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بموجالالب مرسالالو تنفيالاليي مالالؤرّخ فالالـي
 15ذي القعالالدة ع الـا  1441الموافـالالـق
 7يوليو سنة  ،2020تنهالع ابتالدا مالن
أ ّول سالالبتمبر سالالنة  ،2019مهالالا الس اليّد
العزي الالالالالز أع الالالالالراش ،بص الالالالالفته مفتش الالالالالا
بالمفتشالالية العامالالة للبيالالداغوجيا بالالوزارة
التربية الوطنية ،إلحالته علع التقاعد.

مرسوووم رئاسووي مووّ ّر فووي  8ش و ّوال
عوووام  1441الموافووو  31موووايو سووونة
 ،2020يتضوومت تعيوويت األموويت العووام
لوزارة التربية الوطنية.
بموجالب مرسالالو رياسالالي مالالؤرّخ فــالالـي
 8ش الالالال ّوال عــ الالالالـا  1441الموافــ الالالالـق
 31مالالالايو سالالالنة  ،2020يعالالالين السالالاليّد
ب الالوبكر صالالالديق بالالالوعزة ،أمينالالالا عامالالالا
لوزارة التربية الوطنية.


مرسوووم تنفيووذي مووّ ّر فووي  8ش و ّوال
عوووام  1441الموافووو  31موووايو سووونة
 ،2020يتضمـت ء هــا مهــام مديــر
الدراسات القا و ية والتعواون بووزارة
التربية الوطنية.


مرسووووم رئاسوووي موووّ ّر فوووي  29ذي
الحجة عام  1441المواف  19ةشت
سوووونة  ،2020يتضوووومت ء هووووا مهووووام
موووودير المعهوووود الوووووطني للبحوووو فووووي
التربية.

بموجب مرسالو تنفيالـيي مالـؤرّخ فـالـي
 8ش الالالال ّوال عـ الالالالـا  1441الموافـــ الالالالـق
 31مايو سنة  ،2020تنهع مها السيّد
بالالوبكر صالالديق بالالوعزة ،بصالالفته مالالديرا
للدراسالالات القانونيالالة والتعالالاون بالالوزارة
التربيالالالالة الوطنيالالالالة ،لتكليفالالالاله بوفيفالالالالة
أخر .

بموجالالب مرسالالو رياسالالي مالالؤرّخ فالالي
 29ذي الحجالالالة عالالالا  1441الموافالالالق
 19غش الال س الالنة  ،2020تنه الالع مه الالا
الس الاليّد عب الالد الحمي الالد قري الالد  ،بص الالفته
مالالالديرا للمعهالالالد الالالالوطني للبحالالالث فالالالي
التربيالالالة ،إلعالالالادة ندماجالالاله فالالالي رتبتالالاله
األصلية


مرسووووم تنفيوووذي موووّ ّر فوووي  20ذي
القعدة عام  1441الموافو  12يوليوو
سوووونة  ،2020يتضوووومت ء هووووا مهووووام
بوزارة التربية الوطنية.


مرسووووم تنفيوووذي موووّ ّر فوووي  15ذي
القعوودة عووام  1441المواف و  7يوليووو
سوووونة  ،2020يتضوووومت ء هووووا مهووووام
مفتش بالمفتشوية العاموة للبيوداةوجيا
بوزارة التربية الوطنية.

بموجالالب مرسالالو تنفيالاليي مالالؤرّخ فالالـي
 20ذي القعالالالدة عالالالا  1441الموافالالالـق
 12يوليالالالو سالالالنة  ،2020تنهالالالع مهالالالا
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 13غش الال س الالنة  ،2020تنه الالع مه الالا
الس اليّد صالالمد الالالدين ميهالالوبي ،بصالالفته
مديرا للمعهد الالوطني لتكالوين مالوففي
قطا التربية الوطنية سسيدي مستورس
بوالية الوادي.

السادة اآلتية أسماؤهم ،بوزارة التربيالة
الوطنية :
ـ فيصا فاضالا ،بصالفته مالديرا لتساليير
الموارد البشرية،
ـ كمال حمادو ،بصفته مديرا للتكالوين،
إلحالته علع التقاعد.
ـ ال كمالالال مبالالرو  ،بصالالفته نايالالب مالالدير
للتوثيق التربوي.


مرسوووم تنفيووذي مووّ ّر فووي  8مح و ّرم
عووام  1442المواف و  27ةشووت سوونة
 ،2020يتضووومت ء هوووا مهوووام مكلووو
بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية
الوطنية.


مرسووووم تنفيوووذي موووّ ّر فوووي  20ذي
القعدة عام  1441الموافو  12يوليوو
سوووونة  ،2020يتضوووومت ء هووووا مهووووام
مدير التربية في والية المسيلة.

بموجالالب مرسالالو تنفيالاليي مالالؤرّخ فالالي
 8مح الالالالالالال ّر ع الالالالالالالا  1442المواف الالالالالالالق
 27غش الال س الالنة  ،2020تنه الالع مه الالا
الس الالاليّد محم الالالد ش الالالايب ال الالاليرا ث الالالاني،
بصالالفته مكلّفالالا بالدراسالالات والتلخالاليص
بوزارة التربية الوطنية ،إلحالتاله علالع
التقاعد.

بموجالالب مرسالالو تنفيالاليي مالالؤرّخ فالالـي
 20ذي القعالالالدة عالالالا  1441الموافالالالـق
 12يوليالالالو سالالالنة  ،2020تنهالالالع مهالالالا
السالاليّد وليالالد بلهوشالالات ،بصالالفته مالالديرا
للتربي الالة ف الالي والي الالة المس الاليلة ،إلحالت الاله
علع التقاعد.



مرسووووومان تنفيووووذيان مّ ّرخووووان فووووي
 8محوووووووو ّرم عووووووووام  1442الموافوووووووو
 27ةشووووت سوووونة  ،2020يتضوووومنان
ء هووووا مهووووام ووووائبي موووودير بوووووزارة
التربية الوطنية.

مرسووووم تنفيوووذي موووّ ّر فوووي  23ذي
الحجة عام  1441المواف  13ةشت
سوووونة  ،2020يتضوووومت ء هووووا مهووووام
مدير المعهد الووطني لتكوويت موو في
قطوووووار التربيوووووة الوطنيوووووة ي سووووويدي
مستور ي بوالية الوادي.

بموجالالب مرسالالو تنفيالاليي مالالؤرّخ فالالي
 8مح الالالالالالال ّر ع الالالالالالالا  1442المواف الالالالالالالق
 27غش الال س الالنة  ،2020تنه الالع مه الالا
الس الالاليّد عب الالالد الحف الالالي ح الالالاج ص الالالدو ،

بموجالالب مرسالالو تنفيالاليي مالالؤرّخ فالالي
 23ذي الحجالالالة عالالالا  1441الموافالالالق
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مرسوم تنفيذي مّ ّر في  25محو ّرم
عام  1442المواف  13سبتمبر سونة
 ،2020يتضوومت ء هووا مهووام مفتشووة
بالمفتشية العامة للبيداةوجيا بووزارة
التربية الوطنية.

بصفته نايب مدير للتعلاليم المتخصالص
والتعلالالالاليم الخالالالالا بالالالالوزارة التربيالالالالة
الوطنية ،لتكليفه بوفيفة أخر .
بموجالالب مرسالالو تنفيالاليي مالالؤرّخ فالالي
 8مح الالالالالالال ّر ع الالالالالالالا  1442المواف الالالالالالالق
 27غش الال س الالنة  ،2020تنه الالع مه الالا
السيّدة حياة زرطال ،نايبة مدير للتقييم
البي الالالالالداغوجي والتوجي الالالالاله المدرس الالالالالي
بالوزارة التربيالة الوطنيالالة ،بسالبب نل الالا
الهيكا.

بموجالالب مرسالالو تنفيالاليي مالالؤرّخ فالالي
 25مح الالالالالال ّر ع الالالالالالا  1442المواف الالالالالالق
 13سالالبتمبر سالالنة  ،2020تنهالالع مهالالا
السيدة نساليمة زهالوان ،بصالفتها مفتشالة
بالمفتشالالية العامالالة للبيالالداغوجيا بالالوزارة
التربية الوطنية.



مرسوم تنفيذي موّ ّر فوي  25محو ّرم
عام  1442المواف  13سبتمبر سونة
 ،2020يتضوومت ء هووا مهووام مفووتش
بوزارة التربية الوطنية.

مرسوووم تنفيووذي مووّ ّر فووي  8مح و ّرم
عووام  1442المواف و  27ةشووت سوونة
 ،2020يتضوومت تعيوويت موودير التعلوويم
المتخصووص والتعلوويم الخووار بوووزارة
التربية الوطنية.

بموجالالب مرسالالو تنفيالاليي مالالؤرّخ فالالي
 25مح الالالالالال ّر ع الالالالالالا  1442المواف الالالالالالق
 13سالالبتمبر سالالنة  ،2020تنهالالع مهالالا
السيد محمالد أمقالران لوصاليف ،بصالفته
مفتشا بوزارة التربية الوطنية ،إلحالته
علع التقاعد.

بموجالالب مرسالالو تنفيالاليي مالالؤرّخ فالالي
 8مح الالالالالالال ّر ع الالالالالالالا  1442المواف الالالالالالالق
 27غش الال س الالنة  ،2020يع الالين الس الاليد
عبالالالد الحفالالالي حالالالاج صالالالدو  ،مالالالديرا
للتعلالاليم المتخصالالص والتعلالاليم الخالالا
بوزارة التربية الوطنية.
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بض الالالمان ديموم الالالة الخدم الالالة العمومي الالالة
لمرفالالق التربيالالة الوطنيالالة وكالاليا العمالالا
علالع نعالادة فالتل المؤسسالات المدرسالالية
م الالت المحافع الالة عل الالع ص الالحة التممي الالي
والمس الالالالالالالتخدمين وس الالالالالالالممتهم وف الالالالالالالق
برتوكالالول صالالحي ،يعالالد لهالاليا ال الالر
بالتنس الاليق م الالت القطاع الالات المختص الالة،
سنوافيكم به الحقًا.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
األمين العا
الرقم /699 :و.ت.و /أ. .
السيدات والسادة مديرو التربية
الموضووورا المنشووور اإلطووار للوودخول
المدرسي .2021-2020

وينالالالالالالالالالالدرج الالالالالالالالالالالدخول المدرسالالالالالالالالالالي
 2021-2020فالالالالالالي نطالالالالالالار نرسالالالالالالا
التحسالالالالينات المدخلالالالالة فالالالالي الجوانالالالالب
المتعلق الالالالالالالالالة بالتعلم الالالالالالالالالات والتق الالالالالالالالالويم
البيالالداغوجي والوسالالايا التعليميالالة ،فالالي
المراح الالالالا التعليمي الالالالة ال الالالالام  ،وف الالالالي
الجوان الالب المتعلق الالة بتك الالوين المك الالونين
والرفالالت مالالن مسالالتو أدايهالالم المهنالالي،
وفي الجوانب المتعلقة بتسيير المالوارد
البش الالالرية والمالي الالالة والمادي الالالة ،ض الالالمن
مقاربالالالالة عقلنالالالالة النفقالالالالات وترشالالالاليدها
واست مل أماا للموارد ،قصد تحسالين
مؤش الالالالالرات النوعي الالالالالة ف الالالالالي أبعاده الالالالالا
البيداغوجية والتسييرية واالستامارية.

يأتي الدخول المدرسالي 2021-2020
فالالالالالالالالي سالالالالالالالاليا وطنالالالالالالالالي وعالالالالالالالالالمي
متميّز وخالا  ،يطبعاله انتشالار جايحالة
فيروس كورونا المستجد (كوفيالد)19-
والالاليي فالالر تطبيالالق ترتيبالالات وقاييالالة
واحترازيالالة لمنالالت انتشالالار  ،ممالالا انجالالر
عنه نجالرا ات اسالتانايية علالع مسالتو
قطالالا التربيالالة الوطنيالالة ،تمال ال أساسالالا
ف الالالي ننه الالالا الس الالالنة الدراس الالالية -2019
 2020قبالالا أوانهالالا ،مالالت نل الالا نجالالرا
امتحان نهايالة مرحلالة التعلاليم االبتالدايي
وتأجيا نجالرا امتحالاني شالهادة التعلاليم
المتوسط وشهادة البكالوريالا نلالع شالهر
سالالالبتمبر  .2020فض الالالم ع الالالن تأجي الالالا
الالالدخول المدرسالالي للتمميالالي نلالالع غايالالة
شهر أكتوبر .2020

وبهيا الصدد ،يتعيّن العما علع تالوفير
الع الالرول الجي الالدة والمميم الالة لض الالمان
دخالالالول مدرسالالالي نالالالاجل علالالالع جميالالالت
األص الالالالالالعدة ،وه الالالالالاليا ل الالالالالالن يت الالالالالالأتع نال
بالتحضالالالالالير الجيالالالالالد لكالالالالالا العمليالالالالالات
المرتبطة باله ،مالن أجالا تجساليد أهالدال
قط الالا التربي الالة الوطني الالة المتعلق الالة بم الالا
يأتي:
 تحقيالق مدرسالة ذات نوعيالة تضالمنمب الالدأ تك الالافؤ الف الالر لجمي الالت األطف الالال

