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 الفهرس

 

 الصفحة 

 ةمراسيم فردي   -1

 

خ في  ق ـــالمواف 1441ام ـــي عــربيع الثان 14مرسوم رئاسي مؤر 

 ، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة التربية2019ديسمبر سنة  11

 (.01/2020)ج. ر. العدد  ........................................الوطنية.

 

 الصحة المدرسية -2

 

تتعلق  2019ديسمبر  11مؤرخة في  2تعليمة وزارية مشتركة رقم 

بالبرنامج الوطني للصحة المدرسية وصحة الفم واألسنان في الوسط 

 ........................................................................المدرسي

 

خ في  ، 2020مببار   16الموافق  1441رجببب عببام  21قرار مؤر 

نا  ية من فيرو  كورو قا ية للو ظة مركن ية يق           يتضببببببمن إنشببببببباء خل

 ....................................................................(.19-)كوفيد

 

 داريالتنظيم اإل -3

 

خ في  الموافق  1441ربيع األول عام  23قرار وزاري مشبببترؤ مؤر 

نة  20 ية في 2019نوفمبر سبببببب تدبة للترب ، يحدد تنظيم المديرية المن

مصبببببببالب ومكاتب عل  مسببببببتوإل المقاطعات اإلدارية داخ  بع  

الببببو يببببات وفببببي الببببمببببدن الببببكبببببببببرإل وفببببي بببببعبببب  الببببمببببدن 

 (.06/2020)ج. ر. العدد  .........................................الجديدة.

 

 مؤسسات التربية والتعليم -4

 

خ 43-20رقم  تنفيذي مرسوم  1441عام  الثانية جمادإل 17 في مؤر 

 متوسطات وإلغاء إنشاء يتضمن ،2020سنة  فبراير 11الموافق 

 (.08/2020)ج. ر. العدد  أخرإل...........................................
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خ 44-20رقم  تنفيذي مرسوم  1441 عام الثانية جمادإل 17 في مؤر 

 اءــوإلغ اتــثانوي اءــإنش نـيتضم ،2020سنة  فبراير 11الموافق 

 (.08/2020)ج. ر. العدد  ..........................................أخرإل.

 

 التسيير المالي -5

 

خ في  17-20مرسوم تنفيذي رقم   1441 جمادإل الثانية عام 2مؤر 

، يتضمن توزيع ا عتمادات 2020جانفي سنة  27الموافق 

صة لوزير التربية الوطنية من ميناني ة ال تسيير بموجب قانون  المخص 

 (.11/2020)ج. ر. العدد  ............................2020المالية لسنة 
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 لإلعالم أخر ما صدر

  

خ في  01-20مرسوم رئاسي رقم  ق ـــالمواف 1441ام ــجمادإل األول  ع 6مؤر 

 (.01/2020)ج. ر. العدد .، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة2020جانفي سنة  2
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خ في مرسوووووم رئاسووووي  ربيع  14مؤر 

   قـووـووـووالمواف 1441ام ـووـووي عـووـووانـووـووالث

، يتضووووم  2019ديسوووومبر سوووونة  11

ية  إنهاء مهام مفتشوووووووة بوزارة الترب

 الوطنية.

 

خ في      بموجب مرسببببببوم رئاسببببببي مؤر 

الموافق  1441ربيع الثبباني عببام  14

، تنه  مهام 2019 سببببنة ديسببببمبر 11

السببي دة رورية خليفي، بصببفتها مفتشببة 

بوزارة التربيبببة الوطنيبببة، لتكليفهبببا 

 بوظيفة أخرإل.

 

 

 

 ةــة الشعبيــة الديمقراطيـة الجزائريـالجمهوري

 وإصالح المستشفيات وزارة الصحة والسكان 

 وزارة التربية الوطنية

والتهيئووة  المحليووة وزارة الووداخليووة والجموواعووات

 العمرانية

 

 ل إ

 )لإلعالم(     السي دات والسادة الو ة -

السي دات والسادة مدراء الصحة  -

 )للتنفيذ والمتابعة(             والسكان 

با تصال مع السي دات والسادة مدراء 

    المؤسسات العمومية للصحة الجوارية 

 )للتنفيذ(                                    

السي دات والسادة مدراء التربية  -

 ة()للتنفيذ والمتابع             الو ئيين 

با تصال مع السي دات والسادة مدراء 

 ذ()للتنفي           المؤسسات المدرسية

 

 2تعليموووة وزاريوووة مشووووووتر وووة ر م 

تتعلق  2019ديسوومبر  11خة في مؤر  

بالبرنامج الوطني للصوووحة المدرسوووية 

في الوسووووو   وصوووووحة الفم وا سووووونان

 .المدرسي

 

 : المراجع

خـالم 11-18م ـالقانون رق -  يـف ؤر 

 يوليو 2الموافق  1421عام ال شو   18

 تعلق بالصحة؛الم 2018سنة 

توصببببببيات الندوة التقييمية للبرنامج  -

الوطني للصحة المدرسية وصحة الفم 

أوت  5إل   4من  واألسببببببنان المنعقدة

بالمدرسبببببة الوطنية للمناجمن   2019

 وإدارة الصحة.

 

تهدف الحماية الصببببببحية في الوسببببببط 

المبببدرسببببببي إل  توفير مجموعبببة من 

الخبببدمبببات عل  المسببببببتوإل الوقبببائي 

والعالجي والتربوي، لفبببائبببدة الطفببب  

ق لضببببببمان نمو بدني وعقلي هوالمرا

 واجتماعي منسجم.

 

الفئة المتمدرسة والتي تمث  ما يفوق  إن  

( ماليين تلميذ في أكثر من 9تسعة )

مؤسسة تربوية وتعليمية  27000

موزعة عبر كام  التراب الوطني، 

تقتضي اهتماما خاصا وعمال ذا أولوية 

 لحماية صحة هذه الفئة من السكان.

 

لقد سبببببمح  الجهود المبذولة في إطار 

تنفيبببذ البرنبببامج الوطني للصبببببببحبببة 

 ة ــج هامــ  نتائــن تسجيـة مـالمدرسي
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عمومببا، دون تحقيق كببامبب  األهببداف 

ة بالنسبة لبع  الو يات.  المحدد 

 

عم  لاين نلذا، يجب تكثيف الجهود بتع

 رــــوفيـرؤ وتــــمشتالي ــــاعـطـقال

ن ــــتحسيوة ــروريـ  الضــالوسائ

اءات المطلوبة قصد ترقية ــــالكف

الصحية وا نتقال إل   ةـة الرعايـأنسن

 بـجيــذي يستـــوعي الـالتكف   الن

ات ــــ  لالرتياجـــــ  أفضــــــكـبش

 .المتمدرسين يذـالتالم  ــة لكــالصحي

 

وعليه، يجب عل  مسؤولي قطاعي 

ق مع ، بالتنسيالوطنية الصحة والتربية

قطاع الجماعات المحلية، مظافرة 

عل  الجهود والسهر من جهة، للحفاظ 

النتائج التي رققتها فرق الصحة 

المدرسة ومن جهة أخرإل، لتحسين 

مؤشرات الصحة المدرسية وباألخص 

في المناطق أو الجهات التي  تنال 

فيها نقائص في بع  الجوانب المتعلقة 

 بالتكف  بصحة التالميذ.

 

 ةــات الوقايــور نشاطــب أن تتطـيج

وترقية الصحة في الوسط المدرسي في 

ات ــدد ا ختصاصـــ  متعــار عمــإط

 ةــــة والتربيــــات )الصحـــوالقطاع

ة( ـــات المحليـــوالجماع يةـالوطن

ي، ــع المدنــشراؤ أكبر للمجتمإب

 ا جمعيات أولياء التالميذ.ــ سيم

 

 : ا هووودال الواجوووق تحقيقهوووا -أوال

ترمي األهداف الرئيسببببببة التي رددتها 

 الصحة المدرسية إل  ضمان:

 : ـ تغطية صحية مثلى م  خالل1

النيارات الطبية المنتظمة للكشببببببف  -

لفائدة ك  التالميذ المعنيين من األقسببام 

التحضببيرية واألطوار التعليمية الثالثة 

 )ا بتدائي، المتوسط والثانوي(؛

ص ــي المتخصــ  الصحـــالتكف -

 طــة في الوســراض المكتشفــباألم

 المدرسي؛

  ــوات األولــذ السنــب تالميــتلقي -

ا بتدائي والمتوسط والثانوي للتعليم 

وفقا للرزنامة الوطنية للتلقيب المعمول 

 بها؛

ترقية التربية الصببببببحية عن طريق  -

تنظيم رمالت يشارؤ فيها ك  الفاعلين 

في الصبببحة المدرسبببية لتمكين التالميذ 

من اكتسببببببباب المعارف الضببببببرورية 

 عتماد عادات رياة صحية والمحافظة 

 عليها.

 

ظرول مالئمة لتمدرس التالميذ،  -2

 : السيما في مجال

تهوية وتكييف كافة األماكن )األقسام  -

بيبببدايوجيبببة، المطببباعم، اإلقبببامبببات ال

 والمراري (؛ 

نظببافببة هببذه األمبباكن بتوفير المبباء  -

 ومواد التنظيف والتطهير؛ 

م النظافة البدنية للتالميذ بالتوفير الدائ -

 للماء والصابون السائ ؛

يد ذالسببببببالمبة الغب - ائيبة من خالل التق

في مجال  ةالصببارم بالممارسببات الجيد

اإلطعام )صحة ونظافة عمال المطاعم 

المببدرسببببببيببة، نظببافببة األيببدي، تخنين 

المواد الغببذائيببة وتحضببببببير الوجبببات 

 ورفظها(.



7 
 

 ثانياـ النشاطات الواجق إنجازها :

يكلف مديرو المؤسببببببسببببببات العمومية 

للصبببحة الجوارية بالسبببهر عل  إنجاز 

نشببببببباطببات الكشببببببف والمتببابعببة عل  

ذلك، مسبببتوإل الوردات المخصبببصبببة ل

وهذا بالتنسبببيق مع مفتشبببي المقاطعات 

ومديري مؤسبببببسبببببات التربية والتعليم 

المعنية ورؤسبببببباء المجالب الشببببببعبية 

البلدية وبالتعاون مع منسببببقي الصببببحة 

 المدرسية.

 

ي ــة ومفتشــري التربيــيجب عل  مدي

المقاطعات ومديري مؤسسات التربية 

ي ـشراؤ مستخدمإوالتعليم السهر عل  

 يـــذة( فــن وأساتــفتشيم )مــقطاعه

النشاطات التي تقوم بها فرق الصحة 

 المدرسية.

 

نظم نشببببببباطات جوارية لفائدة تالميذ ت  

المؤسببسببات المدرسببية الواقعة بمناطق 

نائية ومعنولة عن طريق وضبببع فرق 

متنقلة للصببببببحة المدرسببببببية لضببببببمان 

التغطية الصببببببحية ومنها التلقيب لكافة 

النشببببببباطات هؤ ء التالميذ، وتتم هذه 

 عل  مستوإل وردة الكشف والمتابعة.

وفي ربببالبببة انعبببدام هبببذه الوربببدة تتم 

 ةو عيادأالنشبببباطات في مح  مناسببببب 

 متنقلة مهيأة لهذا الغرض.

 

يجب عل  الجماعات المحلية ضمان 

م اــــيذ األقســج لتالمــ  المبرمــالنق

  التحضيرية واألطوار التعليمية الثالثة

 

        وي(ــط والثانــوالمتوسي ــ)ا بتدائ

إل  وردات الكشف والمتابعة، ويجب 

أن يتم ذلك بمرافقة أستاذ أو مربي 

 نه مدير مؤسسة التربية والتعليم.عي  ي

 

عل  سبي  التذكير، يجب السهر عل  

إبقاء وردات الكشف والمتابعة مفتورة 

 ةــ  المدرسيــالعط فــالل مختلــخ

)الخريف والشتاء والربيع والصيف(، 

 ةــ  ومتابعــان تكفــوهذا من أج  ضم

 طبية منتظمة للتالميذ.

