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 الفهرس

 

 الصفحة 

 مراسيم فرديّة -1

 

مايو سنة  31موافق ال 1441عا   شّوال 8في  مؤّرخ مرسوم رئاسي

 ............الوطنية ، يتضمن تعيين األمين العا  لوزارة التربية2020

 (.41/2020)ج. ر. العدد ...................................................

 

        الموافالق 1441 عالا  الحجالة ذي 29 مالؤّرخ فالي رئاسوي مرسووم

 لمعهالد الالوطنيا مالدير مهالا  يتضالمن ننهالا  ،2020 سالنة غشال  19

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

 

يوليو  7الموافق  1441ذي القعدة عا   15في  مؤّرخ مرسوم تنفيذي

 امفالت  بالمفتشالية العامالة للبيالداغوجيمهالا  ، يتضمن ننها  2020سنة 

 (.40/2020. العدد ......................)ج. ر.بوزارة التربية الوطنية.

 

مايو سنة  31الموافق  1441شّوال عا   8مؤّرخ في  مرسوم تنفيذي

، يتضالالالمن ننهالالالا  مهالالالا  مالالالدير الدراسالالالات القانونيالالالة والتعالالالاون 2020

 (.41/2020بوزارة التربية الوطنية........................)ج. ر. العدد 

 

ق ـالالـوافالم 1441ا  ـالالـدة عـالالـذي القع 20ي ـفالال مالالؤّرخ مرسوووم تنفيووذي

 ....، يتضمن ننها  مها  بوزارة التربية الوطنية2020يوليو سنة  12

 (.42/2020...................................................)ج. ر. العدد 

 

ق ـالالـالمواف 1441ا  ـالالـدة عـالالـذي القع 20ي ـفالال مالالؤّرخ مرسوووم تنفيووذي

واليالالة ، يتضالالمن ننهالالا  مهالالا  مالالدير التربيالالة فالالي 2020يوليالالو سالالنة  12

 (.42/2020..........................................)ج. ر. العدد المسيلة.

 

        الموافالق 1441 عالا  الحجالة ذي 23 مالؤّرخ فالي تنفيوذي مرسووم

 الالوطني مالدير المعهالد مهالا  ننهالا  يتضالمن ،2020 سالنة غشال  13

 مسالتور س بواليالة التربيالة الوطنيالة س ساليدي قطالا  مالوففي لتكالوين

 .(52/2020..........)ج. ر. العدد .................................الوادي
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غشال   27الموافالق  1442محالّر  عالا   8مالؤّرخ فالي مرسوم تنفيذي 

، يتضمن ننها  مها  مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة 2020سنة 

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

 

 27الموافالالق  1442محالالّر  عالالا   8مؤّرخالالان فالي مان تنفيووذيان مرسوو

، يتضمنان ننها  مهالا  نالايبي مالدير بالوزارة التربيالة 2020غش  سنة 

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

 

سبتمبر  13الموافق  1442محّر  عا   25مؤّرخ في مرسوم تنفيذي 

ن ننهالالالالالالا  مهالالالالالالا  مفالالالالالالت  بالالالالالالوزارة التربيالالالالالالة ، يتضالالالالالالم2020سالالالالالالنة 

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

 

سبتمبر  13الموافق  1442محّر  عا   25مؤّرخ في مرسوم تنفيذي 

، يتضمن ننها  مها  مفتشالة بالمفتشالية العامالة للبيالداغوجيا 2020سنة 

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

 

غشال   27الموافالق  1442محالّر  عالا   8مالؤّرخ فالي مرسوم تنفيذي 

، يتضمن تعيين مدير التعليم المتخصص والتعليم الخالا  2020سنة 

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

 

 2021-2020سي اإلطار للدخول المدرالمنشور  -2

 

 1441ا  ـالـدة عـالقعال يذ 16فالي  مالؤّرخال 699رقالم  اإلطوار منشورلا

ي ـالالالالـول المدرسـالالالالـدخلق باـالالالالـ، يتعل2020سالالالالنة  يوليالالالالو 8 قـــالالالالـالمواف

2020-2021.................................................................. 

 

 ذوي االحتياجات الخاصة وتكوينهمتمدرس األطفال  -3

 

 1441محالالالّر  عالالالا   3فالالالي  مالالالؤّرخ 1رقالالالم وزاري مشوووتر  ور منشووو

، يتضالمن تاليكيرا بالتالدابير والترتيبالات 2019سبتمبر سنة  3الموافق 

ذوي االحتياجالالالالالالالالالات الخاصالالالالالالالالالة  المتعلقالالالالالالالالالة بتمالالالالالالالالالدرس األطفالالالالالالالالالال

 ........................................................................وتكوينهم.
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دمووووواك االبتكوووووارات البيداةوجيوووووة وتنميوووووة المركوووووز الووووووطني إل -4

 تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في التربية

 

الموافالق  1441ذي الحجالة عالا   13فالي  مؤّرخقرار وزاري مشتر  

 مالؤّرخ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشالتر  ال2020غش  سنة  2

 2015مالالارس سالالنة  17الموافالالق  1436األولالالع عالالا   جمالالاد  26فالالي 

المركز الوطني إلدمالاج االبتكالارات البيداغوجيالة  والمتضمن تصنيف

وشالروط االلتحالا  وتنمية تكنولوجيات اإلعم  واالتصال في التربيالة 

 (.47/2020................)ج. ر. العدد ...بالمناصب العليا التابعة له.

 

 التسيير المالي -5

 

 1441في أول ذي الحجة عالا   مؤّرخ 192ـ 20رقم مرسوم رئاسي 

، يتضالمن تحويالا اعتمالاد نلالع ميزانيالة 2020يوليالو سالنة  22ق المواف

 (.42/2020................)ج. ر. العدد تسيير وزارة التربية الوطنية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

36 
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 شووّوال 8فووي  مووّّر مرسوووم رئاسووي 

موووايو سووونة  31الموافووو   1441عوووام 

، يتضوومت تعيوويت األموويت العووام 2020

 .الوطنية لوزارة التربية

  

ي ـالالــف مالالؤّرخبموجالب مرسالالو  رياسالالي 

     قــالالالالالـالمواف 1441ا  ــالالالالالـع شالالالالالّوال 8

، يعالالالالين السالالالاليّد 2020مالالالالايو سالالالالنة  31

ق بالالالوعزة، أمينالالالا عامالالالا بالالالوبكر صالالالدي

 لوزارة التربية الوطنية.

 

 

 

ذي  29مرسووووم رئاسوووي موووّّر  فوووي 

ةشت  19المواف   1441الحجة عام 

، يتضوووومت ء هووووا  مهووووام 2020سوووونة 

موووودير المعهوووود الوووووطني للبحوووو  فووووي 

 التربية.

 

  سالالي مالالؤّرخ فالالاليبموجالالب مرسالالو  ريا

الموافالالالق  1441ذي الحجالالالة عالالالا   29

، تنهالالالع مهالالالا  2020غشالالال  سالالالنة  19

السالالاليّد عبالالالد الحميالالالد قريالالالد ، بصالالالفته 

مالالالالديرا للمعهالالالالد الالالالالوطني للبحالالالالث فالالالالي 

التربيالالالة، إلعالالالادة ندماجالالاله فالالالي رتبتالالاله 

 األصلية

 

 

 

ذي  15فوووي  موووّّر  تنفيوووذيمرسووووم 

يوليووو  7الموافوو   1441القعوودة عووام 

مهووووام ، يتضوووومت ء هووووا  2020سوووونة 

 امفتش بالمفتشوية العاموة للبيوداةوجي

 بوزارة التربية الوطنية.

ي ـفالال مالالؤّرخ تنفيالالييبموجالالب مرسالالو  

ق ـالالـالمواف 1441ا  ـذي القعالالدة عالال 15

، تنهالع ابتالدا  مالن 2020يوليو سنة  7

لسالاليّد ، مهالالا  ا2019أّول سالالبتمبر سالالنة 

لعزيالالالالالالز أعالالالالالالراش، بصالالالالالالفته مفتشالالالالالالا ا

بالمفتشالالية العامالالة للبيالالداغوجيا بالالوزارة 

 التربية الوطنية، إلحالته علع التقاعد.

 

 

 

 شووّوال 8فووي  مووّّر مرسوووم تنفيووذي 

موووايو سووونة  31الموافووو   1441عوووام 

 رــام مديــا  مهــت ء هـ، يتضم2020

الدراسات القا و ية والتعواون بووزارة 

 التربية الوطنية.

 

ي ــالف ؤّرخـماليي ـبموجب مرسالو  تنفيال

    قـــالالالالالـالمواف 1441ا  ـالالالالالـع شالالالالالّوال 8

السيّد  مها  تنهع، 2020مايو سنة  31

بالالوبكر صالالديق بالالوعزة، بصالالفته مالالديرا 

للدراسالالات القانونيالالة والتعالالاون بالالوزارة 

تكليفالالالالاله بوفيفالالالالالة التربيالالالالالة الوطنيالالالالالة، ل

 أخر .

 

 

 

ذي  20فوووي  موووّّر مرسووووم تنفيوووذي 

يوليوو  12الموافو   1441القعدة عام 

، يتضوووومت ء هووووا  مهووووام 2020سوووونة 

 .بوزارة التربية الوطنية

 

ي ـفالال مالالؤّرخبموجالالب مرسالالو  تنفيالاليي 

ق ـالموافالالال 1441 ذي القعالالالدة عالالالا  20

، تنهالالالع مهالالالا  2020يوليالالالو سالالالنة  12
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بوزارة التربيالة  ،السادة اآلتية أسماؤهم

 الوطنية :

بصالفته مالديرا لتساليير  ـ فيصا فاضالا،

 الموارد البشرية،

ـ كمال حمادو، بصفته مديرا للتكالوين، 

 .إلحالته علع التقاعد

بصالالفته نايالالب مالالدير  ،ـالال كمالالال مبالالرو 

 لتوثيق التربوي.ل

 

 

 

ذي  20فوووي  موووّّر مرسووووم تنفيوووذي 

يوليوو  12الموافو   1441القعدة عام 

، يتضوووومت ء هووووا  مهووووام 2020سوووونة 

 مدير التربية في والية المسيلة.

 

ي ـفالال مالالؤّرخبموجالالب مرسالالو  تنفيالاليي 

ق ـالموافالالال 1441ذي القعالالالدة عالالالا   20

، تنهالالالع مهالالالا  2020 يوليالالالو سالالالنة 12

 االسالاليّد وليالالد بلهوشالالات، بصالالفته مالالدير

لتربيالالالة فالالالي واليالالالة المسالالاليلة، إلحالتالالاله ل

 علع التقاعد.

 

 

 

ذي  23مرسووووم تنفيوووذي موووّّر  فوووي 

ةشت  13المواف   1441الحجة عام 

 ، يتضوووومت ء هووووا  مهووووام2020سوووونة 

مدير المعهد الووطني لتكوويت موو في 

الوطنيوووووة ي سووووويدي  قطوووووار التربيوووووة

 مستور ي بوالية الوادي.

 

  بموجالالالب مرسالالالو  تنفيالالاليي مالالالؤّرخ فالالالي

الموافالالالق  1441ذي الحجالالالة عالالالا   23

، تنهالالالع مهالالالا  2020غشالالال  سالالالنة  13

السالاليّد صالالمد الالالدين ميهالالوبي، بصالالفته 

مديرا للمعهد الالوطني لتكالوين مالوففي 

س سيدي مستورسقطا  التربية الوطنية 

 بوالية الوادي. 

 

 

 

محووّرم  8مرسوووم تنفيووذي مووّّر  فووي 

ةشووت سوونة  27الموافوو   1442عووام 

، يتضووومت ء هوووا  مهوووام مكلووو  2020

بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية 

 الوطنية. 

 

    مالالالؤّرخ فالالاليبموجالالالب مرسالالالو  تنفيالالاليي 

         الموافالالالالالالالالق 1442محالالالالالالالالّر  عالالالالالالالالا   8

، تنهالالالع مهالالالا  2020غشالالال  سالالالنة  27

السالالالاليّد محمالالالالد شالالالالايب الالالالاليرا  ثالالالالاني، 

بصالالفته مكلّفالالالا بالدراسالالات والتلخالالاليص 

بوزارة التربية الوطنية، إلحالتاله علالع 

 التقاعد.

 

 

 

      سووووومان تنفيووووذيان مّّرخووووان فوووويمر

        الموافوووووووو  1442محووووووووّرم عووووووووام  8

، يتضوووومنان 2020ةشووووت سوووونة  27

ء هووووا  مهووووام  ووووائبي موووودير بوووووزارة 

 التربية الوطنية.

 

    بموجالالالب مرسالالالو  تنفيالالاليي مالالالؤّرخ فالالالي

        الموافالالالالالالالالق 1442محالالالالالالالالّر  عالالالالالالالالا   8

، تنهالالالع مهالالالا  2020غشالالال  سالالالنة  27

السالالالاليّد عبالالالالد الحفالالالالي  حالالالالاج صالالالالدو ، 
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ته نايب مدير للتعلاليم المتخصالص بصف

والتعلالالالالاليم الخالالالالالا  بالالالالالوزارة التربيالالالالالة 

 الوطنية، لتكليفه بوفيفة أخر .

 

    بموجالالالب مرسالالالو  تنفيالالاليي مالالالؤّرخ فالالالي

        الموافالالالالالالالالق 1442محالالالالالالالالّر  عالالالالالالالالا   8

، تنهالالالع مهالالالا  2020غشالالال  سالالالنة  27

السيّدة حياة زرطال، نايبة مدير للتقييم 

البيالالالالالالداغوجي والتوجيالالالالالاله المدرسالالالالالالي 

لتربيالة الوطنيالالة، بسالبب نل الالا  بالوزارة ا

 الهيكا.

 

 

 

محوّرم  25مرسوم تنفيذي موّّر  فوي 

سبتمبر سونة  13المواف   1442عام 

، يتضوومت ء هووا  مهووام مفووتش 2020

 بوزارة التربية الوطنية.

 

   بموجالالالب مرسالالالو  تنفيالالاليي مالالالؤّرخ فالالالي

       الموافالالالالالالالق 1442محالالالالالالالّر  عالالالالالالالا   25

، تنهالالع مهالالا  2020سالالبتمبر سالالنة  13

السيد محمالد أمقالران لوصاليف، بصالفته 

مفتشا بوزارة التربية الوطنية، إلحالته 

 علع التقاعد.

 

 

 

 

 

 

 

 

محوّرم  25مرسوم تنفيذي مّّر  في  

سبتمبر سونة  13المواف   1442عام 

، يتضوومت ء هووا  مهووام مفتشووة 2020

لعامة للبيداةوجيا بووزارة بالمفتشية ا

 التربية الوطنية.

 

   بموجالالالب مرسالالالو  تنفيالالاليي مالالالؤّرخ فالالالي

      الموافالالالالالالالق 1442محالالالالالالالّر  عالالالالالالالا   25

، تنهالالع مهالالا  2020سالالبتمبر سالالنة  13

السيدة نساليمة زهالوان، بصالفتها مفتشالة 

بالمفتشالالية العامالالة للبيالالداغوجيا بالالوزارة 

 التربية الوطنية.

 

 

 

محووّرم  8مرسوووم تنفيووذي مووّّر  فووي 

ةشووت سوونة  27الموافوو   1442عووام 

، يتضوومت تعيوويت موودير التعلوويم 2020

المتخصووص والتعلوويم الخووار بوووزارة 

 التربية الوطنية.

