتصادية المكلفبالتسيير،
 أسععععععععاتععاة المععادة الواحععدة أو الموادالمتقاربة.
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م جلذ ال ت عل يم و يقعععدم ال م ع طيعععات
الررورية لعقده.

يمك لمععدير المؤسععععععسععععععععة دعوة كععل
شعععخص مؤهل للمشعععاركة في أشعععغا
المجلذ.

المادة  :12يسععععععهر األسععععععتاذ المكلف
بععالتنسععععععيق في المععادة ،بععالتعععاون مع
مستشار التربية في المتوسطة والناظر
في الثععانويععة ،على تنفيععا التو ععععععيعات
التربوية المنبثقة ع مجلذ التعليم مع
تقديم تقرير للمدير حو الصعععععععوبات
المعتر ة في تنفياها.

المادة  :6تعد مشعععععاركة األسعععععاتاة في
اجتماعات مجلذ التعليم في المؤ س سة
واجبا مهنيا ملزما.
الموووادة  :2يجتمع مجلذ التعليم في
المؤسسة مرتي ( )2على األقل خخ
السعععنة الدراسعععية ،يعقد االجتمام األو
في بداية السنة الدراسية إلعداد برنامو
العمعععل السععععععنوي وتقعععديم التوجيهعععات
الخزمة وإ ععععععدار التو ععععععيات ،طبقا
للمعععادة  2المعععاكورة أعخه ،ويعقعععد
االجتمععام الثععاني في نهععايععة السععععععنععة
الععدراسععععععيععة لتقييم حصععععععيلععة مختلف
النشعععععععاطات البيداغوجية وتحرععععععير
الدخو المدرسععععععي المقبل ،كما يمك
عقده اسععتثناا كلما اقترععت الرععرورة
ذلك.

الموووادة  :11تحرر معععداوالت مجلذ
التعليم م طرف المقرر العععاي يعي
لهاا الغرض في محا ععععر يوقع عليها
كل األعرعععاا الحا عععري  ،وتدون في
سععععجل خا مرقم ومؤشععععر عليا م
طرف رئيذ المجلذ ،وتحفظ نسعععععخة
رقمية منها.
المادة  :10تو ععع أحكام هاا القرار،
عند الحاجة ،بمناشير الحقة.
ا لموووادة  :13ت ل غى ج م يع األ حكعععام
المخالفة لهاا القرار ال سععععععيما القرار
رقععم  122الععمععؤرخ فععي  12معععارس
 1991المععععد والمتمم ،المعععاكور
أعخه.

المادة  :1يرعععععب مدير المؤسعععععسعععععة
رزنعععامعععة اجتمعععاععععات مجلذ التعليم،
وينبغي أن ترسععععععععل االسععععععتععدعععااات
وجدو األعما إلى المعنيي في أجل
أقصععععععاه ثمانية ( )1أيام قبل االجتمام
ويقلص هاا األجل إلى ثمانية وأربعي
( )41سعععععععاعة بالنسععععععبة لخجتماعات
االستثنائية.

المووادة  :14يصععععععععدر هععاا القرار في
النشرة الرسمية للتربية الوطنية.
الجزائر في  12جويلية 2111
وزيرة التربية الوطنية
نورية بن غبريت

المادة  :9يشععععععار األسععععععتاذ المكلف
بالتنسيق في المادة في تحرير اجتمام
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 وبمقترععععى المرسععععوم التنفياي رقم 222-16المؤرخ في  22ذي القععععدة
عام  1432الموافق  25غشعععععت سعععععنة
 2116الاي يحدد القانون األسعععععاسعععععي
النموذجي للمتوسطة،

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
قرار رقم  22مؤرخ في  01شوووووووال
 1439الموافق  10جويليوووة 0211
يحدد كيفيات إنشوووووواء مجلس التربية
والتسيير في المتوسطة وسيره

 وبععمععقععترععععععععى الععقععرار رقععم 152العععمعععؤرخ فعععي  26فعععبعععرايعععر 1991
والمترععععععم إنشععععععاا مجالذ التربية
والتسعععععععيير وتنظيمهعععا وعملهعععا في
المدارس األساسية ،المعد والمتمم،

إن وزيرة التربية الوطنية،
 بمقترعععععععى القعععانون رقم 14-11المؤرخ في  15محرم ععععام 1429
العمعوافعق  23يعنعععايعر سعععععععنعععة 2111
والمترعععم القانون التوجيهي للتربية،
ال سيما المادة  25منا،

 وبمقترعععى القرار رقم  65المؤرخفـععـععـععي  21شـععـععـععوا  1439الموافـععـععق
 12جويلية  ،2111الاي يحدد كيفيات
تنظيم الجماعة التربوية وسيرها،

 وبمقترععععععى القعععانون رقم 12-15العمعؤرخ فعي  21رمرعععععععععان 1436
الموافق  15يوليو سععععععنة  2115يتعلق
بحماية الطفل،

 وبمقترعععى القرار رقم  66المؤرخفـ ـي  21شــــوا  1439الموافـــق
 12جععويععلععيعععة  ،2111العععاي يععحعععدد
التوجيهعععات الععععامعععة إلععععداد النظعععام
الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم.

 وبمقترععى المرسععوم الرئاسععي رقم 243-12المؤرخ في  25ذي القععععدة
عام  1431الموافق  12غشعععععت سعععععنة
 ،2112والمترععععععم تعيي أعرععععععاا
الحكومة،

تقرر ما يأتي:
المووادة األولى :تطبيقععا ألحكععام المععادة
 25م القععانون رقم  14-11المؤرخ
في  15محرم عام  1429الموافـععععـععععق
 23يناير سععععنة  2111الماكور أعخه،
يهععدف هععاا القرار إلى تحععديععد كيفيععات
إنشعععععععاا مجلذ التربية والتسععععععيير في
المتوسطة وسيره.

 وبمقترعععى المرسعععوم التنفياي رقم 265-94المؤرخ في  29ربيع األو
عام  1415الموافق  6سعععععبتمبر سعععععنة
 1994الاي يحدد ععععععخحيات وزير
التربية الوطنية،

الموووادة  :0يسععععععععاععععد مجلذ التربيععة
والتسععععيير مدير المتوسععععطة في المهام
المحددة وفقا ألحكام المادة  3أدناه.

 وبمقترععععى المرسععععوم التنفياي رقم 315-11المؤرخ في  11شعععععوا عام
 1429الموافق  11أكتوبر سنة 2111
والمترععم القانون األسععاسععي الخا
بالموظفي المنتميي لألسخ الخا ة
بالتربية الوطنية ،المعد والمتمم،

الموووادة  :3يتعععداو مجلذ التربيعععة
والتسيير ،على الخصو  ،فيما ي تي:
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مشروم المؤسسة،
النظععام الععداخلي للمتوسععععععطععة الععاي
يجعب أن يكون مطعابقعا للتوجي هات
الععععامعععة للوزير المكلف بعععالتربيعععة
الوطنية،
االقتراحعععات المتعلقعععة بعععالتسععععععيير
البيداغوجي،
مشروم ميزانية المتوسطة،
الحسا اإلداري وحسا التسيير،
الصفقات واالتفاقات،
مشعععععععععاريع ترميم المتوسعععععععطعععة
وتجهيزها وتوسيعها،
القائمة المحددة للتجهيزات والعتاد
القابل لإلسقاط،
التقارير التقييمية،
التدابير التي م ش نها تحسي سير
المتوسعععععععطعععة وتحقيق األهعععداف
المسطرة،
المسائل القرائية وتسوية الخخفات
المرتبطة بالحياة المدرسية،
ترقية الحياة المدرسية،
قبو الهبات والو ايا.









المسععععععتشعععععععار الرئيسععععععي للتوج يا
واإلرشعععععاد المدرسعععععي والمهني أو
مسععععععتشعععععععار التوجيعا واإلرشعععععععاد
المدرسي والمهني،
ثخثععة ( )3ممثلي ع األسععععععععاتععاة
ينتخبهم نظراؤهم،
ممثععل واحععد ( )1ع المشععععععرفي
التربويي ينتخبا نظراؤه،
مععمععثعععل واحعععد ( )1ع ع العععععمعععا
اإلداريي ينتخبا نظراؤه،
مععمععثعععل واحعععد ( )1ع ع العععععمعععا
المهنيي ينتخبا نظراؤه،
رئيذ جمعيعععة أوليعععاا التخميعععا
أو ممثلا.

المووادة  :5في حععالععة وجود أكثر م
مسعععتشعععار تربية في المتوسعععطة ،تمن
ععععععفعععة عرععععععو في مجلذ التربيعععة
والتسععيير إلى مسععتشععار التربية األكثر
أقدمية .وفي حالة شععععععغور منصعععععععب
فة العروية
مستشار التربية ،تمن
في مجلذ التربيعععة والتسعععععععيير إلى
الموظف المكلف بهاه المهمة.

كما يبدي مجلذ التربية والتسيير رأيا
في التنظيم العععام للمتوسععععععطععة ويقععدم
اقتراحعععاتعععا لتحسععععععي ظروف العمعععل
وترعععععععافر الجهود لتجسععععععيد األهداف
المسععععطرة وفقا للتوجيهات والتعليمات
الصادرة ع السلطة الو ية.

المووادة  :6ترععععععم الهيالععة االنتخععابيععة
لموظفي التعليم في مجلذ التربيعععة
والتسععععيير جميع األسععععاتاة المرسععععمي
والمتربصعععععععي المع يّني والععععاملي
بالمتوسطة.
المادة  :2يحق لكل أسععععععتاذ مرسععععععم
الترشعععععع لعرععععععويععة مجلذ التربيععة
والتسيير.

الموووادة  :4يتشععععععكعععل مجلذ التربيعععة
والتسيير م :
 مدير المتوسطة ،رئيسا،
 المستشــار الرئــيذ للتـــربــيــة
أو المستشـععار الرئيسـععـععي للتربيـععـععة
أو مستشار التربية،
 موظف المصعععععععال االقتصعععععععاديععة
المكلف بالتسيير،

الموووادة  :1ال يحق للموظفي العععاي
ينتمون إلى األسععععخ التي ينحدر منها
أعرععععععععاا مجلذ التربيععة والتسععععععيير
المعينون بحكم فتهم ،الماكوري في
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الموووادة  :14يجتمع مجلذ التربيعععة
والتسعععيير في ثخ ( )3دورات عادية
في السععنة ،واحدة منها في بداية السععنة
الدراسععععععية ،بناا على اسععععععتدعاا م
رئيسا.

المادة  4أعخه ،أن يكونوا مترشععععععحي
أو ناخبي .
المادة  :9ال يمك للموظفي واألعوان
العاملي بالمتوسععطة الترش ع لعرععوية
مجلذ التربية والتسيير ،ما لم يستوفوا
الشروط اآلتية:
 أن يكونوا قد أمرععععوا أكثر م سععععتة( )6أشعععهر خدمة في المتوسعععطة ،ما
عدا المؤسععععععسعععععععة التي يرجع تاري
إنشععائها إلى أقل م سععتة ( )6أشععهر
يوم االنتخا ،
 أن يكونوا مرسمي ، أن يكونوا أعوانعععا مرسعععععععمي أومتعاقدي ،
 أن ال يكونوا قد تعر عععوا إلى عقوبةت ديبية م الدرجة الثالثة أو الدرجة
الرابعة.

