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 الفهرس

 

 الصفحة 

 مراسيم فرديّة -1

  

مارس  29الموافق  1441شعبان عام  4في  مؤّرخمرسوم رئاسي 

، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام للبيداغوجيا بوزارة 2020سنة 

 (.21/2020)ج. ر. العدد ..............................التربية الوطنية...

 

أبريل  19الموافق  1441شعبان عام  25في  مؤّرخمرسوم رئاسي 

ة ـوزارة التربيــام لــن العــاألمي امـ، يتضمن إنهاء مه2020 سنة

 (.25/2020..................................... )ج. ر. العدد ...الوطنية.

 

يونيؤؤو  8الموافؤؤق  1441عؤؤام  شؤؤّوا  15فؤؤي  مؤؤؤّرخمرسوووم رئاسووي 

مؤؤؤؤؤدير التربيؤؤؤؤؤة فؤؤؤؤؤي واليؤؤؤؤؤة مهؤؤؤؤؤام ، يتضؤؤؤؤؤمن إنهؤؤؤؤؤاء 2020سؤؤؤؤؤنة 

 (.35/2020)ج. ر. العدد ...................الوادي........................

 

 19الموافق  1441ذي الحجة عام  29في  مؤّرخمرسوم رئاسي 

، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للبحث 2020غشت سنة 

 (.52/2020)ج. ر. العدد .................في التربية......................

 

ـق ــؤوافــالم 1441ام ـؤـرمضؤان ع 10فؤـي  مؤؤّرخمرســوم تنفـيذي 

، يتضؤؤمن إنهؤؤاء مهؤؤام مؤؤدير التربيؤؤة فؤؤي واليؤؤة 2020مؤؤايو سؤؤنة  3

 (.28/2020....... )ج. ر. العدد .................................سكيكدة.

 

غشت  27الموافق  1442عام  محّرم 8في  مؤّرخمرسوم تنفيذي 

خيص بوزارة ل، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والت2020سنة 

 (.55/2020............................... )ج. ر. العدد .التربية الوطنية

 

ق ــوافــالم 1442عام  محّرم 8ي ــان فــمؤّرخان ـــمرسومان تنفيذي

نائبي مدير بوزارة ، يتضمنان إنهاء مهام 2020غشت سنة  27

 (.55/2020...... )ج. ر. العدد ..........................التربية الوطنية
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سبتمبر  13الموافق  1442عام  محّرم 25في  مؤّرخمرسوم تنفيذي 

، يتضؤؤؤؤؤؤمن إنهؤؤؤؤؤؤاء مهؤؤؤؤؤؤام مفؤؤؤؤؤؤتش بؤؤؤؤؤؤوزارة التربيؤؤؤؤؤؤة 2020سؤؤؤؤؤؤنة 

 (.56/2020..................... )ج. ر. العدد ....................الوطنية

 

سبتمبر  13الموافق  1442عام  محّرم 25في  مؤّرخمرسوم تنفيذي 

، يتضمن إنهاء مهام مفتشؤة بالمفتشؤية العامؤة للبيؤداغوجيا 2020سنة 

 (.56/2020..................... )ج. ر. العدد ..بوزارة التربية الوطنية

 

غشت  27الموافق  1442عام  محّرم 8في  مؤّرخ مرسوم تنفيذي

، يتضمن تعيين مدير التعليم المتخصص والتعليم الخاص 2020سنة 

 (.55/2020بوزارة التربية الوطنية....................... )ج. ر. العدد 

 

 نصوص عامة -2

 

يونيؤؤؤو سؤؤؤنة  15الموافؤؤؤق  1441عؤؤؤام  شؤؤؤّوا  23فؤؤؤي  مؤؤؤؤّرخقووورار 

ق ــؤؤـالمواف 1441ام ـؤؤـصؤؤفر ع 8 فؤؤـي مؤؤؤّرخاليعؤؤد  القؤؤرار  ،2020

ة ـة للسنؤـدرسيؤـالذي يحدد رزنامؤة العلؤل الم 2019سنة  أكتوبر 19

ة ـــؤؤؤؤؤي للسنـؤؤؤؤؤـوتؤؤؤؤؤاريخ الؤؤؤؤؤدخو  المدرس 2020-2019ة ـؤؤؤؤؤـالدراسي

  ....................................................2021-2020ة ـــالدراسي

 

 مؤايو 31الموافؤق  1441عؤام  شؤّوا  8فؤي  مؤؤّرخ 513رقم  منشور

، يتعلؤؤق بترتيبؤؤات اسؤؤت نائية لتننؤؤيم وإنجؤؤاز أعمؤؤا  نهايؤؤة 2020 سؤؤنة

 ................................................2019/2020السنة الدراسية 

 

 التعليم االبتدائي -3

 

، 2020 سؤنة مؤايو 30الموافؤق  1441عؤام  شؤّوا  7في  مؤّرخ قرار

امتحؤؤان نهايؤؤة مرالؤؤة التعلؤؤيم االبتؤؤدائي دورة إجؤؤراء  يتضؤؤمن إلءؤؤاء

2020........................................................................... 
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 الصحة المدرسية -4

 

 15ق ــالمواف 1441ام ــعب ــرج 20ي ـف مؤّرخ 313م ـرق ورـمنش

( والحيلولة 19 الوقاية من فيروس )كوفيد، يتعلق ب2020 سنة مارس

  ..........................................دون انتشاره في الوسط المدرسي.

 

 مؤسسات التربية والتعليم  -5

 

 ،2020يونيؤو سؤنة  6الموافق  1441عام  شّوا  14في  مؤّرخ قرار

يتضؤؤؤمن إاؤؤؤدا  لجنؤؤؤة وزاريؤؤؤة  نشؤؤؤاء مؤسسؤؤؤات التربيؤؤؤة والتعلؤؤؤيم 

 ....................................العمومية والهياكل المرافقة لها وإلءائها

 

 2020 يونيؤو سؤنة 7الموافؤق  1441عؤام  شؤّوا  15في  مؤّرخقرار 

يتضؤؤمن إاؤؤدا  لجنؤؤة تقنيؤؤة تتؤؤولف دراسؤؤة ملفؤؤات إنشؤؤاء مؤسسؤؤات 

 .......................................................التربية والتعليم الخاصة

 

 التسيير المالي -6

 

 1441عؤؤؤام  شؤؤؤّوا  9فؤؤؤي  مؤؤؤؤّرخ 139-20رقؤؤؤم مرسووووم تنفيوووذي 

ميزانيؤؤة  ، يتضؤؤمن نقؤؤل اعتمؤؤاد فؤؤي2020الموافؤؤق أو  يونيؤؤو سؤؤنة 

 (.34/2020)ج. ر. العدد ................تسيير وزارة التربية الوطنية.
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شووعبان  4فووي  مووؤّر مرسووم رئاسووي 

موارس سونة  29الموافو   1441عام 

، يتضوومإ هنهوواا مهووام المفووت  2020

العووووام للبيوووودازوريا بوووووزارة التربيووووة 

 الوطنية.

 

ي ــؤؤـف مؤؤؤّرخبموجؤب مرسؤؤوم رئاسؤؤي 

ق ـؤؤؤـالمواف 1441ام ــؤؤؤـان عـؤؤؤـعبـش 4

، تنهؤؤؤف مهؤؤؤام 2020مؤؤؤارس سؤؤؤنة  29

عاما السيّد نجادي مسقم، بصفته مفتشا 

للبيؤؤداغوجيا بؤؤوزارة التربيؤؤة الوطنيؤؤة، 

  االته علف التقاعد.

 

 

 

شوعبان  25في  مؤّر مرسوم رئاسي 

أبريووس سوونة  19الموافوو   1441عووام 

، يتضوومإ هنهوواا مهووام ا موويإ 2020

 العام لوزارة التربية الوطنية.

 

ي ـفؤؤ مؤؤؤّرخبموجؤؤب مرسؤؤوم رئاسؤؤي 

ق ـؤؤؤـالمواف 1441ام ـؤؤؤـان عـؤؤؤـشعب 25

، تنهؤؤؤف مهؤؤؤام 2020أبريؤؤؤل سؤؤؤنة  19

السؤؤؤيّد مولؤؤؤود بولسؤؤؤان، بصؤؤؤفته أمينؤؤؤا 

عاما لوزارة التربية الوطنيؤة،  االتؤه 

 علف التقاعد.

 

 

 

 شوّوا  15فوي  موؤّر مرسوم رئاسي 

يونيوووو سووونة  8الموافووو   1441عوووام 

، يتضووومإ هنهووواا مهوووام مووودير 2020

 التربية في والية الوادي.

 

 فؤؤـي مؤؤؤّرخ رئاسؤؤي بموجؤؤب مرسؤؤوم

 قـؤؤـالـمــوافـ 1441 عــؤؤـام شؤؤّوا  15

د تنهف مهام السؤيّ  ،2020 سنة يونيو 7

عبؤؤد المجيؤؤد بؤؤن قؤؤدا ، بصؤؤفته مؤؤديرا 

للتربيؤؤؤة فؤؤؤي واليؤؤؤة الؤؤؤوادي، لتكليفؤؤؤه 

 بوظيفة أخرى. 

 

 

 
ذي  29فوووي  موووؤّر مرسووووم رئاسوووي 

زشت  19المواف   1441الحجة عام 
، يتضوووومإ هنهوووواا مهووووام 2020سوووونة 

موووودير المعهوووود الوووووطني للبحوووو  فووووي 
 التربية.

 
ي ـفؤؤ مؤؤؤّرخبموجؤؤب مرسؤؤوم رئاسؤؤي 

الموافؤؤؤق  1441ذي الحجؤؤؤة عؤؤؤام  29
، تنهؤؤؤف مهؤؤؤام 2020غشؤؤؤت سؤؤؤنة  19
د عبؤؤؤد الحميؤؤؤد قريؤؤؤد ، بصؤؤؤفته السؤؤؤيّ 

مؤؤؤؤديرا للمعهؤؤؤؤد الؤؤؤؤوطني للبحؤؤؤؤث فؤؤؤؤي 
التربيؤؤؤة،  عؤؤؤادة إدماجؤؤؤه فؤؤؤي رتبتؤؤؤه 

 األصلية.
 

 
 

ـي ـوووفـــ موووؤّر مرســـوووـوم تنفـــيوووـذي 
الموافـووـ   1441رمضووـان عـووـام  10
، يتضوومإ هنهوواا 2020مووايو سوونة  3

 مهام مدير التربية في والية سكيكدة.
 

 فـؤؤـي مؤؤؤّرخ تنفيؤؤذي مرسؤؤوم بموجؤؤب
 الموافـؤؤـق 1441 عـؤؤـام رمضؤؤـان 10
 دالسؤيّ  مهؤام تنهؤف ،2020 سنة مايو 3

 مؤدير بصؤفته مسؤاعدية، مؤراد هللا عبؤد
 .سكيكدة والية في التربية
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 محووّرم 8فووي  مووؤّر مرسوووم تنفيووذي 

زشووت سوونة  27الموافوو   1442عووام 

، يتضووومإ هنهووواا مهوووام مكلّووو  2020

خيص بوزارة التربية لبالدراسات والت

 .الوطنية

 

ي ـــؤف ؤّرخـمؤبموجب مرسؤوم تنفيؤذي 

ق ــؤؤؤـوافــالم 1442ام ـــؤؤؤع ّرمـمحؤؤؤ 8

، تنهؤؤؤف مهؤؤؤام 2020غشؤؤؤت سؤؤؤنة  27

الّسؤؤؤؤيد محمؤؤؤؤد شؤؤؤؤايب الؤؤؤؤذرا  ثؤؤؤؤاني، 

خؤؤؤيص لبصؤؤفته مكلّفؤؤؤا بالدراسؤؤات والت

بوزارة التربية الوطنية،  االتؤه علؤف 

 .التقاعد

 

 

 

ي ـوـان فـوـمؤّرخان ـــمرسومان تنفيذي

  ــووووـوافــالم 1442ام ـــووووع محووووّرم 8

، يتضوووومنان 2020زشووووت سوووونة  27

مهووووام نووووائبي موووودير بوووووزارة  هنهوووواا

 .التربية الوطنية

 

ي ـــؤف ؤّرخـمؤبموجب مرسؤوم تنفيؤذي 

 قــؤؤؤـــوافـالم 1442ام ـــؤؤؤع محؤؤؤّرم 8

، تنهؤؤؤف مهؤؤؤام 2020غشؤؤؤت سؤؤؤنة  27

د عبؤؤؤؤد الحفؤؤؤؤيو اؤؤؤؤاج صؤؤؤؤدو ، يّ السؤؤؤؤ

بصفته نائب مدير للتعلؤيم المتخصؤص 

والتعلؤؤؤؤؤيم الخؤؤؤؤؤاص بؤؤؤؤؤوزارة التربيؤؤؤؤؤة 

 .الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى
 

ي ـــؤف ؤّرخـؤـمبموجب مرسوم تنفيذي 
 قـــؤؤــوافــالم 1442ام ــؤؤــع محؤؤّرم 8
 ام ـــف مهـ، تنه2020ت سنة ـغش 27
 

دة ايؤؤؤاة زرطؤؤؤا ، بصؤؤؤفتها نائبؤؤؤة السؤؤؤيّ 
مؤؤؤدير للتقيؤؤؤيم البيؤؤؤداغوجي والتوجيؤؤؤه 
المدرسؤؤؤي بؤؤؤوزارة التربيؤؤؤة الوطنيؤؤؤة، 

 بسبب إلءاء الهيكل.
 