 

ق الصحة المدرسية يجب عل  منس  

إعداد برنامج النشاطات الواجب القيام 

بها خالل العط  المدرسية وإرساله إل  

 ةــة للصحــة العموميــر المؤسســمدي

ه ــن عرضــوارية الذي يضمــالج

ف ــدات الكشــ  ورــوإل كــعل  مست

 ريــ  مديــه إلــوالمتابعة، وكذا إرسال

الم ــم، إلعــة والتعليــمؤسسات التربي

 التالميذ وأوليائهم بهذا البرنامج.

 

يتم اسبببببببتبببدعببباء التالميبببذ المعنيين 

بالبرنامج قب  رلول العط  المدرسببية، 

وهذا بالتنسبببيق مع مديري مؤسبببسبببات 

 والتعليم.التربية 

 

فرق الصحة المدرسية، عل  كما يجب 

 سيما خالل فترة تسليم كشوف النقاط، 

 ةــن الحالــذ عــاء التالميــالم أوليــإع

الصحية ألبنائهم وعن فتب وردات 

الكشف والمتابعة خالل فترة العط  

 المدرسية.
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 ـ في مجال تر ية الصحة العامة:1

فيموووا يال الزيوووارة الطبيوووة  -1.1

 : والكشف

تتم الفحوصبببببببببات الطبيبببة المنتظمبببة 

للكشبببف عن تالميذ مؤسبببسبببات التربية 

والتعليم العمومية والخاصببببببة المعتمدة 

من طرف الدولة عل  مستوإل وردات 

الكشبببببف والمتابعة رسبببببب جدول معد 

 مسبقا يخص:

تالميذ األقسبببام التحضبببيرية والسبببنة  -

ط متوسبب  ألولاألول  ابتدائي والسببنة ا

 ؛والسنة األول  ثانوي

تالميذ أقسام ا متحانات أي السنة  -

الخامسة ابتدائي والسنة الرابعة متوسط 

 والسنة الثالثة ثانوي؛

 واتتالميذ األقسببام األخرإل أي السببن -

الثبببانيبببة والثبببالثبببة والرابعبببة ابتبببدائي 

نة الثانية والثالثة متوسط والستين والسن

 الثانية ثانوي؛

 

يسببببتفيد التالميذ الذين هم في وضببببعية 

إعبباقببة من كشببببببف مبكر يسببببببتهببدف 

األمراض التي يمكنها أن تفاقم رالتهم 

 الصحية.

 

فيمووا يال التكفووأل بووا مرا   -2.1

 : المكتشفة

بالنظر إل  ضبببببرورة ضبببببمان التكف  

تالميبببذ  ل ل لمتخصبببببببص  الصبببببببحي ا

الموجهين من طرف فرق الصببببببحبببة 

المبببدرسبببببببيبببة، يتعين عل  مبببديري 

ت العموميببة للصببببببحببة المؤسببببببسببببببببا

  المؤسسات  مع بالتنسيق   الجوارية،

ا سببتشببفائية، تنظيم فروع أو شبببكات  

التكف  الصحي المتخصص باألمراض 

المكتشببببببفببة، وهببذا بببإعطبباء األولويببة 

 للتالميذ المصابين بــ:

 اضطرابات بصرية و/أو سمعية؛  -

 اعوجاج العمود الفقري؛ -

 ا رتداد البولي؛ -

)منها داء السببببببكري  أمراض منمنة -

وأمببراض الببقببلبببب  والببهببيببمببوفببيببلببيبببا

 واألوعية(؛

 إعاقة،  سيما ذهنية. -

 

يتم تببدوين جميع العمليببات الصببببببحيببة 

المنجنة في الملف الطبي المبدرسببببببي 

 والدفتر الصحي للتلميذ. 

 

يجب عل  فرق الصببببببحة المدرسببببببية 

إعالم مصببببببببالب علم األوبئببة والطببب 

الوقببائي ببباألمراض ذات التصببببببريب 

باري،  سببببببيما تلك ذات المفعول اإلج

ية األلمان لحصببببةوا الوبائي كالحصببببة

 والجدري والرمد الحبيبي...

 

ما -3.1 يال التغطية الصووووووحية  في

 خالل االمتحانات الوطنية الرسمية :

ائمة عد قق أن ي  يجب عل  الطبيب المنس  

المدرسية التي تم تعيينها  فرق الصحة

وتوجيهها للعم  بمراكن ا متحانات 

المفتورة من طرف مديرية التربية وأن 

السكان ويرسلها إل  مديرية الصحة 

ووزارة الصحة والسكان وإصالح 

 عالم. المستشفيات، لإل
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تتول  هذه الفرق التكف  بالتالميذ الذين 

هم بحاجة إل  عالج استعجالي أو دعم 

عل  مستوإل وردات الكشف نفسي 

ذه ــدام هـــالة انعــي رـوالمتابعة وف

الوردات يتم التكف  الصحي في مح  

داخ  مركن ا متحان يكون مناسبا 

ومهيأ ومجهنا ومنودا بمواد صيد نية 

ادات، ــا ت، ضمــة ا ستعجــــ)أدوي

 رقن...(.

 

 مجال التلقيح : ـ في2

 

ية اسعد التلقيب إردإل الوسائ  األسي  

 للوقاية من األمراض المعدية ويخص  

في الوسط المدرسي، أساسا تالميذ 

 يبتدائا من التعليم  السنوات األول 

لعام ا والتعليم المتوسط والتعليم الثانوي

 .والتكنولوجي

 

، 2020-2019بالنسبة للسنة الدراسية 

يتم تلقيب التالميببذ المعنيين عل  النحو 

 :  اآلتي

 

تالميوووذ السوووووونوووة ا ولى يتلقى  -1.2

 : ابتدائي

اللقاح المضبببباد للحصبببببة والحصبببببة -

 والنكاف؛ األلمانية

اللقببباح المضببببببببباد للخنببباق والكناز -

نو ( البخبببا   البببدفبتبيبريبببا والبتبيبتبببا

 باألطفال؛ 

اللقاح الفموي الثنائي التكافؤ المضببباد -

 لشل  األطفال.

 

 

ا ولى السوووووونوووة يتلقى تالميوووذ  -2.2

  : متوس 

اللقببباح المضببببببببباد للخنببباق والكناز  -

نو ( البخبببا   البببدفبتبيبريبببا والبتبيبتبببا

 بالبالغين؛ 

اللقاح الفموي الثنائي التكافؤ المضببباد -

 لشل  األطفال.

 

يتلقى تالميوووذ السوووووونوووة ا ولى  -3.2

 : ثانوي

اللقببباح المضببببببببباد للخنببباق والكناز  -

ي) ت لخبببا  البببدف يتبببانو ( ا ت ل ريبببا وا

 بالبالغين.

 

يذ األطوار  : مالحظة بة لتالم بالنسبببببب

توسببببط والم بتدائيا التعليمية الثالثة )

والثببانوي( المتببأخرين أو الببذين كببان 

رات رع اللقاتلقيحهم ناقصببا، يتلقون ج  

 الناقصة قب  نهاية السنة الدراسية. 

 

  : في مجال تر ية الصحة العقلية -3

 

 ي الوسبببببطفترقية الصبببببحة العقلية  إن  

كليا  اجااندم المدرسببببي يجب أن تندمج

في نشببببببباطات الصببببببحة المدرسببببببية 

 وتتناسق مع جميع التدخالت. 

 

ي من فريق الصببببببحة نيسبببببباهم نفسببببببا

المدرسة في الكشف عن ا ضطرابات 

النفسببية لدإل التالميذ والتي تؤدي يالبا 

 إل  نقص التكي ف والتأخر الدراسيين.
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إن توجيببه األطفببال ذوي ا رتيبباجببات 

 المدرسة، ي الصحةنالخاصة إل  نفسا

فريق الصبببببحة م من طرف يجب أن يت

طاقم مؤسبببسبببة المدرسبببة بالتعاون مع 

 التربية والتعليم واألولياء.

 

كلف مديرو مؤسسات ي  ولهذا الغرض، 

التربية والتعليم بالسهر عل  توفير 

 يالشروط التي تهدف إل  تمكين نفسان

 : الصحة المدرسية من ضمان ما يلي

 ائهم؛بأولي استقبال التالميذ مرفقين -

 استالم الطلبات وبرمجة المواعيد؛ -

 التكفببب  ببببالتالميبببذ في مكبببان مالئم -

 بالفحص النفسي.خا  

 

في مجوووال تر يوووة صووووووحوووة الفم  -4

 وا سنان :
ما ينال تسببو  األسببنان يحت  المرتبة 
األول  من بين األمراض المكتشفة في 

بالنظر و، (%54الوسببببط المدرسببببي )
مجببال عالج لالرتيبباجببات الكبيرة في 

الفم واألسببببببنبببان، وتعنينا للبرنبببامج 
الوطني لصحة الفم واألسنان، اعتمدت 
وزارة الصبببببحة والسبببببكان وإصبببببالح 
 المستشفيات استراتيجية جديدة شعارها

 ."ال للتسوس"
 

األهببداف الرئيسببببببيببة في برنببامج    
 للتسو   تتمث  فيما يأتي : 

وضبببع رد  لتطور تسبببو  األسبببنان  - 
مدرسبببببين بحلول عام عند األطفال المت

 ؛2025
ضمان عدم وجود أي نقصان في  -

األسنان بسبب التسو  عند بلوغ سن 

 ؛18الـ 

الوصببببببول إل  نسبببببببة تكف  شببببببام   -

( لك  را ت تسبببببو  %100وفعلي )

 األسنان المكتشفة في الوسط المدرسي.

 

ب األسببببنان في الصببببحة يضببببمن طبي

ات منتظمة لفحص ك  المدرسببية زيار

ا  سوووووووووام ين في التالميبببذ المسببببببجل

التحضوووووورية والسوووووونة ا ولى ابتدائي 

وذلك باسببببتعمال كرسببببي طب أسببببنان 

 مجهن.

 

وفي نهاية الفحص، يجب أن يستلم ك  

دون فيها اسببببببم تلميذ بطاقة اتصببببببال ي  

وختم طبيب األسببببببنان المعالج واسببببببم 

هيكبب  التكفبب   ويوم وسببببببباعببة الموعبد 

 الطبي.

 

ام ــذي قــان الــب األسنــيضمن طبي

 راضــ  األمــ  بكــص التكف  ــبالفح

 المكتشفة لدإل ك  التالميذ المفحوصين.

 

 هم بحبباجببة اللببذين يتم توجيببه التالميببذ

ص في صببببحة الفم  إل  عالج متخصبببب 

واألسبببببنان للتكف  بهم رسبببببب شببببببكة 

ص المنظمة من طرف مديري  التخصبب 

 ةالمؤسببببببسببببببببات العموميببة للصببببببحبب

 الجوارية.

 

يجدر التوضيب أن  مجموع التالميذ 

الذين تم فحصهم في األقسام التحضرية 

والسنة أول  ابتدائي يستفيدون من 

بعة منتظمة للفم واألسنان افحص ومت

سنتهم الثانية  منوهذا ك  سنة ابتداء 

 ابتدائي خالل ك  مسارهم الدراسي.
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يجببب التكفبب   بكبب  تلميببذ، مهمببا كببان 

طوره البببدراسببببببي، يتقبببدم إل  عيبببادة 

ف األسببببببنببان التببابعببة لورببدة الكشبببببب

والمتبببابعبببة من أجببب  مرض في الفم 

 واألسنان.

 

 :  مجال التر ية الصحة في -5

 

ترقية الصحة في الوسط المدرسي  إن  

هي مسؤولية فريق الصحة المدرسية 

كله وكافة أعضاء الجماعة التربوية، 

ويتمث  الهدف من هذه الترقية الصحية 

دا وا أفراحفي تعليم التالميذ ليصب

 يــذا فــي وكــن بوضعهم الصحيعاو

رسي  ئق يساعد عل  إنشاء محيط مد

اح ــالنجان ــضمصد رارة الجميع ق

 الدراسي للتالميذ.