فهيا الوضت الصالحي االسالتانايي يحالتّم
علالالالع القالالالايمين علالالالع قطالالالا التربيالالالة
الوطنيالالة ،كالالا فالالي مسالالتوا  ،مضالالاعفة
الجهالالود وتنسالاليق األعمالالال بالالين جميالالت
المت الالدخلين لمواص الاللة احت الالرا تطبي الالق
الترتيبات الوقايية واالحترازية والتقيد
به الالالالا ،وننج الالالالاز األعم الالالالال المرتبط الالالالة
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 .1الجا ب المرتبط بوالتنييم وتحسويت
روف التمدرسا
يتعالالين علالالع السالاليدات والسالالادة مالالديري
التربيالالة تكايالالف التنسالاليق بالالين رؤسالالا
المصالالالل ومالالديري مؤسسالالات التربيالالة
والتعل الاليم والمفتشالالالين ومالالالت األطالالالرال
الشالالالالريكة التالالالالي لهالالالالا صالالالاللة مباشالالالالرة
بالالالالدخول المدرسالالالي لتخطالالاليط وتنفيالالالي
العمليات ذات الصاللة ،قصالد التحضالير
الجيالالالالالد النطالالالالالم السالالالالالنة الدراسالالالالالية
 2021-2020واسالالالالالالتتنال التمميالالالالالالي
للدراس الالة ف الالي أحس الالن الع الالرول ،م الالن
خمل ما يأتي:
 .1.1العمالالالا علالالالع تحقيالالالق التمالالالدرس
اإلجبالالاري لفطفالالال الالاليين بل الالوا السالالن
القانوني الالالالالة للتم الالالالالدرس أي س الالالالال ()6
سنوات كاملة ،بالنسبة للسالنة الدراسالية
 2021-2020تعن الالالالالالالالالالالي األطف الالالالالالالالالالالال
المول الالالالالودين مالالالالالالا بالالالالالالين أول جالالالالالالانفي
و 31ديس الالالالالمبر س الالالالالنة  ،2014وف الالالالالق
الترتيبالالات الالالواردة فالالي المنشالالور رقالالم
 514المؤرّخ في  8ش ّوال عالا 1441
الموافق  31مايو سنة .2020
 .2.1ضالالالمان الحالالالق الدسالالالتوري ف الالالي
التمدرس للتمميي نلع غاية س عشرة
( )16سنة كاملة.
وعليه ،يمنت منعا باتا نقصا أي تلميالي
لالالم يبلالال سالالن سالال عشالالرة ( )16سالالنة
كاملة في تاري الدخول المدرسي.
 .3.1الضبط النهايي للتنعيم المدرسي
(وض الالالعية جويلي الالالة) .وبه الالاليا الص الالالدد،
يتعين القيا بما يلي:
 .1.3.1ضبط أعداد التمميي المنتعالرة
حسب كا مستو وكا مرحلة تعليمية

واإلنصالالال بيالالنهم قصالالد االسالالتفادة مالالن
تعليم ذي نوعية ،وجيه ،فعال وجامت؛
 تطوير منعومالة تربويالة ال تقتصالرعل الالع ض الالمان التم الالدرس فحس الالب ،ب الالا
تمالالنل لكالالا تلميالالي نفالالن فالالر النجالالاد،
ومواصالاللة دراسالالته لضالالمان مكانالاله فالالي
الحياة االجتماعية والمهنية.
وفي هاليا اإلطالار ،يشالرفني أن أوافاليكم
بهيا المنشور اليي يي ّكر بإطالار العمالا
الخالالا بتحضالالير الالالدخول المدرسالالي
 ،2021-2020ف الالي أبع الالاد التنعيمي الالة
والماديالة والبشالالرية والبيداغوجيالالة ،فالالي
انسالالجا بالالين كالالا المتالالدخلين ،كالالا مالالن
موقالالالالت مسالالالالؤوليته ومهامالالالاله ومجالالالالال
اختصاصالالاله ،وتالالالوفير كافالالالة الشالالالروط
المزمة السالتقبال التمميالي فالي التالاري
المحالالالدد للالالالدخول المدرسالالالي وضالالالمان
االنطـالالـم الفعلـالالـي للـالالـدروس يـــالالـو
 4أكتالالالالوبر  ،2020باالرتكالالالالاز علالالالالع
الجوانب اآلتية:
 .1الجانب المالرتبط بالالتنعيم وتحسالين
فرول التمدرس.
.2الجانب المرتبط بالبيداغوجيا.
.3الجانالالالالب المالالالالرتبط بعمليالالالالات دعالالالالم
التمدرس.
.4الجانالالب المالالرتبط بالالالتكوين وتسالاليير
الموارد البشرية.
.5الجانالالالالالالالالالب المالالالالالالالالالرتبط بالهياكالالالالالالالالالا
والتجهيزات المدرسية.
.6الجان الالب الم الالرتبط بالتس الاليير الم الالالي
والمادي للمؤسسات المدرسية.
.7الجانب المرتبط بالنعا المعلوماتي.
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 .7.3.1ضالالالالالبط الخ الالالالالرايط التربوي الالالالالة
وتالالدقيقها ،ويالالتم ذل ال بإشالالرا مالالديري
المؤسس الالالالالات المدرس الالالالالية والمفتش الالالالالين
المعني الالين وتبلي ه الالا له الالم خ الالمل شالالالهر
جويليالالالة  ،2020ليتسالالالنع للمؤسسالالالات
تجس الاليدها قب الالا الخ الالروج نل الالع العطل الالة
وتفادي نجرا تعديمت متكررة.
 .8.3.1تفعيالالا كالالا القالالرارات المتعلقالالة
بالحيالاة المدرسالالية السالاليما القالالرار الالاليي
يحدد التوجيهات العامالة إلعالداد النعالا
الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم.
 .9.3.1السالالالالهر علالالالالع فالالالالتل ش الالالالعبتي
الرياضالاليات والتقنالالي رياضالالي والعمالالا
علع تعميمهما في جميت الاانويات.

وكا مؤسسة مدرسية ،بنا علع نتايج
أعم الالالال مج الالالالن األس الالالاتية ومج الالالالن
األقس الالا ومج الالالن القب الالول والتوجي الاله؛
باعتبارهالالا عمليالالة محوريالالة فالالي نعالالداد
ملف الدخول المدرسي.
 .2.3.1تش الالالالكيا األف الالالالواج التربوي الالالالة،
بمراعالالاة المقالالايين التربويالالة المعتمالالدة
وهياكالالا االسالالتقبال المتالالوفرة والمتوقالالت
استممها.
 .3.3.1العم الالالا عل الالالع تقل الالاليص تع الالالداد
الفوج التربوي بأقصالع مالا يمكالن علالع
مسالالالالتو الطالالالالور األول مالالالالن التعلالالالاليم
االبتدايي (السنة األولع والسالنة الاانيالة
ابتدايي) وتوساليت ذلال  ،نن أمكالن ،نلالع
السالالنة األولالالع متوسالالط والسالالنة األولالالع
ثانوي.
 .4.3.1العم الالالا عل الالالع تقل الالاليص نع الالالا
الالالدوامين فالالي التعلالاليم اإلبتالالدايي ،قالالدر
اإلمكالالالالان ،السالالالاليما بالنسالالالالبة للسالالالالنتين
األولع والاانية ابتدايي.
 .5.3.1توس الالاليت ف الالالتل أف الالالواج متع الالالددة
المستويات للمدارس االبتدايية التي بها
تعالالداد نجمالالالي أقالالا أو يسالالاوي خمسالالين
( )50تلمييا.
 .6.3.1ض الالالالالالالبط توزي الالالالالالالت الت الالالالالالالأطير
البيداغوجي واإلداري بطريقة عقمنية
وعادل الالالالالة عل الالالالالع كاف الالالالالة المؤسس الالالالالات
المدرسالالية ،وفالالق المقالالايين المعتمالالدة،
لض الالمان الت طي الالة الش الالاملة ف الالي جمي الالت
المواد التعليمية ولكالا المسالتويات ،مالت
الحالالر علالالع ت طيالالة الحاجيالالات مالالن
خالالالمل اسالالالت مل المناصالالالب الشالالالاغرة
السيما في مناطق العا وفالي المنالاطق
البعيدة والمعزولة.

 .2الجا ب المرتبط بالبيداةوجياا
يكتسالالالي الجانالالالب البيالالالداغوجي أهميالالالة
بال ة فالي التحضالير للالدخول المدرسالي
الرتباط الاله بالتن الالاول المن الالتعم للمن الالاهج
الدراسية وبالمنهجية البيداغوجية التالي
تحقالالالق األهالالالدال التربويالالالة المسالالالطرة
واالهتم الالالا بالت الالالدابير التربوي الالالة الت الالالي
تسالالاهم فالالي تحقيالالق ال ايالالات المنشالالودة.
كمالالالالالالالالا يالالالالالالالالرتبط بتحسالالالالالالالالين العمالالالالالالالالا
والممارسالالات البيداغوجيالالة فالالي القسالالم.
لالاليل  ،يتعالالين علالالع السالاليدات والسالالادة
مديري التربية السهر علع ما يلي:
 .1.2فوووي مجوووال المنوووامج والبووورامج
والوسائل التعليميةا
 .1.1.2ضالالالمان توزيالالالت كالالالا الوثالالالايق
البيداغوجي الالة وخاص الالة منه الالا المن الالاهج
والمخططالالالالالالات الس الالالالالالنوية للتعلم الالالالالالات
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وأعم الالال الورش الالات ،والح الالر عل الالع
ت الالوفير مع الالدات المخ الالابر والتجهي الالزات
التكنولوجية واالست مل األماا لها.
 .5.1.2توسالالالالالالالاليت ت الالالالالالالالدرين الل الالالالالالالالة
األمازي يالالة خاصالالة بالواليالالات التالالي ال
تدرس بها هي المادة.
 .6.1.2تعزيالالز تالالدرين مالالادة اإلعالالم
اآللالالالالالي بتالالالالالوفير التالالالالالأطير مالالالالالن ذوي
اإلختص الالالا والتجهي الالالز الض الالالروري
وهيا في المراحا التعليمية الام .
 .7.1.2نطم تجربة نموذجية للتعليم
الرقم الالالي ،ف الالالي عين الالالة م الالالن الم الالالدارس
اإلبتداييالالة فالالي بعالالو الواليالالات ،تهالالدل
نلالالع تجسالاليد اسالالت مل وسالالايا اإلعالالم
واالتصالالال الحدياالالة فالالي التعلالاليم والالالتعلم
لمرحلة التعليم االبتدايي.
 .8.1.2تنعالالالاليم لقالالالالا لفايالالالالدة مفتشالالالالي
التعليم االبتدايي في الالدخول المدرسالي
لتسطير برنامج أيا تحسيسالية ألسالاتية
التعليم االبتالدايي حالول ضالرورة نعالداد
جالالالدول اسالالالتعمال الالالالزمن األس الالالبوعي
واحترام الالاله ،والتقي الالالد بمدون الالالة األدوات
المدرسية لوزارة التربية الوطنية ،مالت
تحسين التمميي حالول كيفيالات ترتيالب
المحفعة المدرسية للتخفيف من ثقلها.

والتالالدرجات السالالنوية علالالع مؤسسالالات
التربيالالة والتعلالاليم العموميالالة والخاصالالة،
السيما الجديدة منها.
 .2.1.2العم الالالالا عل الالالالع ض الالالالمان عق الالالالد
مجالن التعليم وفق ترتيبالات المنشالور
رقالالم  513المالالؤرّخ فالالي  8ش ال ّوال عالالا
 1441الموافالالق  31مالالايو سالالنة 2020
والمتضمن ترتيبالات اسالتانايية ألعمالال
نهاي الالالالالة الس الالالالالنة الدراس الالالالالية -2019
 ،2020والمنش الالالورين الملحق الالالين ب الالاله،
والعمالالا علالالع ضالالمان التنسالاليق الكامالالا
بين مرحلتي التعليم االبتالدايي والتعلاليم
المتوسالالالالالط وبالالالالالين مرحلتالالالالالي التعلالالالالاليم
المتوس الالالالط والتعل الالالاليم الا الالالالانوي الع الالالالا
والتكنول الالالالالوجي بخص الالالالالو التكف الالالالالا
بالتعلمات األساسالية والمهيكلالة للفصالا
الاال الالالالالالالث مالالالالالالالالن الس الالالالالالالنة الدراسالالالالالالالالية
.2020-2019
 .3.1.2تنفيالالالالي المخططالالالالات السالالالالنوية
للتعلم الالالالالات ،والمخطط الالالالالات الس الالالالالنوية
للتقالالالويم البيالالالداغوجي ،علالالالع مسالالالتو
مرحلتالالالي التعل الالاليم االبتالالالدايي والتعل الالاليم
المتوس الالط ،وك الاليا الت الالدرجات الس الالنوية
علالالع مسالالتو مرحلالالة التعلالاليم الاالالانوي
العا والتكنولوجي.
وبهيا الصالدد ،ساليتم وضالت مخططالات
حص الالالالالص ال الالالالالتعلم لمرحل الالالالالة التعل الالالالاليم
االبتدايي تح تصرل األساتية ،عبالر
موق الالالالالت المرك الالالالالز ال الالالالالوطني للوث الالالالالايق
التربوية ،يستأنسون بهالا عنالد تحضالير
الالالدروس ،ويكيّفونهالالا حسالالب المسالالتو
الفعلي ألفواجهم التربوية.
 .4.1.2التأكيالالد علالالع ضالالرورة ضالالمان
األعمال الموجهالة واألعمالال التطبيقيالة

 .2.2فووي مجووال التقيوويم البيووداةوجي
والمعالجة البيداةوجيةا
 .1.2.2العم الالالالا عل الالالالع ض الالالالمان عق الالالالد
مجالن األقسا وفق ترتيبات المنشور
رقالالم  513المالالؤرّخ فالالي  8ش ال ّوال عالالا
 1441الموافالالق  31مالالايو سالالنة 2020
والمتضمن ترتيبالات اسالتانايية ألعمالال
نهايالالة السالالنة الدراسالالية 2020-2019
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التربي الالالة التحض الالاليرية ،بالتع الالالاون م الالالت
القطاع الالات األخ الالر  ،لض الالمان تك الالافؤ
الفالالر واإلنصالالال بالالين األطفالالال فالالي
ك الالالا من الالالاطق ال الالالوطن ،ال س الالاليما ف الالالي
الواليالات التالي سالالجا فيهالا معالالدل تكفالالا
غي الالالر كالالالالال بالنسالالالالبة لفتالالالالة األطفالالالالال
البال ين سن خمن  5سنوات.
 .2.3.2ض الالالمان التكف الالالا البي الالالداغوجي
ومتابعالالة األقسالالا متعالالددة المسالالتويات،
والعم الالالالالا عل الالالالالع تك الالالالالوين المفتش الالالالالين
واألساتية المكلفين بهي األقسا .
 .3.3.2العما علالع توساليت فالتل أقسالا
التعلالاليم المكيالالف للتكفالالا بالتمميالالي الالاليين
يعانون من صعوبات في التعلم أو مالن
تأخر مدرسالي ،والسالهر علالع تنصاليب
اللجالالان الطبيالالة النفسالالية البيداغوجي الالة،
وضمان تكوين األساتية المكلفين بهالي
األقسا .
 .4.3.2تالالالالالالالدعيم وتعزي الالالالالالالز التكف الالالالالالالا
البي الالالالالالالالالالالالالالداغوجي بالتممي الالالالالالالالالالالالالالي ذوي
االحتياجالالات الخاصالالة فالالي المؤسسالالات
المدرسية ،والسهر علع فتل أقسا لهالم
بالتنسالالالاليق مالالالالت القطاعالالالالات المعنيالالالالة،
والح الالالالر عل الالالالع تهيت الالالالة الع الالالالرول
المميم الالالة الس الالالتقبال ه الالالي الفت الالالة م الالالن
التمميي.
 .5.3.2تعزي الالالز التكف الالالا البي الالالداغوجي
بالتممي الالالالي المرض الالالالع الم الالالالاكاين ف الالالالي
المستشالالفيات مالالدة طويلالالة بالتنسالاليق مالالت
القطا المعني.