 

 
 محوّرم 25فوي  موؤّر مرسوم تنفيذي 

سبتمبر سونة  13المواف   1442عام 
، يتضوومإ هنهوواا مهووام مفووت  2020

 .بوزارة التربية الوطنية
 

ي ـفؤؤ مؤؤؤّرخبموجؤؤب مرسؤؤوم تنفيؤؤذي 
ق ـؤؤؤــوافــالم 1442ام ــؤؤؤع محؤؤؤّرم 25
تنهؤؤف مهؤؤام ، 2020سؤؤبتمبر سؤؤنة  13

السيّد محمؤد أمقؤران لوصؤيف، بصؤفته 
مفتشا بوزارة التربية الوطنية،  االته 

 .التقاعدعلف 
 

 
 

 محوّرم 25فوي  موؤّر مرسوم تنفيذي 
سبتمبر سونة  13المواف   1442عام 

، يتضوومإ هنهوواا مهووام مفتشووة 2020
بالمفتشية العامة للبيدازوريا بووزارة 

 .التربية الوطنية
 

ي ـفؤؤ مؤؤؤّرخبموجؤؤب مرسؤؤوم تنفيؤؤذي 
ق ــؤؤؤـوافـالم 1442ام ــؤؤؤـع محؤؤؤّرم 25
تنهؤؤف مهؤؤام ، 2020سؤؤبتمبر سؤؤنة  13

السيّدة نسؤيمة زوؤوان، بصؤفتها مفتشؤة 
بيؤؤداغوجيا بؤؤوزارة لبالمفتشؤؤية العامؤؤة ل
 التربية الوطنية.
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 محووّرم 8فووي  مووؤّر مرسوووم تنفيووذي 

زشووت سوونة  27الموافوو   1442عووام 

، يتضوومإ تعيوويإ موودير التعلوويم 2020

المتخصووص والتعلوويم الخوواص بوووزارة 

 .التربية الوطنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي ــؤف مؤؤّرخذي ـوم تنفيؤـبموجب مرسؤ

ق ــؤؤؤـوافــالم 1442ام ــــؤؤؤع محؤؤؤّرم 8

د عؤؤؤيّن السؤؤؤيّ ي، 2020غشؤؤؤت سؤؤؤنة  27

 امؤؤؤؤديرعبؤؤؤؤد الحفؤؤؤؤيو اؤؤؤؤاج صؤؤؤؤدو ، 

للتعلؤؤيم المتخصؤؤص والتعلؤؤيم الخؤؤاص 

 بوزارة التربية الوطنية.
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية

 

 1441عام  شّوا  23 في مؤّر قرار 

يعود   2020يونيوو سونة  15المواف  

صوووفر عووووام  8 يـفووو موووؤّر الالقووورار 

سووووونة  أكتووووووبر 19الموافووووو   1441

الووووذي يحوووودد رزنامووووة الع ووووس  2019

-2019ة ــة الدراسيـة للسنـدرسيـالم

ي ـووووـوتوووواريد الوووودخو  المدرس 2020

  .2021-2020ة ــة الدراسيــللسن

 

 الوطنية،إن وزير التربية 

 

 04-08بمقتضؤؤؤؤؤف القؤؤؤؤؤانون رقؤؤؤؤؤم  -

 1429عؤؤؤام  محؤؤؤّرم 15فؤؤؤي  مؤؤؤؤّرخال

 2008سؤؤؤؤؤؤؤنة  ينؤؤؤؤؤؤؤاير 23الموافؤؤؤؤؤؤؤق 

المتضؤؤؤمن القؤؤؤانون التؤؤؤوجيهي للتربيؤؤؤة 

 الوطنية؛ 

 

وبمقتضؤؤف المرسؤؤوم الرئاسؤؤي رقؤؤم  -

جمؤادى األولؤف  6في  مؤّرخال 20-01

سؤؤؤؤنة  ينؤؤؤؤاير 2الموافؤؤؤؤق  1441عؤؤؤؤام 

، والمتضؤؤؤؤمن تعيؤؤؤؤين أعضؤؤؤؤاء 2020

 الحكومة؛

 

وبمقتضؤؤف المرسؤؤوم التنفيؤؤذي رقؤؤم  -

ربيؤ  األو   29في  مؤّرخال 94-265

سؤؤؤبتمبر سؤؤؤنة  6الموافؤؤؤق  1415عؤؤؤام 

الؤؤذي يحؤؤدد صؤؤوايات وزيؤؤر  1994

 التربية الوطنية؛

 

وبمقتضؤؤف المرسؤؤوم التنفيؤؤذي رقؤؤم  -

رجؤؤب عؤؤؤام  26فؤؤؤي  مؤؤؤّرخال 20-69

 2020سنة مارس  21الموافق  1441

 والمتعلؤؤق بتؤؤدابير الوقايؤؤة مؤؤن انتشؤؤار

( 19-فيؤؤؤروس كورونؤؤؤا )كوفيؤؤؤد وبؤؤؤاء

 والنصوص الواقة به؛، ومكافحته

 

 يــؤؤؤف مؤؤؤؤّرخرار الـوبمقتضؤؤؤف القؤؤؤ -

الموافؤؤؤق  1410ربيؤؤؤ  األو  عؤؤؤام  15

المتضؤؤؤؤؤمن  1989 سؤؤؤؤؤنة أكتؤؤؤؤؤوبر 15

تقسؤؤؤيم التؤؤؤران الؤؤؤوطني إلؤؤؤف منؤؤؤاطق 

 جءرافية في مجا  العلل المدرسية؛

 

 يـؤؤؤـف ؤّرخـمؤؤؤوبمقتضؤؤؤف القؤؤؤرار ال -

الموافـؤؤؤـق  1441صفـؤؤؤـر عـــؤؤؤـام  20

الؤؤؤذي يحؤؤؤدد  2019 سؤؤؤنة أكتؤؤؤوبر 19

رزنامؤؤؤؤؤة العلؤؤؤؤؤل المدرسؤؤؤؤؤية للسؤؤؤؤؤنة 

 وتؤؤؤؤؤؤؤؤاريخ 2020-2019الدراسؤؤؤؤؤؤؤؤية 

الؤؤؤؤدخو  المدرسؤؤؤؤي للسؤؤؤؤنة الدراسؤؤؤؤية 

 ؛2020-2021

 

وبنؤؤؤؤؤؤاء علؤؤؤؤؤؤف قؤؤؤؤؤؤرارات مجلؤؤؤؤؤؤ   -

رمضؤؤان  17 الؤؤوزراء المنعقؤؤد بتؤؤاريخ

 و سؤؤؤنةمؤؤؤاي 10الموافؤؤؤق  1441عؤؤؤام 

 ؛2020

 

 : يقرر ما يأتي

 

يهدف وذا القؤرار إلؤف  : المادة ا ولـى

 فؤي مؤّرخالقرار التعديل بعض أاكام 

 الموافـؤؤؤـق 1441صفـؤؤؤـر عـــؤؤؤـام  20

الؤؤؤذي يحؤؤؤدد  2019سؤؤؤنة  أكتؤؤؤوبر 19

العلؤؤؤؤؤل المدرسؤؤؤؤؤية للسؤؤؤؤؤنة رزنامؤؤؤؤؤة 

وتؤؤؤؤؤؤؤؤاريخ  2020-2019الدراسؤؤؤؤؤؤؤؤية 

الؤؤؤؤدخو  المدرسؤؤؤؤي للسؤؤؤؤنة الدراسؤؤؤؤية 

2020-2021. 
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مؤؤن  3تعؤؤد  أاكؤؤام المؤؤادة  : 2المووادة 

صفـؤـر عـــؤـام  20 فؤي مؤّرخالالقرار 

 سؤؤؤؤؤنة أكتؤؤؤؤؤوبر 19 الموافـؤؤؤؤؤـق 1441

والمؤؤذكور أعؤؤوه، وتحؤؤرر كمؤؤا  2019

 يلي:

 

تبؤؤؤؤدأ عللؤؤؤؤة الصؤؤؤؤيف  : 3المووووادة " 

بالنسبة لإلداريين بعد االنتهاء مؤن كؤل 

العمليؤؤؤؤؤؤات المتعلقؤؤؤؤؤؤة بنهايؤؤؤؤؤؤة السؤؤؤؤؤؤنة 

الدراسية، بما فيهؤا اجتماعؤات مجؤال  

األقسام ومجال  القبؤو  والتوجيؤه فؤي 

التعلؤؤؤيم ال ؤؤؤانوي العؤؤؤام والتكنولؤؤؤوجي، 

وتسليم الوثائق المختلفة للتوميذ، وكؤل 

رسؤي، العمليات المتعلقؤة بالؤدخو  المد

 : وتحدد كالتالي

 

  ابتؤؤداء مؤؤن يؤؤوم  : رميووا المنوواط

 مساء. 2020جويلية  9الخمي  

 

مؤؤن  4تعؤؤد  أاكؤؤام المؤؤادة : 3المووادة 

صفـؤـر عـــؤـام  20 فؤي مؤّرخالالقرار 

 سؤؤؤؤؤنة أكتؤؤؤؤؤوبر 19 الموافـؤؤؤؤؤـق 1441

والمؤؤذكور أعؤؤوه، وتحؤؤرر كمؤؤا  2019

 يلي:

 

 

 

 

 

 

 

 

يجؤؤؤؤؤؤؤؤب أن تضؤؤؤؤؤؤؤؤمن  : 4الموووووووادة " 

المداومؤؤؤة علؤؤؤف مسؤؤؤتوى المؤسسؤؤؤات 

 التعليمية خو  عللة الصيف."

 

مؤؤن  5تعؤؤد  أاكؤؤام المؤؤادة :  4المووادة 

صفـؤـر عـــؤـام  20 فؤي مؤّرخالالقرار 

 سؤؤؤؤؤنة أكتؤؤؤؤؤوبر 19 الموافـؤؤؤؤؤـق 1441

والمؤؤذكور أعؤؤوه، وتحؤؤرر كمؤؤا  2019

 يلي:

 

يحؤؤؤدد تؤؤؤاريخ الؤؤؤؤدخو   : 5الموووادة " 

-2020الدراسؤؤؤؤؤية المدرسؤؤؤؤؤي للسؤؤؤؤؤنة 

 تالي: لجمي  المناطق كال 2021

 

الموظفون ا داريون: يوم األربعاء  -

 صبااا؛ 2020أوت  19

أوت  23األساتؤؤؤؤؤـذة: يؤؤؤؤؤوم األاؤؤؤؤؤد  -

 صبااا؛ 2020

أكتؤؤؤوبر  4التـومؤؤؤـيذ: يؤؤؤوم األاؤؤؤد  -

 صبااـا." 2020

 

وذا القرار في النشرة  ينشر : 5المادة 

 الرسمية للتربية الوطنية.

                                               

عام  شّوا  23ي بالجزائر فارر 

 .2020يونيو سنة  15الموافق  1441

 

 وزير التربية الوطنية

 محمد وارعوط
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية

  رئي  الديوان

  /و.ت.و/ر.د.513:  الرقم

 

 السيدات والسادة

 للتلبيق،، مديرو التربية

، مديرو مؤسسات التربية والتعليم

 للتنفيذ.

 

الموضوع: ترتيبات استثنائية لتنظيم 

وهنجاز أعما  نهاية السنة الدراسية 

2019/2020. 

 المررا: 

ي ـفؤؤؤ مؤؤؤؤّرخال 04-08القؤؤؤانون رقؤؤؤم  -

ق ـؤؤؤـالمواف 1429ام ـؤؤؤـع محؤؤؤّرم 15

والمتضؤؤؤؤمن  2008سؤؤؤؤنة  ينؤؤؤؤاير 23

 القانون التوجيهي للتربية الوطنية،

 69-20المرسؤؤؤؤؤوم التنفيؤؤؤؤؤذي رقؤؤؤؤؤم  -

 1441رجؤؤب عؤؤام  26 فؤؤي مؤؤؤّرخال

 2020مؤؤؤؤؤارس سؤؤؤؤؤنة  21الموافؤؤؤؤؤق 

والمتعلق بتؤدابير الوقايؤة مؤن انتشؤار 

( 19-وبؤؤاء فيؤؤروس كورونؤؤا )كوفيؤؤد

 ومكافحته، والنصوص ذات الصلة،

قؤؤؤؤرارات مجلؤؤؤؤ  الؤؤؤؤوزراء المنعقؤؤؤؤد  -

 1441رمضؤؤؤؤان عؤؤؤؤام  17بتؤؤؤؤاريخ 

 ،2020 و سنةماي 10الموافق 

شؤؤؤّوا  عؤؤؤام  7 فؤؤؤي مؤؤؤؤّرخالقؤؤؤرار ال -

 2020و سنة ماي 30الموافق  1441

المتضمن إلءاء إجراء امتحؤان نهايؤة 

مرالؤؤؤؤؤؤؤة التعلؤؤؤؤؤؤؤيم االبتؤؤؤؤؤؤؤدائي دورة 

2020. 

تلبيقؤؤؤؤؤا لقؤؤؤؤؤرارات مجلؤؤؤؤؤ  الؤؤؤؤؤوزراء 

 2020مؤؤؤؤؤؤاي  10المنعقؤؤؤؤؤؤد بتؤؤؤؤؤؤاريخ 

المتعلقة بالتدابير الوزمة  نهاء السؤنة 

والمتخؤؤؤؤؤؤذة  2020-2019الدراسؤؤؤؤؤؤية 

طبقؤؤا للمقتضؤؤيات القانونيؤؤة المرتبلؤؤة 

بمكافحؤؤؤؤة انتشؤؤؤؤار فيؤؤؤؤروس كورونؤؤؤؤا 

( السيما المرسوم التنفيؤذي 19-)كوفيد

رجؤؤؤب  26فؤؤي  مؤؤؤؤّرخال 69-20رقؤؤم 

 سؤؤنة مؤؤارس 21الموافؤؤق  1441عؤؤام 

قايؤؤؤة مؤؤؤن ، المتعلؤؤؤق بتؤؤؤدابير الو2020

-ا )كوفيدـروس كورونـانتشار وباء في

والنصؤؤؤوص الواقؤؤؤة  ومكافحتؤؤؤه( 19

به، والتي تم بموجبهؤا المصؤادقة علؤف 

اجؤؤؤؤؤراءات االنتقؤؤؤؤؤا  فؤؤؤؤؤي المرااؤؤؤؤؤل 

امتحؤان إجؤراء التعليمية ال و  وإلءاء 

نهايؤؤؤة مرالؤؤؤة التعلؤؤؤيم االبتؤؤؤدائي دورة 

وتأجيل إجراء امتحؤاني شؤهادة  2020

ادة البكالوريا إلف التعليم المتوسط وشه

، يشؤؤؤؤؤرفني أن 2020شؤؤؤؤؤهر سؤؤؤؤؤبتمبر 

أوافؤؤيكم بهؤؤذا المنشؤؤور الؤؤذي يتضؤؤمن 

تننؤؤيم وإنجؤؤاز الترتيبؤؤات االسؤؤت نائية ل

أعمؤؤؤؤؤؤؤا  نهايؤؤؤؤؤؤؤة السؤؤؤؤؤؤؤنة الدراسؤؤؤؤؤؤؤية 

2019/2020. 