ويمك تقليص هععاا األجععل بععالنسععععععبععة
للدورات غير العادية دون أن يقل ع
ثمانية ( )1أيام.

الموووادة  :12تجري انتخعععابعععات ممثلي
الموظفي واألعوان في مجلذ التربية
والتسعععيير في أجل أقصعععاه نهاية شعععهر
نوفمبر.

ال مادة  :15تبلغ السععععععل طة الو عععععع ية
بجعععدو األعمعععا وتعععاري االجتمعععام
ويمكنها إيفاد ممثل عنها للمشعععععععاركة
في أعما المجلذ بصفة استشارية.

الووموووادة  :11يععتععم انععتععخعععا مععمععثععلععي
الموظفي واألعوان في مجلذ التربية
والتسععيير باألغلبية البسععيطة أل ععوات
الناخبي .

المادة  :16يعد جدو األعما مسععععبقا
م طرف مدير المتوسععطة أو السععلطة
الو ية ،عند االقتراا.

ويمكنعععا أن يجتمع في دورات غير
عادية ،بناا على اسعععتدعاا م رئيسعععا
أو بطلب م أغلبية أعرائا.
يرسععععل رئيذ المجلذ االسععععتدعااات
وجدو األعما إلى أعرععععاا المجلذ
خمسعععة عشعععر ( )15يوما ،على األقل،
قبل موعد االجتمام.

المادة  :17ال تصععععع مداوالت مجلذ
التربية والتسععععععيير إال في الموا ععععععيع
المسجلة في جدو األعما وبحرور
أغلبية أعرائا ،وفي حالة عدم اكتما
النصعععععععععا  ،يعقعععد اجتمعععام آخر بععععد
انقراا أجل ثمانية ( )1أيام.

الموووادة  :12ينتخعععب ممثلو الموظفي
واألعوان في مجلذ التربية والتسعععيير
لمدة ثخ ( )3سنوات.
المادة  :13في حالة اسعععععتقالة عرعععععو
منتخب أو نقلا أو إحالتا على التقاعد
أو انتدابا أو وفاتا يتم تعويرعععععععا م
بي المترشععععععحي األفرععععععل ترتيبا في
نفذ السلك.

وفي هععاه الحععالععة ،تصعععععع مععداوالت
مجلذ التربية والتسيير مهما يك عدد
األعراا الحا ري .
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وتصععب محا ععر المداوالت نافاة بعد
انقرععععععاا مهلة ثخثي ( )31يوما بداا
م تاري إرسالها.

الموووادة  :18تتخعععا قرارات مجلذ
التربية والتسععععععيير ب غلبية أ ععععععوات
األعراا الحا ري وفي حالة تساوي
وت الرئيذ.
عدد األ وات ،يرج

المادة  :21تو ععع أحكام هاا القرار،
عند الحاجة ،بمناشير الحقة.

الموووادة  :19تحرر معععداوالت مجلذ
التربيععة والتسععععععيير م طرف المقرر
الاي يعي لهاا الغرض في محا ععععععر
يوقع عليها كل األعرععاا الحا ععري ،
وتدون في سععجل خا مرقم ومؤشععر
ع ليعععا م طرف ر ئ يذ ا ل م ج لذ،
وتحفظ نسخة رقمية منها.

الوموووادة  :22تعلعغعى جعمعيعع األحعكعععام
المخالفة لهاا القرار ،السععععععيما القرار
رقععم  152الععمععؤرخ فععي  26فععبععرايععر
 1991المععععد والمتمم ،المعععاكور
أعخه.
المووادة  :23يصععععععععدر هععاا القرار في
النشرة الرسمية للتربية الوطنية.

الموادة  :20ال تكون معداوالت مجلذ
التربية والتسععععععيير المتعلقة بالميزان ية
والحسعععععععععا اإلداري وقبو الهبعععات
والو ععععععايا قابلة للتنفيا إال بعد موافقة
السلطة الو ية.

الجزائر في  12جويلية 2111
وزيرة التربية الوطنية
نورية بن غبريت
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 وبمقترععععى المرسععععوم التنفياي رقم 162-12المؤرخ في  11شعععععبان عام
 1431الموافق  15ماي سعععنة ،2112
الاي يحدد القانون األسا سي النموذجي
للثانوية،

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
قرار رقم  21مؤرخ في  01شوووووووال
 1439الموافق  10جويليوووة 0211
يحدد كيفيات إنشوووووواء مجلس التوجيه
والتسيير في الثانوية وسيره.

 وبععمععقععترععععععععى الععقععرار رقععم 151العععمعععؤرخ فعععي  26فعععبعععرايعععر 1991
المترععععععم إنشعععععععاا مجععالذ التوجيعا
والتسعععععععيير وتنظيمهعععا وعملهعععا في
مؤسععععععسعععععععات التعليم الثانوي ،المعد
والمتمم،

إن وزيرة التربية الوطنية،
 بمقترعععععععى القعععانون رقم 14-11المؤرخ في  15محرم ععععام 1429
العمعوافعق  23يعنعععايعر سعععععععنعععة 2111
والمترعععم القانون التوجيهي للتربية،
ال سيما المادة  25منا،

 وبمقترعععى القرار رقم  39المؤرخفي  25سععععععبتمبر  ،2112الععاي يحععدد
كيفيات انتخا مندوبي األقسعععععععام في
مؤسعععسعععات التربية والتعليم وممارسعععة
نشاطهم،

 وبمقترععععععى القعععانون رقم 12-15العمعؤرخ فعي  21رمرعععععععععان 1436
الموافق  15يوليو سععنة  2115المتعلق
بحماية الطفل،

 وبمقترعععى القرار رقم  65المؤرخفـععـععـععي  21شـععـععـععوا  1439الموافـععـععق
 12جويلية  ،2111الاي يحدد كيفيات
تنظيم الجماعة التربوية وسيرها،

 وبمقترععى المرسععوم الرئاسععي رقم 243-12المؤرخ في  25ذي القععععدة
عام  1431الموافق  12غشعععععت سعععععنة
 ،2112والمترععععععم تعيي أعرععععععاا
الحكومة،

 وبمقترعععى القرار رقم  66المؤرخفي  21شـععـععـععوا  1439الموافـععـععـععـععـععق
 12جععويععلععيعععة  ،2111العععاي يععحعععدد
التوجيهعععات الععععامعععة إلععععداد النظعععام
الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم.

 وبمقترععععى المرسععععوم التنفياي رقم 265-94المؤرخ في  29ربيع األو
عام  1415الموافق  6سعععععبتمبر سعععععنة
 1994الاي يحدد ععععععخحيات وزير
التربية الوطنية،

تقــــــرر ما يأتي:
المووادة األولى :تطبيقععا ألحكععام المععادة
 25م القععانون رقم  14-11المؤرخ
في  15محرم عام  1429الموافـععـععـععـععق
 23يناير سععععنة  2111الماكور أعخه،
يهععدف هععاا القرار إلى تحععديععد كيفيععات
إنشععععععاا مجلذ التوجيا والتسععععععيير في
الثانوية وسيره.

 وبمقترععععى المرسععععوم التنفياي رقم 315-11المؤرخ في  11شعععععوا عام
 1429الموافق  11أكتوبر سنة 2111
والمترععم القانون األسععاسععي الخا
بالموظفي المنتمي لألسععخ الخا ععة
بالتربية الوطنية ،المعد والمتمم،
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-

المووادة  :0يسععععععععاعععد مجلذ التوجيععا
والتسععععععيير مععدير الثععانويععة في المهععام
المحددة وفقا ألحكام المادة  3أدناه.

-

الموووادة  :3يتعععداو مجلذ التوجيعععا
والتسيير ،على الخصو  ،فيما ي تي:
 مشروم المؤسسة، الن ظام ا لداخلي لل ثانو ية ا لاي ي جبأن يكون مطابقا لتوجيهات الوزير
المكلف بالتربية الوطنية،
 مشروم ميزانية الثانوية، الحسا المالي، التدابير التي م ش ع نها تحسععي سععيرالثانوية وتحقيق األهداف المسطرة،
 االقتراحعععات المتعلقعععة بعععالتسععععععييرالبيداغوجي،
 مشععععععاريع ترميم الثانوية وتجهيزهاوتوسيعها،
 الصفقات واالتفاقات، القععائمععة المحععددة للتجهيزات والعتععادالقابل لإلسقاط،
 التقارير التقييمية، الم سائل الق رائية وت سوية الخخفاتالمرتبطة بالحياة المدرسية،
 ترقية الحياة المدرسية، -قبو الهبات والو ايا.

-

موظف المصعععععععال االقتصعععععععاديععة
المكلف بالتسيير،
المسععتشععار الرئيسععي للتربية أو عند
االقتراا مستشار التربية،
المسععععععتشعععععععار الرئيسععععععي للتوج يا
واإلرشعععععاد المدرسعععععي والمهني أو
عند االقترععععاا مسععععتشععععار التوجيا
واإلرشاد المدرسي والمهني،
ممثل واحد ( )1م بي األسععععععاتاة
ينتخبا نظراؤه،
مععمععثعععل واحعععد ( )1ع ع العععععمعععا
اإلداريي ينتخبا نظراؤه،
مععمععثعععل واحعععد ( )1ع ع العععععمعععا
المهنيي ينتخبا نظراؤه،
ممثععل واحععد ( )1ع التخميععا م
بي منعععدوبي األقسعععععععععام ينتخبعععا
زمخؤه،
رئيذ جمعيعععة أوليعععاا التخميعععا أو
ممثلا.

المووادة  :5في حععالععة وجود أكثر م
فة
مستشار تربية في الثانوية ،تمن
عرعععععو في مجلذ التوجيا والتسعععععيير
إلى مسعععععتشعععععار التربية األكثر أقدمية.
وفي حالة شعععغور منصعععب مسعععتشعععار
ععععععفة العرععععععوية في
التربية ،تمن
مجلذ التوجيا والتسععيير إلى الموظف
المكلف بهاه المهمة.

كمععا يبععدي مجلذ التوجيععا والتسععععععيير
رأيععا في التنظيم العععام للثععانويععة ويقععدم
مقترحعععاتعععا لتحسععععععي ظروف العمعععل
وترعععععععافر الجهود لتجسععععععيد األهداف
المسععععطرة وفق التوجيهات والتعليمات
الصادرة ع السلطة الو ية.

المووادة  :6ترععععععم الهيالععة االنتخععابيععة
لموظفي التعليم في مجلذ التوجيعععا
والتسععععيير جميع األسععععاتاة المرسععععمي
والمتربصعععععععي المع يّني والععععاملي
بالثانوية.

المووادة  :4يتشععععععكععل مجلذ التوجيععا
والتسيير م األعراا اآلتي ذكرهم:
 مدير الثانوية ،رئيسا، -الناظر ،نائبا للرئيذ،

المادة  :2يحق لكل أسععععععتاذ مرسععععععم
الترشعععععع لعرععععععويععة مجلذ التوجيععا
والتسيير.
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أو انتدابا أو وفاتا يتم تعويرعععععععا م
بي المترشععععععحي األفرععععععل ترتيبا في
نفذ السلك.