 

 ة المدرسية بالتعاونــتكلف فرق الصح

مع مديري مؤسسات التربية والتعليم 

 وجمعيات أولياء التالميذ بما يأتي :

نوادي نشبببببببباء وإعببادة تنشببببببيط  إ -

 في"لجان مكافحة التبغ" و "الصوووحة

مؤسببببببسبببببببات التربيبة والتعليم بهبدف 

التحسبببببيب بأخطار التبق وترقية تربية 

 التالميذ من طرف نظرائهم؛ 

ترقية النشاط البدني والرياضي في  -

ة ــة والذهنيــده البدنيــة لفوائـالمدرس

ة وهذا بالتعاون مع قطاع ــوا جتماعي

الشباب والرياضة في مجال التأطير 

 والدعم التقني؛

افبببة إل  األيبببام التي تنظيم، إضبببببببب -

 ة ــالعالمية ــة الصحــا منظمــرددته

واألسبببببببوع المغبباربي، رمالت رول 

وا تصبببببال التربية من أج  الصببببببحة 

ا جتماعي رسبببببب رزنامة تتضبببببمن، 

  سيما المواضيع اآلتية: 

 

 :  النظافة -1.5

 ؛النظافة الفردية والجماعية -

نظافة الفم واألسنان، وباألخص عبر  -

رصببببص لتعليم تالميذ المدار  تنظيم 

ا بتبببدائيبببة كيفيبببة تنظيف األسببببببنبببان 

 بالفرشاة في المغسلة؛

نظافة المحيط ورماية البيئة )الوقاية  -

 النفايات ...(. من والتقليص

 

ة ـالو اية م  ا مرا  ومكافح -2.5

 : عوامأل الاطر

ترقيببة تغببذيببة صببببببحيببة ومتوازنببة  -

 عل  قلي  من السكر؛  وتحتوي

 النشاط البدني؛ترقية  -

ان ـببببق وإدمـبببباطي التبـببببة تعـببببمكافح -

 المخدرات؛

الوقبببايبببة من اإلدمبببان السبببببببلوكي  -

 )الشاشات، ألعاب الفيديو...(؛

 الوقاية من األمراض المنتقلة. -

 

ات ـووووووو  اإلصووابـوووووووة مـوووووووالو اي -3.5

 : اـومكافحته

الوقاية من الحوادث واإلصببابات في  -

 الوسط المدرسي؛

في الوسببببببط  الوقبببايبببة من العنف  -

 المدرسي؛

 ةـببـببوادث المننليـببـببة من الحـببـببالوقاي  -

 وأخطار الطرقات.
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  : إجراءات خاصة. -4.5

إدراج رصببببببص التربية الصببببببحية  -

من الرمبببد الحبيبي  تتعل ق ببببالوقبببايبببة

م العق ربي، خاصة عل  مستوإل والتسم 

 و يات الجنوب؛

لتحسببيب باألخطار لإدراج رصببص  -

لمضبببببببببادة عن األلغبببام ا جمبببة  لنبببا  ا

لألشببخا  بالنسبببة للو يات الحدودية 

 في الشرق والغرب.

 

إن  هذه الرزنامة ليسببببببب  رصببببببرية، 

ويمكن لفرق الصببببحة المدرسببببية عل  

المسببببتوإل المحلي أن تختار مواضببببيع 

ة  أخرإل بالنظر إل  ا رتياجات الخاص 

التي يحددها مسببببببتخدمو الصببببببحة أو 

بطلب من التالميذ واألساتذة وجمعيات 

 ذ.أولياء التالمي

 

ن زيارة فرق الصببببببحة  ويحب أن تدو 

سببببببات التربية  المدرسببببببية إل  مؤسبببببب 

ة ـس  ي للمؤسـوالتعليم في السج  الصح

عبببدد األطببفبببال  الببمبببدة،)الببتببباريبب ، 

 الذي والموضبببوع(المعنيين، الوسبببائ  

 يوقعه مدير المؤسسة.

 

مجووال مرا بووة حفص الصووووووحووة  في -6

والمالءمة الصووووحية في مؤسووووسووووات 

 : التربية والتعليم

 يكلف مديرو الصحة والسكان بالتعاون

مع مببديري المؤسببببببسبببببببات العموميببة 

للصحة الجوارية بالسهر عل  المراقبة 

المنتظمة لمؤسببببسببببات التربية والتعليم 

اء ـبببة خاصة لنوعية المـبببوإعطاء أهمي

الشببببببروب في المطبباعم المببدرسببببببيببة 

 .واإلقامات والمراري 

ويجب عل  فرق مصالب علم األوبئة 

ومكاتب رفظ الصحة والطب الوقائي 

البلدية، بالتعاون مع ممثلي مديريات 

التربية، السهر عل  التصحيب الفوري 

حة ـق الصـا فريـي عاينهـص التـللنقائ

 المدرسية.

عل   رفضببببببال عن ذلك، يجب السببببببه

ال المكلفين ببباإلطعببام  إخضبببببببباع العمبب 

إلجراء فحص طبي وفحص زراعبببة 

البراز وفحص طفيليبببات البراز كببب  

 شهر.( أ6) ستة

 

 : الوسائأل الواجق تجنيدها –ثالثا 

 

عد تجنيد الوسببببائ  شببببرطا أسبببباسببببيا ي  

لتحسبببببين نوعية الخدمات في الوسبببببط 

 المدرسي.

 لهببذا الغرض، يكل ف مببديرو التربيببة 

ومديرو الصببحة والسببكان، با تصببال 

الجمببباعبببات المحليبببة مسببببببؤولي مع 

ومديري المؤسسات العمومية للصحة 

التربية الجوارية ومديري مؤسببببسببببات 

ه، بالقيام بما  والتعليم، ك  فيما يخصبببببب 

 : يلي

 

ـوو بالنسبة لوحدات الكشف والمتابعة 1

 : عموما

ة دـة جديـف ومتابعـدات كشـفتب ور -

قصببد ضببمان تغطية صببحية فعلية لك  

 تلميذ؛ 4000

إنشبببببببباء ورببدات كشببببببف ومتببابعببة  -

ص  مرجعية للتكف  الصبببحي المتخصببب 
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والمتابعة الصبببحية للتالميذ المصبببابين 

 بأمراض منمنة؛

هر عل  ارترام المقاييب المتعلقة  - الس 

بوردات الكشببببببف والمتابعة )أن تكون 

الوردة ذات إضبببباءة وتهوية جيدة، بها 

تدفئة، تحتوي عل  مكان مخصببببببص 

لغس  اليدين، باإلضافة إل  التجهينات 

ن يوالمعبببدات الالزمبببة(، وذلبببك لتمك

فرق الصبببحة المدرسبببية من ممارسبببة 

 ؛ عملهم في ظروف مثل

ـ تعنين وضمان استقرار فرق الصحة 

 : المدرسببية التي يجب أن تشببتم  عل 

طبيب وجراح أسببنان ونفسبباني وثالثة 

( شببببه طبيين من بينهم مسببباعد في 3)

 طب األسنان؛

توفير الوسببببببببائبب  التعليميببة للتربيببة   -

الصببحية التي تحت  مكانة أسبباسببية في 

 الصحة المدرسية.

 

 : بالنسبة للتكفأل الطبي -2

تبببوفبببيبببر البببلبببقببباربببات واألدويبببة  -

الضبببرورية لمعالجة بع  األمراض، 

 سيما التهاب المفاص  الحاد والجرب 

والتقمبب   وكببذا الرمببد الحبيبي بو يبات 

وب، وهذا عل  مسببببببتوإل وردات نالج

 الكشف والمتابعة؛

توفير عدسات الفحص المندوجة  -

ة ـــاء الصحـــ( ألطب2.5) رةــبالمك

ن للكشف ع المدرسية بو يات الجنوب

 الرمد الحبيبي.

 

 : بالنسبة لصحة الفم وا سنان -3

 ب ـادات طـن عيـال تجهيـاستكم -

األسببببببنان بوردات الكشببببببف والمتابعة 

نان وأجهنة  بكراسببببببي جرارة األسبببببب

 التعقيم بالبخار؛ 

توفير العتاد والمستهلكات الضرورية  -

و  ــ  بتســف والتكفــة والكشــللوقاي

األسنان عل  مستوإل وردات الكشف 

 والمتابعة؛ 

توفير طقم لتنظيف األسببنان )فرشبباة  -

ومعجون أسببببنان مناسبببببين( لك  تلميذ 

من القسبببم التحضبببيري والسبببنة األول  

 ابتدائي.

 

 : ـ بالنسبة للصحة العقلية4

إدراج عيادة نفسبببببببانية تكون مطابقة -

للمعايير المطلوبة، زيادة عل  العيادة 

  وعيادة طب األسنان؛ الطبية

تببدعيم ورببدات الكشببببببف والمتببابعببة  -

ف   سبببببيما تلك التي تتكبالنفسبببببانيين، 

باألطفال ذوي ا رتياجات الخاصبببببببة 

 للكشف عن هذه الفئة ومرافقتها؛ 

تببدعيم تكوين األسبببببببباتببذة ومرافقي  -

باألطفال  ية المكلفين  مدرسبببببب الحياة ال

ذوي ا رتياجات الخاصبببببة من طرف 

بالتنسبببيق مع قطاعي ي الصبببحة، يمهن

 التربية الوطنية والتضامن الوطني.

 

 : رابعا ـ متابعة النشاطات وتقييمها

 

ن ـرؤ بيـاعي المشتـق القطـإن  التنسي

 الوطنيـة ةـة والتربيـحب الصـمصال

ا ـد شرطـعة ي  ـات المحليـوالجماع

ات لنشاطالجيد  ان السيرـا لضمـأساسي

 الصحة المدرسة.
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والسببكان الو ئي،  ف مدير الصببحةيكل  

ي، ـببة الو ئـببر التربيـبببالتنسيق مع مدي

بتنظيم اجتماع اللجنة الو ئية للصببببحة 

ة عند بداية السببببنة الدراسببببة يالمدرسبببب

صببببببببد ضبببببببط البرنببامج السببببببنوي ق

للنشبببباطات وعند نهاية ك  فصبببب  من 

 أج  المتابعة والتقييم.

 

يجب عل  مدراء الصببببببحة والسببببببكان 

لية إرسببال نسببخة من الحصببائ  الفصبب

والسببببببنوية عن نشببببببباطات الصببببببحة 

ة الفم واألسبببنان إل  حالمدرسبببية وصببب

 وإلـــ  مستـــة علـــوزارة الوصيــال

المبببديريبببة العبببامبببة للوقبببايبببة وترقيبببة 

شارة أن  إعداد هذه الصحة، وتجدر اإل

عل  أسبببببا  دعامات  م  الحصبببببائ ، يت

معلومبات جبديبدة مرقمبة ومبدمجبة في 

ن نظام اإلعالم الصحي، وهذا ابتداء م

 .2020-2019السنة الدراسية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كببذلببك، يجببب عل  مببدراء الصببببببحببة 

والسكان إرسال تقارير موجنة فصلية 

ة ـببببات الصحـببببن نشاطـببببة عـببببوسنوي

المدرسية إل  مدراء التربية الو ئيين، 

قصد التمكن من تحسين النشاطات في 

 هذا المجال.

 

نولي أهميببة بببالغببة للتطبيق والمتببابعببة 

ة التي ـذه التعليمـام هـركة ألـالصارم

امج ـم البرنـن وتدعيـ  تعنيـدف إلـته

 الوطني للصحة المدرسية. 