 

بخصوووص نهايووة السوونة الدراسووية  .1

2019/2020: 

اسؤؤتنادا إلؤؤف قؤؤرارات مجلؤؤ  الؤؤوزراء 

، تعتبر 2020ماي  10المنعقد بتاريخ 

الدراسة في مؤسسات التربيؤة والتعلؤيم 

منتهيؤؤؤؤؤؤة بالنسؤؤؤؤؤؤبة للسؤؤؤؤؤؤنة الدراسؤؤؤؤؤؤية 

. وبهؤؤذا الصؤؤدد، يىكتفؤؤف 2019/2020

بالفصؤؤؤلين األو  وال ؤؤؤاني مؤؤؤن السؤؤؤنة 

الدراسؤؤؤؤية الحاليؤؤؤؤة بالنسؤؤؤؤبة للتعلمؤؤؤؤات 

لؤؤؤؤؤؤف وبالنسؤؤؤؤؤؤبة للتقؤؤؤؤؤؤويم واالنتقؤؤؤؤؤؤا  إ

 د.رو.ت.و/  513الرقم:
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المسؤؤؤؤؤتوى األعلؤؤؤؤؤف، فؤؤؤؤؤي مؤسسؤؤؤؤؤات 

التربيؤؤة والتعلؤؤيم، علؤؤف أن يؤؤتم التكفؤؤل 

بالتعلمؤؤؤؤؤؤؤؤات األساسؤؤؤؤؤؤؤؤية والمهيكلؤؤؤؤؤؤؤؤة 

المبرمجؤؤؤة فؤؤؤي الفصؤؤؤل ال الؤؤؤث خؤؤؤو  

الموسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم الدراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي المقبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل 

. أمؤؤا األعمؤؤا  األخؤؤرى 2020/2021

المتعلقؤؤة بنهايؤؤة السؤؤنة الدراسؤؤية م ؤؤل 

انعقاد مجال  األقسام ومجال  التعلؤيم 

قبو  والتوجيه، وما يترتؤب ومجال  ال

عنها، فإنها تننم وتنجؤز قبؤل الخؤروج 

أو  2020إلف العللة الصؤيفية بعنؤوان 

عنؤؤد الؤؤدخو  المدرسؤؤي، اسؤؤب الحالؤؤة 

واسؤؤب تلؤؤور الولؤؤ  الصؤؤحي فؤؤي 

 البود، م لما وو مبين أدناه. 

 

بخصووووص االنتقوووا  موووإ مسوووتو   .2

 هلى آخر:

  :بالنسبة لمرحلة التعلويم االبتودائي

تقا  من السنة األولف ابتؤدائي يبقف االن

إلؤؤف السؤؤنة ال انيؤؤة ابتؤؤدائي بصؤؤفة  ليؤؤة.  

ينتقؤؤل إلؤؤف السؤؤنوات ال ال ؤؤة والرابعؤؤؤة 

والخامسؤؤة ابتؤؤدائي، كؤؤل تلميؤؤذ تحصؤؤل 

 4.5علف معد  انتقا  يساوي أو يفو  

علؤؤؤف التؤؤؤوالي فؤؤؤي السؤؤؤنوات  10مؤؤؤن 

ال انيؤؤؤؤة وال ال ؤؤؤؤؤة والرابعؤؤؤؤة ابتؤؤؤؤؤدائي. 

م مجمؤو  يحسب معؤد  االنتقؤا  بتقسؤي

معؤؤدلي الفصؤؤل األو  والفصؤؤل ال ؤؤاني 

 (. 2علف اثنين )

 

 =االنتقا معد  

 

  : بالنسبة لمرحلة التعلويم المتوسو

ينتقؤؤؤل إلؤؤؤف السؤؤؤنوات ال انيؤؤؤة وال ال ؤؤؤة 

والرابعؤؤة متوسؤؤط، كؤؤل تلميؤؤذ تحصؤؤل 

 9علؤؤف معؤؤد  انتقؤؤا  يسؤؤاوي أو يفؤؤو  

علؤؤؤف التؤؤؤوالي فؤؤؤي السؤؤؤنوات  20مؤؤؤن 

األولؤؤؤؤؤف وال انيؤؤؤؤؤة وال ال ؤؤؤؤؤة متوسؤؤؤؤؤط. 

يحسب معؤد  االنتقؤا  بتقسؤيم مجمؤو  

معؤؤدلي الفصؤؤل األو  والفصؤؤل ال ؤؤاني 

 (.2علف اثنين )

 

 =االنتقا معد  

 

 :بالنسووبة لمرحلووة التعلوويم الثووانوي 

ينتقؤؤؤؤل إلؤؤؤؤف السؤؤؤؤنتين ال انيؤؤؤؤة وال ال ؤؤؤؤة 

ثؤؤانوي، كؤؤل تلميؤؤذ تحصؤؤل علؤؤف معؤؤد  

علؤف  20من  9انتقا  يساوي أو يفو  

التؤؤوالي فؤؤي السؤؤنتين األولؤؤف وال انيؤؤة 

ثؤؤانوي. يحسؤؤب معؤؤد  االنتقؤؤا  بتقسؤؤيم 

مجمو  معدلي الفصل األو  والفصؤل 

  (.2ال اني علف اثنين )

 

 =االنتقا معد  

 

  بخصووووص االنتقوووا  والقبوووو  فوووي

بنؤؤاء مسووتو  السوونة ا ولووى متوسوو : 

في  مؤّرخال 26علف أاكام القرار رقم 

 والمتضؤؤؤؤؤمن إلءؤؤؤؤؤاء 2020مؤؤؤؤؤاي  30

امتحؤؤؤان نهايؤؤة مرالؤؤؤة التعلؤؤؤيم  إجؤؤراء

والمؤؤذكور فؤؤي  2020االبتؤؤدائي دورة 

المرج  أعوه، يكون القبو  فؤي السؤنة 

 -اسؤؤؤؤت نائيةبصؤؤؤؤفة -األولؤؤؤؤف متوسؤؤؤؤط 

فقؤؤؤط علؤؤؤف نتؤؤؤائ  الفصؤؤؤلين  باالعتمؤؤؤاد

األو  وال ؤؤاني، ايؤؤث يقبؤؤل فؤؤي السؤؤنة 

األولف متوسط كل تلميؤذ تحصؤل علؤف 

مؤن  4.5معد  قبؤو  يسؤاوي أو يفؤو  

ي السؤؤنة الخامسؤؤة ابتؤؤدائي لهؤؤذه فؤؤ 10

السؤؤنة الدراسؤؤية. يحسؤؤب معؤؤد  القبؤؤو  
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بتقسؤؤيم مجمؤؤو  معؤؤدلي الفصؤؤل األو  

(. 2والفصؤؤؤؤؤل ال ؤؤؤؤؤاني علؤؤؤؤؤف اثنؤؤؤؤؤين )

تسؤؤتخرج محالؤؤر القبؤؤو  فؤؤي السؤؤنة 

 األولف متوسط من األرلية الرقمية.

 

 =االنتقا معد  

 

وؤؤذا ا جؤؤراء أيضؤؤا كؤؤل تلميؤؤذ يشؤؤمل 

 متمدرس في السؤنة الخامسؤة ابتؤدائي،

ينتمؤؤي الؤؤف فاؤؤات التوميؤؤذ ذوي إعاقؤؤة 

 )مـؤـم والبكـون والصؤـؤـالمكفوف(اسية 

  21) اــالتريزومي (ة ــة ذونيــأو إعاق

 ران التواد.لأو ال

 

  بخصووووص االنتقوووا  والقبوووو  فوووي

يقبؤؤل مسووتو  السوونة ا ولووى  ووانوي: 

فؤؤؤي السؤؤؤنة األولؤؤؤف ثؤؤؤانوي كؤؤؤل تلميؤؤؤذ 

متمؤؤؤدرس نؤؤؤاجه فؤؤؤي شؤؤؤهادة التعلؤؤؤؤيم 

. كمؤؤا يقبؤؤل فؤؤي 2020المتوسؤؤط دورة 

السنة األولف ثؤانوي كؤل تلميؤذ تحصؤل 

 9علؤؤف معؤؤد  قبؤؤو  يسؤؤاوي أو يفؤؤو  

. يحسؤؤب معؤؤد  القبؤؤو  بتقسؤؤيم 20مؤؤن 

مجمو  معد  شؤهادة التعلؤيم المتوسؤط 

عؤة ومعد  التقويم المسؤتمر للسؤنة الراب

(، ايؤث يحسؤب 2متوسط علف اثنين )

وؤؤؤذا األخيؤؤؤر بتقسؤؤؤيم مجمؤؤؤو  معؤؤؤدلي 

الفصؤؤؤل األو  والفصؤؤؤل ال ؤؤؤاني علؤؤؤف 

 (. 2اثنين )

 

 معد  التقويم المستمر=

 

 

 =القبو معد  

 

كيفيات انعقاد مجلس ا سواتذة فوي  .3

 المدرسة االبتدائية:

يعقؤؤؤد مجلؤؤؤ  األسؤؤؤاتذة فؤؤؤي المدرسؤؤؤة 

االبتدائيؤؤؤؤؤة اجتماعؤؤؤؤؤه لنهايؤؤؤؤؤة السؤؤؤؤؤنة 

قبؤؤل الخؤؤروج  2019/2020الدراسؤؤية 

إلؤؤف العللؤؤة الصؤؤيفية. ويتؤؤولف، فضؤؤو 

عن المداولؤة فؤي قؤرارات نهايؤة السؤنة 

الدراسؤؤؤؤية وتقيؤؤؤؤيم اصيؤؤؤؤـلة مختلؤؤؤؤف 

النشؤؤؤؤؤؤاطات البيداغوجيؤؤؤؤؤؤـة، اصؤؤؤؤؤؤر 

التعلمؤؤؤؤؤؤؤؤات األساسؤؤؤؤؤؤؤؤية والمهيكلؤؤؤؤؤؤؤؤة 

لفصل ال الث مؤن السؤنة المبرمجة في ا

الدراسؤية الحاليؤة قصؤؤد التكفؤل بهؤا فؤؤي 

 .2020/2021الموسم الدراسي 

 

يجتمؤؤ  مجلؤؤ  األسؤؤاتذة تحؤؤت رئاسؤؤة 

مؤؤؤدير المدرسؤؤؤة االبتدائيؤؤؤة وبحضؤؤؤور 

 مؤؤّرخال أعضائه اسؤب أاكؤام القؤرار

ق ـؤؤـالمواف 1439 عؤؤام شؤؤّوا  28فؤؤي 

، الؤؤؤذي يحؤؤؤدد 2018 سؤؤؤنة يوليؤؤؤو 12

كيفيؤؤؤات إنشؤؤؤاء مجلؤؤؤ  األسؤؤؤاتذة فؤؤؤي 

وتبقووووى المدرسؤؤؤة االبتدائيؤؤؤؤة وسؤؤؤؤيره. 

السووول ة التقديريوووة لمووودير المدرسوووة 

االبتدائيووة فووي همكانيوووة هعفوواا بعووو  

أعضاا المجلس مإ الحضور في ظوس 

اإلرووووورااات الوقائيوووووة موووووإ رائحوووووة 

 (.19-كوفيدكورونا )

 

كيفيات انعقاد مجالس ا قسوام فوي  .4

 المتوس ات والثانويات:

تعقد مجال  األقسام اجتماعاتها لنهايؤة 

السؤؤنة الدراسؤؤية لكؤؤؤل المسؤؤتويات فؤؤؤي 

قبؤؤل الخؤؤروج المتوسؤؤلات وال انويؤؤات 

، للمداولؤة واتخؤاذ إلف العللؤة الصؤيفية

 2 68القرارات اسب أاكام القرار رقؤم 

 المستمر معد  التقويم  +شهادة التعليم المتوسط معد  
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 1439 عؤؤؤام شؤؤؤّوا  28فؤؤؤي  مؤؤؤؤّرخال

، الؤؤذي 2018 سؤؤنة يوليؤؤو 12الموافؤؤق 

فؤؤي  يحؤؤدد كيفيؤؤات إنشؤؤاء مجلؤؤ  القسؤؤم

 المتوسلة وال انوية وسيره.

 

يجتمؤؤؤ  مجلؤؤؤ  القسؤؤؤم برئاسؤؤؤة مؤؤؤدير 

وبحضور المتوسلة أو مدير ال انوية، 

أعضائه اسب أاكؤام القؤرار المؤذكور 

وتبقى السل ة التقديرية لمودير أعوه. 