الموووادة  :1ال يحق للموظفي العععاي
ينتمون إلى األسععععخ التي ينحدر منها
أعرعععععععاا مجلذ التوجيعا والتسععععععيير
المعينون بحكم فتهم ،الماكوري في
المادة  4أعخه ،أن يكونوا مترشععععععحي
أو ناخبي .

الموووادة  :14يجتمع مجلذ التوجيعععا
والتسعععيير في ثخ ( )3دورات عادية
في السععنة ،واحدة منها في بداية السععنة
الدراسععععععية ،بناا على اسععععععتدعاا م
رئيسا.

المادة  :9ال يمك للموظفي واألعوان
العاملي بالثانوية الترشعععععع لعرععععععوية
مجلذ التوجيعععا والتسعععععععيير ،معععا لم
يستوفوا الشروط اآلتية:
 أن يكونوا قد أمرعععوا أكثر م سعععتة( )6أشهر خدمة في الثانوية ما عدا
المؤسسة التي يرجع تاري إنشائها
إلى أقل م سعععععتة ( )6أشعععععهر يوم
االنتخا ،
 أن يكونوا موظفي مرسمي ، أن يععكععونععوا أعععوانعععا مععرسععععععععمععي عأو متعاقدي ،
 أن ال يكونوا قد تعر عععوا إلى عقوبةت ديبية م الدرجة الثالثة أو الدرجة
الرابعة.

ويمك تقليص هععاا األجععل بععالنسععععععبععة
ل لدورات غير العادية دون أن يقل ع
ثمانية ( )1أيام.

الموووادة  :12تجري انتخعععابعععات ممثلي
الموظفي واألعوان والتخميعععا في
مجلذ التوجيعععا والتسععععععيير في أجعععل
أقصاه نهاية شهر نوفمبر.

ال مادة  :15تبلغ السععععععل طة الو عععععع ية
بجعععدو األعمعععا وتعععاري االجتمعععام
ويمكنها إيفاد ممثل عنها للمشعععععععاركة
في أعما المجلذ بصفة استشارية.

الووموووادة  :11يععتععم انععتععخعععا مععمععثععلععي
الموظفي واألعوان والتخميعععا في
مجلذ التوجيععا والتسععععععيير بععاألغلبيععة
البسيطة أل وات الناخبي .

المادة  :16يعد جدو األعما مسععععبقا
م مدير الثانوية أو السععلطة الو ععية،
عند االقتراا.

ويمكنعععا أن يجتمع في دورات غير
عادية ،بناا على اسعععتدعاا م رئيسعععا
أو بطلب م أغلبية أعرائا.
يرسععععل رئيذ المجلذ االسععععتدعااات
وجدو األعما إلى أعرععععاا المجلذ
خمسععععة عشععععر ( )15يوما على األقل،
قبل موعد االجتمام.

المادة  :12ال تصععععع مداوالت مجلذ
التوجيا والتسعععععيير إال في الموا عععععيع
المسجلة في جدو األعما وبحرور
أغلبية أعرائا ،وفي حالة عدم اكتما
النصعععععععععا  ،يعقعععد اجتمعععام آخر بععععد
انقراا أجل ثمانية ( )1أيام.

الموووادة  :10ينتخعععب ممثلو الموظفي
واألعوان في مجلذ التوجيا والت سيير
لمدة ثخ ( )3سنوات.
المادة  :13في حالة اسعععععتقالة عرعععععو
منتخب أو نقلا أو إحالتا على التقاعد
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وفي هععاه الحععالععة ،تصعععععع مععداوالت
مجلذ التوجيععا والتسععععععيير مهمععا يك
عدد األعراا الحا ري .

وتجهيزها وتوسععيعها والقانون الداخلي
للمؤسعععسعععة ،قابلة للتنفيا إال بعد موافقة
السلطة الو ية.

الموووادة  :11تتخعععا قرارات مجلذ
التوجيا والتسععععععيير ب غلبية أ ععععععوات
األعراا الحا ري وفي حالة تساوي
وت الرئيذ.
عدد األ وات ،يرج

وتصععب محا ععر المداوالت نافاة بعد
انقرععععععاا مهلة ثخثي ( )31يوما بداا
م تاري إرسالها.
الوموووادة  :01تعلعغعى جعمعيعع األحعكعععام
المخالفة لهاا القرار ،السععععععيما القرار
رقععم  151الععمععؤرخ فععي  26فععبععرايععر
 ،1991المععععد والمتمم ،المعععاكور
أعخه.

الموووادة  :19تحرر معععداوالت مجلذ
التوجيا والتسععععععيير م طرف المقرر
الاي يعي لهاا الغرض في محا ععععععر
يوقع عليها كل األعرععاا الحا ععري ،
وتدون في سععجل خا مرقم ومؤشععر
ع ليعععا م طرف ر ئ يذ ا ل م ج لذ،
وتحفظ نسخة رقمية منها.

المادة  :00تو ععع أحكام هاا القرار،
عند الحاجة ،بمناشير الحقة.
المووادة  :03يصععععععععدر هععاا القرار في
النشرة الرسمية للتربية الوطنية.

الموادة  :02ال تكون معداوالت مجلذ
التوجيا والتسععععععيير المتعلقة بالميزانية
والحسعععععععععا المعععالي وقبو الهبعععات
والو ـايـا ومشاريـع ترميـم الثـانويـة

الجزائر في  12جويلية 2111
وزيرة التربية الوطنية
نورية بن غبريت
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بالموظفي المنتميي لألسخ الخا ة
والمتمم،
بالتربية الوطنية ،المعد

قرار رقم  20مؤرخ في  01شوووووووال
 1439الموافق  10جويليوووة 0211
يحدد كيفيات إنشووواء مجلس التنسووويق
اإلداري في المتوسووووووطووة والثووانويووة
وسيره

 وبمقترععععى المرسععععوم التنفياي رقم 222-16المؤرخ في  22ذي القععععدة
عام  1432الموافق  25غشعععععت سعععععنة
 2116الاي يحدد القانون األسعععععاسعععععي
النموذجي للمتوسطة،

إن وزيرة التربية الوطنية،

 وبمقترععععى المرسععععوم التنفياي رقم 162-12المؤرخ في  11شعععععبان عام
 1431الموافق  15ماي سعععنة ،2112
الاي يحدد القانون األساسي النموذجي
للثانوية،

 بمقترعععععععى القعععانون رقم 14-11المؤرخ في  15محرم ععععام 1429
العمعوافعق  23يعنعععايعر سعععععععنعععة 2111
والمترععععععم القانون التوجيهي للتربية
الوطنية ،ال سيما المادة  25منا،

 وبععمععقععترععععععععى الععقععرار رقععم 156العععمعععؤرخ فعععي  26فعععبعععرايعععر 1991
والمترعععععم إنشعععععاا مجلذ التنسعععععيق
اإلداري وتنظيما وعملا في المدارس
األسععاسععية ومؤسععسععات التعليم الثانوي
والم عا هد التكنولوج ية للترب ية الم عد
والمتمم،

 وبمقترععععععى القعععانون رقم 12-15العمعؤرخ فعي  21رمرعععععععععان 1436
الموافق  15يوليو سععنة  2115المتعلق
بحماية الطفل،
 وبمقترى المرسوم الرئاسي رقـععععم 243-12المؤرخ في  25ذي القععععدة
عام  1431الموافق  12غشعععععت سعععععنة
 ،2112والمترععععععم تعيي أعرععععععاا
الحكومة،

 وبععمععقععترععععععععى الععقععرار رقععم 243المؤرخ في  15يونيو  2115العععاي
يحدد شععععروط وكيفيات تحويل التخميا
م مؤسععععععسععععععععة للتربيععة والتعليم إلى
أخري،

 وبمقترععععى المرسععععوم التنفياي رقم 265-94المؤرخ في  29ربيع األو
عام  1415الموافق  6سعععععبتمبر سعععععنة
 1994الاي يحدد ععععععخحيات وزير
التربية الوطنية،

 بمقترععععععى القرار رقم  65المؤرخفي  21شـــــوا  1439الموافـــ ـق
 12جويلية  ،2111الاي يحدد كيفيات
تنظيم الجماعة التربوية وسيرها،

 وبمقترععععى المرسععععوم التنفياي رقم 315-11المؤرخ في  11شعععععوا عام
 1429الموافق  11أكتوبر سنة 2111
والمترععم القانون األسععاسععي الخا

 وبمقترعععى القرار رقم  66المؤرخفي  21شــــوا  1439الموافـــ ـ ـق
 12جععويععلععيعععة  ،2111العععاي يععحعععدد
التوجيهعععات الععععامعععة إلععععداد النظعععام
الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم.
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تقرر ما يأتي:
المووادة األولى :تطبيقععا ألحكععام الم عادة
 25م القععانون رقم  14-11المؤرخ
في  15محرم عام  1429الموافـععععععععععق
 23يناير سععععنة  2111الماكور أعخه،
يهععدف هععاا القرار إلى تحععديععد كيفيععات
إنشععععععاا مجلذ التنسععععععيق اإلداري في
المتوسطة والثانوية وسيره.





يشعععععععار إلى المتوسععععععطة والثانوية في
لب النص بـلفظ "المؤسسة".



المادة  :0يسعععععععاعد مجلذ التنسععععععيق
اإلداري المععدير في التسععععععيير اليومي
للمؤسسة.




الموووادة  :3يمثعععل مجلذ التنسعععععععيق
اإلداري اإلطعععار المخئم للتشعععععععععاور
والتنسععيق بي أعرععاا الفريق اإلداري
في المسعععائل المتعلقة بتحسعععي تسعععيير
المؤسسة وظروف تمدرس التخميا.

تنسيق عمل مختلف المصال ،
ععععععمان الشععععععروط الرععععععرورية
والمخئمة لتمدرس التخميا،
ترقيعععة اسععععععتعمعععا التكنولوجيعععات
الحديثة في جميع مجاالت التسيير،
إرسعععععععاا الثقععة والشععععععفععافيععة داخععل
المؤسععسععة ،بانتهاج أسععلو الحوار
والتشاور مع جميع الفاعلي ،
مان االستقرار داخل المؤسسة،
بتطبيق النصععععععو التشععععععريعيعععة
والتنظيم ية السعععععععار ية المفعو  ،ال
سيما أحكام النظام الداخلي،
تشجيع تنفيا ميثا أخخقيات قطام
التربية الوطنية،
تاليل الصعععععوبات التي تعيق سععععير
المؤسسة،
ععععععمععان الظروف المخئمععة لعقععد
مختلف المجعععالذ البيعععداغوجيعععة
واإلدارية.

المووادة  :2في إطععار أحكععام المععادة 6
المععاكورة أعخه ،يتولى المععدير ،على
الخصو  ،ما ي تي:
 و ع آليات لتسيير المؤس سة حيز
التنفيعععا م أجعععل الرفع م جودة
التعليم ونجاعتا،
 قرااة المنعععاشعععععععير والتعليمعععات
الرسمية ،ومتابعة تطبيقها،
 عععععمان ديمومة التوا عععععل وتبليغ
المستجدات،
 متابعة تنفيا األعما المبرمجة،
 عرض اقتراحعععات وانشععععععغعععاالت
أعراا الجماعة التربوية.

