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يحدد  2021ساانة  فبراير 18الموافق  1442رجب عام  6مؤرخ في  قرار

القااائمااة االسااااااميااة ألعضااااااااا  مجلس  دارة المعهااد الوطني للبحااث في 

 .................................................................................التربية.
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عام  26مؤرخ في  قرار ية  ثان نة  فبراير 9الموافق  1442جماد  ال ساااااا

 ..................(......2020-2019) ، يتضمن  نشا  مدارس ابتدائية2021

 

 التسيير المالي -9

 

         الموافق 1442جمااااد  الثاااانياااة عاااام  7 مؤرخ في 169رقم  منشووووووور

 ........يتعلق بترشيد النفقات العمومية والتحكم فيها، 2021جانفي سنة  21

 

 

88 

 

 

 

 

 

90 

 

 

 

103 

 

 

110 

 

 

134 

 

 

159 

 

 

172 

 

 

197 

 

 

 

 

243 

  



7 

                 فوووي موووؤر   تووونوووفووويووو ي مووورسوووووووووو 

 1442 عووووا  األولوووو  جووووموووواد  29

، 2021سوووووونووة  جووانفي 13 الموافق

 التربية بوزارة مها  إنهاء يتضوووومن

  .الوطنية

 

 يـااف ؤّرخـاام يذيـااتنف ومـاامرس بموجب

 الموافق 1442 األولى عام جماد  29

نة  جانفي 26 تنهى مهام  ،2021ساااااا

 ،دة والسااااااادة استية أسااااااما همالساااااايّ 

 : الوطنية التربية بوزارة

 

، بصااافتف مفتشاااا، رالهادي بن مختا -

ن ــم دا ــابت ،وــا  الهيكــبب  لغــبس

 .2020 سنة أكتوبر 10

ها مفتشاااااااة  - كة لوناس، بصاااااافت ملي

بالمفتشااية العامة للبيداغوجيا، إلحالتها 

 على التقاعد.

لخضاااار زويدي، بصاااافتف مفتشااااا،  -

 إلحالتف على التقاعد.

مصاااطفى بلعباس، بصااافتف مفتشاااا  -

بالمفتشااااااية العامة للبيداغوجيا، إلعادة 

  دماجف في رتبتف األصلية،

سااااايدعلي دعاس، بصااااافتف مفتشاااااا  -

عادة إل بالمفتشااااااية العامة للبيداغوجيا،

 في رتبتف األصلية. ف دماج

أمحمد ضااايف ب، بصااافتف مفتشاااا  -

عادة إلللبيداغوجيا، بالمفتشااااااية العامة 

  دماجف في رتبتف األصلية. 

 

 

 

 

 

                  فوووي موووؤر   تووونوووفووويووو ي مووورسوووووووووو 

 1442 عوووا  الثوووانيوووة جمووواد  12

 ،2021 سوووووونووة جووانفي 26 الموافق

 بالدراسات مكل ف مها  إنهاء يتضمن

  .الوطنية التربية بوزارة والتلخيـص

 

 يـااف ؤّرخـاام ذيـااـااتنفي مرسوم بموجب

 الموافق 1442 عام الثانية جماد  12

نة جانفي 26  مهام تنهى ،2021 ساااااا

 مكلّفا بصاافتف سااالم، بن السااعيد الساايّد

 التربية بوزارة والتلخي  بالدراسااات

 .الوطنية

 

 

 

خ ا ـ يـتنفي ا ـومـمرس  يـف ا ـمؤر 

 1442 عوووا  الووثوووانوويوووة جوومووواد  12

 ،2021سوووووونوووة  جوووانفي 26 الموافق

 للتربية مديرين مها  إنهاء يتضمنا 

  .الواليات بعض في

 

 يـااف ؤّرخـاام يذيـااتنف ومـاامرس بموجب

 الموافـق 1442 عام الثانية جماد  12

 مهام تنهـاااااااى ،2021سانة  يجانف 26

 أسااما هـاااااااام، استية والسااادة الساايّدات

 الواليات في للتربية مديرين بصفتهـاااام

 : التقاعد على إلحالتهم استية،

 باتنة، والية في بلقاضي، ـ جمال

 بجاية، والية في بادر، ـ براهيم

 تيارت، والية في بوكابوس، ـ حدودة

 غرب-الجزائر في قايد، صااااااونية -

 الجزائر(، )والية

عزيز عباااد - ل  والياااة في بزالاااف، ا

  سطيف،
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 سعيدة، والية في حمانة، ـ سمية

  قالمة، والية في قديري، ـ مراد

 قسنطينة، والية في بوهالي، محـمد ـ

هرة بن - عربي، شااااااا ل  والياااة في ا

  مستغانم،

 معسكر،  والية في بشالغم، يحيى -

 ورقلة، والية في رياح، رابل -

 وهران، والية في سليماني، ـ أرزقي

 برج والية في شااااااهاب، صااااااالل -

 .بوعريريج

 