 

    بموجالالالب مرسالالالو  تنفيالالاليي مالالالؤّرخ فالالالي

        الموافالالالالالالالالق 1442محالالالالالالالالّر  عالالالالالالالالا   8

يعالالالين السالالاليد ، 2020غشالالال  سالالالنة  27

عبالالالالد الحفالالالالي  حالالالالاج صالالالالدو ، مالالالالديرا 

للتعلالاليم المتخصالالص والتعلالاليم الخالالا  

 بوزارة التربية الوطنية.
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية

  األمين العا 

 ./ و.ت.و/ أ. 699الرقم: 

    

 السيدات والسادة مديرو التربية

 

لوودخول الموضووورا المنشووور اإلطووار ل

 .2021-2020المدرسي 

 

 2021-2020الدخول المدرسالي يأتي 

فالالالالالالالالالي سالالالالالالالالاليا  وطنالالالالالالالالالي وعالالالالالالالالالالمي 

يطبعاله انتشالار جايحالة وخالا ،  متميّز

( 19-فيروس كورونا المستجد )كوفيالد

تطبيالالق ترتيبالالات وقاييالالة الالاليي فالالر  و

واحترازيالالة لمنالالت انتشالالار ، ممالالا انجالالر 

عنه نجالرا ات اسالتانايية علالع مسالتو  

، تمالالال  أساسالالا قطالالا  التربيالالة الوطنيالالة

-2019نهالالالالا  السالالالالنة الدراسالالالالية نفالالالالي 

قبالالا أوانهالالا، مالالت نل الالا  نجالالرا   2020

امتحان نهايالة مرحلالة التعلاليم االبتالدايي 

وتأجيا نجالرا  امتحالاني شالهادة التعلاليم 

المتوسط وشهادة البكالوريالا نلالع شالهر 

. فضالالالالم عالالالالن تأجيالالالالا 2020سالالالالبتمبر 

الالالدخول المدرسالالي للتمميالالي نلالالع غايالالة 

 . 2020شهر أكتوبر 

 

فهيا الوضت الصالحي االسالتانايي يحالتّم 

علالالالالع القالالالالايمين علالالالالع قطالالالالا  التربيالالالالة 

الوطنيالالة، كالالا فالالي مسالالتوا ، مضالالاعفة 

الجهالالود وتنسالاليق األعمالالال بالالين جميالالت 

المتالالالدخلين لمواصالالاللة احتالالالرا  تطبيالالالق 

الترتيبات الوقايية واالحترازية والتقيد 

بهالالالالالا، وننجالالالالالاز األعمالالالالالال المرتبطالالالالالة 

 بضالالالالمان ديمومالالالالة الخدمالالالالة العموميالالالالة

لمرفالالق التربيالالة الوطنيالالالة وكالاليا العمالالالا 

علالع نعالادة فالتل المؤسسالات المدرسالالية 

مالالالت المحافعالالالة علالالالع صالالالحة التمميالالالي 

والمسالالالالالالالالتخدمين وسالالالالالالالالممتهم وفالالالالالالالالق 

عالالد لهالاليا ال الالر  يبرتوكالالول صالالحي، 

بالتنسالالاليق مالالالت القطاعالالالات المختصالالالة، 

 سنوافيكم به الحقًا.

 

       المدرسالالالالالالالالالاليوينالالالالالالالالالالدرج الالالالالالالالالالالدخول 

فالالالالالالي نطالالالالالالار نرسالالالالالالا   2020-2021

سالالالالينات المدخلالالالالالة فالالالالي الجوانالالالالالب التح

المتعلقالالالالالالالالالالة بالتعلمالالالالالالالالالالات والتقالالالالالالالالالالويم 

فالالي البيالالداغوجي والوسالالايا التعليميالالة، 

وفالالالالالي  المراحالالالالالا التعليميالالالالالة الالالالالالام ،

الجوانالالالب المتعلقالالالة بتكالالالوين المكالالالونين 

والرفالالت مالالالن مسالالالتو  أدايهالالالم المهنالالالي، 

وفي الجوانب المتعلقة بتسيير المالوارد 

البشالالالالرية والماليالالالالة والماديالالالالة، ضالالالالمن 

قلنالالالالالة النفقالالالالالات وترشالالالالاليدها مقاربالالالالالة ع

واست مل أماا للموارد، قصد تحسالين 

مؤشالالالالالالرات النوعيالالالالالالة فالالالالالالي أبعادهالالالالالالا 

 البيداغوجية والتسييرية واالستامارية. 

 

وبهيا الصدد، يتعيّن العما علع تالوفير 

العالالالرول الجيالالالدة والمميمالالالة لضالالالمان 

دخالالالالول مدرسالالالالي نالالالالاجل علالالالالع جميالالالالت 

األصالالالالالالالعدة، وهالالالالالالاليا لالالالالالالالن يتالالالالالالالأتع نال 

العمليالالالالالالات  بالتحضالالالالالالير الجيالالالالالالد لكالالالالالالا

المرتبطة باله، مالن أجالا تجساليد أهالدال 

قطالالالا  التربيالالالة الوطنيالالالة المتعلقالالالة بمالالالا 

 يأتي: 

تحقيالق مدرسالة ذات نوعيالة تضالمن  -

مبالالالدأ تكالالالافؤ الفالالالر  لجميالالالت األطفالالالال 
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واإلنصالالال بيالالنهم قصالالد االسالالتفادة مالالن 

 تعليم ذي نوعية، وجيه، فعال وجامت؛

تطوير منعومالة تربويالة ال تقتصالر  -

فحسالالالب، بالالالا  علالالالع ضالالالمان التمالالالدرس

تمالالنل لكالالا تلميالالي نفالالن فالالر  النجالالاد، 

ومواصالاللة دراسالالته لضالالمان مكانالاله فالالي 

 الحياة االجتماعية والمهنية.

 

وفي هاليا اإلطالار، يشالرفني أن أوافاليكم 

بهيا المنشور اليي ييّكر بإطالار العمالا 

الخالالا  بتحضالالالير الالالدخول المدرسالالالي 

، فالالالي أبعالالالاد  التنعيميالالالة 2020-2021

جيالالة، فالالي والماديالة والبشالالرية والبيداغو

انسالالجا  بالالين كالالا المتالالدخلين، كالالا مالالن 

موقالالالالالت مسالالالالالؤوليته ومهامالالالالاله ومجالالالالالال 

اختصاصالالاله، وتالالالوفير كافالالالة الشالالالروط 

المزمة السالتقبال التمميالي فالي التالاري  

المحالالالدد للالالالدخول المدرسالالالي وضالالالمان 

و  ـــالالـدروس يـالالـي للـالالـم  الفعلـالالـاالنط

باالرتكالالالالالاز علالالالالالع ، 2020أكتالالالالالوبر  4

 الجوانب اآلتية: 

تبط بالالتنعيم وتحسالين . الجانب المالر1

 .فرول التمدرس

 .الجانب المرتبط بالبيداغوجيا.2

.الجانالالالالب المالالالالرتبط بعمليالالالالات دعالالالالم 3

 التمدرس.

.الجانالالب المالالرتبط بالالالتكوين وتسالاليير 4

 الموارد البشرية.

.الجانالالالالالالالالالب المالالالالالالالالالرتبط بالهياكالالالالالالالالالا 5

 والتجهيزات المدرسية.

.الجانالالالب المالالالرتبط بالتسالالاليير المالالالالي 6

 ية. والمادي للمؤسسات المدرس

 .الجانب المرتبط بالنعا  المعلوماتي.7

 

الجا ب المرتبط بوالتنييم وتحسويت  .1

  روف التمدرسا

يتعالالين علالالع السالاليدات والسالالادة مالالديري 

التربيالالة تكايالالف التنسالاليق بالالين رؤسالالالا  

المصالالالل ومالالديري مؤسسالالات التربيالالة 

والتعلالالاليم والمفتشالالالين ومالالالت األطالالالرال 

الشالالالالريكة التالالالالي لهالالالالا صالالالاللة مباشالالالالرة 

رسالالالي لتخطالالاليط وتنفيالالالي بالالالالدخول المد

العمليات ذات الصاللة، قصالد التحضالير 

    السالالالالالالنة الدراسالالالالالاليةالجيالالالالالالد النطالالالالالالم  

واسالالالالالالالتتنال التمميالالالالالالالي  2020-2021

للدراسالالالة فالالالي أحسالالالن العالالالرول، مالالالن 

 خمل ما يأتي: 

. العمالالالا علالالالع تحقيالالالق التمالالالدرس 1.1

اإلجبالالاري لفطفالالال الالاليين بل الالوا السالالن 

( 6القانونيالالالالالالة للتمالالالالالالدرس أي سالالالالالال  )

بالنسبة للسالنة الدراسالية سنوات كاملة، 

تعنالالالالالالالالالالالالي األطفالالالالالالالالالالالالال  2020-2021

       المولالالالالالالودين مالالالالالالا بالالالالالالين أول جالالالالالالانفي

، وفالالالالالالق 2014 سالالالالالالنة ديسالالالالالالمبر 31و

الترتيبالالات الالالواردة فالالي المنشالالور رقالالم 

 1441عالا   شّوال 8 في مؤّرخال 514

 . 2020 سنة وماي 31الموافق 

. ضالالالالمان الحالالالالق الدسالالالالتوري فالالالالي 2.1

 التمدرس للتمميي نلع غاية س  عشرة

 ( سنة كاملة. 16)

وعليه، يمنت منعا باتا نقصا  أي تلميالي 

( سالالنة 16لالالم يبلالال  سالالن سالال  عشالالرة )

 كاملة في تاري  الدخول المدرسي.

. الضبط النهايي للتنعيم المدرسي 3.1

)وضالالالالعية جويليالالالالة(. وبهالالالاليا الصالالالالدد، 

 يتعين القيا  بما يلي:

. ضبط أعداد التمميي المنتعالرة 1.3.1

ة تعليمية حسب كا مستو  وكا مرحل
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وكا مؤسسة مدرسية، بنا  علع نتايج 

أعمالالالالال مجالالالالالن األسالالالالاتية ومجالالالالالن 

األقسالالالا  ومجالالالالن القبالالالول والتوجيالالاله؛ 

باعتبارهالالا عمليالالة محوريالالة فالالي نعالالداد 

 ملف الدخول المدرسي.

. تشالالالالالكيا األفالالالالالواج التربويالالالالالة، 2.3.1

بمراعالالاة المقالالايين التربويالالة المعتمالالدة 

وهياكالالا االسالالتقبال المتالالوفرة والمتوقالالت 

 استممها.

. العمالالالالا علالالالالع تقلالالالاليص تعالالالالداد 3.3.1

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.

. العمالالالالا علالالالالع تقلالالالاليص نعالالالالا  4.3.1

علالالاليم اإلبتالالالدايي، قالالالدر الالالالدوامين فالالالي الت

اإلمكالالالالان، السالالالاليما بالنسالالالالبة للسالالالالنتين 

 األولع والاانية ابتدايي.

. توسالالالاليت فالالالالتل أفالالالالواج متعالالالالددة 5.3.1

المستويات للمدارس االبتدايية التي بها 

تعالالداد نجمالالالي أقالالا أو يسالالاوي خمسالالين 

 ( تلمييا.50)

. ضالالالالالالالالبط توزيالالالالالالالالت التالالالالالالالالأطير 6.3.1

البيداغوجي واإلداري بطريقة عقمنية 

علالالالالالالع كافالالالالالالة المؤسسالالالالالالات  وعادلالالالالالالة

المدرسالالالية، وفالالالق المقالالالايين المعتمالالالدة، 

لضالالالمان الت طيالالالة الشالالالاملة فالالالي جميالالالت 

المواد التعليمية ولكالا المسالتويات، مالت 

الحالالر  علالالع ت طيالالة الحاجيالالات مالالن 

خالالالمل اسالالالت مل المناصالالالب الشالالالاغرة 

السيما في مناطق العا وفالي المنالاطق 

 البعيدة والمعزولة.

. ضالالالالالالبط الخالالالالالالرايط التربويالالالالالالة 7.3.1

تالالدقيقها، ويالالتم ذلالال  بإشالالرا  مالالديري و

المؤسسالالالالالالات المدرسالالالالالالية والمفتشالالالالالالين 

المعنيالالالين وتبلي هالالالا لهالالالم خالالالمل شالالالهر 

، ليتسالالالالنع للمؤسسالالالالات 2020جويليالالالالة 

تجسالالاليدها قبالالالا الخالالالروج نلالالالع العطلالالالة 

 وتفادي نجرا  تعديمت متكررة.

. تفعيالالا كالالا القالالرارات المتعلقالالة 8.3.1

بالحيالاة المدرسالالية السالاليما القالالرار الالاليي 

وجيهات العامالة إلعالداد النعالا  يحدد الت

 الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم.

. السالالالالالهر علالالالالالع فالالالالالتل شالالالالالعبتي 9.3.1

الرياضالاليات والتقنالالي رياضالالي والعمالالا 

 .علع تعميمهما في جميت الاانويات

 

 . الجا ب المرتبط بالبيداةوجياا2

 

يكتسالالالي الجانالالالب البيالالالداغوجي أهميالالالة 

بال ة فالي التحضالير للالدخول المدرسالي 

بالتنالالالاول المنالالالتعم للمنالالالاهج الرتباطالالاله 

الدراسية وبالمنهجية البيداغوجية التالي 

تحقالالالالق األهالالالالدال التربويالالالالة المسالالالالطرة 

واالهتمالالالالا  بالتالالالالدابير التربويالالالالة التالالالالي 

تسالالاهم فالالي تحقيالالق ال ايالالات المنشالالودة. 

كمالالالالالالالالا يالالالالالالالالرتبط بتحسالالالالالالالالين العمالالالالالالالالا 

والممارسالالات البيداغوجيالالة فالالي القسالالم. 

لالاليل ، يتعالالالين علالالع السالالاليدات والسالالالادة 

 ربية السهر علع ما يلي: مديري الت

 

. فوووي مجوووال المنوووامج والبووورامج 1.2

 والوسائل التعليميةا 

. ضالالالمان توزيالالالت كالالالا الوثالالالايق 1.1.2

البيداغوجيالالالة وخاصالالالة منهالالالا المنالالالاهج 

والمخططالالالالالالالات السالالالالالالالنوية للتعلمالالالالالالالات 
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علالالالع مؤسسالالالات والتالالالدرجات السالالالنوية 

التربيالالة والتعلالاليم العموميالالة والخاصالالة، 

 السيما الجديدة منها. 

العمالالالالالا علالالالالالع ضالالالالالمان عقالالالالالد . 2.1.2

مجالن التعليم وفق ترتيبالات المنشالور 

عالالا   شالالّوال 8فالالي  مالالؤّرخال 513رقالالم 

 2020 مالالايو سالالنة 31الموافالالق  1441

والمتضمن ترتيبالات اسالتانايية ألعمالال 

-2019    نهايالالالالالالة السالالالالالالنة الدراسالالالالالالية

، والمنشالالالالورين الملحقالالالالين بالالالاله، 2020

والعمالالا علالالع ضالالمان التنسالاليق الكامالالا 

االبتالدايي والتعلاليم  بين مرحلتي التعليم

التعلالالالالاليم  المتوسالالالالالط وبالالالالالين مرحلتالالالالالي

المتوسالالالالالط والتعلالالالالاليم الاالالالالالانوي العالالالالالا  

والتكنولالالالالالالوجي بخصالالالالالالو  التكفالالالالالالا 

بالتعلمات األساسالية والمهيكلالة للفصالا 

        الاالالالالالالالالالث مالالالالالالالالن السالالالالالالالالنة الدراسالالالالالالالالية

2019-2020 . 

. تنفيالالالالالي المخططالالالالالات السالالالالالنوية 3.1.2

للتعلمالالالالالالات، والمخططالالالالالالات السالالالالالالنوية 

وجي، علالالالع مسالالالتو  للتقالالالويم البيالالالداغ

مرحلتالالالالي التعلالالالاليم االبتالالالالدايي والتعلالالالاليم 

المتوسالالالط، وكالالاليا التالالالدرجات السالالالنوية 

علالالع مسالالتو  مرحلالالة التعلالاليم الاالالانوي 

 العا  والتكنولوجي. 

وبهيا الصالدد، ساليتم وضالت مخططالات 

حصالالالالالالص الالالالالالالتعلم لمرحلالالالالالالة التعلالالالالالاليم 

االبتدايي تح  تصرل األساتية، عبالر 

موقالالالالالالت المركالالالالالالز الالالالالالالوطني للوثالالالالالالايق 

يستأنسون بهالا عنالد تحضالير  التربوية،

الالالدروس، ويكيّفونهالالا حسالالب المسالالتو  

 الفعلي ألفواجهم التربوية. 

. التأكيالالد علالالع ضالالرورة ضالالمان 4.1.2

األعمال الموجهالة واألعمالال التطبيقيالة 

وأعمالالالال الورشالالالات، والحالالالر  علالالالع 

تالالالوفير معالالالدات المخالالالابر والتجهيالالالزات 

 التكنولوجية واالست مل األماا لها.