والمنشورين الملحقالين باله ،مالت نرسالال
كشالالول نتالالايج التقالالويم للفصالالا الاالالاني
(مكالالرر) ف الالور االنتهالالا منه الالا لتمك الالين
التمميي وأوليايهم من نجرا ات الطعن
وااللتمالالالالالالاس ،وااللتالالالالالالزا بالشالالالالالالروط
المنعمالالة إلجالالرا ات الطعالالن ودراسالالتها
وفق ترتيبات واردة فالي المناشالير ذات
الصلة.
 .2.2.2ضالالمان المتابعالالة البيداغوجيالالة
والمرافقالالة المميمالالة للتمميالالي المنتقلالالين
نلع السنة الاانية ابتالدايي والاليين لالديهم
صالالالعوبات فالالالي التعلمالالالات األساسالالالية،
وكالالاليا للتمميالالالي المنتقلالالالين نلالالالع القسالالالم
األعلع بالمعدالت االستانايية (أقل مت
 5فووي مرحلووة التعلوويم االبتوودائي وأقوول
مت  10في مرحلتوي التعلويم المتوسوط
والتعلوووووويم ال ووووووا وي) خالالالالالمل السالالالالالنة
الدراسية.
 .3.2.2تعزي الالالالز ممارس الالالالات التق الالالالويم
التشخيصالالي ،ال سالاليما فالالي بدايالالة السالالنة
الدراسالالية قصالالد نحالالدا االنسالالجا فالالي
الفوج التربوي انطمقا من المكتسالبات
الفعلية للتمميي.
 .4.2.2اسالالالالالالالت مل نتالالالالالالالايج التقالالالالالالالويم
التشخيصي والتقييمات الفصلية ونتايج
االمتحانات الوطنية وتحليلها ،واقتراد
سبا تحسين األدا المدرسالي بالتنساليق
مالالالت المفتشالالالين ومستشالالالاري التوجي الالاله
واالرشاد المدرسي والمهني.
 .3.2فوووي مجوووال اإل صووواف واإلدمووواك
البيوووداةوجي والتكفووول بالتالميوووذ ذوي
االحتياجات الخاصةا
 .1.3.2مضاعفة المجهودات لتعميم

 .4.2التوجيووووإل واإلرشوووواد المدرسووووي
والمهنيا
 .1.4.2الســهر عــلع تقديــم الدعــم
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مــن خمل تجسيد العمليات التضالامنية
اآلتية:

البيالالداغوجي والنفسالالي لتمميالالي مسالالتو
السالالنة الرابعالالة متوسالالط والسالالنة الاالاالالة
ثالالانوي المقبلالالين علالالع اجتيالالاز امتحالالاني
ش الالالالهادة التعلالالالالاليم المتوس الالالالط وشالالالالالهادة
البكالوري الالالا دورة  ،2020م الالالن خ الالالمل
مرافقتهم في المراجعة والتكفا بهم في
مراكز اإلجرا .
 .2.4.2ح الالث وتش الالجيت تممي الالي الس الالنة
الرابعالالة متوسالالط والسالالنة الاالاالالة ثالالانوي
عل الالالالع اس الالالالت مل الم الالالالوارد التعليمي الالالالة
المتالالوفرة فالالي كالالا مالالن أرضالالية الالالدعم
المدرس الالالي لل الالالديوان ال الالالوطني للتعل الالاليم
والتكالالوين عالالن بعالالد وأرضالالية المركالالز
الالالوطني للبحالالث فالالي اإلعالالم العلمالالي
والتقنالالالالالي وكالالالالاليا متابعالالالالالة الحصالالالالالص
التعليميالالة التالالي تباهالالا القنالالاة التلفزيونيالالة
الوطنية السابعة سالمعرفةس.
 .3.4.2تفعيالالالا دور خميالالالا اإلصالالال ا
والمتابعالالالالالة النفسالالالالالية علالالالالالع مسالالالالالتو
المؤسسالالات التعليميالالة للتكفالالا بالتمميالالي
ومعالجة اآلثار الناجمة عالن الوضالعية
الصحية االستانايية.

 .1.3الصحة المدرسيةا
نن العالالرول االسالالتانايية الناجمالالة عالالن
تطبيالالق التالالدابير الوقاييالالة واالحترازيالالة
لمنت انتشار فيروس كورونالا ،تقتضالي
ت الالوفير بيتالالالة مدرسالالالية صالالالحية و منالالالة
السالالتتنال الدراسالالة ومتابعالالة التمميالالي
صالالحيا .وعليالاله ،يتعالالين علالاليكم السالالهر
علع وفيفية وحدات الكشف والمتابعة
وتجهيزها ومتابعة سيرها بالتنسيق مت
مديريات الصحة والسكان.
كمالالا يتعالالين علالاليكم السالالهر علالالع تطبيالالق
البروتوكول الخالا بالنعافالة واألمالن
الصحي في الوسط المدرسالي وتعزيالز
الوقاية من مختلالف األمالرا المتنقلالة
عالالالالن طريالالالالق المي الالالالا بالتنسالالالاليق م الالالالت
القطاعات المعنيالة قبالا وأثنالا الالدخول
المدرسي .2021-2020
 .2.3المنحووووووة المدرسووووووية الخاصووووووة
 5000دكا
يطلالب مالالنكم السالالهر علالع تحيالالين قالالوايم
التمميي المعوزين المعنيالين باإلسالتفادة
م الالالالالن المنح الالالالالة المدرس الالالالالية الخاص الالالالالة
 5000دج ،بالتنسالالاليق مالالالت األطالالالرال
المعني الالة ،والعم الالا عل الالع تس الالديدها ف الالي
جال ال تتعد شهر نوفمبر القاد .

 .3الجا ووووب الموووورتبط بعمليووووات دعووووم
التمدرسا
يع الالد دع الالم التم الالدرس ركي الالزة أساس الالية
للتضامن المدرسي الاليي تسالهر الدولالة
عل الالالع تنفي الالالي به الالالدل ض الالالمان تك الالالافؤ
الفر والنجاد لجميت التمميي والحالد
مالن الفالوار االجتماعيالة واالقتصالادية
ومحــاربـــة التســــرش المـدرســــي،

 .3.3الكتاب المدرسيا
يتعين عليكم اتخاذ اإلجرا ات المزمة
لضالمان بيالالت الكتالب المدرسالالية والسالالهر
علالالع توزيالالت الكتالالاش المدرسالالي لفايالالدة
التمميالالالي المعنيالالالين بالمجانيالالالة والتقيالالالد
باآلجال المحددة.
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قطالالاعي الداخليالالة والتضالالامن الالالوطني،
ال س الاليما ف الالي من الالاطق الع الالا ،بوض الالت
مخطط للمناطق المعنيالة ونعالداد قالوايم
التمميي المعنيين وفقا ألحكا المرسو
التنفيالاليي رقالالم  171-15المالالؤرّخ فالالي
 6رمض الالالالالان ع الالالالالا  1436الموافالالالالالالق
 23يونيالالو سالالنة  2015المتعلالالق بالنقالالا
المدرسي.

 .4.3المنح الدراسيةا
يجب السهر علع تحديد قالوايم التمميالي
المستفيدين من مختلف المنل الدراسالية
للنع الالامين ال الالداخلي ونص الالف ال الالداخلي
ومنحة التجهيز ،وفالق تالدابير المنشالور
المالالنعم والمحالالدد للعمليالالة مالالت احتالالرا
اآلجال المحددة.
 .5.3التضامت المدرسيا
العمالالا علالالع ننجالالاز عمليالالات التضالالامن
المدرسالالي ،باالشالالترا مالالت الجماعالالات
المحليالالة والمالالديريات الوالييالالة المكلفالالة
بالنشالالاط االجتمالالاعي وجمعيالالات أوليالالا
التممي الالي واللج الالان الواليي الالة للتض الالامن
ال الالالوطني باإلض الالالافة نل الالالع القطاع الالالات
والهيتات األخر التالي تنشالط فالي هاليا
المجال.

 .8.3طب العملا
يتعين عليكم اتخاذ التدابير المزمة مالت
األطالالالرال المعنيالالالة ،لتفعيالالالا مصالالاللحة
طب العمالا وجعلهالا وفيفيالة ،والسالعي
لتالالوفير التالالأطير الطبالالي وشالالبه الطبالالي
وك الالالالاليا الش الالالالالروط المادي الالالالالة والمالي الالالالالة
الضرورية لحسن سيرها.
 .4الجا ب المورتبط بوالتكويت وتسويير
الموارد البشريةا

 .6.3التغذية المدرسيةا
يتعين عليكم الحر علع متابعة فالتل
المطالالاعم المدرسالالية ابتالالدا مالالن اليالالو
األول للالالدخول المدرسالالي بالتنسالاليق مالالت
الجماعالالالالالات المحليالالالالالة ،وتفعيالالالالالا دور
مجالن التنسيق والتشاور وكاليا العمالا
علالالع تحسالالين الوجبالالات ال ياييالالة ،طبقالالا
ألحكا المرسو التنفييي رقالم 03-18
المالالالؤرّخ فالالالي  27ربيالالالت الاالالالاني عالالالا
 1439الموافق  15يناير سنة ،2018
المحدد لفحكا المطبقة علع المطالاعم
المدرسية.

 .1.4التكويتا
يعتبر التكوين نحد الركايز االساسية
لتنميالالة المالالوارد البشالالرية ،حيالالث يهالالدل
نلالالع ترقيالالة وتحسالالين أدا الم الالوففين،
ويالالتم تجسالاليد هالاليا المبت الالع مالالن خالالمل
مخطط تكوين سنوي ،ليا يتعين عليكم
السهر علع اتخاذ االجرا ات والتدابير
الضرورية فيما يلي:
 .1.1.4المجال البيداةوجيا
 .1.1.1.4مواصلة تعزيز التكوين فالي
التعل الالاليم االبت الالالدايي الخ الالالا بتعليمي الالالة
المواد.

 .7.3النقل المدرسيا
يطلب مالنكم السالهر علالع ضالمان النقالا
المدرس الالالي ومتابعت الالاله ،بالتنس الالاليق م الالالت
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للقيادة بالمشاريت وترشيد النفقات ،نلع
جانالالب تنميالالة الاقافالالة الرقميالالة لمالالوففي
قطا التربية الوطنية.
فالالي هالاليا الصالالدد ،يتعالالين علالاليكم العمالالا
عل الالع اتخ الالاذ اإلج الالرا ات الض الالرورية
لمتابعة وتنفيي ما يأتي:
 1.2.1.4السالالالهر علالالالع متابعالالالة تنفيالالالي
العملي الالالالات التكويني الالالالة المدرج الالالالة ف الالالالي
المخط الالالالط التك الالالالوين الس الالالالنوي للس الالالالنة
التكوينيالالالالالالة  ،2021-2020المتعلقالالالالالالة
بمختلف أنماط التكوين.
 2.2.1.4الس الالهر عل الالع نع الالداد وتنفي الالي
ومتابعالالالالة مخططالالالالات التكالالالالوين غيالالالالر
الممركزة.
 3.2.1.4الس الالهر عل الالع تنع الاليم جه الالاز
اسالالتقبال ومرافقالالة متربصالالي المالالدارس
العلي الالالالالا لفس الالالالالاتية ف الالالالالي المؤسس الالالالالات
المدرسية ،وفق اآلليات المعمول بها.
 4.2.1.4الس الالهر عل الالع تنفي الالي مخط الالط
عمليالالالالالالالالات التكالالالالالالالالوين البيالالالالالالالالداغوجي
التحضيري لفايدة األساتية الجدد للسنة
الدراس الالالالالالالية المقبل الالالالالالالة ،2021-2020
بالتنس الاليق م الالت الهيت الالات المعني الالة ،مالالالت
ضمان المرافقة البيداغوجية الفعّالة.
 5.2.1.4السالالهر علالالع متابعالالة ننجالالاز
العمليالالالالالالات التكوينّيالالالالالالة فالالالالالالي حالالالالالالدود
االعتمادات الماليّة الممنوحة مت العما
علع ترشيد النفقات.
 6.2.1.4مواصالالاللة تالالالدعيم المجالالالاالت
المتعلقة بـ :قيادة المشاريت ،الوقاية من
الفساد ومكافحته ،الحكامة فالي التساليير
البشالالالري والمالالالادي والمالالالالي ،لصالالالالل
مفتشالالالالي اإلدارة والماليالالالالة ،وم الالالالديري

 .2.1.1.4تالالدعيم التكالالوين فالالي التعلالاليم
االبتالالالدايي والمتوسالالالط فالالالي المجالالالاالت
الخاصة بتعليمية الكفا ات الشفوية.
 .3.1.1.4تعزيالز التكالوين فالي تعليميالة
الم الالواد االدبي الالة ،والم الالواد العلمي الالة ف الالي
كافة المستويات.
 .4.1.1.4تالالدعيم التكالالوين فالالي مجالالال
تعليميالالالة الرياضالالاليات للتكفالالالا األماالالالا
والف ّعال بالتمميي.
 .5.1.1.4مواصلة تعزيز التكوين فالي
مجاالت التقييم والتقويم البيداغوجيين.
 .6.1.1.4مواص الالاللة تعزي الالالز التك الالالوين
لفايالالالالالالدة مالالالالالالؤطري أقسالالالالالالا التربيالالالالالالة
التحضيرية واألقسا التي تضم تمميالي
ذوي االحتياج الالات الخاص الالة واألقس الالا
متع الالالددة المس الالالتويات وأقس الالالا التعل الالاليم
المكيف.
 .7.1.1.4تعزيالالز تكالالوين األسالالاتية فالالي
اسالالالالالالالت مل تكنولوجيالالالالالالالات اإلعالالالالالالالم
واإلتصال للتعليم عن بعد.
 .8.1.1.4مواص الاللة التك الالوين المتعل الالق
بإعالالداد مخططالالات حصالالص الالالتعلم فالالي
التعليم االبتدايي.
 .2.1.4مجال الحكامة في التسييرا
ّ
نن تحقيق مدرسة النوعيالة التالي يطمالل
لها أعضا الجماعة التربوية ،يقتضي
االهتما بترسي نهج العما التشالاركي
الفّعال والدايم الرامي نلع تطوير نعا
الحكامالالة فالالي تسالاليير المالالوارد البشالالرية
والماديالالة والماليالالة ،مالالن خالالمل تعزيالالز
المجه الالالالودات الهادفالالالالالة نل الالالالع ضالالالالالمان
الشالالالالالالفافية وجالالالالالالودة األدا واالبالالالالالالدا
المهنالي ،مالالت تالالدعيم األسالالن الصالالحيحة
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المؤسسالالالالالالات المدرسالالالالالالية وم الالالالالالوففي
المصالل االقتصادية.
 7.2.1.4العم الالا عل الالع ت الالدعيم الاقاف الالة
الرقميالالة لجميالالت مالالوففي قطالالا التربيالالة
الوطني الالة ،حسالالالب األولويالالالات ،ووفالالالق
ليات محددة يتم ضبطها الحقا.
 8.2.1.4مواص الالالاللة التكف الالالالا بتك الالالالوين
االساتية الجالدد حالاملي شالهادة ليسالانن
الت الالالالابعين لل الالالالديوان ال الالالالوطني للتعل الالالاليم
والتكالالوين عالالن بعالالد فالالي نطالالار التكالالوين
البيداغوجي التحضاليري و/أو التكالوين
المسبق لرتبة استاذ تعليم ثانوي.
 9.2.1.4مواص الالالاللة التكف الالالالا بتك الالالالوين
االسالالاتية المتعاقالالدين و/أو المسالالتخلفين
وم الالرافقتهم ف الالي نط الالار التك الالوين أثن الالا
الخدمة.