همكانيووة هعفوواا بعوو  المؤسسووة فووي 

أعضاا المجلس مإ الحضور في ظوس 

اإلرووووورااات الوقائيوووووة موووووإ رائحوووووة 

 (.19-كورونا )كوفيد

 

كيفيات انعقواد مجوالس التعلويم فوي  .5

 المتوس ات والثانويات:

مجؤال  التعلؤيم لنهايؤة  تعقد اجتماعؤات

السؤؤؤؤؤؤؤنة الدراسؤؤؤؤؤؤؤية علؤؤؤؤؤؤؤف مسؤؤؤؤؤؤؤتوى 

المتوسؤؤلات وال انويؤؤات قبؤؤل الخؤؤروج 

فضؤؤو وتتؤؤولف، ، الصؤؤيفيةإلؤؤف العللؤؤة 

 التؤي يؤنص عليهؤا القؤرارعن المسؤائل 

 1439عؤؤؤام  شؤؤؤّوا  28فؤؤؤي  مؤؤؤؤّرخال

، الؤؤذي 2018 سؤؤنة يوليؤؤو 12الموافؤؤق 

يحدد كيفيات إنشؤاء مجلؤ  التعلؤيم فؤي 

اصؤؤؤر المتوسؤؤؤلة وال انويؤؤؤة وسؤؤؤيره، 

والمهيكلؤؤؤؤؤؤؤؤة  التعلمؤؤؤؤؤؤؤؤات األساسؤؤؤؤؤؤؤؤية

المبرمجة في الفصل ال الث مؤن السؤنة 

الدراسؤية الحاليؤة قصؤؤد التكفؤل بهؤا فؤؤي 

 .2020/2021بداية الموسم الدراسي 

 

يجتمؤؤؤ  مجلؤؤؤ  التعلؤؤؤيم برئاسؤؤؤة مؤؤؤدير 

وبحضور المتوسلة أو مدير ال انوية، 

أعضائه اسب أاكؤام القؤرار المؤذكور 

وتبقى السل ة التقديرية لمودير أعوه. 

همكانيووة هعفوواا بعوو   المؤسسووة فووي

أعضاا المجلس مإ الحضور في ظوس 

اإلرووووورااات الوقائيوووووة موووووإ رائحوووووة 

 (.19-كورونا )كوفيد

 

مجووووالس القبووووو  كيفيووووات انعقوووواد  .6

والتوريه هلى ال ور موا بعود اإللزاموي 

 وكيفيات ال عإ:

تعقؤؤؤد مجؤؤؤال  القبؤؤؤو  والتوجيؤؤؤه إلؤؤؤف 

اللؤؤور مؤؤا بعؤؤد ا لزامؤؤي مباشؤؤرة بعؤؤد 

تحؤؤؤان شؤؤؤهادة ا عؤؤؤون عؤؤؤن نتؤؤؤائ  ام

، 2020المتوسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤط دورة التعلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيم 

للمداولة واتخاذ القرارات اسب أاكام 

فؤي  مؤؤّرخالقرار الوزاري المشترك ال

ق ـالموافؤؤ 1431 عؤؤام ربيؤؤ  ال ؤؤاني 23

، المتضمن إنشؤاء 2010 سنة ريلبأ 8

مجل  القبو  والتوجيه إلف اللؤور مؤا 

بعد ا لزامؤي وتننيمؤه وسؤيره. يعتمؤد 

ر مؤا مجل  القبو  والتوجيه إلف اللؤو

بعؤؤؤؤد ا لزامؤؤؤؤي فؤؤؤؤي مداوالتؤؤؤؤه علؤؤؤؤف 

بلاقؤؤؤؤات الرغبؤؤؤؤات لتوميؤؤؤؤذ مسؤؤؤؤتوى 

الرابعؤؤؤؤؤؤة متوسؤؤؤؤؤؤط وعلؤؤؤؤؤؤف الوثؤؤؤؤؤؤائق 

المسؤؤؤتخرجة مؤؤؤن األرلؤؤؤية الرقميؤؤؤؤة 

 ية، ووي: لقلا  التربية الوطن

بلاقؤؤات المتابعؤؤة والتوجيؤؤه لتوميؤؤذ  -

 السنة الرابعة متوسط،

محضؤر قبؤؤو  وتوجيؤؤه توميؤؤذ السؤؤنة  -

الرابعؤؤؤة متوسؤؤؤط إلؤؤؤف السؤؤؤنة األولؤؤؤف 

 ثانوي،

محضر توجيه توميؤذ السؤنة الرابعؤة  -

 متوسط إلف التكوين والتعليم المهنيين.

يؤؤتم االعتمؤؤاد فؤؤي توجيؤؤه توميؤؤذ السؤؤنة 

الرابعؤؤؤؤة متوسؤؤؤؤط علؤؤؤؤف مجموعؤؤؤؤات 

التوجيه مؤن خؤو  ااتسؤان المعؤدالت 
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السؤؤنوية للسؤؤنة ال ال ؤؤة متوسؤؤط ومعؤؤد  

الفصؤؤلين األو  وال ؤؤاني للسؤؤنة الرابعؤؤة 

متوسط للمواد المشؤكلة لهؤا اسؤب كؤل 

 جذ  مشترك. 

 

: يمكؤؤؤؤؤؤن للتوميؤؤؤؤؤؤذ كيفيووووووات ال عووووووإ

فؤؤي قؤؤرارات  وأوليؤؤائهم تقؤؤديم طعؤؤون

مجل  القبو  والتوجيه إلف اللؤور مؤا 

بعد ا لزامي علؤف مسؤتوى المتوسؤلة 

( أيؤؤام مؤؤن 8فؤؤي أجؤؤل أقصؤؤاه ثمانيؤؤة )

علؤؤؤف أن تعقؤؤؤد اللجنؤؤؤة ، تؤؤؤاريخ التبليؤؤؤ 

الوالئيؤؤؤة للبؤؤؤت فؤؤؤي وؤؤؤذه اللعؤؤؤون فؤؤؤي 

 جؤؤؤؤا  معقولؤؤؤؤة وتبليءهؤؤؤؤا ل طؤؤؤؤؤراف 

  المعنية. 

 

كيفيوووات انعقووواد مجلوووس القبوووو   .7

علوويم الثووانوي العووام والتوريووه فووي الت

 والتكنولوري وكيفيات ال عإ:

تعقؤؤؤد مجؤؤؤال  القبؤؤؤو  والتوجيؤؤؤه فؤؤؤي 

التعليم ال انوي العام والتكنولوجي قبؤل 

للمداولؤة ، الخروج إلف العللة الصيفية

القؤرارات اسؤب أاكؤام القؤرار واتخاذ 

 1439 عؤؤؤام شؤؤؤّوا  28فؤؤؤي  مؤؤؤؤّرخال

، الؤؤذي 2018 يوليؤؤو سؤؤنة 12الموافؤؤق 

يحؤؤؤدد كيفيؤؤؤات إنشؤؤؤاء مجلؤؤؤ  القبؤؤؤو  

ال ؤؤؤانوي العؤؤؤام  والتوجيؤؤؤه فؤؤؤي التعلؤؤؤيم

والتكنولؤؤوجي وسؤؤيره.  يجتمؤؤ  مجلؤؤ  

القبؤؤو  والتوجيؤؤه فؤؤي التعلؤؤيم ال ؤؤانوي 

العؤؤؤؤام والتكنولؤؤؤؤوجي برئاسؤؤؤؤة مؤؤؤؤدير 

ال انويؤؤؤة وبحضؤؤؤور أعضؤؤؤائه اسؤؤؤب 

وتبقووى  أاكؤؤام القؤؤرار المؤؤذكور أعؤؤوه.

الثانويوة فووي السول ة التقديريوة لمودير 

همكانية هعفاا بع  أعضاا المجلوس 

مووووإ الحضووووور فووووي ظووووس اإلروووورااات 

-الوقائيووة مووإ رائحووة كورونووا )كوفيوود

19.) 

 

يعتمؤؤؤد مجلؤؤؤ  القبؤؤؤو  والتوجيؤؤؤه فؤؤؤي 

التعليم ال انوي العؤام والتكنولؤوجي فؤي 

مداوالتؤؤؤؤؤه علؤؤؤؤؤف بلاقؤؤؤؤؤات الرغبؤؤؤؤؤات 

الخاصؤؤؤة بتوميؤؤؤذ السؤؤؤنة األولؤؤؤف مؤؤؤن 

التعلؤؤؤيم ال ؤؤؤانوي العؤؤؤام والتكنولؤؤؤوجي 

وعلؤؤؤؤؤف الوثؤؤؤؤؤائق المسؤؤؤؤؤتخرجة مؤؤؤؤؤن 

األرلؤؤؤؤؤية الرقميؤؤؤؤؤة لقلؤؤؤؤؤا  التربيؤؤؤؤؤة 

 الوطنية، ووي: 

ه إلف السؤنة بلاقات المتابعة والتوجي -

ال انيؤؤؤة ثؤؤؤانوي لتوميؤؤؤذ جؤؤؤذ  مشؤؤؤترك 

 دان وجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذ  مشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤترك علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوم 

 وتكنولوجيا،

محضؤر قبؤؤو  وتوجيؤؤه توميؤؤذ السؤؤنة  -

األولف ثانوي إلف السؤنة ال انيؤة ثؤانوي 

لتوميؤؤؤؤذ جؤؤؤؤذ  مشؤؤؤؤترك  دان وجؤؤؤؤذ  

 وتكنولوجيا،مشترك علوم 

محضر توجيؤه توميؤذ السؤنة األولؤف  -

 ثانوي إلف التعليم المهني.

يؤؤتم االعتمؤؤاد فؤؤي توجيؤؤه توميؤؤذ السؤؤنة 

األولؤؤؤف ثؤؤؤانوي للجؤؤؤذعين المشؤؤؤتركين 

 دان وعلؤؤؤؤؤؤؤؤوم وتكنولوجيؤؤؤؤؤؤؤؤا علؤؤؤؤؤؤؤؤف 

مجموعؤؤات التوجيؤؤه مؤؤن خؤؤو  معؤؤد  

الفصلين األو  وال اني للمواد المشؤكلة 

 لها اسب كل شعبة.

 

: تبقف إجؤراءات اللعؤن كيفيات ال عإ

فؤؤي  مؤؤؤّرخألاكؤؤام القؤؤرار الخالؤؤعة 

ق ــؤؤؤـالمواف 1439 امـؤؤؤـع ّوا ـؤؤؤـش 28

 المذكور أعوه. 2018 يوليو سنة 12
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بخصوووووص اإلرووووراا االسووووتثنائي  .8

لفائووووووودة تيميوووووووذ ذوي االحتياروووووووات 

 : الخاصة

وجؤؤب التؤؤذكير بؤؤأن أاكؤؤام القؤؤرار رقؤؤم 

، 2018مؤؤؤارس  22 فؤؤؤي مؤؤؤؤّرخال 57

الذي يحدد إجراء است نائيا لونتقا  من 

مرالؤؤة التعلؤؤيم االبتؤؤدائي إلؤؤف مرالؤؤة 

المتوسؤؤط ومؤؤن مرالؤؤة التعلؤؤيم التعلؤؤيم 

المتوسؤؤط إلؤؤف مرالؤؤة التعلؤؤيم ال ؤؤانوي 

لفائؤؤؤؤؤؤدة التوميؤؤؤؤؤؤذ ذوي االاتياجؤؤؤؤؤؤات 

التربويؤؤؤؤؤة الخاصؤؤؤؤؤة، تبقؤؤؤؤؤف سؤؤؤؤؤارية 

بصؤؤؤؤؤؤفة  –المفعؤؤؤؤؤؤو ، ايؤؤؤؤؤؤث يقبؤؤؤؤؤؤل 

فؤؤي مسؤؤتوى السؤؤنة األولؤؤف   -اسؤؤت نائية

ثؤؤانوي كؤؤل تلميؤؤذ متمؤؤدرس فؤؤي السؤؤنة 

الرابعؤؤؤة متوسؤؤؤط، ينتمؤؤؤي إلؤؤؤف فاؤؤؤات 

ة اسية )المكفوفؤون التوميذ ذوي إعاق

والصؤؤؤؤؤم والؤؤؤؤؤبكم( أو إعاقؤؤؤؤؤة ذونيؤؤؤؤؤة 

( أو الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلران 21 )التريزوميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا

التواؤؤؤد، تحصؤؤؤل فؤؤؤي الفصؤؤؤلين األو  

 9وال اني علف معد  يساوي أو يفؤو  

، بعؤؤؤؤد الرجؤؤؤؤو  إلؤؤؤؤف ملفؤؤؤؤه 20مؤؤؤؤن 

الصؤؤحي والتأكؤؤد فعؤؤو مؤؤن ا عاقؤؤة أو 

االلؤؤؤؤلران مؤؤؤؤن الجهؤؤؤؤات المخولؤؤؤؤة 

 قانونا.

 

 :هعيم التيميذ وأوليائهم .9

بعد انعقاد مجل  األساتذة في المدرسة 

 ي ــام فـــ  األقســــالــة ومجـاالبتدائي

 

 

 

 

 

المتوسؤؤلة وال انويؤؤة ومجؤؤال  القبؤؤو  

والتوجيه إلف اللؤور مؤا بعؤد ا لزامؤي 

 ومجؤؤال  القبؤؤو  والتوجيؤؤه فؤؤي التعلؤؤيم

ال انوي العؤام والتكنولؤوجي، تسؤتخرج 

كشؤؤوف نتؤؤائ  التقؤؤويم للفصؤؤل ال ؤؤاني 

)مكرر(، التؤي سؤتدون عليهؤا قؤرارات 

وؤؤذه المجؤؤال ، مؤؤن األرلؤؤية الرقميؤؤة 

وتبل  إلف أولياء التوميذ بكؤل الوسؤائل 

المتااة. ويمكن لهؤالء االطؤو  علؤف 

نتائ  أبنائهم عبؤر الفضؤاء المخصؤص 

تي لقلؤؤؤا  لهؤؤؤم فؤؤؤي الننؤؤؤام المعلومؤؤؤا

التربية الوطنية بعد أن ينشروا مؤديرو 

 المؤسسات التعليمية علف وذا الفضاء. 

أؤكؤؤؤؤد علؤؤؤؤف لؤؤؤؤرورة إيؤؤؤؤوء العنايؤؤؤؤة 

الكاملؤؤؤة لهؤؤؤذا المنشؤؤؤور والسؤؤؤهر علؤؤؤف 

تبليءؤؤؤؤؤه للسؤؤؤؤؤيدات والسؤؤؤؤؤادة مؤؤؤؤؤديري 

المؤسسؤؤات التعليميؤؤة مؤؤن أجؤؤل إنجؤؤاز 

العمليؤؤؤؤؤؤات المتعلقؤؤؤؤؤؤة بنهايؤؤؤؤؤؤة السؤؤؤؤؤؤنة 

اآلجؤؤؤا  فؤؤؤي  2019/2020الدراسؤؤؤية 

المحؤؤؤددة، وموافؤؤؤاة مؤؤؤديريات التعلؤؤؤيم 

ومديريؤؤؤة األننمؤؤؤة المعلوماتيؤؤؤة بؤؤؤأي 

 صعوبة قد تعترض تنفيذوا.