ين الل الالالالالالالالالة . توسالالالالالالالالاليت تالالالالالالالالالدر5.1.2

األمازي يالالة خاصالالة بالواليالالات التالالي ال 

 تدرس بها هي  المادة.

. تعزيالالز تالالدرين مالالادة اإلعالالم  6.1.2

اآللالالالالالالي بتالالالالالالوفير التالالالالالالأطير مالالالالالالن ذوي 

اإلختصالالالالا  والتجهيالالالالز الضالالالالروري 

 وهيا في المراحا التعليمية الام .

. نطم  تجربة نموذجية للتعليم 7.1.2

الرقمالالالالي، فالالالالي عينالالالالة مالالالالن المالالالالدارس 

فالالي بعالالو الواليالالات، تهالالدل  اإلبتداييالالة

نلالالع تجسالاليد اسالالت مل وسالالايا اإلعالالم  

واالتصالالال الحدياالالة فالالي التعلالاليم والالالتعلم 

 لمرحلة التعليم االبتدايي.

تنعالالالاليم لقالالالالا  لفايالالالالدة مفتشالالالالي . 8.1.2

التعليم االبتدايي في الالدخول المدرسالي 

لتسطير برنامج أيا  تحسيسالية ألسالاتية 

التعليم االبتالدايي حالول ضالرورة نعالداد 

ل اسالالالالتعمال الالالالالزمن األسالالالالبوعي جالالالالدو

واحترامالالالاله، والتقيالالالالد بمدونالالالالة األدوات 

المدرسية لوزارة التربية الوطنية، مالت 

كيفيالات ترتيالب  تحسين التمميي حالول

 المحفعة المدرسية للتخفيف من ثقلها.

 

. فووي مجووال التقيوويم البيووداةوجي 2.2

 والمعالجة البيداةوجيةا

العمالالالالالا علالالالالالع ضالالالالالمان عقالالالالالد . 1.2.2

وفق ترتيبات المنشور  مجالن األقسا 

عالالا   شالالّوال 8فالالي  مالالؤّرخال 513رقالالم 

 2020مالالايو سالالنة  31الموافالالق  1441

والمتضمن ترتيبالات اسالتانايية ألعمالال 

 2020-2019نهايالالالة السالالالنة الدراسالالالية 



13 

والمنشورين الملحقالين باله، مالت نرسالال 

كشالالول نتالالايج التقالالويم للفصالالا الاالالاني 

)مكالالالرر( فالالالور االنتهالالالا  منهالالالا لتمكالالالين 

ليايهم من نجرا ات الطعن التمميي وأو

وااللتمالالالالالالاس، وااللتالالالالالالزا  بالشالالالالالالالروط 

المنعمالالة إلجالالرا ات الطعالالن ودراسالالتها 

وفق ترتيبات واردة فالي المناشالير ذات 

 الصلة.

يداغوجيالالة ضالالمان المتابعالالة الب. 2.2.2

المنتقلالالين والمرافقالالة المميمالالة للتمميالالي 

نلع السنة الاانية ابتالدايي والاليين لالديهم 

ألساسالالالالية، صالالالالعوبات فالالالالي التعلمالالالالات ا

وكالالاليا للتمميالالالي المنتقلالالالين نلالالالع القسالالالم 

أقل مت بالمعدالت االستانايية ) األعلع

فووي مرحلووة التعلوويم االبتوودائي وأقوول  5

في مرحلتوي التعلويم المتوسوط  10مت 

خالالالالالالمل السالالالالالالنة ( والتعلوووووويم ال ووووووا وي

  الدراسية.

. تعزيالالالالالز ممارسالالالالالات التقالالالالالويم 3.2.2

التشخيصالالي، ال سالاليما فالالي بدايالالة السالالنة 

قصالالد نحالالدا  االنسالالجا  فالالي  الدراسالالية

الفوج التربوي انطمقا من المكتسالبات 

 الفعلية للتمميي. 

. اسالالالالالالالت مل نتالالالالالالالايج التقالالالالالالالويم 4.2.2

ونتايج التشخيصي والتقييمات الفصلية 

االمتحانات الوطنية وتحليلها، واقتراد 

تنساليق سبا تحسين األدا  المدرسالي بال

ومستشالالالالاري التوجيالالالاله  مالالالالت المفتشالالالالين

 ي والمهني.واالرشاد المدرس

 

. فوووي مجوووال اإل صووواف واإلدمووواك 3.2

البيوووداةوجي والتكفووول بالتالميوووذ ذوي 

 االحتياجات الخاصةا

 مضاعفة المجهودات لتعميم . 1.3.2

التربيالالالالة التحضالالالاليرية، بالتعالالالالاون مالالالالت 

القطاعالالالات األخالالالر ، لضالالالمان تكالالالافؤ 

الفالالر  واإلنصالالال بالالين األطفالالال فالالي 

كالالالالا منالالالالاطق الالالالالوطن، ال سالالالاليما فالالالالي 

ي سالالجا فيهالا معالالدل تكفالالا التالالالواليالات 

غيالالالالر كالالالالال بالنسالالالالبة لفتالالالالة األطفالالالالال 

 سنوات. 5البال ين سن خمن 

ضالالالالمان التكفالالالالا البيالالالالداغوجي . 2.3.2

ومتابعالالة األقسالالا  متعالالددة المسالالتويات، 

والعمالالالالالالا علالالالالالالع تكالالالالالالوين المفتشالالالالالالين 

 واألساتية المكلفين بهي  األقسا .

العما علالع توساليت فالتل أقسالا  . 3.3.2

تمميالالي الالاليين للتكفالالا بالالتعلالاليم المكيالالف 

يعانون من صعوبات في التعلم أو مالن 

تأخر مدرسالي، والسالهر علالع تنصاليب 

اللجالالالان الطبيالالالة النفسالالالية البيداغوجيالالالة، 

وضمان تكوين األساتية المكلفين بهالي  

 األقسا .

تعزيالالالالالالالالز التكفالالالالالالالالا . تالالالالالالالالدعيم و4.3.2

البيالالالالالالالالالالالالالالالداغوجي بالتمميالالالالالالالالالالالالالالالي ذوي 

االحتياجالالات الخاصالالة فالالي المؤسسالالات 

فتل أقسا  لهالم  والسهر علعالمدرسية، 

مالالالالالت القطاعالالالالالات المعنيالالالالالة،  بالتنسالالالالاليق

الحالالالالالر  علالالالالالع تهيتالالالالالة العالالالالالرول و

المميمالالالالة السالالالالتقبال هالالالالي  الفتالالالالة مالالالالن 

 التمميي.

تعزيالالالالز التكفالالالالا البيالالالالداغوجي . 5.3.2

بالتمميالالالالالي المرضالالالالالع المالالالالالاكاين فالالالالالي 

مالالدة طويلالالة بالتنسالاليق مالالت  المستشالالفيات

 القطا  المعني.

 

. التوجيووووإل واإلرشوووواد المدرسووووي 4.2

 اوالمهني

 م ــم الدعــتقدي لعــهر عــالس. 1.4.2
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البيالالداغوجي والنفسالالي لتمميالالي مسالالتو  

السالالنة الرابعالالة متوسالالط والسالالنة الاالاالالة 

اجتيالالاز امتحالالاني ثالالانوي المقبلالالين علالالع 

شالالالالالهادة التعلالالالالاليم المتوسالالالالالط وشالالالالالهادة 

، مالالالالن خالالالالمل 2020البكالوريالالالالا دورة 

مرافقتهم في المراجعة والتكفا بهم في 

 مراكز اإلجرا . 

حالالالث وتشالالالجيت تمميالالالي السالالالنة . 2.4.2

الرابعالالة متوسالالط والسالالنة الاالاالالة ثالالانوي 

علالالالالالع اسالالالالالت مل المالالالالالوارد التعليميالالالالالة 

المتالالوفرة فالالي كالالا مالالن أرضالالية الالالدعم 

المدرسالالالالي للالالالالديوان الالالالالوطني للتعلالالالاليم 

والتكالالوين عالالن بعالالد وأرضالالية المركالالز 

الالالالوطني للبحالالالث فالالالي اإلعالالالم  العلمالالالي 

والتقنالالالالالي وكالالالالاليا متابعالالالالالة الحصالالالالالص 

باهالالا القنالالاة التلفزيونيالالة التعليميالالة التالالي ت

 المعرفةس.الوطنية السابعة س

تفعيالالالالا دور خميالالالالا اإلصالالالال ا  . 3.4.2

والمتابعالالالالالة النفسالالالالالية علالالالالالع مسالالالالالتو  

المؤسسالالات التعليميالالة للتكفالالا بالتمميالالي 

الوضالعية  ومعالجة اآلثار الناجمة عالن

 الصحية االستانايية.

 

. الجا ووووب الموووورتبط بعمليووووات دعووووم 3

 التمدرسا

ركيالالالزة أساسالالالية يعالالالد دعالالالم التمالالالدرس 

للتضامن المدرسي الاليي تسالهر الدولالة 

علالالالالع تنفيالالالالي  بهالالالالدل ضالالالالمان تكالالالالافؤ 

الفر  والنجاد لجميت التمميي والحالد 

مالن الفالوار  االجتماعيالة واالقتصالادية 

  ي، ــــدرسـرش المــــة التســـاربــومح

خمل تجسيد العمليات التضالامنية  نــم

 اآلتية:

 

 . الصحة المدرسيةا1.3
مالالة عالالن نن العالالرول االسالالتانايية الناج

تطبيالالق التالالدابير الوقاييالالة واالحترازيالالة 
لمنت انتشار فيروس كورونالا، تقتضالي 
 تالالالوفير بيتالالالة مدرسالالالية صالالالحية و منالالالة
السالالالتتنال الدراسالالالة ومتابعالالالة التمميالالالي 
صالالحيا. وعليالاله، يتعالالين علالاليكم السالالهر 
علع وفيفية وحدات الكشف والمتابعة 
وتجهيزها ومتابعة سيرها بالتنسيق مت 

 ن.مديريات الصحة والسكا
كمالالا يتعالالين علالاليكم السالالهر علالالع تطبيالالق 
البروتوكول الخالا  بالنعافالة واألمالن 

في الوسط المدرسالي وتعزيالز الصحي 
الوقاية من مختلالف األمالرا  المتنقلالة 
عالالالالالن طريالالالالالق الميالالالالالا  بالتنسالالالالاليق مالالالالالت 
القطاعات المعنيالة قبالا وأثنالا  الالدخول 

 .2021-2020المدرسي 
 

المنحووووووة المدرسووووووية الخاصووووووة . 2.3
 دكا  5000
علالع تحيالالين قالالوايم مالالنكم السالالهر  يطلالب

التمميي المعوزين المعنيالين باإلسالتفادة 
     مالالالالالالن المنحالالالالالالة المدرسالالالالالالية الخاصالالالالالالة

 دج، بالتنسالالالاليق مالالالالت األطالالالالرال 5000
المعنيالالالة، والعمالالالا علالالالع تسالالالديدها فالالالي 

  جال ال تتعد  شهر نوفمبر القاد .
 

 الكتاب المدرسيا .3.3
يتعين عليكم اتخاذ اإلجرا ات المزمة 

الكتالب المدرسالالية والسالالهر  لضالمان بيالالت
علالالع توزيالالت الكتالالاش المدرسالالي لفايالالدة 
التمميالالالي المعنيالالالين بالمجانيالالالة والتقيالالالد 

 باآلجال المحددة.
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 المنح الدراسيةا. 4.3

يجب السهر علع تحديد قالوايم التمميالي 

المستفيدين من مختلف المنل الدراسالية 

للنعالالالامين الالالالداخلي ونصالالالف الالالالداخلي 

المنشالور التجهيز، وفالق تالدابير ومنحة 

للعمليالالالة مالالالت احتالالالرا  المالالنعم والمحالالالدد 

 اآلجال المحددة.

 

  التضامت المدرسيا .5.3

العمالالا علالالع ننجالالاز عمليالالات التضالالامن 

المدرسالالي، باالشالالترا  مالالت الجماعالالات 

المحليالالة والمالالديريات الوالييالالة المكلفالالة 

بالنشالالاط االجتمالالاعي وجمعيالالات أوليالالا  

التمميالالالي واللجالالالان الوالييالالالة للتضالالالامن 

ضالالالالافة نلالالالالع القطاعالالالالات باإل الالالالالوطني

والهيتات األخر  التالي تنشالط فالي هاليا 

 المجال. 

 

 التغذية المدرسيةا  .6.3

يتعين عليكم الحر  علع متابعة فالتل 

المطالالالاعم المدرسالالالية ابتالالالدا  مالالالن اليالالالو  

المدرسالالي بالتنسالاليق مالالت األول للالالدخول 

الجماعالالالالالالات المحليالالالالالالة، وتفعيالالالالالالا دور 

مجالن التنسيق والتشاور وكاليا العمالا 

ن الوجبالالات ال ياييالالة، طبقالالا علالالع تحسالالي

 03-18ألحكا  المرسو  التنفييي رقالم 

ربيالالالت الاالالالالاني عالالالالا   27 فالالالالي مالالالؤّرخال

، 2018يناير سنة  15الموافق  1439

 علع المطالاعم المحدد لفحكا  المطبقة

 المدرسية.

 

 النقل المدرسيا .7.3

يطلب مالنكم السالهر علالع ضالمان النقالا 

المدرسالالالالي ومتابعتالالالاله، بالتنسالالالاليق مالالالالت 

داخليالالة والتضالالامن الالالوطني، قطالالاعي ال

فالالالي منالالالاطق العالالالا، بوضالالالت ال سالالاليما 

مخطط للمناطق المعنيالة ونعالداد قالوايم 

التمميي المعنيين وفقا ألحكا  المرسو  

   فالالالي مالالالؤّرخال 171-15التنفيالالاليي رقالالالم 

      الموافالالالالالالق 1436رمضالالالالالالان عالالالالالالا   6

المتعلالالق بالنقالالا  2015سالالنة  يونيالالو 23

 المدرسي. 

 

 . طب العملا 8.3

كم اتخاذ التدابير المزمة مالت يتعين علي

األطالالالرال المعنيالالالة، لتفعيالالالا مصالالاللحة 

، والسالعي طب العمالا وجعلهالا وفيفيالة

لتالالوفير التالالأطير الطبالالي وشالالبه الطبالالي 

وكالالالالالاليا الشالالالالالالروط الماديالالالالالالة والماليالالالالالالة 

 الضرورية لحسن سيرها.

 

. الجا ب المورتبط بوالتكويت وتسويير 4

 الموارد البشريةا

 

 التكويتا .1.4

  الركايز االساسية يعتبر التكوين نحد

لتنميالالة المالالوارد البشالالرية، حيالالث يهالالدل 

نلالالالع ترقيالالالة وتحسالالالين أدا  المالالالوففين، 

ويالالتم تجسالاليد هالاليا المبت الالع مالالن خالالمل 

مخطط تكوين سنوي، ليا يتعين عليكم 

السهر علع اتخاذ االجرا ات والتدابير 

 الضرورية فيما يلي: 

 

 المجال البيداةوجيا  .1.1.4

تكوين فالي . مواصلة تعزيز ال1.1.1.4

التعلالالالاليم االبتالالالالدايي الخالالالالا  بتعليميالالالالة 

 المواد. 
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. تالالدعيم التكالالوين فالالي التعلالاليم 2.1.1.4

االبتالالالدايي والمتوسالالالط فالالالي المجالالالاالت 

 الخاصة بتعليمية الكفا ات الشفوية. 

. تعزيالز التكالوين فالي تعليميالة 3.1.1.4

المالالالواد االدبيالالالة، والمالالالواد العلميالالالة فالالالي 

 كافة المستويات. 

وين فالالالي مجالالالال . تالالالدعيم التكالالال4.1.1.4

تعليميالالالالة الرياضالالالاليات للتكفالالالالا األماالالالالا 

 ال بالتمميي.والفعّ 

. مواصلة تعزيز التكوين فالي 5.1.1.4

 مجاالت التقييم والتقويم البيداغوجيين. 

. مواصالالالاللة تعزيالالالالز التكالالالالوين 6.1.1.4

لفايالالالالالالالدة مالالالالالالالؤطري أقسالالالالالالالا  التربيالالالالالالالة 

التحضيرية واألقسا  التي تضم تمميالي 

  ذوي االحتياجالالالات الخاصالالالة واألقسالالالا

متعالالالالددة المسالالالالتويات وأقسالالالالا  التعلالالالاليم 

 المكيف. 