خالالمل التنس الاليق المسالالتمر وال الالدايم م الالت
المعاهد الوطنية للتكوين.
 4.3.1.4السالالالالهر علالالالالع تنعالالالاليم ايالالالالا
دراس الالالية ودورات تكويني الالالة اس الالالتانايية
تخالالص معالجالالة االخالالتمالت المسالالجلة
بسالالالالالبب تطبيالالالالالق برتوكالالالالالول الحجالالالالالر
الصحي ،سوا تعلالق االمالر بالجوانالب
االداريالالالالالالالالالالالالالالالة و/أو الماليالالالالالالالالالالالالالالالة و/أو
البيداغوجية،
 5.3.1.4برمجالالالالة عمليالالالالات تكوينيالالالالة
تطبيقي الالة ف الالي بداي الالة الموس الالم الدراس الالي
القالالاد  ،2021-2020لفايالالدة خريجالالي
المالالدارس العليالالا لفسالالاتية بعنالالوان سالالنة
 ،2020الالاليين لالالم يتمكنالالوا مالالن ننهالالا
الت الالالالربص التطبيق الالالالي عل الالالالع مس الالالالتو
المؤسسات المدرسية.

 .3.1.4اجرا ات وتدابير است نائيةا
ف الالالي نط الالالار معالج الالالة االث الالالار الس الالاللبية
المترتبة عالن تطبيالق اجالرا ات الحجالر
الص الالالحي المتعل الالالق بمكافح الالالة انتش الالالار
فيالالروس كورونالالا المسالالتجد(كوفيد)19-
يتعين عليكم القيا بما يلي:
 1.3.1.4العما علع برمجالة حصالص
تحسيسالالية تكوينيالالة فالالي مجالالال مكافحالالة
األوبتة واآلليات الوقايية.
 2.3.1.4السالالهر علالالع ضالالبط برنالالامج
استدراكي السالتكمال عمليالات التكالوين
البيالالالالداغوجي التحضالالالاليري المتالالالالأخرة
للموسم الدراسي .2020-2019
 3.3.1.4العمالالالا علالالالع ضالالالبط ليالالالات
اسالالالالتدرا الالالالالدورات التكونيالالالالة غيالالالالر
المنجزة في نطار التكوين المتخصص
والتكميلالالي قبالالا الترقيالالة والمسالالبق ،مالالن

 .2.4تسيير الموارد البشريةا
يتعالالين علالالع السالاليدات والسالالادة مالالديري
التربيالالة ننجالالاز كالالا العمليالالات المتعلقالالة
بتسالاليير المالالوارد البشالالرية ،مالالت احتالالرا
التالالدابير الوقاييالالة والعالالرول الصالالحية
االسالالالتانايية وباسالالالت مل تكنولوجيالالالات
اإلعم واالتصال وفق ما يأتي:
 .1.2.4نعالالالداد وتحضالالالير مخططالالالات
تسالاليير المالالوارد البشالالرية بعنالالوان سالالنة
 2020وفقالالا للمنشالالور رقالالم  6المالالؤرّخ
فالالالي  30جمالالالاد الاانيالالالة عالالالا 1441
المواف الالالالالق  24فبراي الالالالالر س الالالالالنة 2020
الصادر عالن المديريالة العامالة للوفيفالة
العمومية واإلصمد اإلداري.
 .2.2.4مواصالالالالالالاللة عمليالالالالالالالة ندمالالالالالالالاج
المستفيدين من جهازي المساعدة علالع
اإلدمالالاج المهنالالي واإلدمالالاج االجتمالالاعي
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 .9.2.4تعيين خريجي المدارس العليالا
لفسالالالالاتية بعنالالالالوان سالالالالنة  2020بعالالالالد
الحركة التنقلية مباشرة.
 .10.2.4تأشالالير المقالالررات فالالي حينهالالا
بالتنسيق مت مصالل الرقابة المالية.
 .11.2.4اإلص الالال ا لمختل الالالف ممال الالالي
المسالالتخدمين قصالالد المسالالاهمة فالالي حالالا
الوضالالالالالالعيات المطروحالالالالالالة المتعلقالالالالالالة
بالمستخدمين ومعالجتها طبقا للقالوانين
المعمول بها.

لحالالالالالاملي الشالالالالالهادات وفقالالالالالا ألحكالالالالالا
المرسالالالالالو التنفيالالالالاليي رقالالالالالم 336-19
المالالالؤرّخ فالالالي  11ربيالالالت الاالالالاني عالالالا
 1441المواف الالالالالالق  8ديس الالالالالالمبر س الالالالالالنة
.2019
 .3.2.4اسالالالالالتكمال الحركالالالالالة التنقليالالالالالة
للمسالالتخدمين وفقالالا للنصالالو القانونيالالة
ذات الصالاللة قصالالد نحالالدا التالالوازن فالالي
المؤسسات المدرسية وتسالوية وضالعية
المستخدمين.
 .4.2.4نعالالالالالالداد مقالالالالالالررات التعيالالالالالالين
الخاصالالالالالة بنتالالالالالايج الحركالالالالالة التنقليالالالالالة
وتس الالالالليمها للمعني الالالالين قب الالالالا الخ الالالالروج
واالسالالتفادة مالالن العطلالالة الصالاليفية ،مالالت
تحي الالالالين المعلوم الالالالات ف الالالالي األرض الالالالية
الرقمية الخاصة بالمستخدمين.
 .5.2.4تنص الاليب ك الالا الم الالؤطرين ف الالي
مؤسسالالالالالالاتهم سالالالالالالوا تعلالالالالالالق األمالالالالالالر
بالالالمؤطرين اإلداريالالين أو بالالالمؤطرين
البيالالالداغوجيين قبالالالا دخالالالول التمميالالالي،
والعمالالا علالالع ضالالمان التحالالاقهم بمواقالالت
عملهم واستقرارهم فيها.
 .6.2.4ضالالبط المناصالالب الماليالالة التالالي
بقي شاغرة قصد شال لها قبالا الالدخول
المدرسي المقبا.
 .7.2.4نعالالادة تعيالالين فالالايو خريجالالي
المالالدارس العليالالا لفس الالاتية فالالي الرتب الالة
التي تك ّونوا من أجلها بالنسبة لليين تالم
تعييالالنهم فالالي مرحلالالة التعلالاليم االبتالالدايي
ومرحل الالالالة التعل الالالاليم المتوس الالالالط حس الالالالب
االحتياج البيداغوجي.
 .8.2.4تعيالالالالالالالين فالالالالالالالايو خريجالالالالالالالي
المالالدارس العليالالا لفسالالاتية مالالا قبالالا سالالنة
.2020

.5الجا وووووووووب المووووووووورتبط بالهياكووووووووول
والتجهيزات المدرسيةا
تعتم الالالالالد عملي الالالالالة تحض الالالالالير ال الالالالالدخول
المدرسي بصفة أساسالية علالع الهياكالا
المدرسالالالالية ،لالالالاليل وجالالالالب االسالالالالتعداد
والتحضير الجيد لتوفير المناخ المميالم
للتمميالي ،وفـالـرول العمـالـا الميقـالـة
للطالالاقمين اإلداري والتربالالوي .وعليالاله،
يتعالالين علالاليكم تالالوفير الشالالروط ونتبالالا
التوصيات اآلتية:
 .1.5الس الالهر عل الالع التطبي الالق الص الالار
للبروتوكول الخا بالتالدابير الوقاييالة
مالالن تفشالالي فيالالروس كورونالالا سكوفيالالد-
19س ومكافحته ،تحضاليرا إلعالادة فالتل
المؤسسات المدرسية وتهيتتها للالدخول
المدرسي  ،2021-2020السيما تعقيم
وتطهير الهياكا والمرافق المدرسية.
 .2.5تطبي الالالالالق ت الالالالالدابير البروتوك الالالالالول
الخالالا بالالاإلجرا ات الواجالالب اتباعهالالا
للوقايالالة مالالن فيالالروس كورونالالا سكوفيالالد-
19س في مراكز نجرا امتحاني شهادة
التعل الاليم المتوس الالط وش الالهادة البكالوري الالا
دورة .2020
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.6الجان الالب الم الالرتبط بالتس الاليير الم الالالي
والمادي للمؤسسات المدرسية:
نن االعتمالالالالالادات الماليالالالالالة ضالالالالالرورية
لض الالالمان الس الالالير الحس الالالن للمؤسس الالالات
المدرسية وخاصة الجديدة منهالا ،ومالن
أجالالا تسالاليير أفضالالا وترشالاليد النفقالالات
العمومية يجب علالع الساليدات والسالادة
مديري التربية اتخاذ الترتيبات التالية:
 .1.6فتل حسالاش خالا لكالا مؤسسالة
مدرسية جديدة لد خزينة الوالية فور
اس الالتم ق الالرار انش الالايها ،ونب الالمق رق الالم
وعنوان الحساش نلع المصلحة المعنية
بالالاإلدارة المركزيالالة ،ونعالالداد مشالالاريت
ميزانياتها فور تلقيها االعانالات الماليالة
المخصصة لها.
 .2.6احتالالرا المقالالايين المعمالالول بهالالا
عنالالد فالالتل النعالالامين الالالداخلي والنصالالف
ال الالداخلي ،ومواف الالاة المص الاللحة المعني الالة
بالالالاإلدارة المركزيالالالة قبالالالا  15اكتالالالوبر
 2020بالبطاقات الوصفية للمؤسسات
المدرسية المعنية.
 .3.6السالالهر علالالع تطبيالالق النصالالو
الرسمية ،سارية المفعول ،بشالأن شال ا
الس الالالكنات الوفيفي الالالة اإللزامي الالالة أثن الالالا
حرك الالالة الم الالالوففين ،م الالالت اتخ الالالاذ ك الالالا
اإلج الالالالرا ات التنعيمي الالالالة الض الالالالرورية
لتسالالالوية حعيالالالرة السالالالكنات الوفيفيالالالة
اإللزامية.
 .4.6اع الالالالالداد ووض الالالالالت االعتم الالالالالادات
المزم الالة لتس الالوية أج الالور المس الالتخدمين
والسهر علع انتعا دفعها.
 .5.6ض الالالالمان اس الالالالتعادة االعتم الالالالادات
واسالالترجا المالالدفوعات لالالد الخزينالالة

 .3.5التنسيق مت المسؤولين المحليالين
إلنج الالالالالالاز أش الالالالالال ال تهيت الالالالالالة وت الالالالالالرميم
المؤسسالالات المدرسالالية ،خالالمل العطلالالة
الصيفية.
 .4.5متابع الالالالالالة الهياك الالالالالالا المدرس الالالالالالية
المبرمجالالة والمتوقالالت اسالالتممها للالالدخول
المدرسالالي  2021-2020وذلال بالقيالالا
بزي الالالالارات دوري الالالالة لورش الالالالات البن الالالالا
المعنية،
 .5.5السالالهر علالالع احتالالرا التوجيهالالات
حالالين نع الالداد ملف الالات ننش الالا مؤسس الالات
التربيالالة والتعلالاليم الجديالالدة أو تحويالالا أو
نل ا مؤسسات وهياكا دعم،
 .6.5تسمية مؤسسات التربية والتعلاليم
مسبقا قبا تقديم ملفاتها نلع لجنة ننشا
مؤسسالالالالات التربيالالالالة والتعلالالالاليم ،وفالالالالق
التنعيم المعمول به،
 .7.5العمالالالالا علالالالالع اسالالالالتم الهياكالالالالا
الجديدة بالتعاون مت المصالل الوالييالة
المكلفة بالبنا  ،والحالر علالع تالوفير
التجهي الالزات المدرس الالية ،بحي الالث تك الالون
هالي الهياكالا تسالتجيب للمعالايير التقنيالالة
والنوعيالالة ومكتملالالة  ،% 100بمالالا فيهالالا
التوصالاليمت بمختلالالف الشالالبكات (مالالا
وكهربالالالالالا وغالالالالالاز وصالالالالالرل الميالالالالالا
وأجه الالالزة التدفت الالالة أو التكيي الالالف) وك الالاليا
وج الالالالالالود مراف الالالالالالق التربي الالالالالالة البدني الالالالالالة
والرياض الالالالالالالية (ممع الالالالالالالب وقاع الالالالالالالات
الرياضة).
 .8.5نشالالالالالالالرا السالالالالالالاليدات والسالالالالالالالادة
المفتشالالين للمسالالتويات التعليميالالة الامثالالة
فالالي المتابعالالة الدايمالالة لورشالالات البنالالا
وفي عملية استم المشاريت.
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 .2.1.7االنته الالالا م الالالن عملي الالالة حج الالالز
األفالالالالواج التربويالالالالة للسالالالالنة الدراسالالالالية
 2021-2020خمل األسالبو األخيالر
مالالن شالالهر أوت ،قصالالد تمكالالين مالالديري
المؤسس الالالات المدرس الالالية م الالالن تس الالالجيا
التمميي بمن فيهم التمميي الجدد.
 .3.1.7ضالالبط وضالالعية التمميالالي للسالالنة
الدراسالالالالالالالالالية ( 2021-2020حجالالالالالالالالالز
المعطيالالالات المتعلقالالالة بالتمميالالالي الجالالالدد
للس الالنة أول الالع ابت الالدايي وتممي الالي أقس الالا
التربية التحضيرية ،مت تحيين وضعية
تمميي السنوات األخر ).
 .4.1.7التحي الالالين المن الالالتعم والمس الالالتمر
للمعطيالالات (بيانالالات) الخاصالالة بتسالاليير
تمدرس التمميي ،السيما المتعلقالة منهالا
بالنقالالا المدرسالالي ،الكتالالاش المدرسالالي،
منحة  5000دج ،اإلطعا المدرسي.
 .5.1.7ضالالبط وضالالعية المالالوففين بمالالا
فيه الالا تل الال المتعلق الالة بحج الالز الم الالوففين
الجدد.
 .6.1.7التحيالالالالالين المسالالالالالتمر والالالالالالدايم
لحعيرة اإلعم اآللي وضبط وضعية
مخ الالابر اإلع الالم اآلل الالي ،وك الاليا ال الالربط
بشبكة االنترن .
 .8.1.7اس الالالالت مل المعلوم الالالالات الت الالالالي
يوفرها النعالا علالع جميالت المسالتويات
(اإلدارة المركزيالالالة ومديريالالالة التربيالالالة
والمؤسسة المدرسية).
 .9.1.7اس الالالالالتخراج جمي الالالالالت الوث الالالالالايق
الرس الالالالالالمية الت الالالالالالي يوفره الالالالالالا النع الالالالالالا
المعلوماتي دون سوا (الملحالق رقالم 2
من المنشور اإلطار ،سالف اليكر).