 

عام  شّوا  8ي ارر بالجزائر ف

.2020 سنة مايو 31الموافق  1441  

 
 ا ميإ العام بالنيابة

 بوبكر بوعزة
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 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

 الوطنية التربية وزارة

 

 1441م عوا شوّوا  7 فوي موؤّر قرار 

، 2020مووووووايو سوووووونة  30الموافوووووو  

امتحووان نهايووة هرووراا يتضوومإ هلءوواا 

 .2020مرحلة التعليم االبتدائي دورة 

 

 التربية الوطنية، وزير إن

 

 04-08بمقتضؤؤؤؤؤف القؤؤؤؤؤانون رقؤؤؤؤؤم  -

 1429عؤؤؤام  محؤؤؤّرم 15فؤؤؤي  مؤؤؤؤّرخال

، 2008ينؤؤؤؤؤؤؤاير سؤؤؤؤؤؤؤنة  23الموافؤؤؤؤؤؤؤق 

المتضؤؤمن القؤؤؤانون التؤؤؤوجيهي للتربيؤؤؤة 

 الوطنية؛

 

وبمقتضؤؤف المرسؤؤوم الرئاسؤؤي رقؤؤم  -

جمادى األولؤف  6في  مؤّرخال 20-01

سؤؤؤؤنة ينؤؤؤؤاير  2الموافؤؤؤؤق  1441عؤؤؤؤام 

، المتضؤؤؤؤؤمن تعيؤؤؤؤؤين أعضؤؤؤؤؤاء 2020

 الحكومة؛

 

وبمقتضؤؤف المرسؤؤوم التنفيؤؤذي رقؤؤم  -

ربيؤ  األو   29في  مؤّرخال 94-265

سؤؤؤؤؤؤؤبتمبر         6الموافؤؤؤؤؤؤؤق  1415عؤؤؤؤؤؤؤام 

الؤؤؤذي يحؤؤؤدد صؤؤؤوايات  1994سؤؤؤنة 

 وزير التربية الوطنية؛

 

وبمقتضؤؤف المرسؤؤوم التنفيؤؤذي رقؤؤم  -

رجؤؤب عؤؤؤام  26 فؤؤي مؤؤؤّرخال 20-69

 2020مارس سنة  21الموافق  1441

مؤؤن انتشؤؤار  والمتعلؤؤق بتؤؤدابير الوقايؤؤة

( 19-وبؤؤؤاء فيؤؤؤروس كورونؤؤؤا )كوفيؤؤؤد

 ومكافحته، والنصوص الواقة به،

 يـؤؤـف ؤّرخـؤؤـمرار الـؤؤـوبمقتضؤؤف الق -

المـوافــؤؤـق  1428شعبـؤؤـان عـؤؤـام  20

الؤؤؤؤذي يحؤؤؤؤدد  2007سؤؤؤؤنة  سؤؤؤؤبتمبر 2

كيفيؤؤات تننؤؤيم امتحؤؤان نهايؤؤة مرالؤؤة 

التعلؤؤيم االبتؤؤدائي واالنتقؤؤا  إلؤؤف السؤؤنة 

 األولف متوسط؛

 

وبنؤؤؤؤؤؤاء علؤؤؤؤؤؤف قؤؤؤؤؤؤرارات مجلؤؤؤؤؤؤ   -

رمضؤؤان  17 الؤؤوزراء المنعقؤؤد بتؤؤاريخ

 و سؤؤؤنةمؤؤؤاي 10الموافؤؤؤق  1441عؤؤؤام 

 ؛2020

 

 : يقرر ما يأتي

 

تلبيقا لقرارات مجل  :  المادة ا ولى

مؤؤؤؤاي  10الؤؤؤؤوزراء المنعقؤؤؤؤد بتؤؤؤؤاريخ 

زمؤؤؤؤة و، المتعلقؤؤؤؤة بالتؤؤؤؤدابير ال2020

 2019/2020 نهؤؤاء السؤؤنة الدراسؤؤية 

تؤدابير الوقايؤة مؤن  إطؤاروالمتخذة فؤي 

-)كوفيؤد انتشار وباء فيؤروس كورونؤا

وؤؤؤذا القؤؤؤرار  مكافحتؤؤؤه، يهؤؤؤدف( و 19

امتحؤان نهايؤة مرالؤة إجراء إلف إلءاء 

 . 2020التعليم االبتدائي دورة 

 

امتحؤان نهايؤة إجؤراء يلءؤف  : 2المادة 

 .2020مرالة التعليم االبتدائي دورة 

 

يؤؤؤتم قبؤؤؤو  توميؤؤؤذ السؤؤؤنة :  3الموووادة 

الخامسؤؤؤة ابتؤؤؤدائي فؤؤؤي السؤؤؤنة األولؤؤؤف 

نائية، بنؤؤاء علؤؤف متوسؤؤط، بصؤؤفة اسؤؤت 

نتائجهم في الفصلين األو  وال اني من 

 .2019/2020السنة الدراسية 
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توّله مناشير الاقة، عنؤد :  4المادة 

 االقتضاء، أاكام وذا القرار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ينشر وذا القرار في النشرة :  5المادة 

 الرسمية للتربية الوطنية.

 

عام  شّوا  7ي ارر بالجزائر ف

 .2020 سنة مايو 30الموافق  1441

 

 وزير التربية الوطنية

 محمد وارعوط
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التربية الوطنية 

 رئي  الديوان 

  .2020/و.ت.و/ ر.د/313رقم: 

 

  : السيدات والسادة

 )للمتابعة(، ـ مديرو ا دارة المركزية 

 ـ مديرو المؤسسات تحت الوصاية 

 )للتلبيق(،                                 

 )للتلبيق(،              ـ مديرو التربية

 ـ مديرو مؤسسات التربية والتعليم 

 )للتنفيذ(.                                   

الموضوووووع: الوقايووووة مووووإ فيووووروس 

( والحيلولووة دون انتشووار  19)كوفيوود 

 الوس  المدرسي.في 

مراسؤلة السؤيد الؤوزير األو   المرروا:

مؤارس  14ة فؤي مؤّرخ/أ.و/ ال90رقم 

2020. 

توكؤؤؤؤؤؤؤؤو  خؤؤؤؤؤؤؤؤاص وبرالمرفقووووووووات: 

بؤؤا جراءات الواجؤؤب اتباعهؤؤا للوقايؤؤة 

 (.                 19من وباء فيروس )كوفيد 

 

فؤؤؤؤي إطؤؤؤؤار تعمؤؤؤؤيم وتلبيؤؤؤؤق التؤؤؤؤدابير 

الوقائيؤؤؤة التؤؤؤي تمليهؤؤؤا مصؤؤؤاله وزارة 

والسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكان وإصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو   الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤحة

المستشؤؤؤؤؤؤؤؤفيات وتحصؤؤؤؤؤؤؤؤينا للوسؤؤؤؤؤؤؤؤط 

المدرسؤؤي مؤؤن وبؤؤاء فيؤؤروس كورونؤؤا 

( الخليؤؤؤر، قؤؤؤررت وزارة 19)كوفيؤؤؤد 

اتخؤؤاذ مجموعؤؤة مؤؤن الوطنيؤؤة التربيؤؤة 

 ا جراءات المتم لة في:

ـؤؤ تنصؤؤيب خليؤؤة دائمؤؤة علؤؤف المسؤؤتوى 

المركؤؤؤزي، وكؤؤؤذا خليؤؤؤة والئيؤؤؤة دائمؤؤؤة 

علؤؤف مسؤؤتوى مديريؤؤة التربيؤؤة، وخليؤؤة 

لؤؤؤؤف مسؤؤؤؤتوى كؤؤؤؤل مؤسسؤؤؤؤة يقنؤؤؤؤة ع

 مدرسية؛

ـ التحضير لتفعيل وتوسي  ننام الؤدعم 

المدرسؤؤؤؤؤؤي عبؤؤؤؤؤؤر األنترنؤؤؤؤؤؤت لفائؤؤؤؤؤؤدة 

 التوميذ؛

ـؤؤ تأجيؤؤل جميؤؤ  التنؤؤاورات المدرسؤؤية 

المبرمجؤؤة فؤؤي األيؤؤام القادمؤؤة إلؤؤف أجؤؤل 

 الاق؛

ـ الحث علؤف التحلؤي بالحيلؤة والحؤذر 

من خؤو  ترقؤب أي مؤشؤر يؤد  علؤف 

سؤتوى كؤل وجود االة مشبووة علف م

 المؤسسؤؤؤؤات التابعؤؤؤؤة لقلؤؤؤؤا  التربيؤؤؤؤة

المتواجؤؤؤؤؤدة علؤؤؤؤؤف مسؤؤؤؤؤتوى  الوطنيؤؤؤؤؤة

الواليؤؤؤؤؤؤة )مقؤؤؤؤؤؤر مؤؤؤؤؤؤديريات التربيؤؤؤؤؤؤة 

ومقؤؤؤرات المؤسسؤؤؤات تحؤؤؤت الوصؤؤؤايا 

والمؤسسؤؤؤات المدرسؤؤؤية( واتخؤؤؤاذ كؤؤؤل 

التؤؤؤؤؤؤدابير المنصؤؤؤؤؤؤوص عليهؤؤؤؤؤؤا فؤؤؤؤؤؤي 

 البرتوكو  المرفق.

 

وعليؤؤؤؤه، يتوجؤؤؤؤب أيضؤؤؤؤا علؤؤؤؤف كافؤؤؤؤة 

مؤؤؤؤديري مؤسسؤؤؤؤات التربيؤؤؤؤة والتعلؤؤؤؤيم 

والقؤؤؤؤائمين عليهؤؤؤؤا، التحلؤؤؤؤي بالحيلؤؤؤؤة 

والحذر ومراقبة التوميذ، بعد عؤودتهم 

مؤؤؤؤؤؤن العللؤؤؤؤؤؤة، واللؤؤؤؤؤؤاقم التربؤؤؤؤؤؤوي 

وا داري، كمؤؤؤؤا يتعؤؤؤؤين علؤؤؤؤف وؤؤؤؤؤالء 

المتؤؤؤدخلين المباشؤؤؤرين فؤؤؤي المؤسسؤؤؤة 

المدرسؤية القيؤام بؤؤأدواروم علؤف النحؤؤو 

 التالي:

بالنسؤؤؤؤؤبة ل سؤؤؤؤؤاتذة فؤؤؤؤؤي القسؤؤؤؤؤم، أو  -

ااة، أو المشؤؤرفين التربؤؤويين فؤؤي السؤؤ

خؤؤؤؤرين فؤؤؤؤي المؤسسؤؤؤؤة اآل المؤؤؤؤوظفين

المدرسية، ترقب أي مؤشؤر يؤد  علؤف 

وجؤؤود االؤؤة مشؤؤبووة وإخلؤؤار المؤؤدير 

عؤؤن أي تلميؤؤذ أو موظؤؤف تنهؤؤر عليؤؤه 
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أاد أعراض الحمف، الصدا ، السعا  

 الجاف، ليق التنف ، ا روا ؛

يقؤؤؤؤوم مؤؤؤؤؤدير المؤسسؤؤؤؤؤة المدرسؤؤؤؤؤية  -

بالتكفؤؤؤؤل فؤؤؤؤورا بالتلميؤؤؤؤذ أو الموظؤؤؤؤف 

المعنؤؤؤؤؤي بإاؤؤؤؤؤدى وؤؤؤؤؤذه األعؤؤؤؤؤراض، 

بتوجيهه نحو واؤدة الكشؤف والمتابعؤة 

أو نحؤؤو أقؤؤرن مركؤؤز صؤؤحي، لتلقؤؤؤي 

الفحوصات اللبية الوزمة، م  إعؤوم 

 أوليائه أو ذويه. 