. تعزيالالز تكالالوين األسالالاتية فالالي 7.1.1.4

اسالالالالالالالالت مل تكنولوجيالالالالالالالالات اإلعالالالالالالالالم  

 واإلتصال للتعليم عن بعد. 

. مواصالالاللة التكالالالوين المتعلالالالق 8.1.1.4

بإعالالداد مخططالالات حصالالص الالالتعلم فالالي 

 التعليم االبتدايي. 

 

 . مجال الحكامة في التسييرا 2.1.4

طمالل يسة النوعيالة التالي نّن تحقيق مدر

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 

المجهالالالالالودات الهادفالالالالالة نلالالالالالع ضالالالالالمان 

الشالالالالالالفافية وجالالالالالالودة األدا  واالبالالالالالالدا  

نالي، مالالت تالالدعيم األسالالن الصالالحيحة المه

للقيادة بالمشاريت وترشيد النفقات، نلع 

جانالالب تنميالالة الاقافالالة الرقميالالة لمالالوففي 

 قطا  التربية الوطنية.

فالالي هالاليا الصالالدد، يتعالالين علالاليكم العمالالا 

علالالالع اتخالالالاذ اإلجالالالرا ات الضالالالرورية 

 لمتابعة وتنفيي ما يأتي: 

السالالالهر علالالالع متابعالالالة تنفيالالالي  1.2.1.4

المدرجالالالالالة فالالالالالي  العمليالالالالالات التكوينيالالالالالة

المخطالالالالالط التكالالالالالوين السالالالالالنوي للسالالالالالنة 

، المتعلقالالالالالالة 2021-2020التكوينيالالالالالالة 

 بمختلف أنماط التكوين.

السالالالهر علالالالع نعالالالداد وتنفيالالالي  2.2.1.4

ومتابعالالالالة مخططالالالالات التكالالالالوين غيالالالالر 

 الممركزة.

السالالالهر علالالالع تنعالالاليم جهالالالاز  3.2.1.4

اسالالتقبال ومرافقالالة متربصالالي المالالدارس 

العليالالالالالالا لفسالالالالالالاتية فالالالالالالي المؤسسالالالالالالات 

 ليات المعمول بها.، وفق اآلالمدرسية

السالالالهر علالالالع تنفيالالالي مخطالالالط  4.2.1.4

عمليالالالالالالالالات التكالالالالالالالالوين البيالالالالالالالالداغوجي 

التحضيري لفايدة األساتية الجدد للسنة 

 ،2021-2020الدراسالالالالالالالالية المقبلالالالالالالالالة 

بالتنسالالاليق مالالالت الهيتالالالات المعنيالالالة، مالالالت 

 البيداغوجية الفّعالة. ضمان المرافقة 

السالالالهر علالالالع متابعالالالة ننجالالالاز  5.2.1.4

التكوينّيالالالالالالالة فالالالالالالالي حالالالالالالالدود العمليالالالالالالالات 

االعتمادات الماليّة الممنوحة مت العما 

 علع ترشيد النفقات.

مواصالالاللة تالالالدعيم المجالالالاالت  6.2.1.4

المتعلقة بـ: قيادة المشاريت، الوقاية من 

الفساد ومكافحته، الحكامة فالي التساليير 

والمالالالالي، لصالالالالل  البشالالالري والمالالالادي

مفتشالالالالالي اإلدارة والماليالالالالالة، ومالالالالالديري 
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رسالالالالالالالية ومالالالالالالالوففي المؤسسالالالالالالالات المد

 المصالل االقتصادية.

العمالالالا علالالالع تالالالدعيم الاقافالالالة  7.2.1.4

الرقميالالة لجميالالت مالالوففي قطالالا  التربيالالة 

الوطنيالالالة، حسالالالب األولويالالالات، ووفالالالق 

  ليات محددة يتم ضبطها الحقا.

مواصالالالالاللة التكفالالالالالا بتكالالالالالوين  8.2.1.4

االساتية الجالدد حالاملي شالهادة ليسالانن 

التالالالالالابعين للالالالالالديوان الالالالالالوطني للتعلالالالالاليم 

ين عالالن بعالالد فالالي نطالالار التكالالوين والتكالالو

البيداغوجي التحضاليري و/أو التكالوين 

 المسبق لرتبة استاذ تعليم ثانوي.

مواصالالالالاللة التكفالالالالالا بتكالالالالالوين  9.2.1.4

االسالالاتية المتعاقالالدين و/أو المسالالتخلفين 

أثنالالالا   ومالالالرافقتهم فالالالي نطالالالار التكالالالوين

 الخدمة.

 

 . اجرا ات وتدابير است نائيةا3.1.4

لبية فالالالالي نطالالالالار معالجالالالالة االثالالالالار السالالالال

المترتبة عالن تطبيالق اجالرا ات الحجالر 

الصالالالالحي المتعلالالالالق بمكافحالالالالة انتشالالالالار 

( 19-كورونالالا المسالالتجد)كوفيدفيالالروس 

 يتعين عليكم القيا  بما يلي: 

العما علع برمجالة حصالص  1.3.1.4

تحسيسالالية تكوينيالالة فالالي مجالالال مكافحالالة 

 األوبتة واآلليات الوقايية.

السالالهر علالالع ضالالبط برنالالامج  2.3.1.4

ال عمليالات التكالوين استدراكي السالتكم

البيالالالالالداغوجي التحضالالالالاليري المتالالالالالأخرة 

 .2020-2019للموسم الدراسي 

ليالالالالات  العمالالالا علالالالالع ضالالالبط  3.3.1.4

اسالالالالتدرا  الالالالالدورات التكونيالالالالة غيالالالالر 

المنجزة في نطار التكوين المتخصص 

والتكميلالالي قبالالا الترقيالالة والمسالالبق، مالالن 

خالالالمل التنسالالاليق المسالالالتمر والالالالدايم مالالالت 

 المعاهد الوطنية للتكوين. 

السالالالالهر علالالالالع تنعالالالاليم ايالالالالا   4.3.1.4

دراسالالالالية ودورات تكوينيالالالالة اسالالالالتانايية 

تخالالص معالجالالة االخالالتمالت المسالالالجلة 

الحجالالالالالر بسالالالالالبب تطبيالالالالالق برتوكالالالالالول 

الصحي، سوا  تعلالق االمالر بالجوانالب 

االداريالالالالالالالالالالالالالالالالة و/أو الماليالالالالالالالالالالالالالالالالة و/أو 

 البيداغوجية، 

برمجالالالالة عمليالالالالالات تكوينيالالالالالة  5.3.1.4

تطبيقيالالالة فالالالي بدايالالالة الموسالالالم الدراسالالالي 

، لفايالالدة خريجالالي 2021-2020القالالاد  

المالالدارس العليالالا لفسالالاتية بعنالالوان سالالنة 

، الالالاليين لالالالم يتمكنالالالوا مالالالن ننهالالالا  2020

التالالالالالربص التطبيقالالالالالي علالالالالالع مسالالالالالتو  

 المؤسسات المدرسية. 

 

 .  تسيير الموارد البشريةا2.4

يتعالالين علالالع السالاليدات والسالالادة مالالديري 

التربيالالة ننجالالاز كالالا العمليالالات المتعلقالالة 

مالالت احتالالرا   بتسالاليير المالالوارد البشالالرية،

التالالدابير الوقاييالالة والعالالرول الصالالحية 

االسالالالتانايية وباسالالالت مل تكنولوجيالالالات 

 اإلعم  واالتصال وفق ما يأتي: 

وتحضالالالالير مخططالالالالات . نعالالالالداد 1.2.4

تسالاليير المالالوارد البشالالرية بعنالالوان سالالنة 

 مالالؤّرخال 6وفقالالا للمنشالالور رقالالم  2020

 1441جمالالالاد  الاانيالالالة عالالالا   30 فالالالي

 2020 ر سالالالالالالنةيالالالالالالفبرا 24الموافالالالالالالق 

ادر عالن المديريالة العامالة للوفيفالة الص

 العمومية واإلصمد اإلداري.

ندمالالالالالالالاج  . مواصالالالالالالاللة عمليالالالالالالالة2.2.4

المستفيدين من جهازي المساعدة علالع 

اإلدمالالاج المهنالالي واإلدمالالاج االجتمالالاعي 
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لحالالالالالالاملي الشالالالالالالهادات وفقالالالالالالا ألحكالالالالالالا  

 336-19المرسالالالالالو  التنفيالالالالاليي رقالالالالالم 

عالالالالا   ربيالالالت الاالالالالاني 11 فالالالالي مالالالؤّرخال

 بر سالالالالالالالنةديسالالالالالالالم 8الموافالالالالالالالق  1441

2019. 

. اسالالالالالتكمال الحركالالالالالة التنقليالالالالالة 3.2.4

للمسالالتخدمين وفقالالا للنصالالو  القانونيالالة 

ذات الصالاللة قصالالد نحالالدا  التالالوازن فالالي 

المؤسسات المدرسية وتسالوية وضالعية 

 المستخدمين.

. نعالالالالالالالداد مقالالالالالالالررات التعيالالالالالالالين 4.2.4

الخاصالالالالالة بنتالالالالالايج الحركالالالالالة التنقليالالالالالة 

وتسالالالالالليمها للمعنيالالالالالين قبالالالالالا الخالالالالالروج 

لالالة الصالاليفية، مالالت واالسالالتفادة مالالن العط

تحيالالالالالين المعلومالالالالالات فالالالالالي األرضالالالالالية 

 الرقمية الخاصة بالمستخدمين.

. تنصالالاليب كالالالا المالالالؤطرين فالالالي 5.2.4

مؤسسالالالالالالالاتهم سالالالالالالالوا  تعلالالالالالالالق األمالالالالالالالر 

بالالالمؤطرين اإلداريالالين أو بالالالمؤطرين 

البيالالالداغوجيين قبالالالا دخالالالول التمميالالالي، 

والعمالالا علالالع ضالالمان التحالالاقهم بمواقالالت 

 عملهم واستقرارهم فيها.

مناصالالب الماليالالة التالالي . ضالالبط ال6.2.4

بقي  شاغرة قصد شال لها قبالا الالدخول 

 المدرسي المقبا.

. نعالالادة تعيالالين فالالايو خريجالالي 7.2.4

المالالالدارس العليالالالا لفسالالالاتية فالالالي الرتبالالالة 

نوا من أجلها بالنسبة لليين تالم التي تكوّ 

تعييالالنهم فالالي مرحلالالة التعلالاليم االبتالالدايي 

ومرحلالالالالالة التعلالالالالاليم المتوسالالالالالط حسالالالالالب 

 االحتياج البيداغوجي.

. تعيالالالالالالالالين فالالالالالالالالايو خريجالالالالالالالالي 8.2.4

 المالالدارس العليالالا لفسالالاتية مالالا قبالالا سالالنة

2020.  

. تعيين خريجي المدارس العليالا 9.2.4

بعالالالالد  2020لفسالالالالاتية بعنالالالالوان سالالالالنة 

 الحركة التنقلية مباشرة.

. تأشالالير المقالالررات فالالي حينهالالا 10.2.4

 بالتنسيق مت مصالل الرقابة المالية.

. اإلصالالالال ا  لمختلالالالالف ممالالالالالي 11.2.4

قصالالد المسالالاهمة فالالي حالالا المسالالتخدمين 

الوضالالالالالالالعيات المطروحالالالالالالالة المتعلقالالالالالالالة 

بالمستخدمين ومعالجتها طبقا للقالوانين 

 المعمول بها.

 

.الجا وووووووووب المووووووووورتبط بالهياكووووووووول 5

 والتجهيزات المدرسيةا

تعتمالالالالالالد عمليالالالالالالة تحضالالالالالالير الالالالالالالدخول 

المدرسي بصفة أساسالية علالع الهياكالا 

المدرسالالالالية، لالالالاليل  وجالالالالب االسالالالالتعداد 

خ المميالم والتحضير الجيد لتوفير المنا

ة ـالـا الميقـالـالعم وفـالـرول للتمميالي،

وعليالاله،  للطالالاقمين اإلداري والتربالالوي.

يتعالالين علالاليكم تالالوفير الشالالروط ونتبالالا  

 اآلتية: التوصيات 

. السالالالهر علالالالع التطبيالالالق الصالالالار  1.5

للبروتوكول الخا  بالتالدابير الوقاييالة 

-مالالن تفشالالي فيالالروس كورونالالا سكوفيالالد

س ومكافحته، تحضاليرا إلعالادة فالتل 19

المؤسسات المدرسية وتهيتتها للالدخول 

، السيما تعقيم 2021-2020المدرسي 

 وتطهير الهياكا والمرافق المدرسية.

. تطبيالالالالالالق تالالالالالالدابير البروتوكالالالالالالول 2.5

الخالالا  بالالاإلجرا ات الواجالالب اتباعهالالا 

-للوقايالالة مالالن فيالالروس كورونالالا سكوفيالالد

س في مراكز نجرا  امتحاني شهادة 19

يالالالا التعلالالاليم المتوسالالالط وشالالالهادة البكالور

 .2020 دورة
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المحليالين  . التنسيق مت المسؤولين3.5

إلنجالالالالالالالاز أشالالالالالالال ال تهيتالالالالالالالة وتالالالالالالالرميم 

المؤسسالالات المدرسالالية، خالالمل العطلالالة 

 الصيفية.

. متابعالالالالالالالة الهياكالالالالالالالا المدرسالالالالالالالية 4.5

المبرمجالالة والمتوقالالت اسالالتممها للالالدخول 

وذلالال  بالقيالالا   2021-2020المدرسالالي 

بزيالالالالالارات دوريالالالالالة لورشالالالالالات البنالالالالالا  

 المعنية،

علالالع احتالالرا  التوجيهالالات  . السالالهر5.5

حالالالين نعالالالداد ملفالالالات ننشالالالا  مؤسسالالالات 

التربيالالة والتعلالاليم الجديالالدة أو تحويالالا أو 

 نل ا  مؤسسات وهياكا دعم،

. تسمية مؤسسات التربية والتعلاليم 6.5

مسبقا قبا تقديم ملفاتها نلع لجنة ننشا  

مؤسسالالالالالات التربيالالالالالة والتعلالالالالاليم، وفالالالالالق 

 التنعيم المعمول به،

  الهياكالالالالا . العمالالالالا علالالالالع اسالالالالتم7.5

الجديدة بالتعاون مت المصالل الوالييالة 

المكلفة بالبنا ، والحالر  علالع تالوفير 

التجهيالالالزات المدرسالالالية، بحيالالالث تكالالالون 

هالي  الهياكالا تسالتجيب للمعالايير التقنيالالة 

، بمالالا فيهالالا % 100والنوعيالالة ومكتملالالة 

التوصالالاليمت بمختلالالالف الشالالالبكات )مالالالا  

وكهربالالالالالا  وغالالالالالاز وصالالالالالرل الميالالالالالا  

كييالالالالف( وكالالالاليا وأجهالالالالزة التدفتالالالالة أو الت

وجالالالالالالالود مرافالالالالالالالق التربيالالالالالالالة البدنيالالالالالالالة 

والرياضالالالالالالالالية )ممعالالالالالالالالب وقاعالالالالالالالالات 

 الرياضة(.

. نشالالالالالالالرا  السالالالالالالاليدات والسالالالالالالالادة 8.5

المفتشالالين للمسالالتويات التعليميالالة الامثالالة 

فالالالي المتابعالالالة الدايمالالالة لورشالالالات البنالالالا  

 وفي عملية استم  المشاريت.

 

.الجانالالالب المالالالرتبط بالتسالالاليير المالالالالي 6

 :والمادي للمؤسسات المدرسية

نن االعتمالالالالالالادات الماليالالالالالالة ضالالالالالالرورية 

لضالالالالمان السالالالالير الحسالالالالن للمؤسسالالالالات 

المدرسية وخاصة الجديدة منهالا، ومالن 

أجالالالا تسالالاليير أفضالالالا وترشالالاليد النفقالالالات 

علالع الساليدات والسالادة العمومية يجب 

 مديري التربية اتخاذ الترتيبات التالية:

فتل حسالاش خالا  لكالا مؤسسالة  .1.6

مدرسية جديدة لد  خزينة الوالية فور 

ها، ونبالالالمق رقالالالم ياسالالالتم  قالالالرار انشالالالا

وعنوان الحساش نلع المصلحة المعنية 

كزيالالة، ونعالالداد مشالالالاريت بالالاإلدارة المر

فور تلقيها االعانالات الماليالة  ميزانياتها

 لها. المخصصة
. احتالالالرا  المقالالالايين المعمالالالول بهالالالا 2.6

عنالالد فالالتل النعالالامين الالالداخلي والنصالالف 

الالالالداخلي، وموافالالالاة المصالالاللحة المعنيالالالة 

اكتالالالوبر  15ة المركزيالالالة قبالالالا بالالالاإلدار

بالبطاقات الوصفية للمؤسسات  2020

 المدرسية المعنية.