وتبلي الوضعية الع المصلحة المعنيالة
باإلدارة المركزية.
 .6.6تق الالالديم الوث الالالايق المب الالالررة ،عن الالالد
اللجو لطلب قرو نضالافية ،وتقالديم
أرقا دقيقة بشأنها.
 .7.6ض الالالبط وض الالالعية هياك الالالا ال الالالدعم
المقترح الالالالة لل ل الالالالق أو نع الالالالادة فتحه الالالالا
وعرضها علع اللجنة الوالييالة إلنشالا
المؤسسات المدرسية.
 .7الجا ووووووووووب الموووووووووورتبط بالنيووووووووووام
المعلوماتيا
يسالالالتمد النعالالالا المعلومالالالاتي وفيفيتالالاله
وفعاليتالاله مالالن تج الالدد المعلومالالات الت الالي
يحتويه الالالالا وتحيينه الالالالا بص الالالالفة دوري الالالالة
ومنتعمالالالالة علالالالالع األرضالالالالية الرقميالالالالة
لالالوزارة التربيالالة الوطنيالالة ،ممالالا يجعالالا
قواعالالد البيانالالات حيالالة باسالالتمرار وقابلالالة
لمسالالالالت مل ،وتطبيقالالالالا لمالالالالا ورد فالالالالي
المنش الالور اإلط الالار رق الالم  230الم الالؤرّخ
فالالي  12جمالالاد األولالالع عالالا 1439
الموافالالق  31ينالالاير سالالنة  2018وب يالالة
جعالالا التسالاليير الرقمالالي ممارسالالة يوميالالة
ف الالالالالي ك الالالالالا المص الالالالالالل البيداغوجي الالالالالة
واإلداري الالالالة ،يتع الالالالين عل الالالالع الس الالالاليدات
والسالالالالادة مالالالالديري التربيالالالالة ومالالالالديري
المؤسسات المدرسية ،كالا فيمالا يعنياله،
ضبط ونحكا الترتيبات التالية:
 .1.7النيام المعلوماتيا
 .1.1.7تحي الالالين المعلوم الالالات المتعلق الالالة
بهياكا المؤسسالات المدرسالية لمختلالف
المراح الالا التعليمي الالة ال الالام بم الالا فيه الالا
حجالز معلومالالات المؤسسالالات المدرسالالية
الجديدة.
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كمالالالالالا يجالالالالالب السالالالالالهر علالالالالالع ننجالالالالالاز
االستقصالا ات اإلحصالايية الضالالرورية
التي تالوفر المعطيالات الميدانيالة ،للسالنة
الدراس الالية  ،2021-2020الس الالت ملها
ف الالالي التسالالالاليير البيالالالالداغوجي واإلداري
للمؤسس الالات المدرس الالية وفق الالا أله الالدال
المنعوم الالالالة التربوي الالالالة ،م الالالالت مراع الالالالاة
توفي الالالالالالالف تكنولوجي الالالالالالالات اإلع الالالالالالالم
واالتصال لهيا ال ر .

 .2.7فضا األوليا ا
فالالالالي نط الالالالار تعزيالالالالز التواص الالالالا ب الالالالين
المدرسالالة واألوليالالا  ،وتحسالالين نوعيالالة
الخدم الالالالالة العمومي الالالالالة ،يطل الالالالالب م الالالالالنكم
الحر علع:
 .1.2.7نعم وتيكير األوليالا بأهميالة
التس الالجيا ف الالي فض الالا األولي الالا  ،قص الالد
السماد لهم من االستفادة من الخالدمات
التالالي يوفرهالالا ذات الفضالالا وتل ال التالالي
سيتم ندراجها مستقبم.
 .2.2.7التأك الالد م الالن ص الالحة معلوم الالات
األوليالالالالالا المدون الالالالالة علالالالالالع اس الالالالالتمارة
المعلومالالالات المسالالالتخرجة مالالالن النعالالالا
المعلومالالاتي بعالالد قيالالا الالالولي المفتالالر
بالتسالالجيا فالالي الفضالالا المخصالالص لالاله،
مالالت ضالالرورة تأكيالالد التسالالجيا مباشالالرة
بعد استم االستمارة.

وفالالي األخيالالر ،ونعالالرا لفهميالالة البال الالة
الت الالالالالي يكتس الالالالاليها تحض الالالالالير ال الالالالالدخول
المدرسي ،أؤكد علالع ضالرورة تعالافر
جهالالود جميالالت المعنيالالين ،كالالا مالالن موقالالت
مسالالؤوليته ،لض الالمان انطالالم الموس الالم
الدراس الالالي  2021-2020ف الالالي أحس الالالن
العالالرول بكالالا الواليالالات وفالالي جميالالت
المؤسسات المدرسية.

يرتكالالز نجالالاد الالالدخول المدرسالالي علالالع
تجنيد كا الفالاعلين التربالويين المكلفالين
بتنفي الالالالي العملي الالالالات المختلف الالالالة ،ب الالالالرود
االلتزا والاقة المتبادلة .ليا ،فإن األمر
يس الالتوجب تنع الاليم اجتماع الالات تنس الاليقية
لتحضالالالالير الالالالالدخول المدرسالالالالي علالالالالع
مسالالالتو كالالالا واليالالالة ،تحالالال نشالالالرال
الس الالاليدات والس الالالادة م الالالديري التربي الالالة،
ونعالالداد ملالالف متكامالالا فالالي الموضالالو ،
يقد الحقا نلع وزارة التربية الوطنية.

وعلي الالاله ،أطل الالالب م الالالنكم العم الالالا علالالالالع
التجسيد الفعلي لكا الترتيبالات الالواردة
في هيا المنشور ،ومتابعة تنفييها بكالا
عناية ،ونبمغي بكا ما يعترضكم مالن
صعوبات في هيا اإلطار.
حرر بالجزاير في  16ذي القعدة عا
 1441الموافق  8جويلية سنة .2020
األميت العام بالنيابة
بوبكر صدي بوعزة
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 القالالانون رقالالم  11-18المالالؤرّخ فـالالـي 18ش ّوال عا  1439الموافق  2يوليو
سنة  2018المتعلق بالصحة؛
 المرسالالالالالو التنفيالالالالاليي رقالالالالالم 05-12المالالالؤرّخ فالالالي  10صالالالفر عالالالا 1433
الموافق  4يناير سنة  2012المتضمن
القانون األساسي النموذجي لمؤسسالات
التربيالة والتعلالاليم المتخصصالة لفطفالالال
المعوقين؛
 القالالرار الالالوزاري المشالالتر المالالؤرّخفالالالالالالي  15ربيالالالالالالت األول عالالالالالالا 1424
المواف الالق  17م الالايو س الالنة  2003ال الاليي
يح الالالالالالالدد كيفي الالالالالالالات تنع الالالالالالاليم التقي الالالالالالاليم
واالمتحانالالالالالالات المدرسالالالالالالية للتمميالالالالالالي
المعوقين حسيا؛
 القالالرار الالالوزاري المشالالتر المالالؤرّخف الالي  11جم الالاد االول الالع ع الالا 1435
الموافالالق  13مالالارس سالالنة  2014الالاليي
يحالالالالدد كيفيالالالالات فالالالالتل أقسالالالالا خاصالالالالة
لفطف الالال المع الالوقين ض الالمن مؤسس الالات
التربيالالالالة والتعلالالالاليم العموميالالالالة التابعالالالالة
لقطا التربية الوطنية.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
وزارة التضامت الوطني واألسرة وقضايا المرأة
وزارة التكويت والتعليم المهنييت
وزارة الصحة والسكان وءصالح المستشفيات
الرقم /01 :و.ت.و/أ.خ.و.
السيدات والسادة :
مديرو التربية،
مديرو النشاط االجتمالاعي والتضالامن،
مالالالديرو التعلالالاليم والتكالالالوين المهنيالالالين،
مالالالديرو الصالالالحة والسالالالكان ونصالالالمد
المستشفيات.
الموضوووورا منشوووور وزاري مشوووتر
يتضوومت تووذكيرا بالتوودابير والترتيبووات
المتعلقووووووووووة بتموووووووووودرس األطفووووووووووال
ذوي االحتياجات الخاصة وتكوينهم.
المراجعا
 الق الالانون رق الالم  09-02الم الالؤرّخ ف الالي 25صفر عا  1423الموافالق  8مالايو
سنة  2002المتعلق بحماية األشخا
المعوقين وترقيتهم؛
 الق الالانون رق الالم  04-08الم الالؤرّخ فالالالي 15مح الالالالالالر ع الالالالالالا  1429المواف الالالالالالق
 23ين الالالالالاير س الالالالالنة  2008المتض الالالالالمن
القانون التوجيهي للتربية لوطنية؛
 الق الالانون رق الالم  07-08الم الالؤرّخ فالالالي 16ص الالالالالالفر ع الالالالالالا  1429الموافالالالالالالالق
 23فبراي الالالر س الالالنة  2008المتض الالالمن
الق الالانون الت الالوجيهي للتك الالوين والتعل الاليم
المهنيين؛

يشالالالالالالالال ّكا تمالالالالالالالالدرس األطف الالالالالالالالال ذوي
االحتياجات الخاصة وتكوينهم انش اال
دايما للدولة من أجا تمكينهم من حقهم
الدسالالالالالتوري فالالالالالي التربيالالالالالة والتعلالالالالاليم
والتكالالوين ،علالالع غالالرار سالالاير األطفالالال
الجزاي الالريين .وق الالد ك الالرّس ه الاليا الح الالق
الق الالالانون رق الالالم  09-02الم الالالؤرّخ ف الالالي
 25صفر عا  1423الموافالق  8مالايو
سالالالالالالالالنة  2002والمتعلالالالالالالالالق بحمايالالالالالالالالة
األشالالخا المعالالوقين وتالالرقيتهم ،حيالالث
ينصّ هيا القانون في المادة الاالاة مناله
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اتباعها مالن أجالا تحسالين تمالدرس هالي
الفتالالة مالالن األطف الالال وتكالالوينهم ،وذل الال
بالتنسالاليق التالالا والكام الالا مالالت مص الالالل
مختل الالف القطاع الالات المعني الالة ف الالي ه الاليا
المجال.

علع ما يلي:س تهدل حماية األشخا
المعالالوقين وتالالرقيتهم نلالالع ض ...ضالالمان
تعليم نجبالاري وتكالوين مهنالي لفطفالال
والمراهقين المعوقينس.
كم الالالالا يالالالالالنص الق الالالالانون رقالالالالالم 04-08
الم الالؤرّخ ف الالي  15مح الالر ع الالا 1429
الموافالالالالالالالق  23ينالالالالالالالاير سالالالالالالالنة 2008
المتضالالمن القالالانون التالالوجيهي للتربيالالة
الوطنيالالة ،فالالي المالالادة  14منالاله علالالع مالالا
يالالالأتي :س تسالالالهر الدولالالالة علالالالع تمكالالالين
األطفال ذوي االحتياجات الخاصة من
التمتت بحقهم في التعليم.

 .1تذكير بصيغ التكفلا
ي الالالتم التكف الالالا بتم الالالدرس األطف الالالال ذوي
االحتياجالالات الخاصالالة حسالالب صالالي تين
أساسيتين:
 -1.1التكفل في السطيا السسططي ت
الستخصص:
يقصد بالوسط المؤسساتي المتخصص
مؤسسات التربية والتعليم المتخصالص
التابع الالالالة لقط الالالالا التض الالالالامن ال الالالالوطني
واألسالالرة ،وتلالال المسالاليرة مالالن طالالرل
الجمعيات والخوا .

يسهر قطا التربية الوطنية ،بالتنساليق
مالالت المؤسسالالات االستشالالفايية وغيرهالالا
مالالالن الهياكالالالا المعنيالالالة ،علالالالع التكفالالالا
البيالالداغوجي األنسالالب وعلالالع اإلدمالالاج
المدرس الالالي للتممي الالالي المع الالالوقين وذوي
األمرا المزمنةس.

 -2.1التكفووول فوووي الوسوووط المدرسوووي
العاديا
ويقصد بالوســط المدرســي العــادي
مؤسس الالالات التربي الالالة والتعل الالاليم التابع الالالة
لقطا التربية الوطنية ،وهي المدارس
االبتدايي الالة والمتوس الالطات والاانوي الالات،
وك الالالاليا مؤسس الالالالات التربي الالالالة والتعل الالالاليم
الخاصة .ويالتم ذلال نمالا بإدمالاج الطفالا
المعني ندماجا كليا في األقسالا العاديالة
أو بإدماج جزيي في األقسا الخاصة.

وق الالد ب الالادرت ك الالا م الالن وزارة التربي الالة
الوطني الالالة ووزارة التض الالالامن ال الالالوطني
واألس الالالالرة وقض الالالالايا الم الالالالرأة ،ووزارة
التكالالوين والتعلالاليم المهنيالالين ،كالالا فيمالالا
يعنيهالالا ،باتخالالاذ جملالالة مالالن اإلجالالرا ات
والتالالدابير التالالي تتعلالالق بضالالمان التكفالالا
بتمالالالدرس األطفالالالال ذوي االحتياجالالالات
الخاصة وتكوينهم.