الموووادة  :4يعمعععل مجلذ التنسععععععيق
اإلداري على و ععععع الترتيبات الكفيلة
بتحسعععععي الممارسعععععات في مجا قيادة
المؤسععسععة ،باعتماد معايير ومؤشععرات
تسم بتحقيق األهداف المحددة.
الموووادة  :5يجتمع مجلذ التنسععععععيق
اإلداري مرة واحعععدة على األقعععل في
األسبوم.
المووادة  :6تهععدف اجتمععاعععات مجلذ
التنسععععيق اإلداري ،على الخصععععو ،
إلى:
 توحيد وتظافر جهود جميع أعراا
الجمععاعععة التربويععة إلعععداد برامو
العمل وتنفياها،

المووادة  :1يتشععععععكععل مجلذ التنسععععععيق
اإلداري م األعراا اآلتي ذكرهم:
على مستوى المتوسطة:
 مدير المتوسطة ،رئيسا،
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الموووادة  :10تحرر معععداوالت مجلذ
التنسععععععيق اإلداري م طرف المقرر
الاي يعي لهاا الغرض في محا ععععععر
يوقع عليها كل األعرععاا الحا ععري ،
وتدون في سععجل خا مرقم ومؤشععر
ع ليعععا م طرف ر ئ يذ ا ل م ج لذ،
وتحفظ نسخة رقمية منها.

 مستشارو التربية بمختلف رتبهم،
 موظف المصعععععععال االقتصعععععععاديععة
المكلف بالتسيير،
 مستشارو التوجيا بمختلف رتبهم،
على مستوى الثانوية:
 مدير الثانوية ،رئيسا،
 ناظر الثانوية،
 موظف المصعععععععال االقتصعععععععاديععة
المكلف بالتسيير،
 مستشارو التربية بمختلف رتبهم،
 مستشارو التوجيا بمختلف رتبهم.

ا لموووادة  :11ت ل غى ج م يع األ حكعععام
المخالفة لهاا القرار ،السععععععيما القرار
رقععم  156الععمععؤرخ فععي  26فععيععفععري
 1991المععععد والمتمم ،المعععاكور
أعخه.

يمك رئيذ المجلذ دعوة أي شخص
مؤهل حسععععععب المسععععععائل المدرجة في
جدو األعما .

المادة  :10تو ععععع أحكام هاا القرار
عند الحاجة بمناشير الحقة.
المووادة  :13يصععععععععدر هععاا القرار في
النشرة الرسمية للتربية الوطنية.

المادة  :9يرأس مدير المؤسسة مجلذ
التنسععيق اإلداري ،وإن تعار حرععوره
يكلف مسعععتشعععار التربية على مسعععتوي
المتوسععععععطة ،والناظر على مسععععععتوي
الثانوية برئاسة المجلذ.

الجزائر في  12جويلية 2111
وزيرة التربية الوطنية
نورية بن غبريت
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ال خا عععععععة بالترب ية الوطن ية ،الم عد
والمتمم،

قرار رقم  23مؤرخ في  01شوووووووال
 1439الموافق  10جويليوووة 0211
يحدد كيفيات إنشووووووواء مجلس التأدي
في المتوسطة والثانوية وسيره.

 وبمقترععععى المرسععععوم التنفياي رقم 10-02المؤرخ في  11محرم ععععام
 1431الموافق  4يناير سععععععنة 2111
الاي يحدد األحكام المتعلقة بإجبارية
التعليم األساسي،

إن وزيرة التربية الوطنية،

 وبمقترى المرسـعععـعععوم التنفيـعععـعععاي 222-16المؤرخ في  22ذي القععععدة
عام  1432الموافق  25غشعععععت سعععععنة
 ،2116الاي يحدد القانون األسعععاسعععي
النموذجي للمتوسطة،

 بمقترعععععععى القعععانون رقم 14-11المؤرخ في  15محرم ععععام 1429
الموافق  23ينعععاير سعععععععنعععة ،2111
المترععععععم ال قانون التوجيهي للترب ية
الوطنية ال سيما المادة  25منا،

 وبمقترععععى المرسععععوم التنفياي رقم 162-12المؤرخ في  11شعععععبان عام
 1431الموافق  15مايو سعععنة ،2112
الاي يحدد القانون األساسي النموذجي
للثانوية،

 وبمقترععععععى القعععانون رقم 12-15المؤرخ في  21رمرععععععان عام 1436
الموافق  15يوليو سععنة  2115المتعلق
بحماية الطفل،
 وبمقترععى المرسععوم الرئاسععي رقم 243-12المؤرخ في  25ذي القععععدة
عام  1431الموافق  12غشعععععت سعععععنة
 ،2112والمترععععععم تعيي أعرععععععاا
الحكومة،

 وبععمععقععترععععععععى الععقععرار رقععم 121المؤرخ في  2مارس  1992المترم
إنشععععععععاا مجععالذ التعع ديععب وتنظيمهععا
وعملهععا في المععدارس األسععععععععاسععععععيععة
ومؤسسات التعليم الثانوي،

 وبمقترععععى المرسععععوم التنفياي رقم 265-94المؤرخ في  29ربيع األو
عام  1415الموافق  6سعععععبتمبر سعععععنة
 ،1994والاي يحدد ععخحيات وزير
التربية الوطنية،

 وبمقترعععى القرار رقم  65المؤرخفي  21شــــوا  1439الموافـــق 12
جويليععة  ،2111الععاي يحععدد كيفيععات
تنظيم الجماعة التربوية وسيرها،
 وبمقترعععى القرار رقم  66المؤرخفي  21شـععـععـععـععوا  1439الموافـععـععـععـععق
 12جععويععلععيعععة  ،2111العععاي يععحعععدد
التوجيهعععات الععععامعععة إلععععداد النظعععام
الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم.

 وبمقترععععى المرسععععوم التنفياي رقم 315-11المؤرخ في  11شعععععوا عام
 1429الموافق  11أكتوبر سعععععععنعععة
 ،2111والمترععم القانون األسععاسععي
الخا بالموظفي المنتمي لألسععععخ
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-

تقــــرر ما يأتي:
المووادة األولى :تطبيقععا ألحكععام المععادة
 25م القععانون رقم  14-11المؤرخ
في  15محرم عام  1429الموافـععـععـععق
 23يناير سععععنة  2111الماكور أعخه،
يهععدف هععاا القرار إلى تحععديععد كيفيععات
إنشعععععاا مجلذ الت ديب في المتوسعععععطة
والثانوية وسيره.

-

ممثل ع األسعععععاتاة األعرعععععاا في
مجلذ التربيعععة والتسععععععيير يعينعععا
المدير،
األسعععععتاذ المكلف بالتنسعععععيق لقسعععععم
التلميا المعني ،بصفة استشارية،
مشععععععرف تربوي يقترحعععا معععدير
المتوسطة ،بصفة استشارية،
رئيذ جمعيعععة أوليعععاا التخميعععا أو
ممثل عنا ،بصفة استشارية.

على مستوى الثانوية:
 مدير الثانوية ،رئيسا، الناظر، موظف المصعععععععال االقتصعععععععاديععةالمكلف بالتسيير،
 مستشارو التربية بمختلف رتبهم، مستشارو التوجيا بمختلف رتبهم، ممثل الم صال االقت صادية المكلفبالتسيير،
 ممثل األسععععععاتاة في مجلذ التوجياوالتسيير،
 األسعععععتاذ المكلف بالتنسعععععيق لقسعععععمالتلميا المعني ،بصفة استشارية،
 مشععععععرف تربوي يقترحعععا معععديرالثانوية ،بصفة استشارية،
 رئيذ جمعيعععة أوليعععاا التخميعععاأو ممثل عنا ،بصفة استشارية.

يشعععععععار إلى المتوسععععععطة والثانوية في
لب النص "المؤسسة".
ال مادة  :0يتولى مجلذ ال ت د يب على
الخصو المهام اآلتية:
 اقترا اإلجرااات الكفيلععة حمععايععة
الوسعع المدرسععي ،وفقا للتوجيهات
الععععامعععة إلععععداد النظعععام العععداخلي
للمؤسسة،
 المسعععععععاهمعة في تحسععععععي ظروف
التمدرس والحياة المدرسية،
 تشععععععجيع ومكععاف ع ة التخميععا الععاي
يتحلون بالسلو الحس ،
 المسععاهمة في تقويم سععلو التخميا
مع خععخ الععتععوجععيعععا إلععى لععجعععان
مختصة ،منش ة لهاا الغرض،
 البعععت في األخطعععاا التي يرتكبهعععا
التخميعععا والنعععاجمعععة ع اإلخخ
ب حكام النظام الداخلي للمؤسسة.

يمك لمجلذ الت ديب اسععتدعاا كل م
لا عخقة بالقرععية لإلدالا بتصععريحاتا
أمام أعرائا.

المادة  :3يتشععععععكل مجلذ الت ديب م
األعراا اآلتي ذكرهم:

ال مادة  :4يعقد مجلذ الت ديب وجوبا
في بداية السععنة الدراسععية لقرااة النظام
ا لداخلي وت حد يد كيف يات تطبي قا ،ك ما
يمك أن يجتمع في جلسعععات اسعععتثنائية
بطلب م رئيذ المجلذ.

على مستوى المتوسطة:
 مدير المتوسطة ،رئيسا، مستشار والتربية بمختلف رتبهم، موظف المصعععععععال االقتصعععععععاديععةالمكلف بالتسيير،
 -مستشارو التوجيا بمختلف رتبهم،

المادة  :5ترسعععععل االسعععععتدعااات إلى
أعراا مجلذ الت ديب بصفة شخصية
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ثخثععة ( )3أيععام على األقععل قبععل انعقععاد
االجتمام.

بإمكانا اإلدالا بشععععععهادة في القرععععععية
المعرو ة عليا.

كمعععا يبلغ األ أو الولي الشععععععرعي
للتلميا المعني بالتاري المحدد النعقاد
المجلذ في أجعععل ال يقعععل ع 41
ساعة ،أيام عمل.

المادة  :12تخرععععععع مداوالت مجلذ
ال ت د يب إلى السععععععر ية المهن ية ويلتزم
أعرعععععععاا مجلذ الت ديب بعدم اإلدالا
ب كل ما يتعلق بالو قائع والو ثائق التي
يطلعون عليها.
يتعرض المخععالفون لهععاا االلتزام إلى
عقوبات إدارية.

المادة  :6ال تصعععععع مداوالت مجلذ
التععع ديعععب إال إذا حرععععععرت األغلبيعععة
النسععععععبية ألعرعععععععائا ،وفي حا عدم
اكتما النصعععععععا يسععععععتدعى المجلذ
لخنعقاد مرة ثانية ،في مدة أقصاها 41
سعععاعة ،ويبلغ األ أو الولي الشعععرعي
للتلم يا المعني با لك ،وتصعععععع حين الا
مداوال تا مه ما كان عدد األعرعععععععاا
الحا ري .

الموووادة  :11يتخعععا مجلذ التععع ديعععب
قراراتا ب غلبية أ ععععععوات األعرععععععاا
ععععوت الرئيذ
الحا ععععري  ،ويرج
في حالة تعاد األ وات.
ال مادة  :10يُبلغ مدير المؤسععععععسعععععععة،
مباشعععرة بعد اجتمام المجلذ ،األ أو
الولي الشععععععرعي للتلميا بقرار مجلذ
الت ديب مكتوبا يترععععععم إمكانية تقديم
طع في أجل أقصععععاه ثمانية ( )1أيام،
ويؤكععد ذلععك برسعععععععالععة مع اإلشععععععععار
باالستخم.