. السالالهر علالالع تطبيالالق النصالالو  3.6

بشالأن شال ا  ،سارية المفعول ،الرسمية

السالالالالكنات الوفيفيالالالالة اإللزاميالالالالة أثنالالالالا  

مالالالالت اتخالالالالاذ كالالالالا  حركالالالالة المالالالالوففين،

اإلجالالالالالرا ات التنعيميالالالالالة الضالالالالالرورية 

لتسالالالالوية حعيالالالالرة السالالالالكنات الوفيفيالالالالة 

 لزامية.اإل

. اعالالالالالالداد ووضالالالالالالت االعتمالالالالالالادات 4.6

المزمالالالة لتسالالالوية أجالالالور المسالالالتخدمين 

 والسهر علع انتعا  دفعها.

ن اسالالالالالتعادة االعتمالالالالالادات . ضالالالالالما5.6

واسالالترجا  المالالدفوعات لالالد  الخزينالالة 
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وتبلي  الوضعية الع المصلحة المعنيالة 

 باإلدارة المركزية. 

. تقالالالالديم الوثالالالالايق المبالالالالررة، عنالالالالد 6.6

ضالافية، وتقالديم اللجو  لطلب قرو  ن

 أرقا  دقيقة بشأنها.

. ضالالالالبط وضالالالالعية هياكالالالالا الالالالالدعم 7.6

المقترحالالالالالة لل لالالالالالق أو نعالالالالالادة فتحهالالالالالا 

وعرضها علع اللجنة الوالييالة إلنشالا  

 المؤسسات المدرسية.

 

. الجا ووووووووووب الموووووووووورتبط بالنيووووووووووام 7

 المعلوماتيا
النعالالالالا  المعلومالالالالاتي وفيفيتالالالاله  يسالالالالتمد

وفعاليتالالاله مالالالن تجالالالدد المعلومالالالات التالالالي 
تحيينهالالالالالا بصالالالالالفة دوريالالالالالة ويحتويهالالالالالا 

ومنتعمالالالالة علالالالالع األرضالالالالية الرقميالالالالة 
لالالوزارة التربيالالة الوطنيالالة، ممالالا يجعالالا 
قواعالالد البيانالالات حيالالة باسالالتمرار وقابلالالة 
لمسالالالالت مل، وتطبيقالالالالا لمالالالالا ورد فالالالالي 

  مالالالؤّرخال 230 المنشالالالور اإلطالالالار رقالالالم
 1439جمالالاد  األولالالع عالالا   12 فالالي

وب يالالة  2018ينالالاير سالالنة  31الموافالالق 
ممارسالالة يوميالالة جعالالا التسالاليير الرقمالالي 

فالالالالالالي كالالالالالالا المصالالالالالالالل البيداغوجيالالالالالالة 
السالالالالاليدات  واإلداريالالالالالة، يتعالالالالالين علالالالالالع

والسالالالالادة مالالالالديري التربيالالالالة ومالالالالديري 
المؤسسات المدرسية، كالا فيمالا يعنياله، 

 ضبط ونحكا  الترتيبات التالية: 
 

 . النيام المعلوماتيا1.7
. تحيالالالالين المعلومالالالالات المتعلقالالالالة 1.1.7

بهياكا المؤسسالات المدرسالية لمختلالف 
حالالالا التعليميالالالة الالالالام  بمالالالا فيهالالالا المرا

حجالز معلومالالات المؤسسالالات المدرسالالية 
 .الجديدة

. االنتهالالالالا  مالالالالن عمليالالالالة حجالالالالز 2.1.7

األفالالالالواج التربويالالالالة للسالالالالنة الدراسالالالالية 

خمل األسالبو  األخيالر  2020-2021

مالالن شالالهر أوت، قصالالد تمكالالين مالالديري 

المؤسسالالالالات المدرسالالالالية مالالالالن تسالالالالجيا 

  .التمميي بمن فيهم التمميي الجدد

ضالالبط وضالالعية التمميالالي للسالالنة . 3.1.7

)حجالالالالالالالالالز  2021-2020الدراسالالالالالالالالالية 

المعطيالالالات المتعلقالالالة بالتمميالالالي الجالالالدد 

للسالالالنة أولالالالع ابتالالالدايي وتمميالالالي أقسالالالا  

التربية التحضيرية، مت تحيين وضعية 

 .تمميي السنوات األخر (

. التحيالالالالين المنالالالالتعم والمسالالالالتمر 4.1.7

للمعطيالالات )بيانالالات( الخاصالالة بتسالاليير 

سيما المتعلقالة منهالا تمدرس التمميي، ال

بالنقالالا المدرسالالالي، الكتالالالاش المدرسالالالي، 

 .دج، اإلطعا  المدرسي 5000منحة 

. ضالالبط وضالالعية المالالوففين بمالالا 5.1.7

حجالالالز المالالالوففين ب فيهالالالا تلالالال  المتعلقالالالة

 .الجدد

. التحيالالالالالالين المسالالالالالالتمر والالالالالالالدايم 6.1.7

لحعيرة اإلعم  اآللي وضبط وضعية 

مخالالالابر اإلعالالالم  اآللالالالي، وكالالاليا الالالالربط 

 ترن .بشبكة االن

. اسالالالالالت مل المعلومالالالالالات التالالالالالي 8.1.7

يوفرها النعالا  علالع جميالت المسالتويات 

)اإلدارة المركزيالالالة ومديريالالالة التربيالالالة 

 .والمؤسسة المدرسية(

. اسالالالالالالتخراج جميالالالالالالت الوثالالالالالالايق 9.1.7

الرسالالالالالالالمية التالالالالالالالي يوفرهالالالالالالالا النعالالالالالالالا  

 2المعلوماتي دون سوا  )الملحالق رقالم 

 سالف اليكر(. ،من المنشور اإلطار
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 ألوليا اا. فضا  2.7

فالالالالالي نطالالالالالار تعزيالالالالالز التواصالالالالالا بالالالالالين 

المدرسالالة واألوليالالا ، وتحسالالين نوعيالالة 

الخدمالالالالالالة العموميالالالالالالة، ي طلالالالالالالب مالالالالالالنكم 

 الحر  علع: 

. نعم  وتيكير األوليالا  بأهميالة 1.2.7

التسالالالجيا فالالالي فضالالالا  األوليالالالا ، قصالالالد 

السماد لهم من االستفادة من الخالدمات 

التالالي يوفرهالالا ذات الفضالالا  وتلالال  التالالي 

 .تقبمسيتم ندراجها مس

. التأكالالالد مالالالن صالالالحة معلومالالالات 2.2.7

األوليالالالالالالا  المدونالالالالالالة علالالالالالالع اسالالالالالالتمارة 

المعلومالالالات المسالالالتخرجة مالالالن النعالالالا  

المعلومالالاتي بعالالد قيالالا  الالالولي المفتالالر  

بالتسالالجيا فالالي الفضالالا  المخصالالص لالاله، 

مالالت ضالالرورة تأكيالالد التسالالجيا مباشالالرة 

 بعد استم  االستمارة.

 

يرتكالالز نجالالاد الالالدخول المدرسالالي علالالع 

لين التربالويين المكلفالين تجنيد كا الفالاع

بتنفيالالالالالي العمليالالالالالات المختلفالالالالالة، بالالالالالرود 

االلتزا  والاقة المتبادلة. ليا، فإن األمر 

يسالالالتوجب تنعالالاليم اجتماعالالالات تنسالالاليقية 

لتحضالالالالير الالالالالدخول المدرسالالالالي علالالالالع 

مسالالالتو  كالالالا واليالالالة، تحالالال  نشالالالرال 

السالالالاليدات والسالالالالادة مالالالالديري التربيالالالالة، 

ونعالالداد ملالالف متكامالالا فالالي الموضالالو ، 

 ارة التربية الوطنية.يقد  الحقا نلع وز

 

 

 

 

 

 

السالالالالالالهر علالالالالالالع ننجالالالالالالاز كمالالالالالالا يجالالالالالالب 

االستقصالا ات اإلحصالايية الضالالرورية 

التي تالوفر المعطيالات الميدانيالة، للسالنة 

 ، السالالالت ملها2021-2020الدراسالالالية 

فالالالالي التسالالالاليير البيالالالالداغوجي واإلداري 

للمؤسسالالالات المدرسالالالية وفقالالالا ألهالالالدال 

المنعومالالالالالة التربويالالالالالة، مالالالالالت مراعالالالالالاة 

اإلعالالالالالالالالم  توفيالالالالالالالالف تكنولوجيالالالالالالالالات 

 واالتصال لهيا ال ر .

 

وفالالي األخيالالر، ونعالالرا لفهميالالة البال الالة 

التالالالالالالي يكتسالالالالالاليها تحضالالالالالالير الالالالالالالدخول 

المدرسي، أؤكد علالع ضالرورة تعالافر 

جهالالود جميالالت المعنيالالين، كالالا مالالن موقالالت 

مسالالالؤوليته، لضالالالمان انطالالالم  الموسالالالم 

فالالالالي أحسالالالالن  2021-2020 الدراسالالالالي

العالالرول بكالالا الواليالالات وفالالي جميالالت 

 المؤسسات المدرسية.

 

وعليالالالاله، أطلالالالالب مالالالالنكم العمالالالالا علالالالالع 

التجسيد الفعلي لكا الترتيبالات الالواردة 

في هيا المنشور، ومتابعة تنفييها بكالا 

عناية، ونبمغي بكا ما يعترضكم مالن 

 اإلطار.  صعوبات في هيا

 

القعدة عا   يذ 16حرر بالجزاير في 

 .2020 سنة جويلية 8 الموافق 1441

 

 األميت العام بالنيابة

 بوعزةبوبكر صدي  
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية                         

 وزارة التضامت الوطني واألسرة وقضايا المرأة

وزارة التكويت والتعليم المهنييت                

 وزارة الصحة والسكان وءصالح المستشفيات

 .و.خ.أ/و.ت.و/01:  الرقم

 

 : السادةو السيدات

 ،التربية مديرو

 والتضالامن، االجتمالاعي النشاط مديرو

 المهنيالالالالين، والتكالالالالوين التعلالالالاليم مالالالالديرو

 ونصالالالالمد والسالالالالكان الصالالالالحة مالالالالديرو

 .المستشفيات

 

 مشوووتر  وزاري منشوووورا الموضوووور

 والترتيبووات بالتوودابير تووذكيرا يتضوومت

             األطفووووووووووال بتموووووووووودرس المتعلقووووووووووة

 .موتكوينه الخاصة االحتياجات ذوي

  االمراجع

   فالالالي مالالالؤّرخال 09-02رقالالالم  القالالالانون -

مالايو  8الموافالق  1423صفر عا   25

المتعلق بحماية األشخا   2002سنة 

 المعوقين وترقيتهم؛

  المالالالؤّرخ فالالالي 04-08القالالالانون رقالالالم  -

الموافالالالالالالالق       1429محالالالالالالالر  عالالالالالالالا   15

المتضالالالالالالمن  2008ينالالالالالالاير سالالالالالالنة  23

 القانون التوجيهي للتربية لوطنية؛ 

   فالالالي مالالالؤّرخال 07-08نون رقالالالم القالالالا -

       الموافالالالالالالالق 1429صالالالالالالالفر عالالالالالالالا   16

المتضالالالالمن  2008سالالالالنة   فبرايالالالالر 23

والتعلالالاليم  القالالالانون التالالالوجيهي للتكالالالوين

 المهنيين؛

 يـالالـف مالالؤّرخال 11-18القالالانون رقالالم   -

يوليو  2الموافق  1439شّوال عا   18

 المتعلق بالصحة؛    2018سنة 

 05-12المرسالالالالالو  التنفيالالالالاليي رقالالالالالالم  -

 1433صالالالفر عالالالا   10 فالالالي مالالالؤّرخال

تضمن الم 2012 سنة يناير 4الموافق 

القانون األساسي النموذجي لمؤسسالات 

التربيالة والتعلالاليم المتخصصالة لفطفالالال 

 المعوقين؛

 مالالؤّرخالقالالرار الالالوزاري المشالالتر  ال -

 1424ربيالالالالالالت األول عالالالالالالا   15 فالالالالالالي

الالالاليي  2003مالالالايو سالالالنة  17الموافالالالق 

يحالالالالالالالالدد كيفيالالالالالالالالات تنعالالالالالالالاليم التقيالالالالالالالاليم 

انالالالالالالات المدرسالالالالالالالية للتمميالالالالالالالي واالمتح

 المعوقين حسيا؛

 مالالؤّرخالقالالرار الالالوزاري المشالالتر  ال -

 1435جمالالالاد  االولالالالع عالالالا   11فالالالي 

الالاليي  2014مالالارس سالالنة  13الموافالالق 

يحالالالالدد كيفيالالالالات فالالالالتل أقسالالالالا  خاصالالالالة 

مؤسسالالالات  لفطفالالالال المعالالالوقين ضالالالمن

التربيالالالالة والتعلالالالاليم العموميالالالالة التابعالالالالة 

 لقطا  التربية الوطنية. 

 

ألطفالالالالالالالالالال ذوي يشالالالالالالالالالّكا تمالالالالالالالالالدرس ا

االحتياجات الخاصة وتكوينهم انش اال 

دايما للدولة من أجا تمكينهم من حقهم 

الدسالالالالالالتوري فالالالالالالي التربيالالالالالالة والتعلالالالالالاليم 

سالالاير األطفالالال والتكالالوين، علالالع غالالرار 

الجزايالالالريين. وقالالالد كالالالّرس هالالاليا الحالالالق 

    فالالالالي مالالالالؤّرخال 09-02رقالالالالم  القالالالالانون

مالايو  8الموافالق  1423صفر عا   25

 مايالالالالالالالالةوالمتعلالالالالالالالالق بح 2002سالالالالالالالالنة 

األشالالخا  المعالالوقين وتالالرقيتهم، حيالالث 

ينّص هيا القانون في المادة الاالاة مناله 
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علع ما يلي:س تهدل حماية األشخا  

المعالالوقين وتالالرقيتهم نلالالع ض...  ضالالمان 

تعليم نجبالاري وتكالوين مهنالي لفطفالال 

 والمراهقين المعوقينس.

 

 04-08كمالالالالالا يالالالالالنص القالالالالالانون رقالالالالالم 

 1429محالالالر  عالالالا   15المالالالؤّرخ فالالالي 

 2008ينالالالالالالالاير سالالالالالالالنة  23ق الموافالالالالالالال

المتضالالمن القالالالانون التالالالوجيهي للتربيالالالة 

منالاله علالالع مالالا  14الوطنيالالة، فالالي المالالادة 

 تمكالالالين علالالالع الدولالالالة يالالالأتي: س تسالالالهر

 من الخاصة االحتياجات ذوي األطفال

 .التعليم في بحقهم التمتت

 

 بالتنساليق الوطنية، التربية قطا  يسهر

 وغيرهالالا االستشالالفايية المؤسسالالات مالالت

 التكفالالالالا علالالالالع عنيالالالالة،الم الهياكالالالالا مالالالالن

 اإلدمالالالاج وعلالالالع األنسالالالب البيالالالداغوجي

 وذوي المعالالالالوقين للتمميالالالالي المدرسالالالالي

 س.المزمنة األمرا 

 

 التربيالالالة وزارة مالالالن كالالالا بالالالادرت وقالالالد

 الالالالالوطني التضالالالالامن ووزارة الوطنيالالالالة

 ووزارة المالالالالالرأة، وقضالالالالالايا واألسالالالالالرة

 فيمالالا كالالا المهنيالالين، والتعلالاليم التكالالوين

 اإلجالالرا ات مالالن جملالالة باتخالالاذ يعنيهالالا،

التالالي تتعلالالق بضالالمان التكفالالا  والتالالدابير

بتمالالالدرس األطفالالالال ذوي االحتياجالالالات 

 الخاصة وتكوينهم. 