 .2الترتيبوووووات المتعلقوووووة بالتسوووووجيل
والتوجيإلا
علع أوليا األطفالال ذوي االحتياجالات
الخاصالالة التقالالرش مالالن مصالالالل مديريالالة
النشاط االجتماعي والتضامن لتسالجيا

وفي نطار التحضير للدخول المدرسي
 ،2020/2019نالالوافيكم بهالاليا المنشالالور
اليي يي ّكر بالتدابير والترتيبات العملية
الواجب احترامها والخطالوات الواجالب
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المعني الالين حس الالب اإلعاق الالة ،لتش الالخيص
الحاجالالالالة نلالالالالع فالالالالتل أقسالالالالا خاصالالالالة،
بالتنس الالالاليق م الالالالت المؤسس الالالالات المكلف الالالالة
بالتربية مالا قبالا المدرسالية والجمعيالات
الناشطة في هيا المجال واألوليا .
 يالالتم التنسالاليق بالالين مصالالالل مديريالالةالنشاط االجتماعي والتضامن ومديرية
التربية لتعيين المؤسسة التعليميالة التالي
يفالالتل بهالالا القسالالم الخالالا  ،وير ّسالالم ذلال
بمقالالالالالرر مشالالالالالتر يحالالالالالدد المؤسسالالالالالة
المسالالتقبلة وطبيعالالة اإلعاقالالة والمسالالتو
الدراسي للقسم.

أبنالالايهم فالالي مؤسسالالات التربيالالة والتعلالاليم
التابعة لقطا التربيالة الوطنيالة ،أو فالي
مؤسسات التربية والتعليم المتخصالص
التابع الالالالة لقط الالالالا التض الالالالامن ال الالالالوطني
واألسرة ،حسب الحالة.
تت الالالولع مديري الالالة النش الالالاط االجتم الالالاعي
والتضامن دراسة ملفات األطفال ذوي
االحتياج الالات الخاصالالالة عل الالع مسالالالتو
اللجن الالالالالالة الواليي الالالالالالة المتخصص الالالالالالة أو
المجلالالالن النفسالالالي البيالالالداغوجي قصالالالد
تحديد صالي ة التكفالا المميمالة وتوجياله
األطفال نحالو المؤسسالات المتخصصالة
أو األقسا الخاصالة أو األقسالا العاديالة
بعالالد نجالالرا الفحوصالالات المزمالالة التالالي
تقتضيها كا حالة.

للتيكير ،فإن اإلعاقات التي يالتم التكفالا
بهالالا فالالي األقسالالا الخاصالالة هالالي اإلعاقالالة
الحسالالالالالالالية (البصالالالالالالالرية والسالالالالالالالمعية)،
واإلعاقالالالة اليهنيالالالة الخفيفالالالة بمالالالا فيهالالالا
التريزومي الالا  ،21واض الالطراش التوح الالد
بدرجة خفيفة .كما أن األقسا الخاصالة
تسالالتقبا األطفالالال المعالالوقين حسالاليا مالالن
مستو تعليمي واحد ،وعند االقتضالا
مالالن مسالالتويين تعليميالالين متتالالاليين مالالن
نفن المرحلة التعليميالة ،علمالا أن عالدد
التمميالالي الالاليين يمكالالن أن يسالالجلوا فالالي
القسم الخا يتالراود بالين ثمانيالة ()8
تمميالالي كحالالد أدنالالع واثنالالع عشالالر ()12
تلميالاليا كحالالد أقصالالع بالنسالالبة لفطفالالال
المعوقين سمعيا أو بصريا ،وبين ستة
( )6تمميالالي كحالالد أدنالالع وعشالالرة ()10
تمميالالي كحالالد أقصالالع بالنسالالبة لفطفالالال
ذوي نعاقة ذهنية خفيفة.

وفضالالم ع الن ذل ال  ،ولتحسالالين مسالالتو
توجيالاله األطفالالال ،يتعالالين علالالع مديريالالة
النشالالاط االجتمالالاعي والتضالالامن تفعيالالا
اللجن الالالالة الواليي الالالالة للتربي الالالالة الخاص الالالالة
والتوجي الالاله المهن الالالي المنش الالالأة بموج الالالب
المرسالالالالالو التنفيالالالالاليي رقالالالالالم 333-03
المالالؤرّخ فالالي  12شالالعبان عالالا 1424
الموافق  8أكتوبر سنة  2003المتعلالق
باللجنالالالالة الوالييالالالالة للتربيالالالالة الخاصالالالالة
والتوجيه المهني.
 .3الترتيبووووات المتعلقووووة بفووووتح قسووووم
خارا
يتم فتل قسم خا حسب اآلتي:
 انطمقا من نتايج تقييم التسجيمت،ت ّعالالالالالد مديريالالالالالة النشالالالالالاط االجتمالالالالالاعي
والتض الالامن الق الالوايم االس الالمية لفطف الالال

وبه الالاليا الص الالالدد ،يتع الالاليّن عل الالالع م الالالدير
المؤسس الالالة المس الالالتقبلة للقس الالالم الخ الالالا
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رأي مؤكد من الطبيب المعالالج ،يالود
ولي الطفا المعني طلبا بوضت مرافالق
تح الال تص الالرفه ل الالد مديري الالة النش الالاط
االجتماعي والتضامن ،يكون مالدعوما
بملف طبي ياب حاجة التلميالي المعنالي
نلالالع هالالي المرافقالالة لضالالمان اسالالتمرارية
التمالالدرس الحسالالن .بعالالد دراسالالة الطلالالب
وبنالالالالا علالالالالع رأي المجلالالالالن النفسالالالالي
البيالالالالالالالداغوجي أو اللجنالالالالالالالة الوالييالالالالالالالة
المتخصصالالة ،تتالالولع مديريالالة النشالالاط
االجتماعي والتضالامن تعيالين المرافالق
وتطلب من مديريالة التربيالة التالرخيص
لالاله بالالالدخول نلالالع المؤسسالالة التعليميالالة
المسجا بها التلميي المعني.

تخص الاليص قاع الالة بيداغوجي الالة مميم الالة
تت الالالوفر عل الالالع الوس الالالايا والتجهي الالالزات
الضالالالالرورية ،علالالالالع غالالالالرار األقسالالالالا
العادية .كما يتعيّن علياله تسالجيا القسالم
الخالالا فالالي األرضالالية الرقميالالة لقطالالا
التربيالالة الوطنيالالة .بينمالالا تتالالولع مديريالالة
النشالالاط االجتمالالاعي والتضالالامن تالالوفير
الوس الالالالالالايا التعليمي الالالالالالة والتجهي الالالالالالزات
المتخصص الالالالة م الالالالت ض الالالالمان جرده الالالالا
وصيانتها.
 .4تأطير األقسام الخاصةا
يؤطر األقسا الخاصة أسالاتية ومعلمالو
التعلالاليم المتخصالالص ومسالالتخدمو الالالدعم
التالالالابعون لفسالالالم الخاصالالالة بقطالالالا
التضالالالامن ال الالالوطني ،تعي الالالنهم مديري الالالة
النش الالالالالالاط االجتم الالالالالالاعي والتض الالالالالالامن،
ويمالالارس هالالؤال المالالؤطرون مهالالامهم
تحال سالاللطة مالالدير المؤسسالالة التعليميالالة
ويخضالالالالعون للنعالالالالا الالالالالداخلي لهالالالالي
األخيرة.

يتولع مرافالق الحيالاة المدرسالية الساليما
ما يلي:
 مرافق الالة التلمي الالي ف الالي ال الالدخول نل الالعالمؤسسة التعليمية ونلع القسالم والتنقالا
بين مرافقها،
 مساعدة التلميي علع تنعيم عمله، مسالاعدة التلميالالي علالالع ننجالالاز المهالالاالتعلمي الالة (الكتابالالالة ،التالالالدوين ،الرسالالالم،
تبسالاليط األسالالتلة المطروحالالة وشالالرحها،
توضالاليل مالالا يطلبالاله األسالالتاذ ،المشالالاركة
في أعمال الفوج،)... ،
 مرافقالالة التلميالالي فالالي نشالالاط التربيالالةالبدنية والرياضية،
 مرافقالالالالة التلميالالالالي فالالالالي االسالالالالتراحةوالتدخا عند حدو أي طارئ للتلميالي
المعني،
 مرافقة التلميي فالي األنشالطة الاقافيالةوالرياضالالية واألنشالالطة الترفيهيالالة وفالالي
الخرجات االستكشافية.

وبهيا الصدد ،يتعين علع مدير النشاط
االجتم الالاعي والتض الالامن الس الالهر عل الالع
عملية التوفيالف فالي المناصالب الماليالة
المفتوحالالة بعنالالوان سالالنة  2019لتالالأطير
األقسا الخاصالة ،وتالدعيم هالي العمليالة
باسالالالت مل أجه الالالزة التش الالال يا المؤق الالال
المتوفرة.
 .5الترتيبات المتعلقة بالمرافقةا
عنالالدما تسالالتدعي حالالالة الطفالالا المصالالاش
بإعاقة أو اضطراش ضالرورة مرافقتاله
بمرافالالق الحيالالاة المدرسالالية ،بنالالا علالالع
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 11-18المالالؤرّخ فالالي  18شالالوّال عالالا
 1439الموافالالق  2يوليالالو سالالنة ،2018
والميكور أعم  ،والتي تنص علالع أن
الدول الالالالة تض الالالالمن الش الالالالروط الخاص الالالالة
المتعلقالالة بالمراقبالالة والتكفالالا فالالي مجالالال
صالالالالحة األطفالالالالال الموضالالالالوعين فالالالالي
المؤسسالالات ،السالاليما منهالالا تل ال التابعالالة
للالالوزارة الم ّكلفالالة بالتضالالامن الالالوطني،
فإن التكفا بالتمميالي ذوي االحتياجالات
الخاصالالالالالة يشالالالالالما التكفالالالالالا الصالالالالالحي
والنفسالالالالالالالالي ومختلالالالالالالالالف العمج الالالالالالالالات
الضالالرورية التالالي يتلقاهالالا التمميالالي مالالن
هالالي الفتالالة ،كالالا حسالالب حالتالاله ونعاقتالاله،
السيما نعادة تأهيا اضطرابات النطق
وتحسين وفايفهم.

وبصالالفة عامالالة ،يلعالالب مرافالالق الحيالالاة
المدرسالالية دورا هامالالا فالالي مسالالار تعلالالم
التلميي وتفاعلاله مالت زممياله واالنالدماج
في الوسط المدرسي.
فضم عن المها التي يقو بها مرافالق
الحيالالالالاة المدرسالالالالية داخالالالالا المؤسسالالالالة
التعليميالالة ،يمكالالن ل الاله أن يكالالون هم الالزة
وصالالا بالالين التلميالالي وبالالين أسالالرته فيمالالا
يخالالص الجوانالالب التربويالالة والعميقيالالة
والتعلمية.
نن دخول مرافق الحيالاة المدرسالية نلالع
المؤسسالة التعليميالة ونجاحالاله فالي مهمالالة
المرافقة مرهون بالدعم اليي يجالب أن
يلقا مالن قبالا األسالرة البيداغوجيالة فالي
المؤسسالالالالة التعليميالالالالة .فوجالالالالود جالالالالا
لتخطالالي الحالالواجز التالالي تعيالالق تمالالدرس
التلميي المصاش باضالطراش أو نعاقالة،
وضمان تكافؤ الفالر فالي الالتعلم بالين
جميت التمميي.

ل الاليل  ،يتع الالين عل الالع وح الالدات الكش الالف
والمتابعالالالة للصالالالحة المدرسالالالية تنعالالاليم
ت الالالالالد ّخا األطب الالالالالا واالختصاص الالالالاليين،
وبرمج الالالالة حص الالالالص نع الالالالادة التأهي الالالالا
والمرافق الالة النفس الالية الميق الالة م الالن أج الالا
االستفادة الكاملة منها ،دون تفريط فالي
األنشطة التعلمية المدرسية المقررة.

لالاليل  ،ونعالالرا نلالالع أن دخالالول مرافالالق
الحي الالالاة المدرس الالالية أم الالالر مس الالالتج ّد ف الالالي
نعامنا التعليمي ،وفالي انتعالار صالدور
نالالصّ يقالالنّن هالاليا الجانالالب ،علالالع مالالدير
المؤسسالالالة واألسالالالاتية تسالالالهيا مه ّمت الالاله
ومساعدته في أدايهالا بتالوفير العالرول
المناسالالبة لعمل الاله ،مالالن أج الالا التم الالدرس
العادي للتلميي المعني.

 .7الترتيبوووووووات المتعلقوووووووة بتكييووووووو
األ شوووووطة البيداةوجيوووووة واأل شوووووطة
الالصفيةا
نذا كان األقسا الخاصة التي تسالتقبا
التمميالالالالي ذوي نعاقالالالالة حسالالالالية تطبالالالالق
البالالالالرامج الرسالالالالمية لالالالالوزارة التربيالالالالة
الوطنية ،مت تكييالف األنشالطة التعلميالة
بم الالا يتماش الالع وطبيع الالة اإلعاق الالة ،ف الالإن
األقسالالالا التالالالي تسالالالتقبا التمميالالالي ذوي

 .6الترتيبووووووات المتعلقووووووة بالرعايووووووة
الصحية وبالمرافقة النفسيةا
طبقا ألحكا المادة  93من القانون رقم
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 القيالالالالا بالتكييفالالالالات المناسالالالالبة فالالالالياالختبارات الفصلية حسب اإلعاقة.

نعاقة ذهنية خفيفة البالد أن تطبالق فيهالا
البرامج المع ّدة لهي الفتة من التمميي.
ومالالن جهالالة أخالالر  ،وجالالب العمالالا علالالع
أن يسالالالتفيد التمميالالالي ذوو االحتياجالالالات
الخاصالالة ،مهمالالا كانالال صالالي ة التكفالالا
به الالم ،م الالن مختل الالف األنش الالطة الاقافي الالة
والرياضالالالية ،وتالالالدعيم أنشالالالطة اللّعالالالب
والترفيالاله والتسالاللية ،وترقيالالة نشالالاطات
المطالعة ،وبرمجة الخرجات الميدانية
االسالالتطمعية التالالي تسالالمل لهالالم بالالالتفتل
علالع المحاليط الخالارجي ،بالتنساليق مالالت
القطاع الالالات المعني الالالة ،ال س الالاليما قط الالالا
الشباش والرياضة وقطا الاقافة.