المادة  :2يتعي على مدير المؤسععسععة،
تمكي األ أو الولي الشععععرعي للتلميا
المعني وأعرعععععععاا مجلذ الت ديب م
االطخم على ملف القرعععية قبل انعقاد
االجتمام ،كما يمكنا إعخمهم في حالة
وجود أخطعاا سعععععععابقعة للتلميعا المعني
وذلك قبل انعقاد المجلذ.

الموووادة  :13يقرر مجلذ التععع ديعععب،
بمرا عاة مصععععععل حة التلم يا ،العقو بات
التي تتناسععععععب مع الخط المرتكب م
طرف التلميعععا المعني وال يمكنعععا أن
يتخععا في حقععا أكثر م عقوبععة لنفذ
الخط .

المادة  :1يمك للتلميا أو أبيا أو وليا
الشععرعي أن يفيد مدير المؤسععسععة ،قبل
انعقعاد االجتمعام بعالمعلومعات التي م
ش نها إفادة المجلذ.

الموووادة  :14يتولى مجلذ التععع ديعععب
تحععديععد األخطععاا المرتكبععة م طرف
التلم يا المعني وف قا للم بادم ال ماكورة
في المادة  13أعخه بما يتوافق وأحكام
قععرار تععنععظععيععم الععجععمعععاععععة الععتععربععويعععة
ومرععمون النظام الداخلي للمؤسععسععة،
وتصععععععنف حسعععععععب طبيعة الخط إلى
ثخ درجات:

كما يمك للتلميا أن يسععععععتعي بمدافع
يختعععاره م بي تخميعععا أو موظفي
المؤسسة.
المادة  :9يمك لمجلذ الت ديب ،عند
الحاجة ،بمبادرة م مدير المؤسعععسعععة،
أو بطلب م التلميا المعني أو أبيا أو
وليا الشععععرعي ،أن يسععععتمع لشععععخص
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 -0العقوبات من الدرجة الثانية:
 العقوبععات البععديل عة :تتمثععل في قيععامالتلميعععا بعمعععل نفعي علمي وتربوي
دا خل المؤسععععععسعععععععة ،وفق الشععععععروط
عليهعععا في
والتعععدابير المنصعععععععو
التوجيهعععات الععععامعععة إلععععداد النظعععام
الداخلي،
 التعوي المعععادي أو المعععالي فيحالة إتخف الممتلكات.

 -1أخطاء من الدرجة األولى:
تعتبر ،على وجا الخصععععو  ،أخطاا
م الدرجة األولى الت خرات المتكررة
وعرقلة السعععير الحسععع للدروس وعدم
االلتزام بارتداا لباس مطابق لمكانتا
كتلميا.
 -0أخطاء من الدرجة الثانية:
تعتبر ،على وجا الخصععععو  ،أخطاا
م الدرجة الثانية الغيابات المتكررة،
حيعععازة واسععععععتهخ كعععل أنوام التبغ
وإتخف ممتلكات المؤسسة،

 -3العقوبات من الدرجة الثالثة:
 التحويل إلى مؤسسة أخري، الحرمان م إعادة السنة، اإلقصععاا م أحد النظامي الداخليأو النصف الداخلي.

 -3أخطاء من الدرجة الثالثة:
تعتبر ،على وجا الخصععععو  ،أخطاا
م العععدرجعععة الثعععالثعععة محعععاولعععة الغش
والغش المؤكد واللجوا إلى العنف بكل
أشكالا واستعما تكنولوجيات اإلعخم
واالتصعععععععععا ألهعععداف غير تربويعععة
وإدخععا كععل أنوام األلعععا النععاريععة
واألسععععلحة البيرععععاا واألدوات الحادة
وغيرهعععا م األشعععععععيعععاا المحظورة
واسعععتعمالها ،حيازة واسعععتهخ وكالك
نشععععععر وترويو جميع أنوام الوثععائق،
العععدععععائم والمواد الممنوععععة داخعععل
المؤسسة.

المادة  :16يمك لمدير المؤسعععسعععة أن
يتخا عقوبات م الدرجة األولى دون
االسعععتشعععارة المسعععبقة لمجلذ الت ديب،
على أن تبلغ نسععععععخة م العقوبة لولي
أمر التلميا كما تو ععع نسععخة ثانية في
ملف التلميا.
المادة  :12ترفع العقوبات م الدرجة
األولى في نهاية السعععععنة الدراسعععععية إذا
ثبععت حسعععععع سععععععلو التلميععا المعني
وتحس في نتائجا.

المووادة  :15تصععععععنف العقوبععات التي
يمك أن يصدرها مجلذ الت ديب وفق
جسععععععععامععة الخط ع المرتكععب إلى ثخ
درجات:

ال مادة  :11تسععععععجل مداوالت مجلذ
الت ديب في محا ععععععر يوقع عليها كل
م رئيذ الجلسعععة والمقرر الاي يعي
لهاا الغرض.

 -1العقوبات من الدرجة األولى:
 تنبيا( ،شفهي)، تحاير (كتابي)، إناار مكتو ، -توبي ،

تعععدون معععداوالت مجلذ التععع ديعععب في
سععععععجل خا يرقما ويؤشععععععر عليا
الرئيذ ،ويرسل مستخرج م محرر
مداوالت مجلذ الت ديب إلى السععععععلطة
الو ية لخطخم عليها.
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 أستاذ في التعليم الثانوي ينتخب م
بي أعرعععععععاا اللج نة المتسعععععععاوية
األعراا،
 أسععععتاذ في التعليم المتوسعععع ينتخب
م بي أعرععععاا اللجنة المتسععععاوية
األعراا،
 مم ثل ع جمع يات أول ياا التخم يا
في الوالية يعينا مدير التربية.

تحفظ نسععععععخعة رقميعة خعا عععععععة بهعاه
المحا ر.
ا لموووادة  :19عخوة ع لى األ خطعععاا
المععاكورة في المععادة  14أعخه ،وفي
حالة ارتكا أخطاا جسيمة م ش نها
أن ترععععععع األشععععععخا أو الممتلكات
أو المؤسععععععسععععععة في حالة خطر ،ينعقد
المجلذ وجوبا ويرفع تقريرا مفصععععخ
للوزير المكلف بعععالتربيعععة الوطنيعععة
يترععععم اقترا إقصععععاا نهائي للتلميا
المعني طبقعععا ألحكعععام المعععادة  12م
المرسوم التنفياي رقم  10-02المؤرخ
في  11محرم ع ــام  1431المواف ـــق
 4يناير سنة  ،2111الماكور أعخه.

ال مادة  :03ال يمك ألي عرععععععو م
أعرعععاا لجنة الطع الوالئية حرعععور
اجتمععاعهععا إذا كععانععت تربطععا عخقععة
مباشععععععرة أو غير مباشععععععرة بالقرععععععية
المقيدة في جدو األعما .
المادة  :04يعي مدير التربية للوالية
أعرعاا لجنة الطع الوالئية عند بداية
كل سنة دراسية.

الووموووادة  :02ال يععمععك ع الععطععع ع فععي
القرارات التي تترععععععم عقو بات م
الدرجتي األولى والثانية المنصععععو
عليها في المادة  15أعخه.

المادة  :05تعقد لجنة الطع الوالئية
اجت ما عات ها ب ناا على اسعععععع تد عاا م
مدير التربية للوالية.

المادة  :01يمك الطع في القرارات
التي تترععععععم عقوبععات م الععدرجععة
الثععالثععة أمععام لجنععة الطع الوالئيععة في
ظرف ثمععانيععة ( )11أيععام م تععاري
تبليغ قرار مجلذ الت ديب.

المادة  :06يمك للجنة الطع الوالئية
أن تنعقد في مقر مديرية التربية أو في
أي مؤسععععسععععة أو هيكل تابع لو ععععاية
وزارة التربية الوطنية.
تتولى مصعععععععال مديرية التربية أمانة
اللجنة.

الموووادة  :00تتشععععععكعععل لجنعععة الطع
الوالئية م األعراا اآلتي ذكرهم:
 مععدير التربيععة أو ممثلععا بصععععععفتععا
رئيسا،
 مدير ثانوية،
 مدير متوسطة،
 مفتش التوجيا واإلرشععاد المدرسععي
والمهني أو مسععععععتشععععععار رئيسععععععي
للتوجيععا واإلرشععععععععاد المععدرسععععععي
والمهني ،وعند االقتراا ،مستشار
التوجيععا واإلرشععععععععاد المععدرسععععععي
والمهني،

ال مادة  :02ت بت لج نة الطع الوالئية
في الطعون المقدمة في أجل أقصعععععععاه
ثمععانيععة ( )11أيععام ابتععداا م تععاري
التسجيل.
المادة  :01يبقى قرار مجلذ الت ديب
نععافععاا إلى غععايععة عععععععدور قرار لجنععة
الطع الوالئية.
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المادة  :30تو ععععع أحكام هاا القرار
عند الحاجة بمناشير الحقة.

المادة  :09تتخا لجنة الطع الوالئية
قراراتها ب غلبية أ عععععوات األعرعععععاا
وت الرئيذ في
الحا ري ويرج
حالة تساوي األ وات.

ا لموووادة  :33ت ل غى ج م يع األ حكعععام
المخالفة لهاا القرار ،السععععععيما القرار
رقعععم  121العععمعععؤرخ فعععي  2معععارس
 ،1992المععععد والمتمم ،والمعععاكور
أعخه.

ال مادة  :32ت عد قرارات لج نة الطع
الوالئية نهائية وغير قابلة للطع .
لمووادة  :31تسععععععجععل مععداوالت لجنععة
الطع الوالئية في محا ععععر تدون في
سععععجل مرقم ومؤشععععر م طرف مدير
التربية للوالية.

المووادة  :34يصععععععععدر هععاا القرار في
النشرة الرسمية للتربية الوطنية.
الجزائر في  12جويلية 2111
وزيرة التربية الوطنية
نورية بن غبريت
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 وبمقترععععى المرسععععوم التنفياي رقم 315-11المؤرخ في  11شعععععوا عام
 1429الموافق  11أكتوبر سنة 2111
والمترععم القانون األسععاسععي الخا
بالموظفي المنتمي لألسععخ الخا ععة
بالتربية الوطنية ،المعد والمتمم،

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
قرار رقم  24مؤرخ في  01شوووووووال
 1439الموافق  10جويليوووة 0211
ي حدد كيف يات إنشووووووواء مجلس القبول
والتوجيوووه في التعليم الثوووانوي العوووام
والتكنولوجي وسيره.