 

 عامربيع الثاني  14 يفر بالجنائر رر  

 2019ديسمبر سنة  11الموافق  1441

وزير الصحة والسكان وإصالح 

 المستشفيات

 ميراوي محمد

 وزير التربية الوطنية

 عبد الحكيم بلعابد

المحلية  الداخلية والجماعاتوزير 

 والتهيئة العمرانية

 حموندصالح الدي  
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية

 

خ في   1441رجق عام  21 رار مؤر 

، 2020 سوووووونووة مووارس 16الموافق 

يتضوووووم  إنشووووواء خلية يقظة مر زية 

      لووولوووو وووايوووة مووو  فووويوووروس  وووورونوووا 

 (.19-) وفيد

 

 إن وزير التربية الوطنية،

 

لقبببانون رقم  -  04-08بمقتضببببببب  ا

خـببالم  1429ام ـببرم عـببمح 15ي ـببف ؤر 

، 2008ينببباير سبببببببنبببة  23الموافق 

ة ـيي للتربـون التوجيهـن القانـالمتضم

 الوطنية،

 

وبمقتضببب  المرسبببوم الرئاسبببي رقم  -

خ 20-01 جمادإل األول   6في  المؤر 

جببانفي سببببببنببة  2الموافق  1441عببام 

المتضببببببمن تعيين أعضبببببببباء ، 2020

 الحكومة، 

 
وبمقتضببببب  المرسبببببوم التنفيذي رقم  -

خ 94-265 ربيع األول  29في  المؤر 
سببببببتمبر سبببببنة  6الموافق  1415عام 

الذي يحدد صببببببالريات وزير  1994
 التربية الوطنية،

 
وبمقتضببببب  المرسبببببوم التنفيذي رقم  -

خ 10-03 محرم عبببام  18في  المؤر 
نة  4الموافق  1431  2010يناير سبببببب

البببذي يحبببدد شبببببببروط البببدخول إل  
مؤسببسببات التربية والتعليم واسببتعمالها 

 ورمايتها،

 يقرر ما يأتي :

 

تنشأ لدإل وزير التربية المادة ا ولى : 

الوطنية خلية يقظة مركنية للوقاية من 

(، 19-فبببيبببرو  كبببورونبببا )كبببوفبببيبببد

والحيلولببة دون انتشبببببببباره في قطبباع 

التربية الوطنية، و تدع  في صببببببلب 

  الخلية .النص 

 

 اــة   سيمــ  الخليـولـتت : 2المادة 

 : يـا يلــم

 

السببببببهر عل  تعميم وتطبيق التدابير  -

حة  الوقبائيبة التي تمليهبا وزارة الصبببببب

والسبكان وإصبالح المسبتشبفيات، عل  

مستوإل اإلدارة المركنية والمؤسسات 

تح  الوصبببببباية ومصببببببالب مديريات 

التربيببة، وكببذا كببافببة المؤسببببببسببببببببات 

 التعليمية؛

التواصببببب  المنتظم والمتابعة اليومية  -

الوصاية مع المؤسسات الوطنية تح  

ومع مديريات التربية رول مدإل تنفيذ 

لخبببا  بببباإلجراءات  توكول ا برو ل ا

الواجببب إتببباعهببا للوقببايببة من فيرو  

 ؛(19-كورونا )كوفيد

متابعة عمليات التطهير والنظافة في  -

أمبباكن العمبب  عل  مسببببببتوإل اإلدارة 

المركنية ومصببالب المؤسببسببات تح  

الوصببباية ومديريات التربية وكذا كافة 

 ؛سات التعليميةالمؤس

إعبببداد تقرير يومي عن وضببببببعيببة  -

القطببباع يرفع للسببببببيبببد وزير التربيبببة 

 الوطنية.
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تتشببك  الخلية التي يرأسببها :  3المادة 

األمين العببام لوزارة التربيببة الوطنيببة، 

 من األعضاء اآلتية أسماؤهم :

 
عبد الحبيب منرق، المدير العام  -

 ؛للمالية والهياك  والدعم

 ؛مدير الدراساتمنيان لعجال،  -

عبد الوهاب خو لن، مدير دعم  -

األنشطة الثقافية والرياضية والنشاط 

 ؛ا جتماعي

 ؛قاسم جهالن، مدير التعليم ا بتدائي -

عبد الحميد دريا ، مدير الموارد  -

 ؛البشرية

أرمد الفوضي ، مدير الهياك   -

 ؛والتجهينات

منير رسين، المكلف باألمن الداخلي  -

 ؛للمؤسسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عبد الررمان شالل، المدير الفرعي  -

 للوسائ  العامة والممتلكات.

 

يجب عل  الخلية، أثناء تأدية :  4المادة 

مهامها، التقيد وا لتنام بتدابير التباعد 

  ــ  وسائــال كــي واستعمــا جتماع

 ا تصال عن بعد.

 

يكلف السببببببيد األمين العام، :  5المادة 

ه فيما يعني والسببادة أعضبباء الخلية، ك 

 بتنفيذ هذا القرار.

 

ينشر هذا القرار في النشرة  : 6المادة 

 الرسمية للتربية الوطنية.

 

رجب عام  21ررر بالجنائر في 

 2020 سنة مار  16الموافق  1441

 وزير التربية الوطنية

 محمد واجعوط
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 الـوطنيـة التـربيـة وزارة

 

خ ـترك مـرار وزاري مشـ   يـــفؤر 

الموافق  1441ربيع ا ول عام  23

، يحدد تنظيم 2019نوفمبر سنة  20

المديرية المنتدبة للتربية في مصالح 

ات ـوى المقاطعـى مستـق علـومكات

ي ـات وفـض الواليـأل بعـاإلدارية داخ

دن ــض المــي بعــرى وفـدن الكبـالم

 دة. ـالجدي

 

 الوزير األول، إن  

 ووزير المالية،

 الوطنية، ووزير التربية

 

بمقتضببب  المرسبببوم الرئاسبببي رقم  -

خ 15-140 شببببببعبان عام  8في  المؤر 

 2015 مايو سببببببنة 27الموافق  1436

إدارية مقاطعات  والمتضببببببمن إرداث

 وتحديد القواعدبع  الو يات  داخ 

ل الخببباصبببببببببة المرتبطبببة بهبببا، المعبببد  

 ،موالمتم  

 

الرئاسببي رقم  وبمقتضبب  المرسببوم -

خ 19-97 رجبببب عبببام  4في  المؤر 

 2019مار  سنة  11الموافق  1440

 الوزير األول، والمتضمن تعيين

 

الرئاسببي رقم  وبمقتضبب  المرسببوم -

خ 19-111  رجببب عببام 24في  المؤر 

 2019مار  سنة  31الموافق  1440

اء ـببببببببأعضبب نـببببببببن تعييـببببببببوالمتضببم

 ل،ة، المعد  ــالحكوم

 مقالرئاسببي ر وبمقتضبب  المرسببوم -

خ 18-337 ثاني  17في  المؤر  ربيع ال

ديسبببمبر سبببنة  25الموافق  1440عام 

مقاطعات  والمتضببببببمن إرداث 2018

 وفي بع إداريببة في المببدن الكبرإل 

تنظيمها  وتحديد قواعدالمدن الجديدة 

 ،وسيرها

 

 التنفيذي رقم وبمقتضبببب  المرسببببوم -

خ 90-174 ذي القعبببدة  16في  المؤر 

سببببببنبببة يونيو  9الموافق  1410عبببام 

البببذي يحبببدد كيفيبببات تنظيم  1990

مصبببالب التربية عل  مسبببتوإل الو ية، 

 ، موالمتم  ل ، المعد  وسيرها

 

قم رالتنفيذي وبمقتضبببب  المرسببببوم  -

خ 94-265 ربيع األول  29في  المؤر 

سببببببتمبر سبببببنة  6الموافق  1415عام 

الذي يحدد صببببببالريات وزير  1994

 التربية الوطنية،

 

قم رالتنفيذي  وبمقتضبببب  المرسببببوم -

خ 95-54 رمضبببان عام  15في  المؤر 

 1995فبراير سنة  15الموافق  1415

 الذي يحدد صالريات وزير المالية،

 

 التنفيذي رقم وبمقتضبببب  المرسببببوم -

خ 15-141 شببببببعبان عام  9في  المؤر 

 2015 مايو سببببببنة 28الموافق  1436

ة ـببببببببالمقاطع مـببببببببن تنظيـببببببببوالمتضببم

 ،وسيرهاة ــاإلداري
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 يقررون ما يأتي :

 

تطبيقببا ألركببام المببادة المووادة ا ولى : 

م ـبببـبببي رقـبببـبببوم الرئاسـبببمن المرس 18

خ 18-337  يـربيع الثان 17في  المؤر 

ديسبببمبر سبببنة  25الموافق  1440عام 

 و المتضبببمن  إرداث مقاطعات 2018

داريببة في المببدن الكبرإل و في بع  إ

وتحديد قواعد تنظيمها   المدن الجديدة

من المرسببببوم  15و سببببيرها، و المادة 

خ 141-15م ـببرق ذيـببالتنفي ي ـببف المؤر 

مايو   28الموافق  1436شعبان عام  9

والمتضمن تنظيم المقاطعة  2015سنة 

اإلدارية وسببببببيرها، يهدف هذا القرار 

ة  ـببة المنتدبـببم المديريـببد تنظيـببإل  تحدي

للتربيببة في مصبببببببالب و مكبباتببب عل  

مسببتوإل المقاطعات اإلدارية في بع  

الو يبببات و في المبببدن الكبرإل وفي 

 بع  المدن الجديدة.

 

المنتببدبببة تنظم المببديريببة :  2المووادة 

 : (2مصلحتين ) للتربية في

 ،وا متحاناتمصلحة التمدر   -1

مصلحة متابعة تسيير المستخدمين  -2

 .والمؤسسات المدرسية

 

تشبببببم  مصبببببلحة التمدر  :  3المادة 

 : (2) وا متحانات مكتبين

 واألنشببببببطة الثقافيةالتمدر   أ( مكتب

 ،والرياضية

 .وا متحاناتمكتب التوجيه ( ب

 

تشببببببم  مصببببببلحة متابعة :  4المادة 

والمؤسبببببسبببببات تسبببببيير المسبببببتخدمين 

 : (2مكتبين ) المدرسية

 

متابعة تسبببببيير المسبببببتخدمين  أ( مكتب

 ،والتكوين

مكتب متابعة تسبببيير المؤسبببسبببات ( ب

 المدرسية والنشاط ا جتماعي.

 

تحبببدد مهبببام المصبببببببببالب :  5الموووادة 

أعاله، بموجببب  والمكبباتببب المببذكورة

 قرار من وزير التربية الوطنية.

 

ينشببببببر هبببذا القرار في  : 6الموووادة 

ة ـبببببببة للجمهوري  ـبببببببدة الرسمي  ـبببببببالجري

 ة.عبي  ة الش  يمقراطي  ة الد  الجنائري  

 

ر بالجنائر  عام ربيع األول  23 فيرر 

 .2019سنة  نوفمبر 20الموافق  1441

 وزير المالية

 محمد لو ال

 الوطنية التربية وزير

 بلعابد الحكيم عبد

 منه وبتفويض ا ول الوزير ع 

 العمومية للوظيفة العام المدير

 اإلداري واإلصالح

 بوشمال بلقاسم
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 الشعبية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية

 

خ ؤر  ـم 43-20م ـذي ر ـوم تنفيـمرس

 1441جمووادى الثووانيووة عووام  17في 

، 2020فبراير سوووووونوووة  11الموافق 

يتضوووووم  إنشووووواء متوسوووووطات وإلغاء 

 أخرى.

 

 الوزير األول، إن  

 

تربيبببة  - ل تقرير وزير ا بنببباء عل  

 الوطنية،

 

وبناء عل  الدستور،  سيما المادتان  -

 ( منه،2 )الفقرة 143و 99-4

 

 04-08وبمقتضبببببب  القبببانون رقم  -

خ  1429م عبببام محر   15في  المؤر 

 2008سبببببببنبببة  يبنبببايبر 23البمبوافبق 

والمتضببببببمن القانون التوجيهي للتربية 

 منه، 82الوطنية،  سيما المادة 

 

وبمقتضببب  المرسبببوم الرئاسبببي رقم  -

خ 14-01 ل عام ربيع األو   3في  المؤر 

نة  يناير 5الموافق  1435  2014سبببببب

الذي يحدد كيفيات تسببمية المؤسببسببات 

عادة  واألماكن باني العمومية أو إ والم

 تسميتها،

 

وبمقتضببب  المرسبببوم الرئاسبببي رقم  -

خـالم 19-370  ادإل ـــل جمي أو  ـــف ؤر 

 

         قـببببببـببببببالمواف 1441ام ـبببببب  عـبببببباألول

والمتضبببمن  2019ديسبببمبر سبببنة  28

 تعيين الوزير األول،

 

وبمقتضببب  المرسبببوم الرئاسبببي رقم  -

خ 20-01 جمادإل األول   6في  المؤر 

جببانفي سببببببنببة  2الموافق  1441عببام 

والمتضببببببمن تعيين أعضببببببباء  2020

 الحكومة،

 

 : يرسم ما يأتي

 

تنشببأ، ابتداء من موسببم المادة ا ولى: 

، 2019-2018البببدخول المبببدرسببببببي 

المتوسببببببطبببات المبببذكورة في الملحق 

 األول بهذا المرسوم.