كما يتعين علالع مالدير التربيالة القيالا ال
سيما بما يلي:
 ت الالالالوفير ك الالالالا الوس الالالالايا وال الالالالدعايمالبيداغوجية والتقنية التي تسها نجرا
االمتحانات؛
 مراع الالالالالالاة نعاق الالالالالالة التممي الالالالالالي ذوياالحتياجات الخاصة عند توجيههم نلع
أحالالد الجالاليعين المشالالتركين فالالي السالالنة
األولع ثانوي وفي شعب السالنة الاانيالة
ثانوي؛
 تخيير التلميي ذي اإلعاقالة البصالريةب الالالالين تحري الالالالر األجوب الالالالة بالبراي الالالالا أو
بإمميهالالا علالالع حالالارس يتالالولع كتابتهالالا
علع ورقة االختبار.

 .8الترتيبوووووووات المتعلقوووووووة بوووووووالتقييم
البيداةوجي واالمتحا ات المدرسيةا
عم الالالالالم بأحك الالالالالا الق الالالالالرار ال الالالالالوزاري
المشالالتر المالالؤرّخ فالالي  14محالالر عالالا
 1424الموافق  17مارس سنة 2003
والمالاليكور أعالالم  ،تخضالالت مؤسس الالات
التربية والتعلاليم المتخصالص واألقسالا
الخاصالالة لالالنفن اإلجالالرا ات المعمالالول
بها بوزارة التربيالة الوطنيالة فالي مجالال
التقيالاليم واالمتحانالالات بالنسالالبة للتمميالالي
المعوقين حساليا .وعلياله ،وبالالنعر نلالع
وض الالالعية التممي الالالي ذوي االحتياجالالالالات
الخاص الالة ،يتع الالين عل الالع م الالدير النش الالاط
االجتماعي والتضامن القيا بما يلي:
 نعالالالالالالالالداد قالالالالالالالالوايم التمميالالالالالالالالي ذوياالحتياجالالالالالات الخاصالالالالالة المترشالالالالالحين
لممتحانالالالالالالالات المدرسالالالالالالالية ومتابعالالالالالالالة
التسجيا مت المصالل المعنية؛
 توفير الدعايم البيداغوجيالة والتقنيالةللتمميي المعنيين؛

للتيكير ،فإن وزارة التربية الوطنية قد
اتخاليت نجالالرا اسالتاناييا يقضالالي بقبالالول
التمميالالي ذوي االحتياجالالات ذوي نعاقالالة
حسالالية (المكفوفالالون والصالالم الالالبكم) أو
نعاقالالالالالة ذهنيالالالالالة (تريزومي الالالالالا  ) 21أو
اضطراش التوحد اليين لم ينجحوا فالي
امتحان نهايالة مرحلالة التعلاليم االبتالدايي
أو في امتحان شهادة التعليم المتوسالط،
وانتقالالالالهم نلالالالع المسالالالتو األعلالالالع نذا
تحصالالاللوا علالالالع معالالالدل سالالالنوي عالالالا
يساوي أو يفو  10/5بالنسبة لتمميالي
السنة الخامسة ابتدايي أو علع معالدل
سالالنوي عالالا يسالالاوي أو يفالالو 20/10
بالنسبة لتمميي السنة الرابعة متوسط.
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 مالالالالالالالديري المؤسسالالالالالالالات التعليميالالالالالالالةواألساتية والمفتشين؛
 ب الالاقي المس الالتخدمين ف الالي المؤسس الالاتالتعليمية؛
 أوليالالالالا التمميالالالالي ذوي االحتياجالالالالاتالخاصة؛
 -أوليا التمميي اآلخرين.

 .9الترتيبوووووووووات المتعلقوووووووووة بووووووووودعم
التمدرسا
نن التمميي ذوي االحتياجالات الخاصالة
هالالم أولالالع فالالي االسالالتفادة مالالن الخالالدمات
المتعلقة بالدعم التمالدرس .لاليل  ،يتعالين
عل الالع جمي الالت المت الالدخلين العم الالا عل الالع
اس الالالالتفادة التممي الالالالي ذوي االحتياج الالالالات
الخاصة مما يلي:
 المنح الالالالالالة المدرس الالالالالالية كم الالالالالالا ه الالالالالالومنصو عليه قانونياً؛
 المسالالالالالاعدات المقدمالالالالالة (المحالالالالالافالمدرس الالالالالية) ف الالالالالي نط الالالالالار التض الالالالالامن
الوطني؛
 الوجبالالات ال ياييالالة المتوازنالالة علالالعمسالالالتو مؤسسالالالات التربيالالالة والتعلالالاليم
المتخصصين؛
 النقا المدرسي؛ االستفادة من الرعاية الصحية التيتضمنها الصحة المدرسية؛
 التحس الالالالالين والتوعي الالالالالة بمخ الالالالالاطراألم الالرا واآلف الالات االجتماعي الالة ف الالي
الوسط المدرسي؛
 اإليوا في المؤسسات المتخصصةالتابعة لقطا التضامن الوطني.

 .11تكووووويت المووووّطريت فووووي مجووووال
التكفل بذوي االحتياجات الخاصةا
يشكا التكوين أحالد المحالاور األساسالية
فالالي تحسالالين نوعيالالة الخدمالالة والولالالوج
التالالدريجي فالالي االحترافيالالة فيمالالا تعلالالق
بالتكف الالالا بالتممي الالالي ذوي االحتياج الالالات
الخاصة .ليل  ،ومن أجا رفت مستو
األدا وتحيين المعارل العلمية ،يتعين
الحالالالر علالالالع نشالالالرا المالالالؤطرين،
س الالالالالالوا ك الالالالالالانوا نداري الالالالالالين (م الالالالالالديرو
المؤسسالالات التعليميالالة) أو بيالالداغوجيين
(األسالالاتية والمفتشالالون) فالالي ال الالدورات
التكوينية التي تنعمها قطاعات التربية
الوطنيالالة والتضالالامن الالالوطني واألسالالرة
والصحة والسكان.
كما يجب التنسيق بالين أسالم التفتالي
التابعة للتربية الوطنية وبالين المفتشالين
التقنيالالين البيالالداغوجيين التالالابعين لقطالالا
التضالالالالامن الالالالالوطني لوضالالالالت بالالالالرامج
زي الالارات ميداني الالة توجيهي الالة وتكويني الالة
لفايدة أساتية ومعلمي األقسالا الخاصالة
للمع الالالوقين س الالالمعيا وبص الالالريا .وتبق الالالع
مس الالالؤولية متابع الالالة األقس الالالا الخاص الالالة
بالتمميي ذوي اإلعاقة اليهنيالة الخفيفالة
لقطا التضامن الوطني.

 .10اإلعالم والتحسيسا
يكتسي اإلعم والتحسين حول ندماج
األطفالالالال ذوي االحتياج الالالات الخاص الالالة
أهمية بال ة لتحقيق األهدال المنشودة.
ل الالاليل يتع الالالين عل الالالع م الالالديري النش الالالاط
االجتم الالالالالاعي والتض الالالالالامن وم الالالالالديري
التربيالالالالالة تنعالالالالاليم عمليالالالالالات نعمميالالالالالة
وتحسيسية في الموضو تشما جميالت
المتدخلين ،السيما:
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الطبيالالالب المعالالالالج ،وبنالالالا علالالالع هالالاليا
الملف ،يوجه المترشالل المعالا جسالديا
نحالالالالالو التخصالالالالالص ونمالالالالالط التكالالالالالوين
المميمالالين إلعاقتالاله ،ويالالتم التوجيالاله مالالن
طالالرل لجنالالة متعالالددة المهالالا تضالالم كالالم
من طبيب ،مستشار التوجياله ،مخالتص
نفساني وأستاذ مك ّون ب ر مسالاعدة
طال الالب التك الالوين للتوفي الالق ب الالين قدرات الاله
الجس الالالالدية والفكري الالالالة م الالالالت متطلب الالالالات
التخصص المرغوش.

 .12التوووووودابير المتعلقووووووة بووووووالتكويت
المهنوووووي لألشوووووخار ذوي اإلعاقوووووة
الجسديةا
فالالي نطالالار تطبيالالق أحكالالا القالالانون رقالالم
 07-08الم الالؤرّخ ف الالي  16ص الالفر ع الالا
 1429الموافق  23فبراير سنة 2008
المتضالالمن القالالانون التالالوجيهي للتكالالوين
والتعل الاليم المهني الالين ،ال س الاليما الم الالادة 4
من الاله ،تتكف الالا وزارة التك الالوين والتعل الاليم
المهني الالين بض الالمان تأهي الالا األش الالخا
ذوي اإلعاق الالة الجس الالدية قص الالد م الالنحهم
كفا ات مهنية تسمل لهم باالندماج فالي
سالالالالالالو الشالالالالالال ا أو خلالالالالالالق مؤسسالالالالالالة
اقتصادية.

 -3.12األولويوووة إلدمووواك األشوووخار
المعوووقيت جسووديا فووي الفوورور العاديووة
للتكويت :
تعط الالع األولوي الالة إلدم الالاج األش الالخا
المعالالوقين جسالالديا فالالي الفالالرو العاديالالة
بك الالالالا مؤسس الالالالات التك الالالالوين والتعل الالالاليم
المهني الالالين ،ويو ّج الالاله نل الالالع المؤسس الالالات
المتخصصة الشباش المعوقالون جسالديا
الالاليين يتطلالالب تكالالوينهم مرافق الة خاصالالة
وذلال طبقالالا ألحكالالا المرسالالو التنفيالاليي
رقالالالالالالالالالالم  184-16المالالالالالالالالالالؤرّخ فالالالالالالالالالالي
 17رمض الالالالان ع الالالالا  1437المواف الالالالق
 22يوني الالو سالالالنة  ،2016الالالاليي يحالالالدد
مهالالا وكيفيالالات تنعالاليم وسالالير مراكالالز
التكوين المهني والتمهين المتخصصالة
لفشخا المعوقين جسديا.

 -1.12طبيعة اإلعاقة المتكفل بهاا
يفالالتل التسالالجيا لمتابعالالة تكالالوين مهنالالي
لفشخا :
 المعووووقيت حركيوووا (سالالالو التركيالالالبالجسالالمي ،التشالالو المكتسالالب ،عواقالالب
حالالواد المالالرور ،التهالالاش العضالالمت،
عجز ذو أصا دمالاغي ،الشاللا ،الشاللا
النصفي)،
 المعوووووقيت سوووومعيا (نقالالالص السالالالمت،الصم البكم)،
 المعووووقيت بصوووريا (نق الالص البص الالر،والمكفوفون).

 -4.12التكويت في المراكز الجهويوة
المتخصصووووة لألشووووخار المعوووووقيت
جسدياا
يوجه الشالاش المعالا جسالديا نحالو أحالد
المراكالالالالالالالز الجهويالالالالالالالة المتخصصالالالالالالالة
الخمس الالالالة ( )5المتواج الالالالدة بك الالالالا م الالالالن

 -2.12تسوووجيل و توجيوووإل األشوووخار
المعوووووقيت جسووووديا لمتابعووووة تكووووويت
مهنيا
فضالالم عالالن ملالالف التسالالجيا ،يجالالب أن
يقد الشخص المعا جسديا ملفالا طبيالا
ياب اإلعاقة مصادقا عليه مالن طالرل
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 نمكاني الالة اس الالتتنال التك الالوين بالنس الالبةللمتربص الالين المع الالوقين جس الالديا ال الاليين
انقطعوا عن تكوينهم ألسباش صحية.

واليالالات األغالالواط ،الجزايالالر ،سالالكيكدة،
بومرداس وغليزان.
وقصد ت طية كافالة المنالاطق الجهويالة،
ت الالم نلح الالا الوالي الالات المج الالاورة له الالي
المراك الالالز الجهوي الالالة بموج الالالب القالالالالرار
الالالوزاري المالالؤرّخ فالالي  25شال ّوال عالالا
 1439الموافالالق  9يوليالالو سالالنة ،2018
والالالاليي يحالالالدد المقاطعالالالات الج رافيالالالة
للمراك الالالز المتخصص الالالة ف الالالي التك الالالوين
المهني والتمهين لفشالخا المعالوقين
جسديا ب ية التكفالا بتكالوين األشالخا
المع الالوقين جس الالديا حس الالب ك الالا منطق الالة
بالشالالر  ،ال الالرش ،الوسالالط والجنالالوش،
حس الالب ق الالرش الوالي الالات م الالن المرك الالز
الجهوي.

 -6.12تحسوووووويت ووووووروف التكفوووووول
باألشووووخار المعوووووقيت جسووووديا فووووي
المّسسات التكوينيةا
يسهر مدير التكالوين والتعلاليم المهنيالين
علالالع تالالوفير كالالا الشالالروط الضالالرورية
لض الالمان تك الالوين ن الالاجت وفع الالال ل الاليوي
اإلعاقة الجسدية والمبادرة بكا نجالرا
م الالالن ش الالالأنه ض الالالمان راح الالالة ورفاهي الالالة
متربص الالي التك الالوين المهن الالي م الالن ذوي
اإلعاق الالة الجس الالدية ،س الاليما م الالن خالالالمل
التنسالاليق مالالت القطاعالالات المعنيالالة قصالالد
تالالدعيم التكفالالا بهالالي الفتالالة ،وذلالال مالالن
خمل توفير متدخلين متخصصالين فالي
الميدان االجتماعي والطبي والنفسي.
كمالالا يجالالب العمالالا علالالع الرفالالت الالالدايم
لمستو المستخدمين المكلفالين بتالأطير
المتربصالالالالين ذوي اإلعاقالالالالة الجسالالالالدية
س الالاليما المك الالالونين ،وذل الالال م الالالن خ الالالمل
مش الالالالالاركتهم المس الالالالالتمرة ف الالالالالي دورات
التكوين والرسالكلة التالي تنعمهالا شالبكة
الهندسالالة البيداغوجيالالة لقطالالا التكالالوين
والتعليم المهنيين.