 

كمؤؤا أطلؤؤب مؤؤنكم اتخؤؤاذ كافؤؤة التؤؤدابير 

وااللتؤؤؤزام بالتنفيؤؤؤذ الوقائيؤؤؤة الوزمؤؤؤة، 

الجؤؤؤؤؤؤؤؤؤدي للبروتوكؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  المرفؤؤؤؤؤؤؤؤؤق 

والمتضؤؤؤؤؤؤمن ا جؤؤؤؤؤؤراءات الخاصؤؤؤؤؤؤة 

( 19بالوقاية من وباء فيؤروس )كوفيؤد 

والحيلولؤؤؤة دون انتشؤؤؤاره فؤؤؤي الوسؤؤؤط 

المدرسي، عبر كافة مؤسسات التربيؤة 

 والتعليم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفي األخير أؤكد علف لرورة النشؤر 

 الواسؤؤؤ  لهؤؤؤذه التعليمؤؤؤة والبروتوكؤؤؤو 

المرفؤؤؤؤؤق علؤؤؤؤؤف جميؤؤؤؤؤ  المؤسسؤؤؤؤؤات 

المدرسؤؤية، ولؤؤمان التلبيؤؤق الصؤؤارم 

لمضؤؤؤؤؤمونهما، افاظؤؤؤؤؤا علؤؤؤؤؤف صؤؤؤؤؤحة 

وسؤؤؤومة التوميؤؤؤذ والمسؤؤؤتخدمين، مؤؤؤ  

موافؤؤؤاة الخليؤؤؤة الدائمؤؤؤة علؤؤؤف مسؤؤؤتوى 

المركؤؤزي، عؤؤن طريؤؤق مديريؤؤة دعؤؤم 

األنشؤؤلة ال قافيؤؤة والريالؤؤية والنشؤؤاط 

يؤؤؤؤر مفصؤؤؤؤل اؤؤؤؤو  راالجتمؤؤؤؤاعي، بتق

وؤؤذا الشؤؤأن،  ا جؤؤراءات المتخؤؤذة فؤؤي

وا بؤؤوع عؤؤن أي االؤؤة اجؤؤر صؤؤحي 

 مسجلة، عبر البريد ا لكتروني اآلتي:

dacsas.education@gmail.com    

 
 1441 عام رجب 20الجزائر في ارر ب

 .2020 سنة مارس 15الموافق 

 

 الديوان بالنيابة رئيس

 بوبكر صدي  بوعزة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

21 
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التربية الوطنية 

 

بروتوكو  خاص باإلررااات الوارب 

روس ـإ فيووووـة مووووـايووووـوقـا للـهووووـاعـاتب

( والحيلولوة دون انتشوار  19د ـ)كوفي

 .المدرسيفي الوس  

 

يتعؤؤين علؤؤف مصؤؤاله ا دارة المركزيؤؤة 

والمؤسسؤؤات تحؤؤت الوصؤؤايا ومصؤؤاله 

مؤؤؤؤؤديريات التربيؤؤؤؤؤة، ومؤؤؤؤؤن خولهؤؤؤؤؤا 

االلتزام بمتابعؤة المؤسسات المدرسية، 

وتلبيق وتنفيذ التؤدابير التؤي يتضؤمنها 

وؤؤذا البروتوكؤؤو  للوقايؤؤة مؤؤن انتشؤؤار 

 ( ومكافحته.19 يدفكوالفيروس )

 

ـووو علوووى مسوووتو  اإلدارة المركزيوووة 1

 لوزارة التربية الوطنية:

تؤؤؤؤم تنصؤؤؤؤيب خليؤؤؤؤة مركزيؤؤؤؤة دائمؤؤؤؤة، 

يترأسؤؤؤها السؤؤؤيد األمؤؤؤين العؤؤؤام لؤؤؤوزارة 

نقلؤؤة اتصؤؤا  التربيؤؤة الوطنيؤؤة، تشؤؤكل 

 .الوطنية محورية لقلا  التربية

 

تعمؤؤؤيم وتلبيؤؤؤق  علؤؤؤف الخليؤؤؤةتسؤؤؤهر 

التؤؤدابير الوقائيؤؤة التؤؤي تمليهؤؤا مصؤؤاله 

وزارة الصؤؤؤؤؤحة والسؤؤؤؤؤكان وإصؤؤؤؤؤو  

المستشؤؤؤؤفيات، علؤؤؤؤف مسؤؤؤؤتوى ا دارة 

المركزيؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤديريات التربيؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 

والمؤسسات تحت الوصؤايا وكؤذا كافؤة 

 المؤسسات المدرسية.

كما تتولف وذه الخلية المتابعؤة اليوميؤة 

لمدى تنفيذ وؤذا البروتوكؤو  وإاصؤاء 

الحاالت المكتشفة علف مستوى القلا  

والمولؤؤوعة تحؤؤت الحجؤؤر الصؤؤحي، 

م  إعؤداد تقريؤر اؤو  تلؤورات وبؤاء 

( بالمؤسسؤؤؤؤات 19الفيؤؤؤؤروس )كوفيؤؤؤؤد 

 التابعة للقلا .

 

 ـ على مستو  مديريات التربية:2

لية يقنؤة والئيؤة العمل علف تنصيب خ

دائمؤؤة، تشؤؤكل نقلؤؤة اتصؤؤا  محوريؤؤة 

علف مستوى مؤديريات التربيؤة تتشؤكل 

 من:

 ـ مدير التربية، رئيسا؛ 

رئؤؤؤي  مكتؤؤؤب النشؤؤؤاط االجتمؤؤؤاعي  -

 والصحة المدرسية، عضوا؛

طبيؤؤؤؤب منسؤؤؤؤق الصؤؤؤؤحة المدرسؤؤؤؤية  -

المشؤؤؤؤؤؤرف علؤؤؤؤؤؤف واؤؤؤؤؤؤدات الكشؤؤؤؤؤؤف 

 والمتابعة، عضوا؛

 ؛اعضو ،ـ مفتش التءذية المدرسية

 مؤؤؤؤدير مركؤؤؤؤؤز التوجيؤؤؤؤه المدرسؤؤؤؤؤي -

 ، عضوا.والمهني

  

 تتكفس الخلية الوالئية بما يأتي:

ـؤؤؤ تنفيؤؤؤذ إجؤؤؤراء تأجيؤؤؤل كؤؤؤل األنشؤؤؤلة 

المبرمجؤؤؤؤة التؤؤؤؤي تسؤؤؤؤتدعف تجمعؤؤؤؤات 

تدخل في إطار التكوين أو التنسيق إلف 

غاية تحّسن الولؤ  الصؤحي، وتفؤادي 

التجمعات واالجتماعات التي قد تشكل 

ء، علؤف مسؤتوى خلر في انتشار الوبا

 كؤؤل المؤسسؤؤات التابعؤؤة لقلؤؤا  التربيؤؤة

المتواجؤؤؤؤؤدة علؤؤؤؤؤف مسؤؤؤؤؤتوى  الوطنيؤؤؤؤؤة

الواليؤؤؤؤؤؤة )مقؤؤؤؤؤؤر مؤؤؤؤؤؤديريات التربيؤؤؤؤؤؤة 

ومقؤؤؤرات المؤسسؤؤؤات تحؤؤؤت الوصؤؤؤاية 

 والمؤسسات المدرسية(؛

تكنولوجيؤؤؤات  سؤؤؤتخداماالعمؤؤؤل علؤؤؤف  -

الجديؤؤدة فؤؤي إطؤؤار  تصؤؤا واالا عؤؤوم 

 التبادالت المهنية؛
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التوزيؤؤ  الواسؤؤ  للمنشؤؤور المتضؤؤمن  -

لهذا البروتوكو  المتعلؤق بؤا جراءات 

الواجؤؤؤؤب اتباعهؤؤؤؤا للوقايؤؤؤؤة مؤؤؤؤن وبؤؤؤؤاء 

( والحيلولؤؤؤة دون 19فيؤؤؤروس )كوفيؤؤؤد 

 ؛انتشاره في الوسط المدرسي

متابعؤؤة مؤؤدى تنفيؤؤذ التؤؤدابير الوقائيؤؤة  -

الواجؤؤؤب اتخادوؤؤؤا قبؤؤؤل وبعؤؤؤد ظهؤؤؤور 

 الحاالت؛

ت العمؤؤؤؤل علؤؤؤؤؤف تجسؤؤؤؤيد ا جؤؤؤؤؤراءا -

الواجب اتباعها والمشاركة فؤي تنشؤيط 

اصؤؤص إذاعيؤؤة لإلعؤؤوم والتحسؤؤي  

علؤؤؤف مسؤؤؤتوى المحلؤؤؤي، اؤؤؤو  وبؤؤؤاء 

( قصؤؤؤد طمأنؤؤؤة 19الفيؤؤؤروس )كوفيؤؤؤد 

أعضؤؤاء الجماعؤؤة التربويؤؤة وابوغهؤؤم 

بالتؤؤؤؤدابير الوقائيؤؤؤؤة مؤؤؤؤن وؤؤؤؤذا الوبؤؤؤؤاء 

 والحيلولة دون انتشاره؛

إاصؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء الحؤؤؤؤؤؤؤؤؤاالت المكتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤفة  -

  علؤؤؤؤؤف بالمؤسسؤؤؤؤؤات التابعؤؤؤؤؤة للقلؤؤؤؤؤا

مسؤؤتوى الواليؤؤة، والمولؤؤوعة تحؤؤت 

الحجر الصحي، م  إعداد تقرير او  

الولعية إلف الخلية المركزيؤة الدائمؤة 

 ني عنها. بلي  اآلتوال

 

علووووووووى مسووووووووتو  المؤسسووووووووات  -3

 المدرسية:

تنصيب خلية يقنة دائمة علف مستوى 

كؤؤؤل مؤسسؤؤؤة مدرسؤؤؤؤية تشؤؤؤكل نقلؤؤؤؤة 

اتصؤؤا  محوريؤؤة تتشؤؤكل مؤؤن المم لؤؤين 

 اآلتيين:

 :االبتدائيةبالنسبة للمدارس  *

 مدير المدرسة االبتدائية، رئيسا؛ -

، االبتدائيؤؤؤةمسؤؤؤاعد مؤؤؤدير المدرسؤؤؤة  -

 عضوا؛

اللبيؤؤؤب المسؤؤؤؤو  لواؤؤؤدة الكشؤؤؤف  -

 والمتابعة، إن وجدت، عضوا.

 

 بالنسبة للمتوس ات والثانويات: *

 ، رئيسا؛ةمدير المؤسسـ 

 ـ الناظر، عضوا؛

 ـ المقتصد، عضوا؛

 التربية، عضوا؛ـ مستشار 

مستشؤؤؤؤؤؤؤؤار التوجيؤؤؤؤؤؤؤؤؤه وا رشؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد  -

 المدرسي، عضوا؛

اللبيؤؤؤب المسؤؤؤؤو  لواؤؤؤدة الكشؤؤؤف  -

 والمتابعة، إن وجدت، عضوا. 

 

تتكفوووس خليوووة اليقظوووة علوووى مسوووتو  

المؤسسوووة المدرسوووية، بالخصووووص، 

 بما يأتي:

ـ ا عوم الواس  عن محتوى المنشور 

والتأكيد علف تلبيق قواعد الوقاية مؤن 

الفيؤؤؤؤروس التؤؤؤؤي جؤؤؤؤاءت فؤؤؤؤي انتشؤؤؤؤار 

تعليمؤؤؤؤؤؤؤة وزارة الصؤؤؤؤؤؤؤحة والسؤؤؤؤؤؤؤكان 

 وإصو  المستشفيات، ووي:

ـ غسؤل اليؤدين جيؤدا بالمؤاء والصؤابون 

السؤؤؤائل باسؤؤؤتمرار، أو بفؤؤؤرك اليؤؤؤدين 

 بمحلو  مائي كحولي؛

تءليؤؤة الفؤؤم واألنؤؤف عنؤؤد العلؤؤ  أو  -

الكحة، بواسلة مرفق اليد، كما ينصه 

باسؤؤؤؤتعما  المنؤؤؤؤديل الؤؤؤؤورقي ورميؤؤؤؤه 

اشؤؤؤؤرة بعؤؤؤؤد اسؤؤؤؤتخدامه فؤؤؤؤي قمامؤؤؤؤة مب

 المهموت؛

تجنؤؤب لمؤؤ  العينؤؤين واألنؤؤف والفؤؤم  -

إمكانيؤة  هعند لمؤ  سؤله باليؤد، يؤرج

وجؤؤؤود الفيؤؤؤروس عليؤؤؤه، إذ يمكؤؤؤن أن 

ينتقؤؤؤؤل الفيؤؤؤؤروس إلؤؤؤؤف الجسؤؤؤؤم بهؤؤؤؤذه 

 اللريقة؛
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عدم االتصؤا  القريؤب مؤن أشؤخاص  -

مصابين بالكحة أو العل  أو الحمؤف، 

فة أك ر من وينصه االبتعاد عنهم بمسا

 متر؛

ـ اجتنان المصافحة والتقبيل واالكتفاء 

 بالتحية والسوم من بعيد؛

ـ ارتداء القنا  لمن  انتقا  العدوى فؤي 

االؤؤؤؤة ا صؤؤؤؤابة بمؤؤؤؤرض األنفلؤؤؤؤونزا 

 الموسمية؛

السؤؤؤهر علؤؤؤف ااتؤؤؤرام كؤؤؤل مقؤؤؤايي   -

الننافؤؤؤؤؤة اليوميؤؤؤؤؤة فؤؤؤؤؤي المؤسسؤؤؤؤؤات 

المدرسؤؤؤية مؤؤؤن خؤؤؤو  مراقبؤؤؤة ننافؤؤؤة 

دفة وتؤوفير مسؤتلزمات المواق  المسؤته

غسل األيدي )الماء، الصابون السائل، 

 المحلو  المائي الكحولي(؛

الحؤؤؤؤؤرص علؤؤؤؤؤف ااتؤؤؤؤؤرام مقؤؤؤؤؤايي   -

الننافة الشخصية لمستخدمي الملاعم 

المدرسؤؤؤية، ومراقبؤؤؤة ننافؤؤؤة األمؤؤؤاكن 

واألسؤؤؤؤؤؤله كاللؤؤؤؤؤؤاوالت واألوانؤؤؤؤؤؤي 

 المخصصة لللبخ واألكل؛ 

سؤؤؤؤداء تعليمؤؤؤؤات للمشؤؤؤؤرفين علؤؤؤؤف إ -

يؤؤذ فؤؤي الؤؤداخليات للتقيؤؤد بتلبيؤؤق التوم

 مضمون البروتوكو ؛

ـ تننيم امؤوت التحسؤي  للوقايؤة مؤن 

 -19كوفيؤؤؤد  - انتشؤؤؤار وبؤؤؤاء فيؤؤؤروس

 شراك مستشاري التوجيه وا رشؤادإب

المدرسؤؤؤؤي وأطبؤؤؤؤاء واؤؤؤؤدات الكشؤؤؤؤف 

 والمتابعة؛

 

 

 

 

 