 وبمقترععععى المرسععععوم التنفياي رقم 162-12المؤرخ في  11شعععععبان عام
 1431الموافق  15مايو سـععععنة 2112
الاي يحدد القانون األساسي النموذجي
للثانوية،

إن وزيرة التربية الوطنية،
 بمقترعععععععى القعععانون رقم 14-11المؤرخ في  15محرم ععععام 1429
العمعوافعق  23يعنعععايعر سعععععععنعععة 2111
والمترععععععم القانون التوجيهي للتربية
الوطنية ،السيما المادة  25منا،

 وبمقترععععى المرسععععوم التنفياي رقم 212-12المؤرخ في  26شعععععوا عام
 1431الموافق  21يوليو سعععنة 2112
الاي يحدد كيفيات إحدا الشععععععهادات
المتوجة ألطوار التعليم المهني،

 بمقترعععععععى القعععانون رقم 12-11المؤرخ في  16ععععععفر ععععام 1429
الموافق  23فبراير سعععععععنعععة 2111
والمترععععم القانون التوجيهي للتكوي
والتعليم المهنيي ،

 وبععمععقععترععععععععى الععقععرار الععوزاريالمشتر رقم  15المؤرخ في  1أبريل
 2111والمترم إنشاا مجلذ القبو
والتوج يا إلى الطور ما ب عد اإللزامي
وتنظيما وسيره،

 وبمقترععععععى القعععانون رقم 12-15المؤرخ في  21رمرععععععان عام 1436
الععمععوافععق  15يععولععيععو سعععععععنعععة 2115
والمتعلق بحماية الطفل،

 وبمقترعععى القرار رقم  96المؤرخفي  6أبريل  1992والمترععم إنشععاا
مجلذ القبو والتوجيعععا في السععععععنعععة
الثانية م التعليم الثانوي،

 وبمقترععى المرسععوم الرئاسععي رقم 243-12المؤرخ في  25ذي القععععدة
عام  1431الموافق  12غشعععععت سعععععنة
 ،2112والمترععععععم تعيي أعرععععععاا
الحكومة،

 وبمقترعععى القرار رقم  16المؤرخفي  14مايو  2115والمترعععم تحديد
هععيععكععلعععة الععتعععععلععيععم الععثعععانععوي الععععععام
والتكنولوجي ،المعد ،

 وبمقترععععى المرسععععوم التنفياي رقم 265-94المؤرخ في  29ربيع األو
عام  1415الموافق  6سعععععبتمبر سعععععنة
 1994الاي يحدد ععععععخحيات وزير
التربية الوطنية،

 وبععمععقععترععععععععى الععقععرار رقععم 243المؤرخ في  15يونيو  2115العععاي
يحدد شععععروط وكيفيات تحويل التخميا
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 قعبعو وتعوجعيعععا تعخمعيعععا العجعععاومالمشعععععتركة في السعععععنة األولى ثانوي
إلى إحدي شعب السنة الثانية ثانوي،
 تحويل التخميا المقبولي والموجهيإلى ثانوية أخري ،في حالة عدم فت
الشعبة الموجا إليها التخميا،
 توجيعععا التخميعععا غير المقبولي فيالسععععععنعععة الثعععانيعععة ثعععانوي إلى التعليم
المهني،
 إعععادة توجيععا التخميععا المعيععدي فيالسنة األولى ثانوي إلى جام مشتر
آخر ،بناا على نتائجهم،
 إعععادة توجيععا التخميععا المعيععدي فيالسنة الثانية ثانوي إلى شعبة أخري،
بناا على نتائجهم،
 إعععادة توجيععا التخميععا المقبولي فيالسععنة الثالثة ثانوي إلى شعععبة أخري
إذا اسععععععتلزمععت المتطلبععات التربويععة
ذلك.

م مؤسععععععسععععععععة للتربيععة والتعليم إلى
أخري،
 وبمقترعععى القرار رقم  65المؤرخفي  21شـععـععـععـععـععوا  1439الموافـععـععـععق
 12جويلية  ،2111الاي يحدد كيفيات
تنظيم الجماعة التربوية وسيرها،
 وبمقترعععى القرار رقم  66المؤرخفـ ـي  21شـــوا  1439الموافــــق
 12جععويععلععيعععة  ،2111العععاي يععحعععدد
التوجيهعععات الععععامعععة إلععععداد النظعععام
الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم،
 وبمقترعععى القرار رقم  61المؤرخفــ ـي  21شـــوا  1439الموافـــق
 12جويلية  ،2111الاي يحدد كيفيات
إنشعععععاا مجلذ القسعععععم في المتوسعععععطة
والثانوية وسيره،

الموووادة  :3يتشعععععععكعععل مجلذ القبو
والتوجيعععا في التعليم الثعععانوي الععععام
والتكنولوجي م األعرعععععععععاا اآلتي
ذكرهم:
 مدير الثانوية ،رئيسا،
 الناظر،
 األسعععععععاتاة المكلفي بالتنسععععععيق في
المواد،
 األسععععاتاة المكلفي بتنسععععيق أقسععععام
السنة األولى ثانوي،
 األسععععاتاة المكلفي بتنسععععيق أقسععععام
السنة الثانية ثانوي،
 مستشارو التربية بمختلف رتبهم،
 مستشارو التوجيا بمختلف رتبهم،
 رئيذ جمعيـــة أوليـــاا التخميــا
أو ممثلا.

تقـــــرر ما يأتي:
المووادة األولى :تطبيقععا ألحكععام المععادة
 25م القععانون رقم  14-11المؤرخ
في  15محرم عام  1429الموافـععععـععععق
 23يناير سععععنة  2111الماكور أعخه،
يهععدف هععاا القرار إلى تحععديععد كيفيععات
إنشععععععععاا مجلذ القبو والتوجيعععا في
التعليم الثعععانوي الععععام والتكنولوجي
وسيره.
المووادة  :0تتمث عل مهععام مجلذ القبو
والتوجيعععا في التعليم الثعععانوي الععععام
والتكنولوجي ،على الخصععععععو  ،في
اتخعععاذ قرارات بنعععاا على اقتراحعععات
مجالذ األقسام وتتعلق بما ي تي:
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 مستشــاري التوجيــا واإلرشــادالمدرسي والمهني للثانويات
المعنية،
 ممثل ع جمعيات أولياا التخميابالوالية ،يعينا مدير التربية.

المادة  :4يتولى المسعععتشعععار الرئيسعععي
للتوجيا واإلرشعععاد المدرسعععي والمهني
أو مسععععععتشعععععععار التوجيععا واإلرشعععععععاد
المدرسععي والمهني أمانة مجلذ القبو
والتوجيعععا في التعليم الثعععانوي الععععام
والتكنولوجي.

الموووادة  :12ت كون قرارات م جلذ
القبو والتوجيعععا في التعليم الثعععانوي
ال عام والتكنولوجي نا فاة ،ب عد مراق بة
أعرعععععععععاا مجلذ القبو والتوجيعععا
الوالئي للمحا ععععععر ومصععععععادقة مدير
التربية عليها.

الووموووادة  :5يععجععتععمععع مععجععلععذ الععقععبعو
وال توجيعععا في التعليم الثعععانوي الععععام
والتكنولوجي بعد انعقاد مجالذ أقسعععام
الفصل الثالث.
المووادة  :6تخرععععععع مععداوالت مجلذ
القبو والتوجيا فـي التعليــم الثانــوي
العام والتكنولوجي لواجب السرية.

الووموووادة  :11تععبععلععغ قععرارات مععجععلععذ
القبو والتوجيعععا في التعليم الثعععانوي
العام والتكنولوجي ألولياا التخميا ع
طريق كشعععععوف تقويم الفصعععععل الثالث
وجوبا وبكل وسائل اإلعخم واالتصا
المتاحة.

الموووادة  :2تسععععععجعععل قرارات مجلذ
القبو والتوجيعععا في التعليم الثعععانوي
العام والتكنولوجي في محا عععععر يوقع
علي ها أعرعععععععاا المجلذ ويؤشععععععرها
الرئيذ.

ال مادة  :10تعلق نسعععععع خة موق عة م
قرارات مجلذ القبو والتوجيعععا في
التعليم الثععانوي العععام والتكنولوجي في
الفرععاا الخا بالنشععر على مسععتوي
الثعععانويعععة ،لتمكي التخميعععا وأوليعععائهم
االطخم عليها.

المادة  :1ينشععععععع  ،لدي مدير التربية،
مجلذ والئي للقبو والتوجيععا ،يكلف
بمراقبة محا عععععر القبو والتوجيا في
التعليم الثعععانوي الععععام والتكنولوجي
والمصادقة عليها.

ا لموووادة  :13ت كون قرارات م ج لذ
القبو والتوجيعععا في التعليم الثعععانوي
العععام والتكنولوجي نععافععاة سععععععواا في
المؤسععسععة األ ععلية أو في أي مؤسععسعة
يحو إليها التلميا.

الموووادة  :9يتشعععععععكعععل مجلذ القبو
والتوجيا الوالئي م األعرععععاا اآلتي
ذكرهم:
 مدير التربية أو ممثلا ،رئيسا، مديري معاهد التعليم المهني، رئيــذ المصــلــحة المكلـــفبالتمدرس،
 مديري الثانويات المعنية، -مفتشي التوجيا المدرسي والمهني،

ال مادة  :14يمك للتخم يا أو أول يائهم
تععقعععديععم طعععععون فععي قععرارات مععجععلعذ
القبو والتوجيعععا في التعليم الثعععانوي
العععام والتكنولوجي في أجععل أقصعععععععاه
خمسععععععة عشععععععر ( )15يوما م تاري
التبليغ.
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المووادة  :19تسععععععجععل قرارات اللجنععة
الوالئيععة للطع في محععا ععععععر ،يوقع
عليها أعرععععاؤها ويؤشععععرها الرئيذ،
وتحرر في نسختي .

يكون الطع مقبوال إذا قدم في األ جل
المحدد ويسععتند ،على الخصععو  ،إلى
مبررات منها:
 وقوم خط مادي في نقل العخمات،يو عععععع نوعا وكيفية تصععععععحيحا
مدير الثانوية بتقرير،
 توجيا التلميا إلى شعععععععبة ال تتوافقواستعداداتا وقدراتا ورغباتا.

تحفظ النسععععععخعععة األولى في معععديريعععة
التربيعععة والثعععانيعععة في مركز التوجيعععا
المدرسي والمهني.

ال مادة  :15تودم طل بات الطع لدي
مدير ال ثانو ية ا لاي يقوم بدراسععععععت ها
وإبداا رأيا فيها ،ويحولها إلى مركز
التوجيا المدرسي والمهني.

المادة  :02تسلم ،في الثانوية األ لية،
لكل ولي تلميا قدم طعنا وثيقة فردية
يؤشعععععرها مدير التربية تترعععععم قرار
اللجنة الوالئية للطع .

المادة  :16تجمع طلبات الطعون على
مسععععععتوي مركز التوجيعا المعدرسععععععي
والمهني الاي يتولى تنظيمها وترتيبها
وتحرععععععير أعمعععا اللجنعععة الوالئيعععة
للطع .

تحفظ نسعععععخة م هاه الوثيقة في ملف
التلميا المعني.
الموووادة  :01تعتبر قرارات اللجنعععة
الوالئيعععة للطع نعععافعععاة وغير قعععابلعععة
للمراجعة.

الموووادة  :12تجتمع اللجنعععة الوالئيعععة
للطع مرة واحععدة في نهععايععة السععععععنععة
الدراسية للبت في الطعون المقدمة.

الوموووادة  :00تعلعغعى جعمعيعع األحعكعععام
المخالفة لهاا القرار ،ال سععععععيما القرار
رقم  96المؤرخ في  6ابريعل ،1992
الماكور أعخه.