 -5.12االمتيووووووووووووازات الممنوحووووووووووووة
لألشخار المعوقيت جسدياا
يتيل القطا عدة امتيازات لفشالخا
المعوقين جسديا السيما:
 م الالالنل األولوي الالالة للش الالالباش المع الالالوقينجسالالالالالالالالديا طالالالالالالالالالبي التكالالالالالالالالوين فالالالالالالالالي
التخصصات المميمة مت نعاقتهم؛
 االسالالتفادة مالالن رخصالالة فالالي مسالالتوالالالدخول المطلالالوش ال تتجالالاوز سالالنة فالالي
مستويات التأهيا  1و 2و3؛
 عالالد نخضالالا األشالالخا المعالالوقينجسالالديا لشالالرط السالالن األقصالالع بالنسالالبة
لنمط التكوين عن طريق التمهين؛
 نعف الالا الش الالاش المع الالو جس الالديا م الالناختبارات ومسابقات الدخول؛
 االستفادة من مدة اضافية تقدر بـ 30دقيقة في اختبارات نهاية التكوين؛

نن نج الالالالالالاد التكف الالالالالالا بالتممي الالالالالالي ذوي
االحتياجات الخاصة مرهون بالتنساليق
الدايم والعما المشتر وبشالكا منالتعم
بين مختلف المتدخلين.
نن الترتيبات التي تم التيكير بها أعم
ال ت نالالي بطبيعالالة الحالالال مالالن المبالالادرة
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حرر بالجزاير في  3مح ّر عا
 1441الموافق  3سبتمبر سنة .2019

بأي نجرا يصبّ في تحسالين تمالدرس
األطفالالالال ذوي االحتياج الالالات الخاص الالالة
ضالالمانا لحقهالالم الدسالالتوري فالالي التربيالالة
والتعلالاليم والتكالالوين .وننالالا نعتمالالد علالالع
حسن تقديركم وحسّكم اإلنساني الرفيت
ف الالالالي تطبي الالالالق الت الالالالدابير واإلج الالالالرا ات
المالالالاليكورة علالالالالع جميالالالالت المسالالالالتويات
لتجسالاليد شالالعار المدرسالالة التالالي نصالالبو
نليهالالالالا ،وهالالالالي مدرسالالالالة ذات نوعيالالالالة،
ضامنة لإلدماج وجامعالة لكالا التمميالي
بكا اختمفاتهم.

وزير التربية الوطنية
عبد الحكيم بلعابد
وزيرة التضامت الوطني واألسرة
وقضايا المرأة
ةنية الدالية
وزير التكويت والتعليم المهنييت
دادة موسى بلخير
وزير الصحة والسكان وءصالح
المستشفيات
محمد ميراوي
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 وبمقتضالالي المرسالالو الرياسالالي رقالالم 163-20المالالؤرّخ فالالي أول ذي القعالالدة
ع الالا  1441المواف الالق  23يوني الالو س الالنة
 2020والمتض الالالالمن تعي الالالالين أعض الالالالا
الحكومة ،المع ّدل والمت ّمم،

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
قووورار وزاري مشتوووـر موووّ ّر فـوووـي
 13ذي الحجووة عووام  1441الموافووـ
 2ةشوووت سووونة  ،2020يعووو ّدل ويوووتمم
القرار الوزاري المشتر المّ ّر فوي
 26جموووووووادى األولوووووووى عوووووووام 1436
الموافووووو  17موووووارس سووووونة 2015
والمتضوومت تصووني المركووز الوووطني
إلدموووووواك االبتكووووووارات البيداةوجيووووووة
وتنمية تكنولوجيات اإلعالم واالتصال
فووووووي التربيووووووة وشووووووروط االلتحووووووا
بالمناصب العليا التابعة لإل.

 وبمقتض الالع المرس الالو التنفي الاليي رق الالم94ـ 265المؤرّخ فالي  29ربيالت األول
عالالا  1415المواف الالق  6سالالبتمبر س الالنة
 1994الالاليي يحالالدد صالالمحيات وزيالالر
التربية الوطنية،
 وبمقتض الالع المرس الالو التنفي الاليي رق الالم 54-95المؤرّخ في  15رمضالان عالا
 1415الموافق  15فبراير سنة 1995
اليي يحدد صمحيات وزير المالية،

ّ
نن الوزير األول،
ووزير المالية،
ووزير التربية الوطنية،

 وبمقتض الالع المرس الالو التنفي الاليي رق الالم 471-03المالالؤرّخ فالالي  8شالال ّوال عالالا
 1424الموافق  2ديسمبر سالنة 2003
والمتضمن ننشا مركز وطني إلدماج
االبتكالالالالالالارات البيداغوجيالالالالالالة وتنميالالالالالالة
تكنولوجيالالات اإلعالالم واالتصالالال فالالي
التربية وتنعيمه وعمله،

 بمقتضالالع المرسالالو الرياسالالي رقـالالـم 307-07المالالالؤرّخ فالالالي  17رمضالالالان
عالالا  1428الموافالالق  29سالالبتمبر سالالنة
 2007اليي يحدد كيفيات مالنل الزيالادة
االسالالتداللية لشالالاغلي المناصالالب العليالالا
فالالي المؤسسالالات واإلدارات العموميالالة،
السيما المادة  13منه،

 وبمقتض الالع المرس الالو التنفي الاليي رق الالم 04-08المالالؤرّخ فالالي  11محالال ّر عالالا
 1429الموافالالق  19ينالالاير سالالنة 2008
والمتضالالمن القالالانون األساسالالي الخالالا
ب الالالالالالالالموففين المنتم الالالالالالالين لفس الالالالالالالم
المشالالتركة فالالي المؤسسالالات واإلدارات
العمومية ،المع ّدل والمت ّمم،

 وبمقتضالالع المرسالالو الرياسالالي رقالالم 370-19الم الالالؤرّخ ف الالالي أول جم الالالاد
األولالالالالالالالالالع عالالالالالالالالالا  1441الموافالالالالالالالالالق
 28ديس الالمبر س الالنة  2019والمتض الالمن
تعيين الوزير األول،
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 وبمقتضىىى المرسالالو التنفيالاليي رقالالم08ـال 315المالالؤرّخ فالالي  11شال ّوال عالالا
 1429المواف الالالالالق  11أكت الالالالالوبر س الالالالالنة
 2008والمتضالالمن القالالانون األساسىىى
الخاص بالموظفين المنتمىين لألسىك
الخاصىىى بالتربيىىى الوطنيىىى المعىىى
والمتمم

وتنميــالالالالالالالـة تكنولوجيالالالالالالالات اإلعالالالالالالالم
واالتصالالالالالال فالالالالالي التربيالالالالالة وشالالالالالروط
االلتحا بالمناصب العليا التابعة له،
يق ّررون ما يأتيا
المادة األولى :يع ّدل هيا القالرار ويالتمم
القرار الوزاري المشتر المالؤرّخ فالي
 26جمالالالالالالاد األولالالالالالالع عالالالالالالا 1436
المواف الالالالالق  17م الالالالالارس سالالالالالالنة 2015
والمتضالالمن تصالالنيف المركالالز الالالوطني
إلدماج االبتكارات البيداغوجية وتنمية
تكنولوجيالالات اإلعالالم واالتصالالال فالالي
التربيالالة وشالالروط االلتحالالا بالمناصالالب
العليا التابعة له.

 وبمقتض الالع المرس الالو التنفي الاليي رق الالم 193-14المؤرّخ في  5رمضالان عالا
 1435الموافالالق  3يوليالالو سالالنة 2014
الالاليي يحالالدد صالالمحيات المالالدير العالالا
للوفيف الالالالالالالة العمومي الالالالالالالة واإلص الالالالالالالمد
اإلداري،
ـ وبمقتضع القرار الوزاري المشالتر
المؤرّخ في  3ربيت األول عالا 1427
المواف الالق  2أبري الالا س الالنة  2006ال الاليي
يحدد التنعيم الداخلي للمركالز الالوطني
إلدماج االبتكارات البيداغوجية وتنمية
تكنولوجيالالات اإلعالالم واالتصالالال فالالي
التربية،

المادة  :2تعال ّدل وتالت ّمم أحكالا المالادة 3
من القرار الوزاري المشتر المالؤرّخ
ف الالي  26جم الالاد األول الالع ع الالا 1436
المواف الالالالالق  17م الالالالالارس سالالالالالالنة 2015
والميكور أعم  ،وتح ّرر كما يأتي:
سالمالالادة  :3تحالالدد الزيالالادة االسالالتداللية
للمناصالالالالالب العليالالالالالا التابعالالالالالة للمركالالالالالز
الالالالالالالالالالوطني إلدمالالالالالالالالالاج االبتكالالالالالالالالالارات
البيداغوجيالالالالالة وتنميالالالالالة تكنولوجيالالالالالات
اإلعم واالتصال في التربية وشروط

ـ وبمقتضع القرار الوزاري المشالتر
المالالؤرّخ فالالي  26جمالالاد األولالالع عالالا
 1436الموافق  17مارس سنة 2015
والمتضالالمن تصالالنيف المركالالز الالالوطني
إلدماج االبتـكــارات البيــداغوجيـــة
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االلتحا بها ،طبقا للجدول أدنا :

مدير
المركز
الوطني
إلدماج
االبتكارات
البيداغوجية
وتنمية
تكنولوجيات
اإلعم
واالتصال
في التربية

مدير
مساعد

القسم

( ................................................بدون ت يير) .................................................
ـال متصالرل رييسالالي ،علالالع األقالالا ،أو رتبالالة
معادل الالالة ،ياب الالال ث الالالم ( )3س الالالنوات م الالالن
الخدمة الفعلية بهي الصفة،
ـ مهندس رييسي فالي اإلعالم اآللالي ،علالع
األقا ياب ثالم ( )3سالنوات مالن الخدمالة
الفعلية بهي الصفة،
أ

2

605
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المّسسة
العمومية

المناصب
العليا الصن

التصني
المستوى
السلّمي

الزيادة
االستداللية

شروط االلتحا بالمناصب

طريقة التعييت

قرار من الوزير
ـالالال متصالالالرل محلالالالا أو متصالالالرل ،يابالالال
ثماني( )8سنوات من الخدمالة الفعليالة بهالي
الصفة،

ـ ال مهنالالدس دولالالة فالالي اإلعالالم اآللالالي ،ياب ال
ثماني ( )8سنوات من الخدمة الفعلية بهالي
الصفة.
( .....................................................................الباقي بدون ت يير) ..............................................................س

ح ّرر بالجزاير في  13ذي الحجة عا
 1441الموافق  2غش سنة .2020

المادة 3ا ينشر هيا القرار في الجريدة
ال ّرسالالالالالالمية للجمهوري الالالالالالة الجزايري الالالالالالة
ال ّديمقراطيّة الشعبيّة.

وزير المالية
أيمت بت عبد الرحمان
وزير التربية الوطنية
محمد واجعوط
عت الوزير األول وبتفويض منإل
المدير العام للو يفة العمومية
واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمال
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 وبمقتض الالع المرس الالو التنفي الاليي رق الالم20ـ 17المالؤرّخ فالي  2جمالاد الاانيالة
عالالا  1441الموافالالق  27جالالانفي سالالنة
 2020والمتضمن توزيالت االعتمالادات
المخصصة لوزير التربية الوطنية من
ميزانية التسيير بموجب قالانون الماليالة
لسنة .2020

مرسوم رئاسي رقوم  192-20موّ ّر
فووووووي أول ذي الحجوووووووة عوووووووام 1441
الموافووووو  22يوليوووووو سووووونة ،2020
يتضوومت تحويوول اعتموواد ءلووى ميزا يووة
تسيير وزارة التربية الوطنية.
ّ
نن ريين الجمهورية،

يرسم ما يأتيا

ـ بنا علع تقرير وزير المالية،

المادة األولى ا يل ع من ميزانيالة سالنة
 2020اعتماد قدر ستة ممييالر دينالار
( 6.000.000.000دج) مقيّ الالالالالد ف الالالالالي
ميزانية التكاليف المشتركة وفي البالاش
رقالالالالالالم  91-37س نفقالالالالالالات محتملالالالالالالة -
احتياطي مج ّمتس.

ـ وبنا علالع دسالتور ،الساليّما المادتالان
91ـ 6و( 143الفقرة األولع) منه،
 وبمقتض الالالالع الق الالالالانون رق الالالالم 17-84الم الالالؤرّخ ف الالالي  8ش الالال ّوال عالالالالا 1404
الموافق  7يوليو سنة  1984والمتعلالق
بقوانين المالية ،المع ّدل والمت ّمم،

الموووادة  2ا يخصالالالص لميزانيالالالة سالالالنة
 2020اعتماد قدر ستة ممييالر دينالار
( 6.000.000.000دج) يقيّالالالالالالد فالالالالالالي
ميزانيالالة تسالاليير وزرة التربيالالة الوطنيالالة
وفالالي البالالاش رقالالم 46ـالال 04سالمصالالالل
الممركزي الالالة التابع الالالة للدول الالالة  -منح الالالة
مدرس الالالالالية خاص الالالالالة لفاي الالالالالدة التممي الالالالالي
المعوزينس.

 وبمقتض الالالالع الق الالالالانون رق الالالالم 14-19المالالالؤرّخ فالالالي  14ربيالالالت الاالالالاني عالالالا
 1441الموافالالالالالق  11ديسالالالالالمبر سالالالالالنة
 2019والمتضمن قالانون الماليالة لسالنة
،2020
 وبمقتض الالالالع الق الالالالانون رق الالالالم 07-20الم الالؤرّخ فالالالي  12ش الال ّوال عالالالا 1441
الموافالالالالالالالالق  4يونيالالالالالالالالو سالالالالالالالالنة 2020
والمتضالالالمن قالالالانون الماليالالالة التكميلالالالي
لسنة ،2020

المادة  3ا يكلف وزير المالية ووزيالر
التربي الالة الوطني الالة ،ك الالا فيم الالا يخص الاله،
بتنفيالالي هالاليا المرسالالو الالاليي ينشالالر فالالي
الجريالالالالالالالالدة ال ّرسالالالالالالالالمية للجمهوريّالالالالالالالالة
الجزايريّة ال ّديمقراطيّة ال ّشعبيّة.

ـ وبمقتضع المرسو الرياسي المؤرّخ
فالالالالي  2جمالالالالاد الاانيالالالالة عالالالالا 1441
الموافالالالالالالالق  27ينالالالالالالالاير سالالالالالالالنة 2020
والمتض الالالالالالمن توزي الالالالالالت االعتم الالالالالالادات
المخصصالالالالالالالة لميزانيالالالالالالالة التك الالالالالالالاليف
المشتركة من ميزانية التسيير بموجالب
قانون المالية لسنة ،2020

حرر بالجزاير في أول ذي الحجة عا
 1441الموافق  22يوليو سنة .2020
رئيس الجمهورية
عبد المجيد تبون
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وزارة التربية الوطنية

الدي ـــ وان الوط ـــ ـين للمطبوع ـ ـات امل ـدرسي ـ ـــ ـة
املركز الوالئي للتوزيع والنشر البيداغوجي
والية .............................:

بطاقـة اشتـراك
أن ـ ــا املمض ــي أسفلـ ـ ـ أطل ـ ـ االش ـ ـ ا يف النش ــر الرمسيـ ــة لل بي ــة الوطنيـ ــة
للسنة املدنية  20....حس املعلومات التالية:
 .االسم ....................................................... :
 .اللق ....................................................... :
 .العنوان ....................................................... :
 .اهلاتف ....................................................... :
 .عدد النسخ ................................................... :
يرفق هذا الطل بصك بريدي قيمت  200دج.
اإلمضاء

40