 

من موسببببببم  بتببداءاتلغ ، :  2المووادة 

 2019-2018البببدخول المبببدرسبببببببي 

المتوسببببببطبببات المبببذكورة في الملحق 

 الثاني بهذا المرسوم.

 

ينشببببببر هذا المرسببببببوم في :  3المادة 

ة ـبببببببة للجمهوري  ـبببببببالرسمي  دة ـبببببببالجري

يمقراطي ة الش عبي ة.  الجنائري ة الد 

 

ر بالجنائر  جمادإل الثانية عام  17في رر 

 .2020فبراير سنة  11الموافق  1441

 ولالوزير ا 

 عبد العزيز جراد
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 الملحق ا ول

 2018/2019 ائمة المتوسطات المنشأة للسنة الدراسية 

 

رمز 

 الوالية
 الوالية

رمز 

 البلدية
 البلدية

ر م 

التعريف 

 الوطني

 العنوان تسمية المؤسسة

 21 01 أدرار 01
 -أو د أرمد 

 تمي
 متوسطة زاوية سيدي البكري 8850

زاوية سيدي 

 البكري

 ري بن سونة متوسطة الشهيد بسكري محمد 8851 الشلف 01 02 الشلف 02

 األيواط 03
 مسكن 800متوسطة ري  8852 األيواط 01 03

مسكن  800ري 

 األيواط -عدل 

 وأفل -الجديد القطب  متوسطة الشهيد مدني شنافي 8853 أفلو 13 03

 باتنة 05
 8854 باتنة 01 05

دين خمري يمتوسطة األخوين الشه

 عيس  ولحسن ابني عيس 
 باتنة

 أريب -مناتة  متوسطة مناتة 8855 أريب 16 05

 متوسطة علب بوعصيد 8856 بسكرة 01 07 بسكرة 07
 –علب بوعصيد 

 بسكرة

 متوسطة بشار الجديدة 8857 بشار 01 08 بشار 08
 –الجامعي الحي 

 بشار

 8858 البويرة 01 10 البويرة 10
 متوسطة آي  راشد محمد

 ايدير
 البويرة
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 الملحق ا ول )تابع(

 

رمز 

 الوالية
 الوالية

رمز 

 البلدية
 البلدية

ر م 

التعريف 

 الوطني

 العنوان تسمية المؤسسة

 تبسة 12

 متوسطة قرية مرجة 8859 الشريعة 03 12
 –قرية مرجة 

 الشريعة

 متوسطة الشهيد رابحي أرمد بن رفيظ 8860 الوننة 19 12

قرية سيدي صالب 

– 

 الوننة

 تلمسان 13

 تلمسان –بوجليدة  متوسطة بوجليدة الجديدة 8861 تلمسان 01 13

 عين تالوت متوسطة تاجموت 8862 عين تالوت 03 13

 متوسطة خميستي 8863 الحناية 26 13
 –ري خميستي 

 الحناية

 متوسطة عقبة بن نافع 8864 مغنية 27 13
 –عقبة بن نافع 

 مغنية

 تيني وزو 15

 تيمينارت –أبينار  متوسطة أماتوي محمد 8865 تيمينارت 08 15

 آي  شفعة متوسطة آي  شفعة 8866 آي  شفعة 13 15

 أكرو متوسطة ناشف محمد 8867 أكرو 44 15

 زيكي بني متوسطة راجمي بلعيد 8868 بني زيكي 46 15
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 الملحق ا ول )تابع(

 

رمز 

 الوالية
 الوالية

رمز 

 البلدية
 البلدية

ر م 

التعريف 

 الوطني

 العنوان تسمية المؤسسة

16 

 الجنائر

 شرق

 براقي –ري المرجة  متوسطة المرجة الجديدة 8869 براقي 14 16

 الكاليتو  _الدالية  مسكن 928متوسطة ري  8870 الكاليتو  33 16

 الجنائر

 وسط
 متوسطة المدنية الجديدة 8871 المدنية 03 16

 –ري ديار الشمب 

 المدنية

 الجنائر

 يرب
 المعالمة 46 16

8872 
 متوسطة سيدي عبد هللا

 1الجديدة 

 10000ري 

 عبد هللا سيدي –مسكن 

8873 
 متوسطة سيدي عبد هللا

 2الجديدة 

 10000ري 

 عبد هللا سيدي –مسكن 

 الجلفة 17

 الجلفة متوسطة ري هواري بومدين 8874 الجلفة 01 17
 القديد متوسطة أم الشقاق 8875 القديد 03 17

 8876 راسي بحبب 04 17
 متوسطة المجاهد بن سيدي

 محمد
 راسي بحبب

17 07 
في  
 البطمة

 في  البطمة متوسطة في  البطمة 8877

17 12 
سيدي 
 باينيد

 باينيدسيدي  متوسطة سد أم الدروع 8878
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 الملحق ا ول )تابع(

 

رمز 

 الوالية
 الوالية

رمز 

 البلدية
 البلدية

ر م 

التعريف 

 الوطني

 العنوان تسمية المؤسسة

 الميلية متوسطة أو د عربي 8879 الميلية 09 18 جيج  18

 سطيف 19
 شوف لكداد متوسطة شوف لكداد الجديدة 8880 سطيف 01 19

 صالب باي سديرة بن متوسطة محمد الطاهر 8881 صالب باي 39 19

 عين الحجر القادر متوسطة الشهيد فاللي عبد 8882 عين الحجر 03 20 سعيدة 20

 سكيكدة –ري النفناف  متوسطة بولكلوؤ عبد الحميد 8883 سكيكدة 01 21 سكيكدة 21

22 
 سيدي
 بلعبا 

22 01 
سيدي 
 بلعبا 

 محمد متوسطة الشهيد سويدي 8884
 –مسكن  600ري 

 سيدي بلعبا 

22 14 
سيدي 
 لحسن

8885 
 متوسطة سليمان بن طوبال

 المدعو لخضر
 سيدي لحسن

 متوسطة قواسمي بشير 8886 وادي العنب 06 23 عنابة 23
 سكن 200ري 

 1 ذراع الريش رقم
 وادي العنب

 قالمة 24
24 04 

وادي 
 النناتي

8887 
الحميد  متوسطة الشهيد صقر عبد
 المدعو عين تراب

 وادي النناتي

 خنارة متوسطة خنارة الجديدة 8888 خنارة 15 24
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 الملحق ا ول )تابع(

 

رمز 

 الوالية
 الوالية

رمز 

 البلدية
 البلدية

ر م التعريف 

 الوطني
 العنوان تسمية المؤسسة

 الخروب 06 25 قسنطينة 25

 متوسطة علي منجلي 8889

 مسكن 500ري 

 الوردة الجوارية

 –علي منجلي  20

 الخروب

 متوسطة عقون عبد المجيد 8890
 –مسكن  3000ري 

 ماسينيسا

8891 
 مسكن 3000متوسطة ري 

 ماسينيسا

 مسكن 3000ري 

المدينة الجديدة ماسينيسا 

 الخروب –

 متوسطة بن سالم عبد القادر 8892 نكمارية 15 27 مستغانم 27
 –دوار أو د جلول 

 نكمارية

 ورقلة –تازقرارت  متوسطة تازقرارت 8893 ورقلة 01 30 ورقلة 30

 وهران 31

 بئر الجير –ري بلقايد  متوسطة الشهيد تموح محمد 8894 بئر الجير 03 31

 8895 السانية 05 31
 – مسكن 1500متوسطة ري 

 عين البيضاء

 – مسكن 1500ري 

 عين البيضاء وهران

 الكرمة متوسطة المجاهد رجازي محمد 8896 الكرمة 17 31



25 
 

 الملحق ا ول )تابع(

 

رمز 

 الوالية
 الوالية

رمز 

 البلدية
 البلدية

ر م التعريف 

 الوطني
 العنوان تسمية المؤسسة

 07 32 البي  32

األبي  

 سيدي

 الشي 

 يعل متوسطة بوعرفة الدين بن 8897
 –الحي الجديد 

 األبي  سيدي الشي 

 إيليني 33

 ري إفري الجديدةمتوسطة إفري  8898 جان  02 33

33 04 
برج عمر 

 إدريب
8899 

 متوسطة الرائد برج عمر

 إدريب
 برج عمر إدريب

34 
 برج

 بوعريريج

 8900 بن داود 06 34
 متوسطة األخوين الشهيدين

 بلجر ولخضر وعمارة
 بن داود

 8901 الياشير 07 34
 متوسطة المجاهد المتوفي

 فجيري ساعد
 الياشير

 8902 بوقو  04 36 الطارف 36
 متوسطة الشهيد أرمد

 خنوشي
 بوقو  –عين الكبير 

 األزهرية متوسطة األزهرية الجديدة 8903 األزهرية 04 38 تيسمسيل  38

 الوادي 39
 8904 الوادي 01 39

 مسكن 1300متوسطة ري 
 جامعة

مسكن  1300ري 
 الوادي –جامعة 

 مسكن 970متوسطة ري  8905 جامعة 28 39
 – مسكن 970ري 

 جامعة
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 الملحق ا ول )تابع(

 

رمز 

 الوالية
 الوالية

رمز 

 البلدية
 البلدية

ر م التعريف 

 الوطني
 العنوان تسمية المؤسسة

 تيبازة 42

 8906 تيبازة 01 42
 متوسطة الشهيد كربوب

 جلول
 تيبازة

 فوكة 17 42

 فوكة –عين الحجر  1962مار   19متوسطة  8907

8908 
 المتوفي متوسطة المجاهد

 عالن العربي
 فوكة –ري بن هني 

 مسلمون متوسطة الشهيد رمادن محمد 8909 مسلمون 22 42

42 28 
رجرة 

 النص
8910 

 متوسطة المجاهد المتوفي

 بلميلود عبد هللا
 رجرة النص

 ميلة 43
43 21 

مينار 
 زارزة

8911 
 متوسطة مينار زارزة

 الجديدة
 مينار زارزة

 8912 سيدي خليفة 27 43
 متوسطة الشهيد بن السعدي

 العيد
 سيدي خليفة

 النعامة 45

 مشرية –الحي الجنوبي  متوسطة رمدان خوجة 8913 مشرية 02 45

45 03 
عين 
 الصفراء

 متوسطة الفتب 8914
 قصر سيدي

 عين –بوتخي  
 الصفراء
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 الملحق ا ول )تابع(

 

رمز 

 الوالية
 الوالية

رمز 

 البلدية
 البلدية

التعريف ر م 

 الوطني
 العنوان تسمية المؤسسة

 يلينان 48

 ري مينا متوسطة الشهيد عابد محمد 8915 يلينان 01 48

 8916 مازونة 22 48
 متوسطة المجاهد بن شعبان

 محمد
 ري الحساسنة

 8917 يل  25 48
 مسكن 920متوسطة ري 

 سيدي مسعود

 – مسكن 920ري 

 – ري سيدي مسعود

 يل 

 8918 داودبن  35 48
 متوسطة الشهيد عامر عامر

 عبد القادر بن قدور

 –ري سامطال 

 بن داود
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 الثانيالملحق 

 2018/2019ة الملغاة للسنة الدراسي المتوسطات ائمة 

 

رمز 

 الوالية
 الوالية

رمز 

 البلدية
 البلدية

ر م التعريف 

 الوطني
 العنوان تسمية المؤسسة

 تبسة 12

 07359 تبسة 01 12
 متوسطة علية معمر

 ترميمها( )تغلق مؤقتا إل  ياية
 تبسة

 03549 العقلة 13 12
 متوسطة العقلة الجديدة

 )الغلق النهائي(
 العقلة

 تيني وزو 15

 00940 تيمينارت 08 15
 متوسطة أماتوي محمد

 )هدم (
 تيمينارت

 آي  شفعة متوسطة آي  شفعة )هدم ( 03613 آي  شفعة 13 15
 أكرو )هدم ( متوسطة ناشف محمد 03612 أكرو 44 15