المووادة  :11تتشععععععكععل اللجنععة الوالئيعة
للطع م األعراا اآلتي ذكرهم:
 مدير التربية ،رئيسا، مديرا ( )2ثانويتي ، مفتشو التوجيا المدرسي والمهني، مديرا ( )2متوسطتي ، مسعععتشعععاران رئيسعععيان ( )2للتوجياواإلرشاد المدرسي والمهني،
 مم ثل ع جمع يات أول ياا التخم يابالوالية ،يعينا مدير التربية.

المادة  :03تو ععععع أحكام هاا القرار
عند الحاجة بمناشير الحقة.
المووادة  :04يصععععععععدر هععاا القرار في
النشرة الرسمية للتربية الوطنية.
الجزائر في  12جويلية 2111
وزيرة التربية الوطنية
نورية بن غبريت
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مرسوووووووم تنفيذي رقم  23-11مؤرخ
فووي  02ربوويووع الووثوووانووي عوووام 1439
الموافق  15يناير سووونة  ،2018يحدد
األحكوووام المطبقوووة على المطووواعم
المدرسية.

 وبمقترععععععى القعععانون رقم 11-11المؤرخ في  21رجعععب ععععام 1432
الععمععوافععق  22يععونععيععو سعععععععنعععة 2111
والمتعلق بالبلدية ،ال سععيما المادة 122
منا،

ّ
إن الوزير األو ،

 وبمقترععععععى القعععانون رقم 12-12الععمععؤرخ فععي  21ربععيععع األو ععععام
 1433الموافق  21فبراير سنة 2112
والمتعلق بالوالية،

 بنععاا على التقرير المشععععععتر بيوزير الععداخليععة والجمععاعععات المحليععة
والتهيالعععة العمرانيعععة ووزيرة التربيعععة
الوطنية،

 وبمقترععععععى القعععانون رقم 12-15المؤرخ في  21رمرععععععان عام 1436
الععمععوافععق  15يععولععيععو سعععععععنعععة 2115
والمتعلق بحماية الطفل،

 وبنعاا على العدسععععععتور ،ال سععععععي ماالمادتان  4-99و( 143الفقرة  )2منا،
 وبمقترععععععى القعععانون رقم 15-15المؤرخ في  26جمعععادي األولى ععععام
 1415الموافق  16فبراير سنة 1915
والمتعلق بحماية الصععععععحة وترقيتها،
المعد والمتمم،

 وبمقترععععى المرسععععوم رقم 21-65المؤرخ في  9ذي القعععدة عععام 1324
الموافق  11معععارس سعععععععنعععة 1965
والمتعلق بتنظيم المطاعم المدرسععععععية
للتعليم االبتدائي،

 وبمقترععععععى القعععانون رقم 21-91المؤرخ في  24محرم ععععام 1411
الموافق  15غشععععععععت سععععععنعععة 1991
والمتعلق بالمحاسععبة العمومية ،المعد
والمتمم،

 وبمقترى المرسوم الرئاسي رقـــم 311-12المؤرخ في  12رمرعععععععان
عام  1421الموافق  29سعععبتمبر سعععنة
 2112العععاي يحعععدد كيفيعععات توظيف
األعععوان الععمععتععععععاقعععدي ع وحععقععوقععهععم
وواجباتهم والعنا ر المشكلة لرواتبهم
والقواععععد المتعلقعععة بتسععععععييرهم وكعععاا
النظام الت ديبي المطبق عليهم،

 وبمقترععععععى القعععانون رقم 19-12المؤرخ في  25ععععععفر ععععام 1423
الموافق  1مايو سععععنة  2112والمتعلق
بحماية األشخا المعوقي وترقيتهم،

 وبمقترى المرسوم الرئاسي رقـــم 242-15المؤرخ في  2ذي الحجعععة
عام  1436الموافق  16سعععبتمبر سعععنة
 2115والمترعععععم تنظيم الصعععععفقات
العمومية وتفويرات المرفق العام،

 وبمقترععععععى القعععانون رقم 14-11المؤرخ في  15محرم ععععام 1429
العمعوافعق  23يعنعععايعر سعععععععنعععة 2111
والمترععععععم القانون التوجيهي للتربية
الوطنية ،ال سيما المادتان  9و 91منا،

 وبمقترى المرسوم الرئاسي رقـــم 242-12المؤرخ في  23ذي القععععدة
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 وبمقترى المرسوم التنفياي رقــــم 14-11المؤرخ في  11محرم ععععام
 1431الموافق  4يناير سععععععنة 2111
الععاي يحععدد كيفيععات إعععداد الخريطععة
المدرسعية وتنفياها ومراقبتها ،ال سعيما
المادة  2منا،

عام  1431الموافق  15غشعععععت سعععععنة
 2112والمترعععععععم تعيي الوزير
األو ،
 وبمقترى المرسوم الرئاسي رقـــم 243-12المؤرخ في  25ذي القععععدة
عام  1431الموافق  12غشعععععت سعععععنة
 2112والمترععععععم تعيي أعرعععععععاا
الحكومة،

 وبمقترى المرسوم التنفياي رقــــم 334-11المؤرخ في  22شعععععوا عام
 1432الموافق  21سععععععبتمبر سععععععنععة
 2111والمترعععم القانون األسعععاسعععي
الخعععا بموظفي إدارة الجمعععاععععات
اإلقليمية،

 وبمقترى المرسوم التنفياي رقــــم 414-92الععمععؤرخ فععي  19جععمعععادي
األولى عام  1413الموافق  14نوفمبر
سععنة  1992والمتعلق بالرقابة السععابقة
للنفقعععات التي يلتزم بهعععا ،المععععد
والمتمم،

 وبمقترى المرسوم التنفياي رقــــم 226-16المؤرخ في  22ذي القععععدة
عام  1432الموافق  25غشعععععت سعععععنة
 2116الاي يحدد القانون األسعععععاسعععععي
النموذجي للمدرسة االبتدائية،

 وبمقترى المرسوم التنفياي رقــــم 455-16المؤرخ في  21ذي القععععدة
عام  1422الموافق  11ديسعععمبر سعععنة
 2006الععاي يحععدد كيفيععات تسععععععهيععل
و ععععععو األشععععععخععا المعوقي إلى
العععمعععحعععيععع العععمعععادي واالجعععتعععمعععاععععي
واالقتصادي والثقافي،

يرسم ما يأتي:
الموووادة األولى :طبقعععا ألحكعععام المعععادة
 122م القانون رقم  11-11المؤرخ
فـععي  21رجب عـععـععام  1432الموافـععق
 22يونيو سععععععنععة  2111والمععادتي 9
و 91م القانون رقم  14-11المــؤرخ
فـععععـععععي  15محرم عام  1429الموافق
 23ينععاير سععععععنععة  2008والمععاكوري
أعخه ،يهدف هاا المرسععععوم إلى تحديد
األ حكعععام ا ل م ط بقعععة ع لى ا ل مطعععا عم
المدرسية.

 وبمقترى المرسوم التنفياي رقــــم 315-11المؤرخ في  11شعععععوا عام
 1429الموافق  11أكتوبر سنة 2111
والمترععم القانون األسععاسععي الخا
بالموظفي المنتمي لألسععخ الخا ععة
بالتربية الوطنية ،المعد والمتمم،
 وبمقترى المرسوم التنفياي رقــــم 13-11المؤرخ في  11محرم ععععام
 1431الموافق  4يناير سععععععنة 2111
العععاي يحعععدد شعععععععروط العععدخو إلى
مؤسععسععات التربية والتعليم واسععتعمالها
وحمايتها،

الفصل األول
أحكام عامة
المووادة  :0المطعم المععدرسععععععي هيكععل
مراف قة لل مدرسعععععععة االب تدائ ية ،مهم تا
األسعععاسعععية التحرعععير اليومي ،وخخ
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في المادة  2أعخه ،بنقل الوجبات إلى
المععدارس االبتععدائيععة التي تتوفر على
قاعات مهي ة ومخصعععععصعععععة حصعععععريا
لإلطععععام .ويجعععب أن يتوفر المطعم
المدرسععععععي المركزي على الوسعععععععائل
البشععرية والمادية الرععرورية التـععععععععي
ترــ ّم:
 المستخدمي المكلفي بنقل الوجبات، تجهيزات المطب المخئمعععة التيتسم بنقل الوجبات،
 وسعععععيلة النقل التي تصعععععل بينا وبيالمدرسععة أو المدارس االبتدائية التابعة
لا.

السععععععنة الدراسععععععية ،لوجبات غاائية
متوازنة سعاخنة أو في شعكل حصعص،
عنععد االقترععععععععاا ،وتوزيعهععا لفععائععدة
التخميا المتمدرسععععععي في المدرسعععععععة
نفسععععععهعععا أو في المعععدارس االبتعععدائيععة
المجاورة.
كمعععا ّ
أن المطعم المعععدرسعععععععي مرفق
لرععععععمان تغاية مدرسععععععية سععععععليمة،
باعتبارها نشاطا اجتماعيا مكمخ للفعل
التربوي والبيعععداغوجي ،والراميعععة
أساسا إلى ما ي تي:
 تنمية قدرات التخميا لحسععععع سعععععيردراستهم،
 تجسععععععيععد مبععدأ اإلنصععععععععاف وتكععافؤالفر بي جميع التخميا لموا ععععععلة
دراستهم،
 تلقي مبادم التغاية السعععليمة للتخمياوتربيتهم على المععاا وتعويععدهم على
قواعد الصحة الغاائية،
 تحسععععععيذ التخميعععا وتربيتهم علىمكافحة التباير الغاائي وفرز النفايات.

المادة  :6يحدد رئيذ المجلذ الشعبي
البلععدي ،بععالتنسععععععيق مع مععدير التربيععة
للواليععة ،المععدارس االبتععدائيععة التععابعععة
للمطعم المدرسي المركزي.
المادة  :2تقدم الوجبات الغاائية بصفة
مجانية للتخميا إذا كانت حالتهم تبرر
ذلك.
تحدد كيفيات تطبيق هاه المادة بموجب
قرار مشععععععتر بي الوزراا المكلفي
بالجماعات المحلية والمالية والتربية
الوطنية والترام الوطني.

ال مادة  :3يتوفر المطعم ال مدرسععععععي
على هيععاكععل وتجهيزات ،وال سععععععيمععا
منها:
 قاعة طب ، قاعة إطعام، مخزن، تجهيزات الطب واإلطعام.المووادة  :4يمك المععدارس االبتععدائيععة
التي ال تتوفر على مطاعم مدرسععية أن
تسععععععتفيععد ،طبقععا لمتطلبععات الخريطععة
المدرسععية ،م خدمات مطعم مدرسععي
يدعى "مطعم مدرسي مركزي".

المووادة  :1يخرععععععع تسععععععيير المطعم
المععدرسععععععي لنظععام داخلي يع ع ّده مععدير
المدرسععععة االبتدائية المعني ،بالتنسععععيق
مع مجلذ التنسعععيق والتشعععاور ،ويجب
أن يكون مطععابقععا للتوجيهععات العععامععة
المنصععععععو عليها في المادة  21م
القانون رق ـ ـم  14-11الم ـ ـؤرخ ف ـ ـي
 15محـععـعرم عـععـعام  1429الموافـععـععـعق
 23يناير سنة  2111والماكور أعخه.