 

وفي نطار التحضير للدخول المدرسي 

، نالالوافيكم بهالاليا المنشالالور 2019/2020

اليي ييّكر بالتدابير والترتيبات العملية 

الواجب احترامها والخطالوات الواجالب 

اتباعها مالن أجالا تحسالين تمالدرس هالي  

مالالالن األطفالالالال وتكالالالوينهم، وذلالالال  الفتالالالة 

بالتنسالالاليق التالالالا  والكامالالالا مالالالت مصالالالالل 

مختلالالالف القطاعالالالات المعنيالالالة فالالالي هالالاليا 

 المجال. 

 

 تذكير بصيغ التكفلا .1

يالالالالتم التكفالالالالا بتمالالالالدرس األطفالالالالال ذوي 

االحتياجالالات الخاصالالة حسالالب صالالي تين 

 أساسيتين:

التكفل في  السطيا السسططي ت   -1.1
 الستخصص:

صص قصد بالوسط المؤسساتي المتخي

مؤسسات التربية والتعليم المتخصالص 

التابعالالالالالة لقطالالالالالا  التضالالالالالامن الالالالالالوطني 

واألسالالرة، وتلالال  المسالاليرة مالالن طالالرل 

 الجمعيات والخوا .

 

الوسوووط المدرسوووي التكفووول فوووي  -2.1

 العاديا 

 ادي ــي العــط المدرســويقصد بالوس

مؤسسالالالالات التربيالالالالة والتعلالالالاليم التابعالالالالة 

لقطا  التربية الوطنية، وهي المدارس 

تداييالالالة والمتوسالالالطات والاانويالالالات، االب

وكالالالالاليا مؤسسالالالالالات التربيالالالالالة والتعلالالالالاليم 

الخاصة. ويالتم ذلال  نمالا بإدمالاج الطفالا 

المعني ندماجا كليا في األقسالا  العاديالة 

 أو بإدماج جزيي في األقسا  الخاصة.

  

 الترتيبوووووات المتعلقوووووة بالتسوووووجيل .2

 والتوجيإلا

علع أوليا  األطفالال ذوي االحتياجالات 

مالالن مصالالالل مديريالالة الخاصالالة التقالالرش 

النشاط االجتماعي والتضامن لتسالجيا 
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أبنالالايهم فالالي مؤسسالالات التربيالالة والتعلالاليم 

التابعة لقطا  التربيالة الوطنيالة، أو فالي 

مؤسسات التربية والتعليم المتخصالص 

التابعالالالالالة لقطالالالالالا  التضالالالالالامن الالالالالالوطني 

 واألسرة، حسب الحالة. 

 

تتالالالالولع مديريالالالالة النشالالالالاط االجتمالالالالاعي 

األطفال ذوي والتضامن دراسة ملفات 

 مسالالالتو  علالالالع الخاصالالالة االحتياجالالالات

 أو المتخصصالالالالالالالة الوالييالالالالالالالة اللجنالالالالالالالة

 قصالالالد البيالالالداغوجي النفسالالالي المجلالالالن

 وتوجياله المميمالة التكفالا صالي ة تحديد

 المتخصصالة المؤسسالات نحالو األطفال

 العاديالة األقسالا  أو الخاصالة األقسا  أو

 التالالي المزمالالة الفحوصالالات نجالالرا  بعالالد

 . حالة كا تقتضيها

 

 مسالالتو  ولتحسالالين ذلالال ، نعالال وفضالالم

 مديريالالة علالالع يتعالالين األطفالالال، توجيالاله

 تفعيالالا والتضالالامن االجتمالالاعي النشالالاط

الوالييالالالالالة للتربيالالالالالة الخاصالالالالالة  اللجنالالالالالة

المنشالالالالأة بموجالالالالب والتوجيالالالاله المهنالالالالي 

 333-03المرسالالالالالو  التنفيالالالالاليي رقالالالالالم 

 1424شالالعبان عالالا   12 فالالي   مالالؤّرخال

المتعلالق  2003أكتوبر سنة  8الموافق 

للتربيالالالالالة الخاصالالالالالة باللجنالالالالالة الوالييالالالالالة 

 والتوجيه المهني.

 

الترتيبووووات المتعلقووووة بفووووتح قسووووم  .3

 خارا

 يتم فتل قسم خا  حسب اآلتي:

انطمقا من نتايج تقييم التسجيمت،  -

تّعالالالالالد مديريالالالالالة النشالالالالالاط االجتمالالالالالاعي 

والتضالالالامن القالالالوايم االسالالالمية لفطفالالالال 

المعنيالالالين حسالالالب اإلعاقالالالة، لتشالالالخيص 

الحاجالالالالالة نلالالالالالع فالالالالالتل أقسالالالالالا  خاصالالالالالة، 

يق مالالالالالت المؤسسالالالالالات المكلفالالالالالة بالتنسالالالالال

بالتربية مالا قبالا المدرسالية والجمعيالات 

 الناشطة في هيا المجال واألوليا .    

يالالتم التنسالاليق بالالين مصالالالل مديريالالة  -

النشاط االجتماعي والتضامن ومديرية 

التربية لتعيين المؤسسة التعليميالة التالي 

يفالالتل بهالالا القسالالم الخالالا ، ويرّسالالم ذلالال  

بمقالالالالالالرر مشالالالالالالتر  يحالالالالالالدد المؤسسالالالالالالة 

المسالالتقبلة وطبيعالالة اإلعاقالالة والمسالالتو  

 الدراسي للقسم. 

 

للتيكير، فإن اإلعاقات التي يالتم التكفالا 

بهالالا فالالي األقسالالا  الخاصالالة هالالي اإلعاقالالة 

الحسالالالالالالالية )البصالالالالالالالرية والسالالالالالالالمعية(، 

واإلعاقالالالة اليهنيالالالة الخفيفالالالة بمالالالا فيهالالالا 

، واضالالالطراش التوحالالالد 21زوميالالالا يالتر

بدرجة خفيفة. كما أن األقسا  الخاصالة 

طفالالال المعالالوقين حسالاليا مالالن تسالالتقبا األ

مستو  تعليمي واحد، وعند االقتضالا  

مالالن مسالالتويين تعليميالالين متتالالاليين مالالن 

نفن المرحلة التعليميالة، علمالا أن عالدد 

التمميالالي الالالاليين يمكالالن أن يسالالالجلوا فالالالي 

( 8القسم الخا  يتالراود بالين ثمانيالة )

( 12تمميالالي كحالالد أدنالالع واثنالالع عشالالر )

تلميالالاليا كحالالالد أقصالالالع بالنسالالالبة لفطفالالالال 

عوقين سمعيا  أو بصريا، وبين ستة الم

( 10( تمميالالي كحالالد أدنالالع وعشالالرة )6)

تمميالالي كحالالد أقصالالع  بالنسالالبة لفطفالالال 

 ذوي نعاقة ذهنية خفيفة.

 

وبهالالالاليا الصالالالالدد، يتعالالالاليّن علالالالالع مالالالالدير 

 الخالالالالا  للقسالالالالم المسالالالالتقبلة المؤسسالالالالة
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 مميمالالالة بيداغوجيالالالة قاعالالالة تخصالالاليص

 والتجهيالالالالزات الوسالالالالايا علالالالالع تتالالالالوفر

 ألقسالالالالالا ا غالالالالالرار علالالالالالع الضالالالالالرورية،

 القسالم تسالجيا علياله يتعيّن كما. العادية

 لقطالالا  الرقميالالة األرضالالية فالالي الخالالا 

 مديريالالة تتالالولع بينمالالا. الوطنيالالة التربيالالة

 تالالوفير والتضالالامن االجتمالالاعي النشالالاط

 والتجهيالالالالالالالزات التعليميالالالالالالالة الوسالالالالالالالايا

 جردهالالالالالا ضالالالالالمان مالالالالالت المتخصصالالالالالة

 .وصيانتها

 

 االخاصة األقسام تأطير .4

 ومعلمالو ةأسالاتي الخاصة األقسا  يؤطر

 الالالدعم ومسالالتخدمو المتخصالالص التعلالاليم

 بقطالالالالا  الخاصالالالالة لفسالالالالم  تالالالالابعونال

 مديريالالالالة تعيالالالالنهم الالالالالوطني، التضالالالالامن

 والتضالالالالالالالامن، االجتمالالالالالالالاعي النشالالالالالالالاط

 مهالالامهم المالالؤطرون هالالؤال  ويمالالارس

 التعليميالالة المؤسسالالة مالالدير سالاللطة تحالال 

 لهالالالالالي  الالالالالالداخلي للنعالالالالالا  ويخضالالالالالعون

 .األخيرة

 

اط مدير النش علع يتعين الصدد، وبهيا

االجتمالالالاعي والتضالالالامن السالالالهر علالالالع 

عملية التوفيالف فالي المناصالب الماليالة 

لتالالأطير  2019المفتوحالالة بعنالالوان سالالنة 

 عمليالةاألقسا  الخاصالة، وتالدعيم هالي  ال

 المؤقالالالال  التشالالالال يا أجهالالالالزة باسالالالالت مل

 .المتوفرة

 

 ابالمرافقة المتعلقة الترتيبات .5

 المصالالاش الطفالالا حالالالة تسالالتدعي عنالالدما

 مرافقتاله ورةضالر اضطراش أو بإعاقة

 علالالع بنالالا  المدرسالالية، الحيالالاة بمرافالالق

 يالود  المعالالج، الطبيب من مؤكد رأي

 مرافالق بوضت طلبا المعني الطفا ولي

 النشالالالاط مديريالالالة لالالالد  تصالالالرفه تحالالال 

 مالدعوما يكون والتضامن، االجتماعي

 المعنالي التلميالي حاجة ياب  طبي بملف

 اسالالتمرارية لضالالمان المرافقالالة هالالي  نلالالع

 الطلالالب دراسالالة بعالالد. الحسالالن التمالالدرس

 النفسالالالالي المجلالالالالن رأي علالالالالع وبنالالالالا 

 الوالييالالالالالالالة اللجنالالالالالالالة أو البيالالالالالالالداغوجي

 النشالالالاط مديريالالالة تتالالالولع المتخصصالالالة،

 المرافالق تعيالين والتضالامن االجتماعي

 التالرخيص التربيالة مديريالة من وتطلب

 التعليميالالالة المؤسسالالالة نلالالالع بالالالالدخول لالالاله

 .المعني التلميي بها المسجا

 

 ساليماال المدرسالية الحيالاة مرافالق يتولع

 :يلي ما

 نلالالالع الالالالدخول فالالالي التلميالالالي مرافقالالالة -

 والتنقالا القسالم ونلع التعليمية المؤسسة

  مرافقها، بين

  عمله، تنعيم علع التلميي مساعدة -

 المهالالا  ننجالالاز علالالع التلميالالي مسالاعدة -

 الرسالالالم، التالالالدوين، الكتابالالالة،) التعلميالالالة

 وشالالرحها، المطروحالالة األسالالتلة تبسالاليط

 مشالالاركةال األسالالتاذ، يطلبالاله مالالا توضالاليل

 ،...( الفوج، أعمال في

 التربيالالالة نشالالالاط فالالالي التلميالالالي مرافقالالة -

  والرياضية، البدنية

 االسالالالالتراحة فالالالالي التلميالالالالي مرافقالالالالة -

 للتلميالي طارئ أي حدو  عند والتدخا

 المعني،

 الاقافيالة األنشالطة فالي التلميي مرافقة -

 وفالالي الترفيهيالالة واألنشالالطة والرياضالالية

 .االستكشافية الخرجات
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 الحيالالالاة مرافالالالق يلعالالالب عامالالالة، وبصالالالفة

 تعلالالم مسالالار فالالي هامالالا دورا المدرسالالية

 واالنالدماج زممياله مالت وتفاعلاله التلميي

 .  المدرسي الوسط في

 

 مرافالق بها يقو  التي المها  عن فضم

 المؤسسالالالالالة داخالالالالالا المدرسالالالالالية الحيالالالالالاة

 همالالالزة يكالالالون أن لالالاله يمكالالالن التعليميالالالة،

 فيمالالا أسالالرته وبالالين التلميالالي بالالين وصالالا

 والعميقيالالة التربويالالة الجوانالالب يخالالص

 .والتعلمية

 

 نلالع المدرسالية الحيالاة مرافق دخول نن

 مهمالالة فالي ونجاحالاله التعليميالة المؤسسالة

 أن يجالب اليي بالدعم مرهون المرافقة

 فالي البيداغوجيالة األسالرة قبالا مالن يلقا 

 جالالالالا  فوجالالالالود . التعليميالالالالة المؤسسالالالالة

 تمالالدرس تعيالالق التالالي الحالالواجز لتخطالالي

 نعاقالة، أو باضالطراش المصاش التلميي

 بالين الالتعلم فالي الفالر  تكافؤ نوضما

 . التمميي جميت

 

 مرافالالق دخالالول أن نلالالع ونعالالرا لالاليل ،

 فالالالالي مسالالالالتجدّ  أمالالالالر المدرسالالالالية الحيالالالالاة

 صالدور انتعالار وفالي التعليمي، نعامنا

 مالالدير علالالع الجانالالب، هالاليا يقالالنّن نالالصّ 

 مهّمتالالالاله تسالالالالهيا واألسالالالالاتية المؤسسالالالالة

 العالرول بتالوفير أدايهالا في ومساعدته

 التمالالالدرس أجالالالا مالالالن لعملالالاله، المناسالالالبة

 . المعني للتلميي العادي

 

 بالرعايووووووة المتعلقووووووة الترتيبووووووات .6

 ا النفسية وبالمرافقة الصحية

 من القانون رقم  93المادة  ألحكا  طبقا

ال عالالالا  ّشالالالو 18 فالالالي مالالالؤّرخال 18-11

، 2018 يوليالالو سالالنة 2الموافالالق  1439

والميكور أعم ، والتي تنص علالع أن 

الخاصالالالالالة  الدولالالالالالة تضالالالالالمن الشالالالالالروط

قالالة بالمراقبالالة والتكفالالا فالالي مجالالال المتعل

صالالالالالحة األطفالالالالالال الموضالالالالالوعين فالالالالالي 

المؤسسالالات، السالاليما منهالالا تلالال  التابعالالة 

للالالوزارة المّكلفالالة بالتضالالامن الالالوطني، 

فإن التكفا بالتمميالي ذوي االحتياجالات 

الخاصالالالالالالة يشالالالالالالما التكفالالالالالالا الصالالالالالالحي 

والنفسالالالالالالالالالي ومختلالالالالالالالالالف العمجالالالالالالالالالات 

الضالالرورية التالالي يتلقاهالالا التمميالالي مالالن 

سالالب حالتالاله ونعاقتالاله، هالالي  الفتالالة، كالالا ح

السيما نعادة تأهيا اضطرابات النطق 

 وتحسين وفايفهم. 

 

لالالاليل ، يتعالالالين علالالالع وحالالالدات الكشالالالف 

والمتابعالالالة للصالالالحة المدرسالالالية تنعالالاليم 

تالالالالالالدّخا األطبالالالالالالا  واالختصاصالالالالالاليين، 

وبرمجالالالالالة حصالالالالالص نعالالالالالادة التأهيالالالالالا 

والمرافقالالالة النفسالالالية الميقالالالة مالالالن أجالالالا 

االستفادة الكاملة منها، دون تفريط فالي 

 شطة التعلمية المدرسية المقررة. األن

 

الترتيبوووووووات المتعلقوووووووة بتكييووووووو   .7

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 

ة، فالالالإن بمالالالا يتماشالالالع وطبيعالالالة اإلعاقالالال

األقسالالالا  التالالالالي تسالالالالتقبا التمميالالالالي ذوي 
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نعاقة ذهنية خفيفة البالد أن تطبالق فيهالا 

 البرامج المعّدة لهي  الفتة من التمميي. 