التحلؤؤؤي بالحيلؤؤؤة والحؤؤؤذر بمراقبؤؤؤة  -

التوميؤؤذ واللؤؤاقم التربؤؤوي وا داري، 

وترقؤؤؤب أي مؤشؤؤؤر يؤؤؤد  علؤؤؤف وجؤؤؤود 

 االة مشبووة؛ 

تحسؤؤؤؤؤؤؤي  األسؤؤؤؤؤؤؤاتذة والمشؤؤؤؤؤؤؤرفين  -

ر ـؤؤؤـف  خـؤؤؤـن أو أي موظـؤؤؤـوييــربـالت

فؤؤؤؤؤؤي المؤسسؤؤؤؤؤؤة المدرسؤؤؤؤؤؤية بالقيؤؤؤؤؤؤام 

بؤؤؤأدواروم مؤؤؤن خؤؤؤو  إخلؤؤؤار مؤؤؤدير 

المؤسسؤؤؤة عؤؤؤن أي تلميؤؤؤذ أو موظؤؤؤف 

عليؤؤؤه أاؤؤؤد األعؤؤؤراض اآلتيؤؤؤة:  تنهؤؤؤر

الحمف، الصؤدا ، سؤعا  جؤاف، لؤيق 

 التنف ، ا روا ؛ 

ـ يقوم مؤدير المؤسسؤة بالتكفؤل بالتلميؤذ 

أو الموظؤف المشؤؤتبه بحالتؤه، بتوجيهؤؤه 

نحؤؤو واؤؤدة الكشؤؤف والمتابعؤؤة أو نحؤؤو 

أقؤؤرن مركؤؤز صؤؤحي، مؤؤن أجؤؤل تلقؤؤي 

الفحوصات اللبية الوزمة، م  إعؤوم 

 أوليائه أو ذويه؛

تنفيؤؤؤؤؤذ التؤؤؤؤؤدابير الوقائيؤؤؤؤؤة الواجؤؤؤؤؤب  -

 اتخاذوا قبل وبعد ظهور الحاالت؛

االتصؤؤا  بمصؤؤؤاله الحمايؤؤؤة المدنيؤؤؤة  -

قصؤؤد التكفؤؤؤل بالحؤؤاالت المشؤؤؤتبه فيهؤؤؤا 

بلي  عنها للخليؤة تبصفة استعجالية، وال

الوالئية لمديرية التربيؤة إن تؤم الحجؤر 

 الصحي للحالة.
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 الشعبيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

 وزارة التربية الوطنية

 

 1441عام  شّوا  14في  مؤّر قرار 

يتضمإ  2020يونيو سنة  6المواف  

هحوووووووداو لجنوووووووة وزاريوووووووة إلنشووووووواا 

مؤسسووات التربيووة والتعلوويم العموميووة 

 .والهياكس المرافقة لها وهلءائها

 

 إن وزير التربية الوطنية،

 

 04-08بمقتضؤؤؤؤؤؤف القؤؤؤؤؤؤانون رقؤؤؤؤؤؤم  -

 1429عؤؤؤام  محؤؤؤّرم 15فؤؤؤي  مؤؤؤؤّرخال

 2008ينؤؤؤؤؤؤؤاير سؤؤؤؤؤؤؤنة  23الموافؤؤؤؤؤؤؤق 

والمتضؤؤمن القؤؤانون التؤؤوجيهي للتربيؤؤة 

 الوطنية،

 

وبمقتضؤؤؤف المرسؤؤؤوم الرئاسؤؤؤي رقؤؤؤم  -

جمادى األولؤف  6في  مؤّرخال 20-01

سؤؤؤؤنة  ينؤؤؤؤاير 2الموافؤؤؤؤق  1441عؤؤؤؤام 

والمتضؤؤؤؤؤمن تعيؤؤؤؤؤين أعضؤؤؤؤؤاء  2020

 الحكومة،

 

وبمقتضؤؤؤف المرسؤؤؤوم التنفيؤؤؤذي رقؤؤؤم  -

ربيؤ  األو   29في  مؤّرخال 94-265

سؤؤؤبتمبر سؤؤؤنة  6الموافؤؤؤق  1415عؤؤؤام 

والؤذي يحؤدد صؤوايات وزيؤر  1994

 التربية الوطنية،

 

وبمقتضؤؤؤف المرسؤؤؤوم التنفيؤؤؤذي رقؤؤؤم  -

عؤؤام  محؤؤّرم 18فؤؤي  مؤؤؤّرخال 10-04

 2010ينؤؤؤاير سؤؤؤنة  4الموافؤؤؤق  1431

والؤؤذي يحؤؤدد كيفيؤؤات إعؤؤداد الخريلؤؤة 

 المدرسية وتنفيذوا ومراقبتها،

مقتضؤؤؤف المرسؤؤؤوم التنفيؤؤؤذي رقؤؤؤم وب -

فؤؤؤؤؤي أو  جمؤؤؤؤؤادى  مؤؤؤؤؤؤّرخال 19-02

 ينؤؤاير 8الموافؤؤق  1440األولؤؤف عؤؤام 

المتضؤؤمن تننؤؤيم ا دارة و 2019سؤؤنة 

 ،المركزيؤؤؤة لؤؤؤوزارة التربيؤؤؤة الوطنيؤؤؤة

 المعد  والمتمم.

 

 مؤؤؤّرخال 15وبمقتضؤؤف القؤؤرار رقؤؤم  -

الموافؤؤق  1438رمضؤؤان عؤؤام  24فؤؤي 

والمتضؤؤؤؤؤمن  2017يونيؤؤؤؤؤو سؤؤؤؤؤنة  19

إادا  لجنة وزارية  نشاء مؤسسؤات 

التربيؤؤؤؤة والتعلؤؤؤؤيم العموميؤؤؤؤة ووياكؤؤؤؤل 

 الدعم وإلءائها،

 

 : يقرر ما يأتي

 

يهدف وؤذا القؤرار إلؤف :  المادة ا ولى

إادا  لجنة وزارية  نشاء مؤسسؤات 

التربيؤؤؤة والتعلؤؤؤيم العموميؤؤؤة والهياكؤؤؤل 

المرافقؤؤؤة لهؤؤؤا وإلءائهؤؤؤا، وتؤؤؤدعف فؤؤؤي 

 ."اللجنة  "صلب النص 

 

تتم ؤؤؤل مهؤؤؤام اللجنؤؤؤة فؤؤؤي  : 2الموووادة 

دراسؤؤؤة الملفؤؤؤات المقدمؤؤؤة مؤؤؤن طؤؤؤرف 

 مديريات التربية بخصوص طلبات:

إنشؤؤؤاء مؤسسؤؤؤات التربيؤؤؤة والتعلؤؤؤيم  - 

 العمومية والهياكل المرافقة لها،

إلءؤؤؤاء مؤسسؤؤؤات التربيؤؤؤة والتعلؤؤؤيم  - 

 .العمومية والهياكل المرافقة لها

 

تبت اللجنة في طلبات إنشاء مؤسسات 

التربية والتعليم العمومية وكذا الهياكل 

المرافقة لها، بالقبو  أو الرفض، طبقؤا 

 لإلجراءات والتننيم المعمو  بها.
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ال يمكن اللجوء إلف تحويؤل :  3المادة 

مؤسسؤؤؤات التربيؤؤؤة والتعلؤؤؤيم العموميؤؤؤة 

مؤؤؤؤن مسؤؤؤؤتوى تعليمؤؤؤؤي إلؤؤؤؤف مسؤؤؤؤتوى 

تعليمؤؤؤؤؤؤي  خؤؤؤؤؤؤر، إال فؤؤؤؤؤؤي الحؤؤؤؤؤؤاالت 

 االست نائية القصوى.

مؤؤؤدير التربيؤؤؤة، فؤؤؤي الحؤؤؤاالت يمكؤؤؤن ل

االسؤؤؤت نائية القصؤؤؤوى، طلؤؤؤب تحويؤؤؤل 

مؤسسؤؤات التربيؤؤة والتعلؤؤيم بنؤؤاء علؤؤف 

تقريؤؤر مفصؤؤل يبؤؤرر سؤؤبب التحويؤؤل، 

 يقدم إلف اللجنة للدراسة والبت فيه.

 

تتشؤؤؤؤؤكل اللجنؤؤؤؤؤة، التؤؤؤؤؤي :  4الموووووادة 

زات ـل والتجهيؤؤـيترأسؤؤها مؤؤدير الهياكؤؤ

 أو مم له، من:

 :بعنوان اإلدارة المركزية -

 مم لي المديريات المركزية اآلتية:

 مديرية التعليم االبتدائي، -

 مديرية التعليم المتوسط، -

مديريؤؤؤؤؤؤة التعلؤؤؤؤؤؤيم ال ؤؤؤؤؤؤانوي العؤؤؤؤؤؤام  -

 والتكنولوجي،

 مديرية الموارد المالية والمادية، -

 .مديرية الموارد البشرية -

بعنوان المؤسسات العمومية تحت  -

 الوصاية:

التمؤؤؤؤؤؤؤوين مم ؤؤؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤؤؤدير مركؤؤؤؤؤؤؤز  -

بؤؤؤؤؤؤالتجهيزات والوسؤؤؤؤؤؤائل التعليميؤؤؤؤؤؤة 

 .وصيانتها

 

 

 

 

 

 

تجتمؤؤؤ  اللجنؤؤؤة فؤؤؤي دورة :  5الموووادة 

عاديؤؤؤة خؤؤؤو  شؤؤؤهر جويليؤؤؤة، وبصؤؤؤفة 

اسؤت نائية فؤؤي شؤؤهر أوت وفؤؤي جلسؤؤات 

 خاصة إلف غاية نهاية السنة.

 

تؤزود اللجنؤة بأمانؤة تتكؤؤون  : 6الموادة 

، مؤؤن مديريؤؤة الهياكؤؤل (2)مؤؤن مم لؤؤين 

 .والتجهيزات

 

تكلف األمانة بكؤل األشؤءا   : 7المادة 

ا دارية والتقنية التي من شأنها تسهيل 

 .أعما  اللجنة

 

 15تلءف أاكام القرار رقؤم  : 8المادة 

 1438رمضؤؤان عؤؤام  24فؤؤي  مؤؤؤّرخال

 2017يونيؤؤؤؤؤؤؤو سؤؤؤؤؤؤؤنة  19الموافؤؤؤؤؤؤؤق 

 .المذكور أعوه

 

ينشر وذا القرار في النشرة  : 9المادة 

 .الرسمية للتربية الوطنية

 

عام  شّوا  14ي ارر بالجزائر ف

 .2020يونيو سنة  6الموافق  1441

 

 وزير التربية الوطنية

 محمد وارعوط
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية

 

 1441عام  شّوا  15في  مؤّر قرار 

يتضمإ  2020 سنة يونيو 7المواف  

هحوووداو لجنوووة تقنيوووة تتوووولى دراسوووة 

ملفوووووات هنشووووواا مؤسسوووووات التربيوووووة 

 .والتعليم الخاصة

 

 إن وزير التربية الوطنية،

 

 مؤّرخال 07-05بمقتضف األمر رقم  -

ق ـالموافؤؤ 1426ام ـرجؤؤب عؤؤ 18فؤؤي 

، الؤؤؤذي يحؤؤؤدد 2005غشؤؤؤت سؤؤؤنة  23

القواعؤؤد العامؤؤة التؤؤي تحكؤؤم التعلؤؤيم فؤؤي 

 والتعليم الخاصة،مؤسسات التربية 

 

 04-08وبمقتضؤؤؤؤؤف القؤؤؤؤؤانون رقؤؤؤؤؤم  -

 1429عؤؤؤام  محؤؤؤّرم 15فؤؤؤي  مؤؤؤؤّرخال

 2008ينؤؤؤؤؤؤؤاير سؤؤؤؤؤؤؤنة  23الموافؤؤؤؤؤؤؤق 

المتضؤؤمن القؤؤانون التؤؤوجيهي للتربيؤؤة و

 الوطنية،

 

وبمقتضؤؤؤف المرسؤؤؤوم التنفيؤؤؤذي رقؤؤؤم  -

ربيؤ  األو   29في  مؤّرخال 94-265

سؤؤؤبتمبر سؤؤؤنة  6الموافؤؤؤق  1415عؤؤؤام 

ايات وزيؤؤر الؤؤذي يحؤؤدد صؤؤو 1994

 التربية الوطنية،

 

وبمقتضؤؤؤف المرسؤؤؤوم التنفيؤؤؤذي رقؤؤؤم  -

عؤؤؤام  شؤؤؤّوا  6فؤؤؤي  مؤؤؤؤّرخال 05-432

، 2005نوفمبر سنة  8الموافق  1426

الؤؤذي يحؤؤدد شؤؤؤروط إنشؤؤاء مؤسسؤؤؤات 

التربيؤؤؤؤة والتعلؤؤؤؤؤيم الخاصؤؤؤؤة وفتحهؤؤؤؤؤا 

 ومراقبتها،

 

وبمقتضؤؤؤف المرسؤؤؤوم التنفيؤؤؤذي رقؤؤؤم  -

فؤؤؤؤؤي أو  جمؤؤؤؤؤادى  مؤؤؤؤؤؤّرخال 19-02

 ينؤؤؤؤاير 8الموافؤؤؤؤق  1440عؤؤؤؤام األو  

المتضؤؤمن تننؤؤيم ا دارة و 2019سؤؤنة 

المركزيؤؤؤة لؤؤؤوزارة التربيؤؤؤة الوطنيؤؤؤة، 

 المعد  والمتمم،

 

ي ــؤؤـــف مؤؤؤّرخرار الــؤؤف القـوبمقتضؤؤ -

ق ـؤؤؤؤــالمواف 1425ام ــؤؤؤؤرمضؤؤؤؤان ع 9

ذي يحؤؤدد ، الؤؤ2004أكتؤؤوبر سؤؤنة  23

 دفتؤؤؤؤؤؤر الشؤؤؤؤؤؤروط المتعلؤؤؤؤؤؤق بإنشؤؤؤؤؤؤاء

 الخاصؤؤؤةمؤسسؤؤؤات التربيؤؤؤة والتعلؤؤؤيم 

 ،ومراقبتها هافتحو

 

 مؤؤؤّرخال 16وبمقتضؤؤف القؤؤرار رقؤؤم  -

ق ـؤؤـالمواف 1438رجؤؤب عؤؤام  16فؤؤي 

المتضؤؤؤؤمن و 2017سؤؤؤؤنة  أبريؤؤؤؤل 13

إنشاء لجنة تقنيؤة تتؤولف دراسؤة ملفؤات 

إنشؤؤؤؤؤاء مؤسسؤؤؤؤؤات التربيؤؤؤؤؤة والتعلؤؤؤؤؤيم 

 ،الخاصة

 

 : يقرر ما يأتي

 

يهدف وؤذا القؤرار إلؤف :  المادة ا ولى

إاؤؤؤدا  لجنؤؤؤة وزاريؤؤؤة تقنيؤؤؤة  نشؤؤؤاء 

مؤسسؤؤات التربيؤؤة والتعلؤؤيم الخاصؤؤة، 

اللجنؤؤؤة  "وتؤؤؤدعف فؤؤؤي صؤؤؤلب الؤؤؤنص 

 ،"التقنية 

 

تتم ؤؤل مهؤؤام اللجنؤؤة التقنيؤؤة  : 2المووادة 

 فيما يأتي:
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دراسؤؤؤؤة طلبؤؤؤؤات ا نشؤؤؤؤاء المرفقؤؤؤؤة  -

بؤؤؤالملف التقنؤؤؤي، المحولؤؤؤة إليهؤؤؤا مؤؤؤن 

يؤؤؤات، طؤؤؤرف مؤؤؤديريات التربيؤؤؤة للوال

للتأكؤؤؤؤد مؤؤؤؤن مؤؤؤؤؤدى ملابقتهؤؤؤؤا لؤؤؤؤؤدفتر 

الشؤؤؤؤروط، المنصؤؤؤؤوص عليؤؤؤؤه طبقؤؤؤؤا 

 للتننيم المعمو  به،

الفصؤؤل فؤؤي طلبؤؤات إنشؤؤاء مؤسسؤؤات  -

و  ـؤؤـة بالقبـؤؤـم الخاصـة والتعليؤؤـالتربيؤؤ

 و  به،ـأو الرفض طبقا للتننيم المعم

إنشؤؤؤاء مؤسسؤؤؤات التربيؤؤؤة والتعلؤؤؤيم  -

الخاصؤؤة الجديؤؤدة، وإنشؤؤاء الملحقؤؤات، 

أطوار تعليمية جديدة، وتوسؤي  وانشاء 

 .المقرات

 

تجتمؤؤ  اللجنؤؤة التقنيؤؤة فؤؤي  : 3المووادة 

دورات عاديؤؤة، واسؤؤت نائية كلمؤؤا دعؤؤت 

 .الضرورة إلف ذلك

 

تمسك اللجنؤة التقنيؤة سؤجو :  4المادة 

 تدون فيه مداوالت أعمالها.