المووادة  :5يتكفععل المطعم المععدرسععععععي
المركزي ،زيادة على المهمة الماكورة

يعرض النظعععام العععداخلي على معععدير
التربية للوالية للمصادقة عليا.
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الفصل الثاني
إنجاز المطاعم المدرسية

الفصل الثالث
تسيير المطاعم المدرسية

الموووادة  :9ترععععععم البلعععديعععة إنجعععاز
المطععاعم المععدرسععععععيععة وفق متطلبععات
الخريطععة المععدرسععععععيععة وكععاا نمطيععة
البنااات المدرسية ومد ّونة التجهيزات،
المحددة طبقا للتنظيم المعمو با.

الفرع األول
مجال تدخل البلدية
المادة  :15ترععععععم البلدية تسععععععيير
المطاعم المدرسععععععية في إطار األحكام
التشريعية والتنظيمية المعمو بها.

المادة  :12يستجيب المطعم المدرسي
المركزي لنفذ شعععععععروط البنعععااات
والتجهيزات المعععاكورة في المعععادة 9
أعخه.

وبهاه الصععفة ،تكلف على الخصععو
بما ي تي:
 ععععععب قوائم التخميا المسععععععتفيديالععمععقععتععرحعععة مع معععديععري الععمعععدارس
االبتدائية،
 عععمان عععيانة المطاعم المدرسعععيةونظافة األماك ،
 ععععععمععان حسعععععع سععععععير المطععاعمالمدرسية،
 توفير أعوان مؤهلي يكلفون بتسععييروحراسععععة وتصععععلي و ععععيانة محخت
المطاعم المدرسععععععية ،وكاا تحرععععععير
الوجبات وتوزيعها ونقلها،
 السععععععع هر ع لى ت مو ي ا ل مطعععا عمالمدرسععية بالمواد الغاائية السععليمة م
طرف المموني العععاي تم انتقعععاؤهم
واسععععععتخمها ،وفقا للتشععععععريع والتنظيم
المعمو بهما،
 السهر على حس استعما تجهيزاتالمطاعم المدرسية والمحافظة عليها،
 الق يام بجرد وفحص المجرودات فينهاية كل سععععععنة دراسععععععية وعند تغيير
العون المسععععؤو ع تسععععيير المطاعم
المدرسية،
 مان مراقبة جودة األغاية والموادالغاائية،
 عععععمان النقل ،عند الحاجة ،للتخمياالمسععععععتفيعععدي لتمكينهم م االلتحعععا
بالمطعم المدرسعععي مع احترام مواقيت
الدراسة.

المادة  :11في حالة عدم توفر شععروط
إنجاز مطعم مدرسععععععي في مدرسعععععععة
ابتععدائيععة ،يمك البلععديععة تهيالععة قععاعععة
مخصععععصععععة لإلطعام المدرسععععي باات
المععدرسععععععععة ،تتبع مطعمععا مععدرسععععععيععا
مركزيا.
المادة  :10يجب تخصععيص فرععااات
مهي ة لفائدة التخميا المعاقي حركيا،
عند إنجاز المطاعم المدرسية.
الموووادة  :13ينشععععععععع أو يلغى المطعم
المدرسي بموجب قرار م الوالي بناا
على اقترا مدير التربية للوالية.
المووادة  :14في حععالععة الغلق المؤقععت
للمطعم المدرسي خخ السنة الدراسية
ألي سععععععبب م األسععععععبا  ،ترععععععم
البلدية ،بالتنسععععيق مع مصععععال التربية
على مسععععععتوي الوالية ،إطعام التخميا
المستفيدي .
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 السععععععععهععر عععلعى تععطععبععيععق الععجعععدواألسبوعي المقرر للوجبات الغاائية،
 العمل على ترسععععي العادات الغاائيةالحسنة لدي التخميا المستفيدي وتقييم
أثرها.

المادة  :16يجب أن يتمتع مسعععععتخدمو
الم طاعم ال مدرسعععععع ية بصعععععع حة ج يدة
وأخخ حسعععنة وأالّ تكون لهم سعععوابق
تتنافى مع ممارسة مهامهم.
المادة  :12يسععتفيد مسععتخدمو المطاعم
المدرسية م دورات تكوينية.

المادة  :21يمارس مدير المدرسعععععععة
االبتدائية سععععععلطتا على جميع األعوان
العاملي بالمطعم المدرسععي .وفي حالة
ارتكعععا هؤالا األعوان مخعععالفعععات،
يخطر مدير المدرسعععة االبتدائية رئيذ
المجلذ الشععععبي البلدي المعني التخاذ
التععدابير الخزمععة ويعلم مععدير التربيععة
للوالية بالك.

الموووادة  :18يمك  ،طبقعععا للتشععععععريع
والتنظيم المعمو بهمعععا ،تسعععععععيير
المطاعم المدرسععععععية حسععععععب األنماط
اآلتية:
 االستغخ المباشر، المؤسععععععسعععععععععة العموميعععة البلعععديعععةأو الوالئية،
 -بالتفوي .

المادة  :00يرافق مسععععععتخدمو التعليم
وإدارة المدرسعععععععة االبتدائية والتغاية
المدرسععععععية التخميا المسععععععتفيدي م
اإلطعام المدرسي خخ فترة اإلطعام.

المادة  :19عند تفوي تسيير المطعم
المدرسي ،يعلم رئيذ المجلذ الشعبي
البلععدي المعني مععدير التربيععة للواليععة،
ويرسل إليا نسخة م اتفاقية التفوي
التخاذ التدابير الررورية طبقا للتنظيم
المعمو با.

الفرع الثالث
مجال تدخل مجلس التنسيق
والتشاور
الموووادة  :03يكلف مجلذ التنسععععععيق
والتشعععاور المنصعععو عليا في المادة
 31م المرسـععـععوم التنفـععـععياي رقـععـععـععم
 226-16المؤرخ في  22ذي القععععدة
عام  1432الموافق  25غشعععععت سعععععنة
 2116والمعععاكور أعخه ،بعععدراسععععععععة
وتقديم االقتراحات ،خصعععععو عععععا فيما
يتعلق بما ي تي:
 تركيبة الوجبة الغاائية وتوازنها، تقييم مدي تحسععععععي الوجبة الغاائيةوتطابقها مع البرنامو الغاائي المعتمد،
 تقدير مدي تجسععيد األهداف التربويةالمتعلقة بالعادات الغاائية الحسعععععنة م
خخ سلو التخميا المستفيدي .

الفرع الثاني
مجال تدخل مدير المدرسة االبتدائية
المووادة  :02يكلف مععدير المععدرسععععععععة
االبتدائية ،بالتشاور مع مصال التربية
للوالية ،في مجا التغاية المدرسععععععية
بما ي تي:
 تحعععديعععد مختلف حعععاجعععات المطعمالمدرسععي بالتنسععيق مع مصععال البلدية
المعنية،
 السععععععهر على احترام قوا عد التربيةالصحية والغاائية،
 اقترا قائمة التخميا المسععتفيدي مالمطعم المدرسي،
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و 199مععع العععقعععانعععون رقعععم 11-11
المؤرخ في  21رجب عـععععـععععام 1432
الموافـععععععععـععععععععق  22يونيو سععنة 2011
والماكور أعخه.

المادة  :04توسععععععع تشععععععكيلة مجلذ
التنسيق والتشاور المنصو عليا في
المعععادة  23أ عخه ،خخ جلسعععععععتعععا
المخصصة لتسيير المطاعم المدرسية،
إلى:
 ممثعععل ع مكتعععب حفظ الصععععععحعععةالبلدية،
 ممثعععل ع مسععععععتخعععدمي التغعععايعععةالمدرسية،
 -ممثل الصحة المدرسية.

المادة  :28يمك البلدية و/أو الوالية،
حسععععب إمكانياتهما المالية ،المسععععاهمة
في تجهيز وإععععادة تجهيز المطعععاعم
المدرسعععية .كما يمكنهما المسعععاهمة في
تحسي الوجبات.
المادة  :09تحدد كلفة الوجبة الغاائية
بموجععب قرار مشععععععتر بي الوزراا
المكلفي بالجماعات المحلية والمالية
والتربية الوطنية.

الفصل الرابع
مراقبة المطاعم المدرسية
المادة  :05ترم البلدية و/أو الوالية
مراقبععة احترام األحكععام التشععععععريعيععة
والتنظيمية في مجا تسععععععيير المطاعم
المدرسية.
وتتم المراقبعععة بعععالتنسععععععيق مع قطعععام
ال تر بيعععة الو ط نيعععة وبعععال تععععاون مع
القطععاعععات المعنيععة األخري ،وترتكز
أساسا على ما ي تي:
 احترام المعايير الصحية، المطعععابقعععة مع القواععععد المتعلقعععةبالنظافة،
 -احترام توازن الوجبات.

الموووادة  :30ي مك أوليعععاا التخميعععا
والجمعيععات تقععديم مسععععععععاهمععة مععاليععة
لتحسعععي الوجبات ،في إطار التشعععريع
والتنظيم المعمو بهما.
الفصل السادس
أحكام ختامية
ا لموووادة  :31ت ل غى ج م يع األ حكعععام
المخالفة لهاا المرسععوم ،وال سععيما منها
أحكام المرسعععععوم رقم  21-65المؤرخ
في  9ذي القعـعععععـعععععدة عـعععععـعععععام 1324
الموافـعععععععـعععععععق  11مارس سنة 1965
والماكور أعخه.

الفصل الخامس
أحكام مالية
الموووادة  :06تسععععععجعععل االعتمعععادات
المخصصة م الدولة لتسيير المطاعم
المدرسعععية في ميزانية تسعععيير الوزارة
المكلفة بالجماعات المحلية.

الموووووادة  :30ينشعععععر هعععععاا المرسعععععوم
فعععععععععععععععي الجريعععععععععععععععدة الرّسعععععععععععععععميّة
للجمهوريّععععععععععععععععععععة الجزائريّععععععععععععععععععععة
الديمقراطيّة ال ّشعبيّة.

المادة  :02في حالة عدم كفاية الموارد
الررورية لتغطية تعويرات األعوان
الماكوري في المادة  15أعخه ،تتلقى
البلدية م الدولة إعانات ومخصصات
التسيير طبقا ألحكــام المادتيــ 122

ح ّرر بالجزائر في  22ربيع الثاني عام
 1439الموافق  15يناير سنة .2111
الوزير األول
أحمد أويحيى
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مذكرة
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية
الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية
المركز الوالئي للتوزيع والنشر البيداغوجي
لوالية ..............................:
بطاقـة اشتـراك
أنـا الممري أسفلـا أطلب االشترا في النشرة الرسمية للتربية
السنة المدنية  21....حسب المعلومات التالية :
 .االسم .................................................................................... :
 .اللقب .................................................................................... :
 .العنوان .................................................................................. :
 .الهاتف .................................................................................. :
 .عدد النس .............................................................................. :
يرفق هاا الطلب بصك بريدي قيمتا  211دج.
اإلمضاء

املديرية الفرعية للتوثيق واألرشيف ،مكتب النشر
عدد خاص ،فيفري 0202

مدي ـري ـ ـ ـة الشـ ـ ـ ــؤون الق ــانـ ــوني ـ ـ ـ ــة
النشرة الرسمية للتربية الوطنية
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