ومالالن جهالالة أخالالر ، وجالالب العمالالا علالالع 

أن يسالالالتفيد التمميالالالي ذوو االحتياجالالالات 

الخاصالالة، مهمالالا كانالال  صالالي ة التكفالالا 

بهالالالم، مالالالن مختلالالالف األنشالالالطة الاقافيالالالة 

م أنشالالالطة اللّعالالالب والرياضالالالية، وتالالالدعي

والترفيالاله والتسالاللية، وترقيالالة نشالالالاطات 

المطالعة، وبرمجة الخرجات الميدانية 

االسالالتطمعية التالالي تسالالمل لهالالم بالالالتفتل 

علالع المحاليط الخالارجي، بالتنساليق مالالت 

القطاعالالالالات المعنيالالالالة، ال سالالالاليما قطالالالالا  

 الشباش والرياضة وقطا  الاقافة.

 

بوووووووالتقييم الترتيبوووووووات المتعلقوووووووة  .8

 المتحا ات المدرسيةاالبيداةوجي وا

عمالالالالالالم بأحكالالالالالالا  القالالالالالالرار الالالالالالالوزاري 

محالالر  عالالا   14 فالالي مالالؤّرخالمشالالتر  ال

 2003مارس سنة  17الموافق  1424

والمالالاليكور أعالالالم ، تخضالالالت مؤسسالالالات 

 واألقسالا  التربية والتعلاليم المتخصالص

 المعمالالالول اإلجالالالرا ات لالالالنفن الخاصالالالة

 مجالال فالي الوطنيالة التربيالة بوزارة بها

 للتمميالالي النسالالبةب واالمتحانالالات التقيالاليم

 نلالع وبالالنعر وعلياله،. حساليا المعوقين

 االحتياجالالالالات ذوي التمميالالالالي وضالالالالعية

 النشالالالاط مالالالدير علالالالع يتعالالالين الخاصالالالة،

 :يلي بما القيا  والتضامن االجتماعي

 ذوي التمميالالالالالالالالالي قالالالالالالالالالوايم نعالالالالالالالالالداد -

 المترشالالالالالحين الخاصالالالالالة االحتياجالالالالالات

 ومتابعالالالالالالالة المدرسالالالالالالالية لممتحانالالالالالالالات

 المعنية؛ المصالل مت التسجيا

 والتقنيالة البيداغوجيالة الدعايم توفير -

  المعنيين؛ للتمميي

 فالالالالي المناسالالالالبة بالتكييفالالالالات القيالالالالا  -

 .اإلعاقة حسب الفصلية االختبارات

 

 ال القيالا  التربيالة مالدير علالع يتعين كما

 :يلي بما سيما

 والالالالالالدعايم الوسالالالالالايا كالالالالالا تالالالالالوفير -

 نجرا  تسها التي والتقنية البيداغوجية

 االمتحانات؛

 ذوي التمميالالالالالالالي نعاقالالالالالالالة اةمراعالالالالالالال -

 نلع توجيههم عند الخاصة االحتياجات

 السالالالنة فالالالي المشالالتركين الجالالاليعين أحالالد

 الاانيالة السالنة شعب وفي ثانوي األولع

 ثانوي؛

 البصالرية اإلعاقالة ذي التلميي تخيير -

 أو بالبرايالالالالالا األجوبالالالالالة تحريالالالالالر بالالالالالين

 كتابتهالالا يتالالولع حالالارس علالالع بإمميهالالا

 .االختبار ورقة علع

 

 قد الوطنية التربية وزارة إنف للتيكير،

 بقبالالول يقضالالي اسالتاناييا نجالالرا  اتخاليت

 نعاقالالة ذوي االحتياجالالات ذوي التمميالالي

 أو( الالالالبكم والصالالالم المكفوفالالالون) حسالالالية

 أو(  21 تريزوميالالالالالالا) ذهنيالالالالالالة نعاقالالالالالالة
 فالي ينجحوا لم اليين التوحد اضطراش

 االبتالدايي التعلاليم مرحلالة نهايالة امتحان

 متوسالط،ال التعليم شهادة امتحان في أو

المسالالالالتو  األعلالالالالع نذا  نلالالالالع وانتقالالالالهم

تحصالالالاللوا علالالالالع  معالالالالدل سالالالالنوي عالالالالا  

بالنسبة لتمميالي  5/10يساوي أو يفو  

السنة الخامسة ابتدايي  أو علع  معالدل 

 10/20سالالنوي عالالا  يسالالاوي أو يفالالو  

 بالنسبة لتمميي السنة الرابعة متوسط.
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 بووووووووودعم المتعلقوووووووووة الترتيبوووووووووات .9

 االتمدرس

 الخاصالة االحتياجالات ذوي التمميي نن

 الخالالدمات مالالن االسالالتفادة فالالي أولالالع هالالم

 يتعالين لاليل ،. التمالدرس بالدعم المتعلقة

 علالالالع العمالالالا المتالالالدخلين جميالالالت علالالالع

 االحتياجالالالالالات ذوي التمميالالالالالي اسالالالالالتفادة

 : يلي مما الخاصة

 هالالالالالالالو كمالالالالالالالا المدرسالالالالالالالية المنحالالالالالالالة -

 قانونياً؛ عليه منصو 

 المحالالالالالاف ) المقدمالالالالالة المسالالالالالاعدات -

 التضالالالالالالامن نطالالالالالالار فالالالالالالي( المدرسالالالالالالية

 الوطني؛

 علالالع المتوازنالالة ال ياييالالة الوجبالالات -

 والتعلالالاليم التربيالالالة مؤسسالالالات مسالالالتو 

 المتخصصين؛

 المدرسي؛ النقا -

 التي الصحية الرعاية من االستفادة -

 المدرسية؛ الصحة تضمنها

 بمخالالالالالالاطر والتوعيالالالالالالة التحسالالالالالالين -

 فالالالي االجتماعيالالالة واآلفالالالات األمالالالرا 

 المدرسي؛ الوسط

 المتخصصة تالمؤسسا في اإليوا  -

 .الوطني التضامن لقطا  التابعة

 

 اوالتحسيس اإلعالم .10

 ندماج حول والتحسين اإلعم  يكتسي

 الخاصالالالالة االحتياجالالالالات ذوي األطفالالالالال

. المنشودة األهدال لتحقيق بال ة أهمية

 النشالالالالاط مالالالالديري علالالالالع يتعالالالالين لالالالاليل 

والتضالالالالالالامن ومالالالالالالديري  االجتمالالالالالالاعي

التربيالالالالالة تنعالالالالاليم عمليالالالالالات نعمميالالالالالة 

في الموضو  تشما جميالت وتحسيسية 

 المتدخلين، السيما:

مالالالالالالالالديري المؤسسالالالالالالالالات التعليميالالالالالالالالة  -

 واألساتية والمفتشين؛

بالالالاقي المسالالالتخدمين فالالالي المؤسسالالالات  -

 التعليمية؛

أوليالالالالا  التمميالالالالي ذوي االحتياجالالالالات  -

 الخاصة؛

 أوليا  التمميي اآلخرين. -

 

تكووووويت المووووّطريت فووووي مجووووال  .11

  التكفل بذوي االحتياجات الخاصةا 

يشكا التكوين أحالد المحالاور األساسالية 

فالالي تحسالالالين نوعيالالة الخدمالالالة والولالالالوج 

التالالدريجي فالالي االحترافيالالة فيمالالا تعلالالق 

بالتكفالالالالا بالتمميالالالالي ذوي االحتياجالالالالات 

الخاصة. ليل ، ومن أجا رفت مستو  

األدا  وتحيين المعارل العلمية، يتعين 

الحالالالالر  علالالالالع نشالالالالرا  المالالالالؤطرين، 

سالالالالالالالوا  كالالالالالالالانوا نداريالالالالالالالين )مالالالالالالالديرو 

ؤسسالالات التعليميالالة( أو بيالالداغوجيين الم

)األسالالالاتية والمفتشالالالون( فالالالي الالالالدورات 

التكوينية التي تنعمها قطاعات التربية 

الوطنيالالة والتضالالامن الالالوطني واألسالالرة 

 والصحة والسكان.

 

تنسيق بالين أسالم  التفتالي  كما يجب ال

التابعة للتربية الوطنية وبالين المفتشالين 

  التقنيالالين البيالالداغوجيين التالالابعين لقطالالا

التضالالالالالامن الالالالالالوطني لوضالالالالالت بالالالالالرامج 

زيالالالارات ميدانيالالالة توجيهيالالالة وتكوينيالالالة 

لفايدة أساتية ومعلمي األقسالا  الخاصالة 

للمعالالالالوقين سالالالالمعيا وبصالالالالريا. وتبقالالالالع 

مسالالالالؤولية متابعالالالالة األقسالالالالا  الخاصالالالالة 

بالتمميي ذوي اإلعاقة اليهنيالة الخفيفالة 

 لقطا  التضامن الوطني.
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. التوووووودابير المتعلقووووووة بووووووالتكويت 12

شوووووخار ذوي اإلعاقوووووة لألالمهنوووووي 

 الجسديةا

فالالي نطالالار تطبيالالق أحكالالا  القالالانون رقالالم 

صالالالفر عالالالا   16 فالالالي مالالالؤّرخال 08-07

 2008 سنة فبراير 23الموافق  1429

المتضالالمن القالالانون التالالوجيهي للتكالالوين 

 4والتعلالالاليم المهنيالالالين، ال سالالاليما المالالالادة 

، تتكفالالالا وزارة التكالالالوين والتعلالالاليم منالالاله

تأهيالالالا األشالالالخا   المهنيالالالين بضالالالمان

اقالالالة الجسالالالدية قصالالالد مالالالنحهم ذوي اإلع

كفا ات مهنية تسمل لهم باالندماج فالي 

سالالالالالالو  الشالالالالالال ا أو خلالالالالالالق مؤسسالالالالالالة 

 اقتصادية.

 

 طبيعة اإلعاقة المتكفل بهاا   -1.12

يفالالتل التسالالجيا لمتابعالالة تكالالوين مهنالالي 

 لفشخا :

)سالالالو  التركيالالالالب  المعووووقيت حركيوووا -

الجسالالمي، التشالالالو  المكتسالالب، عواقالالالب 

 حالالواد  المالالرور، التهالالاش العضالالمت،

عجز ذو أصا دمالاغي، الشاللا، الشاللا 

 النصفي(،   

 السالالالالمت، نقالالالالص) سوووومعيا المعوووووقيت -

 ،(البكم الصم

 البصالالالر، نقالالالص) بصوووريا المعووووقيت -

 (.والمكفوفون

 

تسوووجيل و توجيوووإل األشوووخار  -2.12

المعوووووقيت جسووووديا لمتابعووووة تكووووويت 

 مهنيا

 أن يجالالب التسالالجيا، ملالالف عالالن فضالالم

 طبيالا ملفالا جسديا المعا  الشخص يقد 

 طالرل مالن عليه مصادقا اإلعاقة ب يا

 اهالالالالي علالالالالع وبنالالالالا  المعالالالالالج، الطبيالالالالب

 جسالديا المعالا  المترشالل يوجه الملف،

التخصالالالالالالص ونمالالالالالالط التكالالالالالالوين  نحالالالالالالو

المميمالالين إلعاقتالاله، ويالالتم التوجيالاله مالالن 

طالالرل لجنالالة متعالالددة المهالالا  تضالالم كالالم 

من طبيب، مستشار التوجياله، مخالتص 

نفساني وأستاذ مكّون ب ر  مسالاعدة 

ن للتوفيالالالق بالالالين قدراتالالاله طالالالالب التكالالالوي

متطلبالالالالالات  والفكريالالالالالة مالالالالالتالجسالالالالالدية 

 التخصص المرغوش.

 

األولويوووة إلدمووواك األشوووخار   -3.12

المعوووقيت جسووديا فووي الفوورور العاديووة 

  : للتكويت

تعطالالالع األولويالالالة إلدمالالالاج األشالالالخا  

المعالالوقين جسالالديا فالالي الفالالرو  العاديالالة 

بكالالالالالا مؤسسالالالالالات التكالالالالالوين والتعلالالالالاليم 

ؤسسالالالالات المهنيالالالالين، ويوّجالالالاله نلالالالالع الم

المتخصصة الشباش المعوقالون جسالديا 

ة خاصالالة الالاليين يتطلالالب تكالالوينهم مرافقالال

وذلالال  طبقالالا ألحكالالا  المرسالالو  التنفيالاليي 

            فالالالالالالالالالالي مالالالالالالالالالالؤّرخال 184-16رقالالالالالالالالالالم 

     الموافالالالالالق 1437رمضالالالالالان عالالالالالا   17

، الالالاليي يحالالالدد 2016سالالالنة  يونيالالالو 22

مهالالالا  وكيفيالالالات تنعالالاليم وسالالالير مراكالالالز 

ة تخصصالالتكوين المهني والتمهين الم

 لفشخا  المعوقين جسديا.

 

التكويت في المراكز الجهويوة  -4.12 

المتخصصووووة لألشووووخار المعوووووقيت 

 جسدياا

يوجه الشالاش المعالا  جسالديا نحالو أحالد 

  المراكالالالالالالالز الجهويالالالالالالالة المتخصصالالالالالالالة 

المتواجالالالالالدة بكالالالالالا مالالالالالن  (5) الخمسالالالالالة
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واليالالات األغالالواط، الجزايالالر، سالالكيكدة، 

 بومرداس وغليزان.

 

ة، وقصد ت طية كافالة المنالاطق الجهويال

تالالالم نلحالالالا  الواليالالالات المجالالالاورة لهالالالي  

الجهويالالالالة بموجالالالالب القالالالالرار المراكالالالالز 

شالالّوال عالالا   25 فالالي مالالؤّرخالالالوزاري ال

، 2018يوليالالو سالالنة  9الموافالالق  1439

الج رافيالالالة  والالالاليي يحالالالدد المقاطعالالالات

التكالالالالوين  المتخصصالالالالة فالالالاليللمراكالالالالز 

المهني والتمهين لفشالخا  المعالوقين 

جسديا ب ية التكفالا بتكالوين األشالخا  

عالالالوقين جسالالالديا حسالالالب كالالالا منطقالالالة الم

بالشالالر ، ال الالرش، الوسالالط والجنالالوش، 

حسالالالب قالالالرش الواليالالالات مالالالن المركالالالز 

 الجهوي.

 

االمتيووووووووووووازات الممنوحووووووووووووة  -5.12

 لألشخار المعوقيت جسدياا

يتيل القطا  عدة امتيازات لفشالخا  

 المعوقين جسديا السيما:

مالالالالنل األولويالالالالة للشالالالالباش المعالالالالوقين  -

جسالالالالالالالالديا طالالالالالالالالالبي التكالالالالالالالالوين فالالالالالالالالي 

 صات المميمة مت نعاقتهم؛التخص

االسالالتفادة مالالن رخصالالة فالالي مسالالتو   -

الالالدخول المطلالالوش ال تتجالالاوز سالالنة فالالي 

 ؛3و 2و 1مستويات التأهيا 

عالالد  نخضالالا  األشالالخا  المعالالوقين  -

جسالالديا لشالالرط السالالن األقصالالع بالنسالالبة 

 لنمط التكوين عن طريق التمهين؛

نعفالالالا  الشالالالاش المعالالالو  جسالالالديا مالالالن  -

 اختبارات ومسابقات الدخول؛

 30االستفادة من مدة اضافية تقدر بـ  -

 دقيقة في اختبارات نهاية التكوين؛

نمكانيالالالة اسالالالتتنال التكالالالوين بالنسالالالبة  -

للمتربصالالالين المعالالالوقين جسالالالديا الالالاليين 

 انقطعوا عن تكوينهم ألسباش صحية.

 

تحسوووووويت  ووووووروف التكفوووووول   -6.12

باألشووووخار المعوووووقيت جسووووديا فووووي 

 المّسسات التكوينيةا

ين والتعلاليم المهنيالين يسهر مدير التكالو

علالالع تالالوفير كالالا الشالالروط الضالالرورية 

لضالالالمان تكالالالوين نالالالاجت وفعالالالال لالالاليوي 

اإلعاقة الجسدية والمبادرة بكا نجالرا  

نه ضالالالالمان راحالالالالة ورفاهيالالالالة أمالالالالن شالالالال

متربصالالالي التكالالالوين المهنالالالي مالالالن ذوي 

اإلعاقالالالة الجسالالالدية، سالالاليما مالالالن خالالالمل 

التنسالاليق مالالت القطاعالالات المعنيالالة قصالالد 

وذلالال  مالالن تالالدعيم التكفالالا بهالالي  الفتالالة، 

خمل توفير متدخلين متخصصالين فالي 

 الميدان االجتماعي والطبي والنفسي.