 بني زيكي )هدم ( متوسطة راجمي بلعيد 03616 بني زيكي 46 15

 03925 آي  تودرت 67 15
 متوسطة آي  تودرت الجديدة

 )تحول إل  ثانوية(
 آي  تودرت

22 
سيدي 
 بلعبا 

22 01 
سيدي 
 بلعبا 

01673 
 متوسطة جابر بن ريان

 تهيئتها( إلعادة)تلغ  بصفة مؤقتة 
 سيدي بلعبا 
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 )تابع( الملحق الثاني

 

رمز 

 الوالية
 الوالية

رمز 

 البلدية
 البلدية

ر م التعريف 

 الوطني
 العنوان تسمية المؤسسة

 قسنطينة 25

 03779 قسنطينة 01 25

 متوسطة درابلي عالوة. ري

 البير سابقا )تهدم إلعادة

 بنائها(

 قسنطينة

 08891 الخروب 06 25

مسكن المدينة  3000متوسطة ري 

 الجديدة ماسينيسا

 )تحول إل  مدرسة ابتدائية(

 الخروب

 04 33 إيليني 33
برج عمر 

 إدريب
02357 

 متوسطة الرائد برج عمر

 إدريب )تحول إل  إقامة

 لألساتذة(

برج عمر 

 إدريب

 02798 مسلمون 22 42 تيبازة 42
متوسطة الشهيد رمادن محمد القديمة 

 )تهدم(
 مسلمون

 03 45 النعامة 45
عين 

 الصفراء
03152 

 متوسطة الفتب القديمة )تهدم

 جنئيا(
 عين الصفراء
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 

خ مؤر   44-20مرسوووووووم تنفيذي ر م 

 1441جمووادى الثووانيووة عووام  17في 

، 2020فبراير سوووووونوووة  11الموافق 

 .وإلغاء أخرىيتضم  إنشاء ثانويات 

 

 الوزير األول، إن  

 

ة ـببر التربيـببر وزيـبب  تقريـبباء علـبببن -

 الوطنية،

 

وبناء عل  الدستور،  سيما المادتان  -

 ( منه،2 )الفقرة 143و 99-4

 

 04-08وبمقتضبببببب  القبببانون رقم  -

خـببالم  1429ام ـببم عر  ـببحـببم 15في  ؤر 

 2008سبببببببنبببة  يبنبببايبر 23البمبوافبق 

والمتضببببببمن القانون التوجيهي للتربية 

 منه، 82الوطنية،  سيما المادة 

 

وبمقتضببب  المرسبببوم الرئاسبببي رقم  -

خ 14-01 ل عام ربيع األو   3في  المؤر 

نة  يناير 5الموافق  1435  2014سبببببب

الذي يحدد كيفيات تسببمية المؤسببسببات 

عادة  واألماكن باني العمومية أو إ والم

 تسميتها،

 

 

 

 

 

 

وبمقتضببب  المرسبببوم الرئاسبببي رقم  -

خ 19-370 ل جبمبببادإل فبي أو   البمبؤر 

             قـببببببببببببببالبببمبببواف 1441األولببب  عبببام 

والمتضبببمن  2019ديسبببمبر سبببنة  28

 تعيين الوزير األول،

 

وبمقتضببب  المرسبببوم الرئاسبببي رقم  -

خـبببببالم 20-01 ادإل ـبببببجم 6ي ـبببببف ؤر 

جانفي  2ق ـالمواف 1441ام ـ  عـاألول

والمتضمن تعيين أعضاء  2020سنة 

 الحكومة،

 

 يرسم ما يأتي :

 

أ، ابتداء من موسم ـتنشالمادة ا ولى : 

، 2019-2018البببدخول المبببدرسببببببي 

ات المذكورة في الملحق األول ـانويـالث

 بهذا المرسوم.

 

تلغ ، ابتببداء من موسببببببم  : 2المووادة 

، 2019-2018البببدخول المبببدرسببببببي 

ورة في الملحق الثاني ـات المذكـالثانوي

 بهذا المرسوم.

 

ينشببببببر هذا المرسببببببوم في  : 3المادة 

 ةـبببببللجمهوري   ةـبببببسمي  الر  دة ـبببببريـبببببالج

 .ةعبي  الش   ةيمقراطي  الد   ةالجنائري  

 

ر بالجنائر جمادإل الثانية عام  17 في رر 

 .2020فبراير سنة  11الموافق  1441

 ولالوزير ا 

 ادعبد العزيز جر
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 الملحق ا ول

 2018/2019 ائمة الثانويات المنشأة للسنة الدراسية 

 

 تسمية المؤسسة العنوان

ر م 

التعريف 

 الوطني

 البلدية
رمز 

 البلدية
 الوالية

رمز 

 الوالية

 8919 ثانوية الشهيد بشروقي أرمد الشلف -  لة عودة
 

 الشلف
02 01 

 

 

 الشلف

 

 

 

02 

 - ري بن سونة

 الشلف
 8920 ثانوية الشهيد بسكري محمد

 29 02 تجنة 8921 ثانوية الشهيد رباشي عبد القادر تجنة مركن

 - مسكن 800ري 

 األيواط
 03 األيواط 01 03 األيواط 8922 ثانوية ميموني عبد القادر

 04 م البواقيأ 23 04 عين فكرون 8923 ثانوية بكوش الدراجي عين فكرون
 05 باتنة 52 05 شير 8924 ثانوية شير شير

-ري أول نوفمبر
 تبسة

 01 12 تبسة 8925 ثانوية المجاهد بوكوبة
 12 تبسة

بئر  -ري الجيني
 العاتر

ثانوية الشهيد عمر عل  بن 
 رابب

 02 12 بئر العاتر 8926

 13 تلمسان 01 13 تلمسان 8927 ثانوية الكدية تلمسان

 14 تيارت 26 14 توسنينة 8928 ثانوية توسنينة مركن توسنينة
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 )تابع( الملحق ا ول

 

 تسمية المؤسسة العنوان
ر م 

التعريف 
 الوطني

 البلدية
رمز 
 البلدية

 الوالية
رمز 
 الوالية

 01 15 تيني وزو 8929 ثانوية واد فالي الجديدة تيني وزو
 

 تيني وزو

 

15 
 14 15 فريقات 8930 ثانوية فريقات فريقات

 67 15 آي  تودرت 8931 ثانوية آي  تودرت آي  تودرت

برج  - درقانة

 الكيفان
 شرق-الجنائر 30 16 برج الكيفان 8932 ثانوية درقانة الجديدة

 

 

 

16 

 38 16 رويبةال 8933 رويبة الجديدةالثانوية  الرويبة

 -شارع طرابلب 19

 داي رسين
 وسط-الجنائر 17 16 رسين داي 8934 ثانوية مالك بن نبي

 10000موقع 

مسكن بيع 

 المعالمة -باإليجار

 يرب-الجنائر 46 16 المعالمة 8935 ثانوية سيدي عبد هللا الجديدة

 –سيدي زروق 

 سيدي معروف
 8936 ثانوية راشدي محمد بن براهيم

سيدي 

 معروف
 18 جيج  10 18

 57 19 وادي البارد 8937 ثانوية وادي البارد وادي البارد
 سطيف

19 

 58 19 الطاية 8938 ثانوية الطاية الطاية 
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 الملحق ا ول )تابع(

 

 تسمية المؤسسة العنوان
ر م 

التعريف 
 الوطني

 البلدية
رمز 
 البلدية

 الوالية
رمز 
 الوالية

 20 سعيدة 06 20 يوب 8939 ثانوية رشمان محمد يوب

 -مسكن  600ري 

 سيدي بلعبا 
 8940 بن جديد الشاذليثانوية 

سيدي 

 بلعبا 
 22 سيدي بلعبا  01 22

 05 24 ملوكةات 8941 ثانوية وشام مسعود ملوكةات
 24 قالمة

 15 24 خنارة 8942 ثانوية الشهيد أرمد برايتة خنارة
ري شعاب 
 - الرصا 
 قسنطينة

بن قاجة فاطمة ثانوية الشهيدة 
 النهراء

 01 25 قسنطينة 8943

 
 قسنطينة

 
25 

 –ري بكيرة العليا 
 رامة بوزيان

 8944 ثانوية الشهيد مرزوق رابب
رامة 
 بوزيان

25 02 
 –ري جلولية 
 رامة بوزيان

ثانوية المجاهد المتوفي رميدة 
 اسماعي 

8945 

 8946 ثانوية أو د إبراهيم أو د إبراهيم
أو د 

 براهيمإ
26 12 

 المدية
26 
 

 61 26 سدراية 8947 ثانوية الشهيد رابب درموش سدراية
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 الملحق ا ول )تابع(

 

 تسمية المؤسسة العنوان
ر م 

التعريف 
 الوطني

 البلدية
رمز 
 البلدية

 الوالية
رمز 
 الوالية

 ختوتي سد الجير
ثانوية الفقيه أبو العبا  

 الونشريسي
8948 

ختوتي سد 

 الجير
 28 المسيلة 32 28

 البرمة
ثانوية الشهيد بوينالة محمد 

 صالب
 30 ورقلة 21 30 البرمة 8949

 بئر – يداري بلق
 الجير

 03 31 بئر الجير 8950 ثانوية المجاهد بلبشير أرمد
 31 وهران

الشهايرية عين 
 البية

 26 31 عين البية 8951 ثانوية الشهيد بن نعوم بن زرقة

 32 البي  17 32 الشقيق 8952 محمد ثانوية سماري الشقيق
 33 إيليني 02 33 جان  8953 بن الخطابثانوية عمر  جان  - فريإري 

 العيون
 ثانوية بشاينية محمد الطاهر 

 بن عبد الررمن
 36 الطارف 07 36 العيون 8954

ري القطب 
 1300الجامعي 
 الوادي - مسكن

 39 الوادي 01 39 الوادي 8955 ثانوية المجاهد بن عون لخضر
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 الملحق ا ول )تابع(

 

 تسمية المؤسسة العنوان
ر م 

التعريف 
 الوطني

 البلدية
رمز 
 البلدية

 الوالية
رمز 
 الوالية

 340الحي الجديد 

مسكن طريق 

 خنشلة - فرنق 

 ثانوية الشهيد مصا  رابب 

 بن بلقاسم
8956 

 

 خنشلة

 

40 01 

 

 خنشلة

 

40 

المنطقة العمرانية 

 -عدل  -الجديدة 

 خنشلة

ثانوية الشهيد رصروري محمد 

 الطيب بن ابراهيم
8957 

طريق عين 

 خنشلة - البيضاء
 8958 ثانوية خنشلة الجديدة

 الحدادة
د صالب بن ثانوية كشريد محم  

 دمحم  
 41 سوق أهرا  10 41 الحدادة 8959

 بورقيقة
ثانوية المجاهد المتوفي محمد 

 نكاي
 05 42 بورقيقة 8960

 

 تيبازة

 

42 

 - مسكن 850

 رجوط

ثانوية المجاهد المتوفي روايجي 

 جياللي
 08 42 رجوط 8961

 بني ميلك
علي ثانوية المجاهد المتوفي 

 شريف المدعو زوبير
 27 42 بني ميلك 8962
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 الملحق ا ول )تابع(

 

 تسمية المؤسسة العنوان
ر م 

التعريف 
 الوطني

 البلدية
رمز 
 البلدية

 الوالية
رمز 
 الوالية

مينار زارزة 

 مركن

ثانوية معركة مشت  جنان 

 درعون
8963 

مينار 

 زارزة
 43 ميلة 21 43

 8964 ثانوية أرمد بن بلة مشرية -ري الفتب

  02 45 مشرية

 النعامة

 

45 

 –الحي الجنوبي 

 مشرية
 8965 ثانوية رمدان خوجة

 11 45 قصدير 8966 ثانوية قصدير قصدير

–ري الواجدة 

 راسي القارة

ثانوية المجاهد المرروم 

 بكراوي محمد بن محمد
8967 

راسي 

 القارة
 47 يرداية 12 47
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 الملحق الثاني