 

تقدم اللجنة اصيلة أعمالهؤا  : 5المادة 

 .إلف السيد وزير التربية الوطنية

 

تتؤؤؤولف المديريؤؤؤة الفرعيؤؤؤة  : 6الموووادة 

للتعليم الخاص لوزارة التربية الوطنية 

أمانؤؤة اللجنؤؤة التقنيؤؤة  نشؤؤاء مؤسسؤؤات 

 التربية والتعليم الخاصة.

 

تتشكل اللجنؤة مؤن السؤيدات  : 7المادة 

 والسادة اآلتي ذكروم:

إبؤؤؤؤراويم باباعؤؤؤؤدون، مؤؤؤؤدير التعلؤؤؤؤيم  -

 المتخصص والتعليم الخاص، رئيسا،

بشؤؤؤؤؤير بخؤؤؤؤؤدة، مفؤؤؤؤؤتش مركؤؤؤؤؤزي،  - 

 عضوا،

موني يونسي، مؤديرة فرعيؤة للتعلؤيم  -

الخؤؤاص بمديريؤؤة التعلؤؤيم المتخصؤؤص 

 والتعليم الخاص، عضوا،

عبؤؤد الؤؤرايم بجؤؤادي، مؤؤدير فرعؤؤي  -

للتننؤؤؤؤيم المدرسؤؤؤؤي بمديريؤؤؤؤة التعلؤؤؤؤيم 

 ال انوي، عضوا،

بشؤؤؤؤير بؤؤؤؤن عيسؤؤؤؤف، مؤؤؤؤدير فرعؤؤؤؤي  -

للتننؤؤؤؤيم المدرسؤؤؤؤي بمديريؤؤؤؤة التعلؤؤؤؤيم 

 توسط، عضوا،الم

عبؤؤؤؤد الكؤؤؤؤريم ديؤؤؤؤب، مؤؤؤؤدير فرعؤؤؤؤي  -

لمتابعؤؤؤة بؤؤؤؤرام  االسؤؤؤت مار وتقييمهؤؤؤؤا 

 بمديرية الهياكل والتجهيزات، عضوا،

مدني عايؤدة، رئيسؤة مكتؤب بمديريؤة  -

 الشؤون القانونية، عضوا،

أوبؤؤؤؤؤيش ربيحؤؤؤؤؤة، رئيسؤؤؤؤؤة مكتؤؤؤؤؤب  -

بمديريؤؤة التعلؤؤيم المتخصؤؤص والتعلؤؤيم 

 .الخاص، عضوا
 

 16أاكام القرار رقؤم تلءف :  8المادة 
 1438رجؤؤؤب عؤؤؤام  16فؤؤؤي  مؤؤؤؤّرخال

، 2017سؤؤؤؤؤؤنة  أبريؤؤؤؤؤؤل 13الموافؤؤؤؤؤؤق 
المتضؤؤؤمن إاؤؤؤدا  لجنؤؤؤة تقنيؤؤؤة تتؤؤؤولف 
دراسة ملفات إنشؤاء مؤسسؤات التربيؤة 

 والتعليم الخاصة.
 

ينشر وذا القرار في النشرة  : 9المادة 
 الرسمية للتربية الوطنية.

 
عام  شّوا  15 فيارر بالجزائر 

 .2020 سنة يونيو 7الموافق  1441
 

 ا ميإ العام بالنيابة
 بوبكر بوعزة
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 

 موؤّر  139-20مرسوم تنفيذي رقوم 

الموافو  أو   1441عوام  شّوا  9في 

، يتضوووومإ نقووووس 2020يونيووووو سوووونة 

ميزانيووووة تسوووويير وزارة  اعتموووواد فووووي

 التربية الوطنية.

 

 الوزير األو ،إن 

 

 بناء علف تقرير وزير المالية، -

 

وبناء علف الدستور، السيما المادتان  -

 ( منه،2 )الفقرة 143و 99-4

 

 17-84وبمقتضؤؤؤؤؤف القؤؤؤؤؤانون رقؤؤؤؤؤم  -

 1404عؤؤؤؤام  شؤؤؤؤّوا  8فؤؤؤؤي  مؤؤؤؤؤّرخال

والمتعلؤق  1984يوليو سنة  7الموافق 

 بقوانين المالية، المعد  والمتمم،

 

 14-19 وبمقتضؤؤؤؤؤف القؤؤؤؤؤانون رقؤؤؤؤؤم -

ربيؤؤؤ  ال ؤؤؤؤاني عؤؤؤؤام  14فؤؤؤؤي  مؤؤؤؤّرخال

ديسؤؤؤؤؤمبر سؤؤؤؤؤنة  11الموافؤؤؤؤؤق  1441

والمتضمن قؤانون الماليؤة لسؤنة  2019

2020، 

 

وبمقتضؤؤؤف المرسؤؤؤوم الرئاسؤؤؤي رقؤؤؤم  -

فؤؤؤؤي أو  جمؤؤؤؤادى  مؤؤؤؤؤّرخال 19-370

      قـؤؤؤؤؤؤـوافـالم 1441ام ـؤؤؤؤؤؤـف عـاألولؤؤؤؤؤؤ

والمتضؤؤؤمن  2019ديسؤؤؤمبر سؤؤؤنة  28

 تعيين الوزير األو ،

 

 

المرسؤؤؤوم الرئاسؤؤؤي رقؤؤؤم  وبمقتضؤؤؤف -

جمادى األولؤف  6في  مؤّرخال 20-01

سؤؤؤؤنة  ينؤؤؤؤاير 2الموافؤؤؤؤق  1441عؤؤؤؤام 

والمتضؤؤؤؤؤمن تعيؤؤؤؤؤين أعضؤؤؤؤؤاء  2020

 الحكومة،

 

وبمقتضؤؤؤف المرسؤؤؤوم التنفيؤؤؤذي رقؤؤؤم  -

جمؤادى ال انيؤة  2فؤي  مؤّرخال 20-17

سؤؤؤنة  ينؤؤؤاير 27الموافؤؤؤق  1441عؤؤؤام 

االعتمؤادات  والمتضمن توزيؤ  2020

المخصصة لوزير التربية الوطنية من 

ميزانية التسيير بموجب قؤانون الماليؤة 

 ،2020لسنة 

 

 : يرسم ما يأتي

 

يلءف من ميزانيؤة سؤنة  : المادة ا ولى

اعتمؤؤؤاد قؤؤؤدره مائتؤؤؤان وخمسؤؤؤة  2020

 وسبعون مليونا وخمسؤمائة ألؤف دينؤار

د.ج( مقيؤؤؤؤؤؤؤؤد فؤؤؤؤؤؤؤؤي  275.500.000)

تربيؤة الوطنيؤة ميزانية تسؤيير وزارة ال

 وفي البابين المبينين في الجؤدو  " أ "

 الملحق بهذا المرسوم.

 

يخصؤؤؤص لميزانيؤؤؤة سؤؤؤنة :  2الموووادة 

اعتمؤؤؤاد قؤؤؤدره مائتؤؤؤان وخمسؤؤؤة  2020

 وسبعون مليونا وخمسؤمائة ألؤف دينؤار

دج( يقيؤؤؤؤؤؤؤؤؤد فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  275.500.000)

ميزانية تسؤيير وزارة التربيؤة الوطنيؤة 

دو  ـؤـالجي ـؤـة فـوان المبينؤـي األبؤـوف

 الملحق بهذا المرسوم. " ن "
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يكلف وزيؤر الماليؤة ووزيؤر  :3المادة 

التربيؤؤؤة الوطنيؤؤؤة، كؤؤؤل فيمؤؤؤا يخصؤؤؤه، 

 بتنفيذ وذا المرسوم الذي ينشر في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة الجريؤؤؤؤؤؤؤؤؤدة الرسؤؤؤؤؤؤؤؤؤمية للجمهوريّؤؤؤؤؤؤؤؤؤ

 ة.عبيّ ة الشّ يمقراطيّ ة الدّ الجزائريّ 

 

 1441عام  شّوا  9ارر بالجزائر في 

 .2020الموافق أو  يونيو سنة 

 

 الوزير ا و  

 العزيز ررادعبد  
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 الجدو  " أ "

رقم 
 ا بواب

 العناويإ
االعتمادات 
 الملءاة )دج(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
43 - 04 

 
 
 
 
 
 
 
46 - 05 

 وزارة التربية الوطنية
 الفرع ا و 
 فرع وحيد

 الفرع الجزئي الثاني
 المصالح اليمركزية التابعة للدولة

 العنوان الرابا
 التدخيت العمومية

 القسم الثال 
 النشاط التربوي والثقافي
التحسؤين  –المصاله الومركزية التابعؤة للدولؤة 

المسؤؤؤؤتمر للمسؤؤؤؤتوى المؤؤؤؤننم علؤؤؤؤف المسؤؤؤؤتوى 
نفقات التكوين ما قبل الترقية ونفقات  –الوالئي 
 .............................................االمتحان.

 ....مجمو  القسم ال الث
 

 القسم السادس
 المساعدة والتضامإ –النشاط االرتماعي 

تسديد  –التابعة للدولة  الومركزيةالمصاله 
النفقات الخاصة بمجانية الكتان المدرسي لفائدة 

 .................التوميذ المعوزين...................
 السادس.....مجمو  القسم 

 مجمو  العنوان الراب .....

 مجمو  الفر  الجزئي ال اني.....

 مجمو  الفر  األو .....

 .................مجموع االعتمادات الملءاة.......

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

108.000.000 

108.000.000 
 
 
 
 
 

167.500.000 

167.500.000 

275.500.000 

275.500.000 

275.500.000 

275.500.000 
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 الجدو  " ب "

رقم 
 ا بواب

 العناويإ
االعتمادات 

 المخصصة )دج(

 

 وزارة التربية الوطنية
 الفرع ا و 
 فرع وحيد

 الفرع الجزئي ا و 
 المصالح المركزية

 

 
 
 
 
36 - 01 
36 - 53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
34 - 11 

 
34 - 12 

 
34 - 13 
34 - 14 

 
34 - 15 
34 - 91 
 

 

  العنوان الثال  
 المصالحوسائس 

 القسم السادس
 هعانات التسيير

 إعانة للمدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا.......
جهيزات والوسؤؤائل بؤؤالتانؤؤة لمركؤؤز التمؤؤوين إع

 ................................و صيانتها التعليمية
 مجمو  القسم السادس.....
 مجمو  العنوان ال الث.....
 مجمو  الفر  الجزئي األو ....

 
 الفرع الجزئي الثاني

 المصالح اليمركزية التابعة للدولة
 العنوان الثال 
 وسائس المصالح
 القسم الرابا

 ا دوات وتسيير المصالح
تسديد  –المصاله الومركزية التابعة للدولة 

 ......................................النفقات........
ات األدو –المصاله الومركزية التابعة للدولة 

 ..........................................واألثا ...
 اللوازم. –المصاله الومركزية التابعة للدولة 
التكاليف  –المصاله الومركزية التابعة للدولة 

 .............................................الملحقة..
 األلبسة. –ركزية التابعة للدولة المصاله الوم

انيرة  –الومركزية التابعة للدولة المصاله 
 ............................................السيارات

 مجمو  القسم الراب ....

 
 
 
 

80.000.000 
 

28.000.000 

108.000.000 

108.000.000 

108.000.000 
 
 
 
 
 
 
 
 

40.000.000 
 

20.000.000 
59.000.000 

 
28.000.000 
500.000 

 
10.000.000 

157.500.000 
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 الجدو  " ب "  )تابا(

رقم 

 ا بواب
 العناويإ

االعتمادات 

 المخصصة )دج(

 

 

35 - 11 

 القسم الخامس

 أشءا  الصيانة

صيانة  –المصاله الومركزية التابعة للدولة 

 ............................................المباني...

 مجمو  القسم الخام ....

 مجمو  العنوان ال الث....

 مجمو  الفر  الجزئي ال اني....

 مجمو  الفر  األو ......

 مجموع االعتمادات المخصصة.................

 

 

 

10.000.000 

10.000.000 

167.500.000 

167.500.000 

275.500.000 

275.500.000 

 