كمالالالا يجالالالب العمالالالا علالالالع الرفالالالت الالالالدايم 

لمستو  المستخدمين المكلفالين بتالأطير 

المتربصالالالالين ذوي اإلعاقالالالالة الجسالالالالدية 

سالالالاليما المكالالالالونين، وذلالالالال  مالالالالن خالالالالمل 

مشالالالالالالاركتهم المسالالالالالالتمرة فالالالالالالي دورات 

التكوين والرسالكلة التالي تنعمهالا شالبكة 

الهندسالالة البيداغوجيالالة لقطالالا  التكالالوين 

 والتعليم المهنيين.

 

نن نجالالالالالالالاد التكفالالالالالالالا بالتمميالالالالالالالي 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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صّب في تحسالين تمالدرس بأي نجرا  ي

األطفالالالالال ذوي االحتياجالالالالات الخاصالالالالة 

ضالالمانا لحقهالالم الدسالالتوري فالالي التربيالالة 

والتعلالالاليم والتكالالالوين. وننالالالا نعتمالالالد علالالالع 

حسن تقديركم وحّسكم اإلنساني الرفيت 

فالالالالالي تطبيالالالالالق التالالالالالدابير واإلجالالالالالرا ات 

المالالالاليكورة علالالالالع جميالالالالت المسالالالالتويات 

لتجسالالاليد شالالالعار المدرسالالالة التالالالي نصالالالبو 

ت نوعيالالالالة، نليهالالالالا، وهالالالالي مدرسالالالالة ذا

ضامنة لإلدماج وجامعالة لكالا التمميالي 

 بكا اختمفاتهم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عا  محرّ  3حرر بالجزاير في 

 .2019سبتمبر سنة  3الموافق  1441

 

 الوطنية وزير التربية

 بلعابد عبد الحكيم

 واألسرة الوطني التضامت وزيرة

 المرأة وقضايا

 الدالية ةنية

 المهنييت عليموالت التكويت وزير

 بلخير موسى دادة

 وءصالح والسكان الصحة وزير

 المستشفيات

  ميراوي محمد
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية

 

    يـوووـف موووّّر ر  ـقووورار وزاري مشتووو

  ـالموافوو 1441ذي الحجووة عووام  13

ل ويوووتمم ، يعووودّ 2020ةشوووت سووونة  2

فوي  مّّر   الالقرار الوزاري المشتر

 1436األولوووووووى عوووووووام  ىجمووووووواد 26

 2015موووووارس سووووونة  17الموافووووو  

والمتضوومت تصووني  المركووز الوووطني 

إلدموووووواك االبتكووووووارات البيداةوجيووووووة 

وتنمية تكنولوجيات اإلعالم واالتصال 

فووووووي التربيووووووة وشووووووروط االلتحووووووا  

  بالمناصب العليا التابعة لإل.

 

 نّن الوزير األول،

 ووزير المالية،

 بية الوطنية،ووزير التر

 

م ـالالالـبمقتضالالالع المرسالالالو  الرياسالالالي رق -

رمضالالالان  17فالالالي  مالالالؤّرخال 07-307

سالالنة سالالبتمبر  29الموافالالق  1428عالالا  

مالنل الزيالادة اليي يحدد كيفيات  2007

لشالالاغلي المناصالالب العليالالا  االسالالتداللية

فالالي المؤسسالالات واإلدارات العموميالالة، 

 ،منه 13السيما المادة 

 

 وبمقتضالالالع المرسالالالو  الرياسالالالي رقالالالم -

  فالالالالي أول جمالالالالاد مالالالالؤّرخال 19-370

           الموافالالالالالالالالالالق 1441األولالالالالالالالالالع عالالالالالالالالالا  

والمتضالالالمن  2019ديسالالالمبر سالالالنة  28

 الوزير األول،تعيين 

 

المرسالالالو  الرياسالالالي رقالالالم ي وبمقتضالالال -

فالالي أول ذي القعالالدة  مالالؤّرخال 20-163

يونيالالالو سالالالنة  23الموافالالالق  1441عالالالا  

والمتضالالالالالمن تعيالالالالالين أعضالالالالالا   2020

 ،الحكومة، المعّدل والمتّمم

 

وبمقتضالالالع المرسالالالو  التنفيالالاليي رقالالالم  -

ربيالت األول  29فالي  مؤّرخال 265ـ94

سالالالبتمبر سالالالنة  6الموافالالالق  1415عالالالا  

الالاليي يحالالدد صالالمحيات وزيالالر  1994

 التربية الوطنية،

 

مقتضالالالع المرسالالالو  التنفيالالاليي رقالالالم وب -

رمضالان عالا   15في  مؤّرخال 95-54

 1995فبراير سنة  15الموافق  1415

 المالية، اليي يحدد صمحيات وزير

 

مقتضالالالع المرسالالالو  التنفيالالاليي رقالالالم بو -

عالالالا   شالالالّوال 8فالالالي  مالالالؤّرخال 03-471

 2003ديسمبر سالنة  2الموافق  1424

نشا  مركز وطني إلدماج نوالمتضمن 

البيداغوجيالالالالالالالة وتنميالالالالالالالة  االبتكالالالالالالارات

تكنولوجيالالالات اإلعالالالم  واالتصالالالال فالالالي 

 التربية وتنعيمه وعمله،

 

وبمقتضالالالع المرسالالالو  التنفيالالاليي رقالالالم  -

ا    عالالمحالالرّ  11فالالي  مالالؤّرخال 08-04

 2008ينالالاير سالالنة  19الموافالالق  1429

والمتضالالمن القالالانون األساسالالي الخالالا  

بالالالالالالالالالموففين المنتمالالالالالالالالين لفسالالالالالالالالم  

المشالالالتركة فالالالي المؤسسالالالات واإلدارات 

 المعّدل والمتّمم،، العمومية
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المرسالالالو  التنفيالالاليي رقالالالم  وبمقتضىىى  -

عالالا   شالالّوال 11فالالي  مالالؤّرخال 315ـالال08

تالالالالالالوبر سالالالالالالنة أك 11الموافالالالالالالق  1429

 األساسىىى  والمتضالالالمن القالالالانون 2008
 لألسىك  المنتمىين بالموظفين الخاص
 المعىىى    الوطنيىىى   بالتربيىىى  الخاصىىى 
م   والمتم 

 

وبمقتضالالالع المرسالالالو  التنفيالالاليي رقالالالم  -

 رمضالان عالا  5في  مؤّرخال 14-193

 2014يوليالالالو سالالالنة  3الموافالالالق  1435

الالالاليي يحالالالدد صالالالمحيات المالالالدير العالالالا  

اإلصالالالالالالالالمد وللوفيفالالالالالالالالة العموميالالالالالالالالة 

 اإلداري،

 

ـ وبمقتضع القرار الوزاري المشالتر  

 1427ربيت األول عالا   3في  مؤّرخال

الالالاليي  2006أبريالالالا سالالالنة  2الموافالالالق 

يحدد التنعيم الداخلي للمركالز الالوطني 

إلدماج االبتكارات البيداغوجية وتنمية 

تكنولوجيالالالات اإلعالالالم  واالتصالالالال فالالالي 

 التربية،

 

تر  ـ وبمقتضع القرار الوزاري المشال

األولالالع عالالا   جمالالاد  26فالالي  مالالؤّرخال

 2015مارس سنة  17الموافق  1436

 الالالوطني والمتضالالمن تصالالنيف المركالالز

 ة ـــداغوجيــارات البيــكـاالبت إلدماج

 

 

 

 

 

 

ة تكنولوجيالالالالالالالات اإلعالالالالالالالم  ــالالالالالالالـوتنمي

واالتصالالالالالال فالالالالالي التربيالالالالالة وشالالالالالروط 

 ،االلتحا  بالمناصب العليا التابعة له

 

 اأتييقّررون ما ي

 

: يعّدل هيا القالرار ويالتمم األولىالمادة 

فالي  مالؤّرخالقرار الوزاري المشتر  ال

 1436األولالالالالالالالع عالالالالالالالا   جمالالالالالالالاد  26

 2015مالالالالالالارس سالالالالالالنة  17الموافالالالالالالق 

والمتضالالمن تصالالنيف المركالالز الالالوطني 

تنمية وإلدماج االبتكارات البيداغوجية 

تكنولوجيالالالات اإلعالالالم  واالتصالالالال فالالالي 

التربيالالة وشالالروط االلتحالالا  بالمناصالالب 

 عة له. العليا التاب

 

 3م أحكالا  المالادة : تعالّدل وتالتمّ 2المادة 

 مالؤّرخمن القرار الوزاري المشتر  ال

 1436األولالالالع عالالالا   جمالالالاد  26فالالالي 

 2015سالالالالالالنة مالالالالالالارس  17الموافالالالالالالق 

 ر كما يأتي:والميكور أعم ، وتحرّ 

 

تحالالالدد الزيالالالادة االسالالالتداللية  :3المالالالادة س

للمناصالالالالالب العليالالالالالا التابعالالالالالة للمركالالالالالز 

ات الالالالالالالالالالالوطني إلدمالالالالالالالالالالاج االبتكالالالالالالالالالالار

وتنميالالالالالة تكنولوجيالالالالالات  البيداغوجيالالالالالة

 اإلعم  واالتصال في التربية وشروط 
  



 

 

 

 : االلتحا  بها، طبقا للجدول أدنا 

المّسسة 

 العمومية

المناصب 

 العليا

 التصني 
 التعييت طريقة شروط االلتحا  بالمناصب

 القسم الصن 
المستوى 

 السلّمي

ادة الزي

 االستداللية

المركز 

الوطني 

إلدماج 

االبتكارات 

 البيداغوجية

وتنمية 

تكنولوجيات 

اإلعم  

واالتصال 

 في التربية

 ................................................. (بدون ت يير)  ................................................ مدير

مدير 

 مساعد
 605     2 أ

أو رتبالالة  األقالالا،علالالع  رييسالالي،رل ـالال متصالال

سالالالالنوات مالالالالن  (3) ثالالالالم  ة، يابالالالال معادلالالالال

 الخدمة الفعلية بهي  الصفة،

 

ـ مهندس رييسي فالي اإلعالم  اآللالي، علالع 

( سالنوات مالن الخدمالة 3) األقا ياب  ثالم 

 الفعلية بهي  الصفة،

 

يابالالال  ، رلصالالالـالالال متصالالالرل محلالالالا أو مت

( سنوات من الخدمالة الفعليالة بهالي  8ثماني)

 الصفة،

 

 مهنالالدس دولالالة فالالي اإلعالالم  اآللالالي، يابالال  ـالال

ات من الخدمة الفعلية بهالي  ( سنو8) ثماني

 .الصفة

 قرار من الوزير

 س.............................................................. )الباقي بدون ت يير( .....................................................................

3
4
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الجريدة القرار في  هيا ينشر ا3المادة 

الّرسالالالالالالالمية للجمهوريالالالالالالالة الجزايريالالالالالالالة 

  .ةة الشعبيّ يمقراطيّ الدّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذي الحجة عا   13 ر بالجزاير فيحرّ 

 .2020غش  سنة  2الموافق  1441

 

 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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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 

 موّّر  192-20سوم رئاسي رقوم مر
 1441فووووووي أول ذي الحجوووووووة عوووووووام 

، 2020يوليوووووو سووووونة  22الموافووووو  
حويوول اعتموواد ءلووى ميزا يووة يتضوومت ت

 تسيير وزارة التربية الوطنية.
 
 ريين الجمهورية، ننّ 
 

 ـ بنا  علع تقرير وزير المالية،
 

ـ وبنا  علالع دسالتور، الساليّما المادتالان 
 )الفقرة األولع( منه، 143و 6ـ91
 
 17-84وبمقتضالالالالالع القالالالالالانون رقالالالالالم  -
 1404عالالالالا   شالالالالّوال 8فالالالالي  مالالالالؤّرخال

والمتعلالق  1984يوليو سنة  7الموافق 
 المتّمم،وبقوانين المالية، المعّدل 

 
 14-19وبمقتضالالالالالع القالالالالالانون رقالالالالالم  -
ربيالالالت الاالالالالاني عالالالالا   14فالالالالي  مالالالؤّرخال

ديسالالالالالمبر سالالالالالنة  11الموافالالالالالق  1441
والمتضمن قالانون الماليالة لسالنة  2019
2020، 

 
 07-20وبمقتضالالالالالع القالالالالالانون رقالالالالالم  -
 1441عالالالا   شالالالّوال 12فالالالي  مالالالؤّرخال

 2020يونيالالالالالالالالو سالالالالالالالالنة  4الموافالالالالالالالالق 
تضالالالمن قالالالانون الماليالالالة التكميلالالالالي والم
 ،2020لسنة 
 

 مؤّرخـ وبمقتضع المرسو  الرياسي ال
 1441جمالالالالاد  الاانيالالالالة عالالالالا   2فالالالالي 

 2020سالالالالالالالنة  ينالالالالالالالاير 27الموافالالالالالالالق 
والمتضالالالالالالالمن توزيالالالالالالالت االعتمالالالالالالالادات 
المخصصالالالالالالالالة لميزانيالالالالالالالالة التكالالالالالالالالاليف 
المشتركة من ميزانية التسيير بموجالب 

 ،2020قانون المالية لسنة 

التنفيالالاليي رقالالالم  وبمقتضالالالع المرسالالالو  -
جمالاد  الاانيالة  2فالي  مالؤّرخال 17ـ20
جالالانفي سالالنة  27الموافالالق  1441عالالا  
والمتضمن توزيالت االعتمالادات  2020

المخصصة لوزير التربية الوطنية من 
ميزانية التسيير بموجب قالانون الماليالة 

 .2020لسنة 
 

 ياأتي يرسم ما
 

من ميزانيالة سالنة  عيل  ا المادة األولى
ستة ممييالر دينالار  اعتماد قدر  2020

دج( مقياّلالالالالالد فالالالالالالي  6.000.000.000)
 ميزانية التكاليف المشتركة وفي البالاش

 - س نفقالالالالالالات محتملالالالالالالالة 91-37 رقالالالالالالم
 احتياطي مجّمتس.

 
يخصالالالص لميزانيالالالة سالالالنة  ا 2الموووادة 
اعتماد قدر  ستة ممييالر دينالار  2020

دج( يقياّلالالالالالالد فالالالالالالالي  6.000.000.000)
ميزانيالالة تسالاليير وزرة التربيالالة الوطنيالالة 

سالمصالالالالل  04ـالالال46البالالالاش رقالالالم وفالالالي 
منحالالالالة  - الممركزيالالالالة التابعالالالالة للدولالالالالة

مدرسالالالالالالية خاصالالالالالالة لفايالالالالالالدة التمميالالالالالالي 
 المعوزينس.

 
يكلف وزير المالية ووزيالر  ا 3المادة 

التربيالالالة الوطنيالالالة، كالالالا فيمالالالا يخصالالاله، 
بتنفيالالي هالاليا المرسالالو  الالاليي ينشالالر فالالي 
الجريالالالالالالالالالدة الّرسالالالالالالالالالمية للجمهورياّلالالالالالالالالة 

  .ةعبيّ يمقراطيّة الشّ الجزايريّة الدّ 
 

حرر بالجزاير في أول ذي الحجة عا  
 .2020يوليو سنة  22الموافق  1441

 
 رئيس الجمهورية
 عبد المجيد تبون
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رةــيكـــم  
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رةــيكـــم  
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رةــيكـــم  
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 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية
 الوطنية التربية وزارة

 
 ةــــــدرسيــامل اتــــللمطبوع ينــــالوط وانـــالدي

 يالبيداغوج والنشر للتوزيع الوالئي املركز

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

 
 اشتـراك بطاقـة

 
 

ـــــا ــــة الرمسيــــة النشــــر  يف االشــــ ا  أطلــــ  أسفلـــــ  املمضــــي أن     الوطنيــــة لل بي
 :التالية املعلومات حس  20.... املدنية للسنة

 
 ................: ....................................... االسم. 
 ...............: ........................................ اللق . 
 ................: ....................................... العنوان. 
 .................: ...................................... اهلاتف. 
 .........: .......................................... النسخ عدد. 
 

 .دج 200 قيمت  بريدي بصك الطل  هذا يرفق
 

 اإلمضاء                                           
 
 
 

 

 