 2018/2019 ائمة الثانويات الملغاة للسنة الدراسية 

 

 تسمية المؤسسة العنوان

ر م 

التعريف 

 الوطني

 البلدية
رمز 

 البلدية
 الوالية

رمز 

 الوالية

 -سونة  نري ب
 الشلف

ثانوية الشهيد بسكري محمد     
 ) تحول إل  متوسطة(

 01 02 الشلف 08920
 
 الشلف

02 

 سطيف
شوف  –ثانوية بويمة عمار 

ل  إمؤقتا  لكداد )تحول
 متوسطة(

 01 19 سطيف 07509
 

 سطيف
 
19 

 عين أولمان مركن
ثانوية بن نويوة عبد القادر 

 )تهدم إلعادة بنائها(
 28 19 أولمانعين  04626

 -ري العصافير 
 خنارة

ثانوية أرمد برايتة القديمة 
 (متوسطة)تحول إل  

 24 قالمة 15 24 خنارة 01797

شارع عدة  2
 وهران - دراعبدالق

ثانوية عدة عبد القادر )تحول 
 (إل  معهد لتكوين المعلمين

 31 وهران 01 31 وهران 04833

 جان  - فريإري 
         ثانوية عمر بن الخطاب 
 )تحول إل  متوسطة(

 33 إيليني 02 33 جان  02355
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 الملحق الثاني )تابع(

 تسمية المؤسسة العنوان
ر م 

التعريف 
 الوطني

 البلدية
رمز 
 البلدية

 الوالية
رمز 
 الوالية

بالقرب من ري 

-مسكن  200

 تيسمسيل 

  ثانوية أرمد بن يحي

 )تهدم( الونشريسي
 01 38 تيسمسيل  03857

 تيسمسيل 
 

38 

 02 38 برج بونعامة 02564 ثانوية ساردو عبد القادر )تهدم( برج بونعامة

 مينار زارزة

ثانوية معركة مشتة جنان 

 درعون

 )تحول إل  متوسطة(

 43 ميلة 21 43 مينار زارزة 05083

 - الحي الجنوبي

 مشرية

 ثانوية رمدان خوجة القديمة

 )تحول إل  متوسطة(
 45 النعامة 02 45 مشرية 02946
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 

خ  17-20مرسوووووووم تنفيذي ر م  مؤر 

 1441جموووادى الثوووانيوووة عوووام  2في 

، 2020جوووانفي سوووووونوووة  27الموافق 

صة  يتضم  توزيع االعتمادات الماص 

ة  لوزير التربيووة الوطنيووة م  ميزانيوو 

سووويير بموجق  انون المالية لسووونة الت  

2020 . 

 

 الوزير األول، إن  

 

 ة،بناء عل  تقرير وزير المالي   -

 

ان تستور،  سيما الماد  وبناء عل  الد   -

 ( منه،2الفقرة ) 143و 99-4

 

 17-84وبمقتضبببببب  القبببانون رقم  -

خ  1404ال عبببام شبببببببو   8في  المؤر 

ق والمتعل   1984يوليو سببنة  7الموافق 

 م،ل والمتم  ة، المعد  المالي  بقوانين 

 

 14-19وبمقتضبببببب  القبببانون رقم  -

خـببالم ام ـببي عـببع الثانـببربي 14ي ـببف ؤر 

ديسببببببمبر سببببببنببة  11الموافق  1441

ة لسببنة والمتضببمن قانون المالي   2019

2020، 

 

وبمقتضببب  المرسبببوم الرئاسبببي رقم  -

خ 19-370 فبي أول جبمبببادإل  البمبؤر 

               البببببمبببببوافبببببق 1441األولببببب  عبببببام 

والمتضبببمن  2019ديسبببمبر سبببنة  28

 تعيين الوزير األول،

 

وبمقتضببب  المرسبببوم الرئاسبببي رقم  -

خ 20-01 جمادإل األول   6في  المؤر 

جببانفي سببببببنببة  2الموافق  1441عببام 

والمتضببببببمن تعيين أعضببببببباء  2020

 الحكومة،

 

 يرسم ما يأتي:

 

عتمبببادات ع ا توز   : الموووادة ا ولى

ر مبلغهبببا بسبببببببعمبببائبببة وأربعببة المقبببد  

ئة ووارد  ما يارا وسببببببت وعشببببببرين مل

وثمانين مليونا وسبعمائة وثمانية آ ف 

  د.ج( 724.681.708.000)دينار 

ة لوزير التربية الوطنية والمخصببببصبببب  

سببببببيير بموجببب قببانون ة الت  من مينانيبب  

، طبقبا للجبدول 2020ة لسببببببنبة المباليب  

 الملحق بهذا المرسوم.

 

وزير المالية ووزير يكلف  : 2المادة 

التربيببة الوطنيببة، كبب  فيمببا يخصبببببببه، 

بتنفيذ هذا المرسببببببوم الذي ينشببببببر في 

ة ـبببببببة للجمهوري  ـبببببببسمي  دة الر  ـبببببببالجري

 ة.ـعبي  ة الش  ـيمقراطي  ة الد  ـالجنائري  

 

جمادإل الثانية عام  2ر بالجنائر في رر  

 .2020جانفي سنة  27الموافق  1441

 الوزير ا ول

 جراد عبد العزيز
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 الجدول الملحق

 2020االعتمادات الماصصة لوزير التربية الوطنية لسنة 

 م  ميزانية التسيير والموزعة بالترتيق في  أل باب

 
ر م 
 ا بواب

 العناوي 
االعتمادات 

 الماصصة )دج(
 
 
 
 
 
 
 
 

31-01 
31-02 
31-03 

 
 
 
 
 
32-01 

 
 
 

33-01 
33-02 
33-03 
33-04 

 
 
 
 
34-01 
34-02 
34-03 
34-04 

 الفرع ا ول
 فرع وحيد

 الفرع الجزئي ا ول
 المصالح المر زية
 العنوان الثالث
 وسائأل المصالح
 القسم ا ول

 مرتبات العمأل –الموظفون 
 الراتب الرئيسي للنشاط.... –نية اإلدارة المرك

 ات والمنب المختلفةـالتعويض –اإلدارة المركنية 
المسببببببتخدمون المتعاقدون،  –اإلدارة المركنية 

واشببببببتراكبات الرواتبب، منب ذات طبابع عبائلي 
 ...............................ا جتماعي... الضمان

 مجموع القسم األول
 القسم الثاني

 المعاشات والمنح –الموظفون 
 ...ريوع روادث العم ...... –مركنية اإلدارة ال

 مجموع القسم الثاني
 القسم الثالث

 التكاليف االجتماعية-الموظفون
 المنب العائلية.................. –اإلدارة المركنية 
 المنب ا ختيارية.............. –اإلدارة المركنية 
 الضمان ا جتماعي.......... –اإلدارة المركنية 
المسبببببببباهمببة في الخببدمببات  –اإلدارة المركنيببة 

 .......................................ا جتماعية....
 مجموع القسم الثالث

 القسم الرابع 
 ا دوات وتسيير المصالح

 تسديد النفقات.................. –اإلدارة المركنية 
 األدوات واألثاث.............. –اإلدارة المركنية 
 اللوازم.......................... –اإلدارة المركنية 

 التكاليف الملحقة.............. –المركنية  اإلدارة

 
 
 
 
 
 
 
 

200.000.000 
202.000.000 

 
 

27.000.000 

 429.000.000 
 
 

350.000 
350.000 

 
 

2.000.000 
120.000 

101.500.000 
 

11.262.000 

114.882.000 
 
 

14.250.000 
1.280.000 
3.200.000 
11.305.000 
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 )تابع( الجدول الملحق
 

ر م 
 العناوي  ا بواب

االعتمادات 
 الماصصة )دج(

34-05 
34-42 

 
34-90 
34-92 
34-97 

 
 
 
 
 

35-01 
 
 

 
36-01 

36-21 

36-22 

 

 

36-31 

36-32 

 

 

36-35 

 

36-39 

 

36-43 

 األلبسة..................... -اإلدارة المركنية 
الموظفون المتعاونون  –اإلدارة المركنية 

 ................................تسديد النفقات.. –
 .......رظيرة السيارات. –اإلدارة المركنية 
 اإليجار.................... –اإلدارة المركنية 
 –النفقات القضائية  –اإلدارة المركنية 

التعويضات المترتبة عل   –نفقات الخبرة 
 ............................................الدولة..

 القسم الرابع مجموع
 القسم الاامس

 أشغال الصيانة

 .........صيانة المباني.. –اإلدارة المركنية 

 مجموع القسم الخامب

 القسم السادس

 إعانات التسيير

 للمدرسة الدولية الجنائرية بفرنسا.....إعانة 

 إعانات لمؤسسات التعليم األساسي...........

 قاتنف –إعانات لمؤسسات التعليم األساسي 

تسببببيير وردات الكشببببف والمتابعة للصببببحة 

 ........................................المدرسية..

 ..ي.والتقن إعانات لمؤسسات التعليم الثانوي

 –ات التعليم الثانوي والتقني ـإعانات لمؤسس

نفقات تسببببببيير وردات الكشببببببف والمتابعة 

 ...............................للصحة المدرسية.

ت للمعبباهببد الوطنيببة لتكوين موظفي إعببانببا

 ........................قطاع التربية الوطنية...

إعببانببة للمعهببد الوطني لتكوين مسببببببتخببدمي 

 ....................التربية وتحسين مستواهم...

إعانات لمؤسسات التعليم األساسي للطورين 

 .......األول والثاني ذات األقسام الداخلية....

410.000 
 

1.000.000 
3.200.000 
250.000 

 
 

700.000 

35.595.000 
 
 

5.500.000 

5.500.000 

 

 

400.000.000 

15.000.000.000 

 

 

129.000.000 

9.500.000.000 

 

 

100.000.000 

 

858.000.000 

 

100.000.000 

 

181.529.000 
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 الجدول الملحق )تابع(

 

ر م 

 ا بواب
 العناوي 

االعتمادات 

 الماصصة )دج(

36-49 

 
36-51 

 
36-53 

 

36-58 

 

36-59 

36-60 

36-61 

 

36-62 
 

 

 

 

 

37-01 

37-03 

37-05 

 

37-07 

37-08 

 
37-11 

 

إعببانببة للببديوان الوطني لمحو األميببة وتعليم 

 .........................................الكبار....
نة عا لديوان إ  نع والتكوين للتعليم الوطني ل
 ................................................ بعد

إعانة لمركن التموين وصببببببيانة التجهينات 

 ..............................والوسائ  التعليمية

 إعبببانبببة لبلبببديبوان البوطبنبي لبالمبتبحبببانبببات

 .......................................والمسابقات

 إعانة للمركن الوطني للوثائق البيدايوجية..

 وطني للتربية والتكوين.....إعانة للمرصد ال

إعبانبة للمركن الوطني البيبدايوجي واللغوي 

 .................................لتعليم تمازيغ ...

إعببانببة للمركن الوطني إلدمبباج ا بتكببارات 

البيبببدايوجيبببة وتنميبببة تكنولوجيبببات اإلعالم 

 ..........................وا تصال في التربية..
 مجموع القسم الساد 

 القسم السابع

 النفقات الماتلفة

 المؤتمرات والملتقيات... –اإلدارة المركنية 

 الدراسات.................. –اإلدارة المركنية 

نفقات تسيير المجلب الوطني للتربية 

 .........................................والتكوين..

 .....للبرامج...نفقات تسيير المجلب الوطني 

نفقات متعلقة بمتابعة وتقييم إصالح 

 ...............................المنظومة التربوية.

نفقات المشاركة في قمة البرنامج العالمي 

 (.............(PISAلمتابعة استيعاب التالميذ

 مجموع القسم السابع
 مجموع العنوان الثالث

 

287.000.000 
 

800.000.000 
 

178.200.000 

 

2.850.000.000 

105.000.000 

45.000.000 

 

34.000.000 

 

 

205.000.000 

30.772.729.000 
 
 

3.500.000 

1.500.000 

 

1.000.000 

138.490.000 

 

2.000.000 

 
7.290.000 
153.780.000 

31.511.836.000 
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 )تابع( الجدول الملحق

 

ر م 

 ا بواب
 العناوي 

االعتمادات 

 الماصصة )دج(

 

 

 

 

42-51 

 

 

 

 

43-02 

 

 

43-43 

43-49 

 

 
 
 
 
44-01 

 

 

 العنوان الرابع

 التدخالت العمومية

 القسم الثاني

 النشاط الدولي

 ..............نفقات تسيير اللجنة الوطنية لليونيسكو....

 مجموع القسم الثاني

 

 القسم الثالث

 النشاط التربوي والثقافي

ي المدإل فنفقات التكوين قصير  –اإلدارة المركنية 

الجنائر وفي الخارج وتحسين المستوإل لمستخدمي 

 .............................................التربية الوطنية

 .................النشاط التربوي لفائدة المهاجرين......

تخصيص للديوان الوطني لمحو األمية وتعليم الكبار 

 ......يةاألمللتكف  بجهاز ا ستراتيجية الوطنية لمحو 

 مجموع القسم الثالث

 

 القسم الرابع

 التشجيعات والتدخالت –النشاط اال تصادي 

 ............د الوطني للبحث في التربية.مساهمة للمعه

 مجموع القسم الرابع

 مجموع العنوان الرابع

 مجموع الفرع الجنئي األول

 

 

 

5.000.000 

5.000.000 
 
 
 
 
 
 

80.000.000 

400.000.000 
 

2.900.000.000 

3.380.000.000 

 

 

 

84.000.000 

84.000.000 

3.469.000.000 

34.980.836.000 
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 الجدول الملحق )تابع(
 

ر م 

 ا بواب
 العناوي 

االعتمادات 

 الماصصة )دج(

 

 

 

 

 

31-11 

 

31-12 

 

31-13 

 

 

 

 

 

 

32-11 

 

32-12 

 

 
 
 
33-11 

 
33-13 

 
33-14 

 

 الفرع الجزئي الثاني
 الالمر زية التابعة للدولةالمصالح 

 العنوان الثالث
 وسائأل المصالح
 القسم ا ول

 مرتبات العمأل –الموظفون 
 الراتب –ة ـببببة للدولـببببالمصالب الالمركنية التابع

 ....................................الرئيسي للنشاط..

 –المصبببببببببالب الالمركنيبببة التبببابعبببة للبببدولبببة  

 ......................التعويضات والمنب المختلفة..

 –المصبببببببببالب الالمركنيبببة التبببابعبببة للبببدولبببة 

ب، منب ذات ـببون، الرواتـببون المتعاقدـببالمستخدم

 ... لي واشتراكات الضمان ا جتماعيطابع عائ

 مجموع القسم األول

 

 القسم الثاني

 المعاشات والمنح –الموظفون 

ريوع  –المصبببببببالب الالمركنيبة التبابعبة للبدولبة 

 .....................................العم ....روادث 

لدولة  عة ل تاب معاش  –المصبببببببالب الالمركنية ال

 ......................الخدمة واألضرار الجسدية...

 مجموع القسم الثاني
 

 القسم الثالث
 التكاليف االجتماعية –الموظفون 

المنب  –المصبببببببالب الالمركنيببة التببابعببة للببدولببة 
 .................................................العائلية..

 الضبببمان –تابعة للدولة المصبببالب الالمركنية ال 
 ا جتماعي..............................................

المسببباهمة  –المصبببالب الالمركنية التابعة للدولة 
 .............................في الخدمات ا جتماعية.

 سم الثالثمجموع الق

 

 

 

 

 

 

 

5.200.000.000 

 

6.800.000.000 

 

540.000.000 

12.540.000.000 

 

 

 

 

2.200.000 

 

459.134.000 

461.334.000 
 

 
 

140.000.000 
 

3.000.000.000 
 

346.000.000 

3.486.000.000 
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 الجدول الملحق )تابع(
 

ر م 
 ا بواب

 العناوي 
االعتمادات 

 الماصصة )دج(
 
 
34-11 
34-12 
34-13 
34-14 
34-15 
34-91 
34-93 
34-98 

 
 
 
 
35-11 

 
 
 
 
 
 

42-12 
 

 

 القسم الرابع
 ا دوات وتسيير المصالح

 ....تسديد النفقات.... –المصالب الالمركنية التابعة للدولة 
 األدوات واألثاث.... –المصالب الالمركنية التابعة للدولة 
 اللوازم................ –المصالب الالمركنية التابعة للدولة 
 .....التكاليف الملحقة –المصالب الالمركنية التابعة للدولة 
 األلبسة................ –المصالب الالمركنية التابعة للدولة 
 رظيرة السيارات.... –المصالب الالمركنية التابعة للدولة 
 اإليجار............... –المصالب الالمركنية التابعة للدولة 
 –ة النفقات القضائي –المصالب الالمركنية التابعة للدولة 

 التعويضات المترتبة عل  الدولة........... –نفقات الخبرة 
 مجموع القسم الرابع

 القسم الاامس
 أشغال الصيانة
 .صيانة المباني...... –المصالب الالمركنية التابعة للدولة 

 مجموع القسم الخامب
 مجموع العنوان الثالث

 العنوان الرابع
 التدخالت العمومية

 القسم الثاني
 النشاط الدولي
النشاط التربوي  –المصالب الالمركنية التابعة للدولة 

 ا ستثنائي للمؤسسات التربوية.................................
 مجموع القسم الثاني

 
 

160.000.000 
32.000.000 
36.000.000 
86.700.000 
3.960.000 
13.600.000 
1.700.000 

 
2.500.000 

336.460.000 
 
 

55.000.000 

55.000.000 

16.878.794.000 
 

 
 

 
184.000.000 

184.000.000 

 
 
43-04 

 
 
43-64 

 

 القسم الثالث
 النشاط التربوي والثقافي

 التحسبببين المسبببتمر –المصبببالب الالمركنية التابعة للدولة 
وين نفقات التك –للمسببتوإل، المنظم عل  المسببتوإل الو ئي 

 .............................ما قب  الترقية ونفقات ا متحانات
ثناء تشجيع التكوين أ –المصالب الالمركنية التابعة للدولة 

 ...................الخدمة وعن بعد لمعلمي التعليم ا بتدائي.
 مجموع القسم الثالث

 
 
 

1.100.000.000 
 
 

49.000.000 

1.149.000.000 
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 الجدول الملحق )تابع(
 

ر م 
 ا بواب

 العناوي 
االعتمادات 

 الماصصة )دج(
 
 
46-04 

 
46-05 

 
 
46-06 

 
 
46-08 

 

 القسم السادس
 المساعدة والتضام  –النشاط االجتماعي 

منحبة  –المصبببببببالب الالمركنيببة التببابعببة للببدولببة 
 مدرسية خاصة لفائدة التالميذ المعوزين...........

تسبببببببديد  –الالمركنية التابعة للدولة المصبببببببالب 
النفقات الخاصبببة بمجانية الكتاب المدرسبببي لفائدة 
 التالميذ المعوزين......................................

 اقتناء –ة ـببببة للدولـببببة التابعـببببالمصالب الالمركني
معدات طبية صبببغيرة ومواد صبببيد نية للمدار  

 ........................ا بتدائية.........................
لة  لدو عة ل تاب ية ال قات  –المصبببببببالب الالمركن نف

رمالت التحسببببيب من أج  الوقاية الصببببحية في 
 الوسط المدرسي.......................................
 مجموع القسم الساد 
 مجموع العنوان الرابع
 مجموع الفرع الجنئي الثاني

 
 
 

9.000.000.000 
 
 

6.706.250.000 
 
 

51.000.000 
 
 

25.000.000 

15.782.250.000 

17.115.250.000 

33.994.044.000 
 
 
 
 
 
 
31-21 

 
31-22 

 
31-23 

 
 
 
31-31 

 الفرع الجزئي الثالث 
 مؤسسات التعليم ا ساسي والثانوي والتقني

 العنوان الثالث
 وسائأل المصالح 
 القسم ا ول

 مرتبات العمأل –الموظفون 
مؤسسات  -الالمركنية التابعة للدولة المصالب 

 الراتب الرئيسي للنشاط....... –التعليم األساسي 
 مؤسسات –المصالب الالمركنية التابعة للدولة 

 التعويضات والمنب المختلفة.. –التعليم األساسي 
 مؤسسات –المصالب الالمركنية التابعة للدولة 

المستخدمون المتعاقدون،  –التعليم األساسي 
لرواتب، منب ذات طابع عائلي واشتراكات ا

 الضمان ا جتماعي...................................
 مؤسسات –المصالب الالمركنية التابعة للدولة 

 لنشاطالراتب الرئيسي ل –التعليم الثانوي والتقني 

 
 
 
 
 
 
 

155.000.000.000 
 

202.000.000.000 
 
 
 

20.000.000.000 
 

55.000.000.000 



47 
 

 الجدول الملحق )تابع(
 

ر م 
 ا بواب

 العناوي 
االعتمادات 

 الماصصة )دج(
31-32 

 
 
31-33 

 
 
 

 مؤسببسببات –المصببالب الالمركنية التابعة للدولة 
 التعويضببببببببات والمنب –التعليم الثببانوي والتقني 

 المختلفة.................................................
 مؤسببسببات –للدولة  المصببالب الالمركنية التابعة

ون ـبببببببالمسبتخدم –ي ـبببببببم الثانوي والتقنـبببببببالتعلي
المتعبباقببدون، الرواتببب، منب ذات طببابع عببائلي 

 ..................واشتراكات الضمان ا جتماعي...
 مجموع القسم األول

 
 

71.000.000.000 
 
 
 

13.500.000.000 

516.500.000.000 
 

 

33-21 

 

33-23 

 

33-24 

 

 

33-31 

 

33-33 

 

33-34 

 

 

 القسم الثالث

 التكاليف االجتماعية –الموظفون 

 مؤسسات –المصالب الالمركنية التابعة للدولة 

 .................المنب العائلية.... –التعليم األساسي 

 مؤسسات –المصالب الالمركنية التابعة للدولة 

 .........الضمان ا جتماعي.... –التعليم األساسي 

 مؤسسات –الالمركنية التابعة للدولة المصالب 

المساهمة في الخدمات  –التعليم األساسي 

 .....................................ا جتماعية.........

 مؤسسات –المصالب الالمركنية التابعة للدولة 

 ......المنب العائلية....... –التعليم الثانوي والتقني 

 مؤسسات –دولة المصالب الالمركنية التابعة لل

 ..الضمان ا جتماعي.....-لتقنيالتعليم الثانوي وا

 مؤسسات –المصالب الالمركنية التابعة للدولة 

المساهمة في الخدمات -التعليم الثانوي والتقني

 ...........................ا جتماعية...................

 مجموع القسم الثالث

 مجموع العنوان الثالث

 ع الجنئي الثالثمجموع الفر

 مجموع الفرع األول

 ......مجموع االعتمادات الماصصة لوزير التربية الوطنية

 

 

 

 

2.648.763.000 

 

89.250.000.000 

 

 

10.892.912.000 

 

940.645.000 

 

31.500.000.000 

 

 
3.974.508.000 

139.206.828.000 

655.706.828.000 

655.706.828.000 

724.681.708.000 

724.681.708.000 

 



   
 

 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية
 الوطنية التربية وزارة

 
 املدرسية للمطبوعات الوطين الديوان

 يالنشر البيداغوجو  للتوزيع الوالئي املركز

 :.............................. والية
 

 
 اشتـراك بطاقـة

 
 
 للسنة لوطنيةا للرتبية الرمسية النشرة يف االشرتاك أطلب أسفلـه املمضي أنـا

 التالية: املعلومات حسب 20.... املدنية
 
 : ........................................................ االسم. 
 : ........................................................ اللقب. 
 : ........................................................ العنوان. 
 : ........................................................ اهلاتف. 
 : ................................................... النسخ عدد. 
 

 .دج 200 قيمته بريدي بصك الطلب هذا يرفق
 

 اإلمضاء                                           
 
 
 

 

 