 يـااف ؤّرخـاام ذيـااتنفي ومـاامرس بموجب

 الموافق 1442 عام الثانية جماد  12

 مهام تنهى ،2021 ساااااانة جانفي 26

 أسااااما هم، استية والسااااادة الساااايّدات

 الواليات للتربيـااااة في مديرين بصفتهم

 : استية

 أدرار، والية في بومعيزة، الحق عبد ـ

  بشار، والية في جغابة، الطيب ـ

فة، والية في ريمان، بشااااااير -  الجل

 ،2019سنة  سبتمبر 8 من ابتدا 

 سااااايدي والية في بوعزغي، ميلود -

 بلعباس،

 عنابة، والية في عياشي، ـ أحمد

  المدية، والية في بولحبال، أسما  ـ

 في سااااااتوتي، ثوريا  يمان بهيجة -

  تيسمسيلت، والية

 تيبازة، والية في زيكارة، ـ صورية

 ميلة، والية في كرامشة، ـ سعاد

 عين والياااة في عيااادون، زوليخاااة -

 .تموشنت

 

 

 

 رجب 8 في مؤر   تنفي ي مرسوووووو 

 سووونة فبراير 20 الموافق 1442 عا 

 مكل فة مها  إنهاء يتضوووووومن ،2021

 التربية بوزارة والتلخيص بالدراسات

  .الوطنية

 

   يـااـااف ؤّرخـااـاام تنفيذي مرسوم بموجب

               الاااامااااوافااااق 1442 عااااام رجااااب 8

 مهام تنهى ،2021 ساااااانة فبراير 20

 مكلّفة بصااافتها عثمانية، أساااية السااايّدة

 التربية بوزارة والتلخي  بالدراسات

 .طلبها على بنا  الوطنية،

 

 

 

                 فوووي مووورسوووووووووو  تووونوووفووويووو ي موووؤر  

 1442 ا ـووـووع ةـووـووانيـووـووالث جماد  18

ـوافـالم ـ ل فبراير سنة ـ ، 2021ـق أو 

سات بوزارة  يتضمن تعيين مديرة درا

  التربية الوطنية.

 

يذيبموجب       في مؤّرخ مرسااااااوم تنف

الموافـق  1442 عام الثانية جماد  18

، تعيّن السااايّدة 2021أّول فبراير سااانة 

كريمة مقدم، مديرة للدراساااات بوزارة 

  التربية الوطنية.

 

  



9 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية

 األمين العا 

 /و.ت.و/أ.ع.78الرقم: 

 

 والسادة مديرو التربيةالسيدات 

                                                                                       

الموضوووووووتف االبتفال برأس السوووووونة 

 )يناير(. 2971االمازيغية 

 

( بااطااااقاااات 03ثااالث ) الووموورفووقووواتف

 بيداغوجية.

 

يسااتعد الشااعب الجزائري إلحيا  رأس 

"يناير" المصاادف لـ السانة االمازيغية 

جانفي من كو سنة، ويساهم قطاع  12

التربية الوطنية في تخليد هذه المناساابة 

بتنظيم أنشطة بيداغوجية وثقافية وفنية 

من أجااو غرس االعتزاز بااالموروث 

التااااريخي والثقاااافي والحضااااااااااري 

 المتنوع لبالدنا عند الناشئة.

 

يعد االحتفال بيناير مرجعا مشااااااتركا 

جزائريين، يهااادف  لى بين جميع ال

ترقية و براز البعد األمازيغي بمختلف 

مكونااااتاااف )اللغاااة والثقاااافاااة والعمق 

التاريخي واالنثروبولوجي( وترساااااي  

مقومااات الهويااة الوطنيااة بمركباااتهااا 

الثالث المتمثلة في اإلساااااالم والعروبة 

 واالمازيغية. 

 

وفي هذا الصااادد، أطلب منكم تساااطير 

بة، عب ناساااااا بالم نامج ثري  فة بر كا ر 

المؤسسات التربوية بمراحلها الثالث، 

الوقاااائياااة من  مع التقياااد بااااإلجرا ات

فيروس كوروناااا التي ين  عليهاااا 

البروتوكول الوقائي الصاااااحي للدخول 

، وذلك خالل 2020/2021المدرساااي 

 جاااانفي 12 لى  9الفترة الممتااادة من 

، يتمحور حول المجاالت 2021 سااااانة

 : استية

 

 المجال البيداغوجي -

 

تقديم درس حول المناساااااابة صاااااابيحة 

نة جانفي 11و 10يومي  ، 2021 ساااااا

يتناول القيم االجتماعية واالقتصااااااادية 

يماااة األر   ق براز  مع   للاااذكر ، 

والحفاااال على البيئاااة في الموروث 

الثقافي األمازيغي ويمكن االسااااااتئناس 

في ذلاااك باااالبطااااقاااات البياااداغوجياااة 

 المرفقة.

 

 المجال الثقافي والفني -

 

يا ية، لهيرة الق قاف طة ث م بتنظيم أنشاااااا

نة جانفي 11و 10يومي  ، 2021 ساااااا

كعر  أفالم وثاااائقياااة عن التراث 

واألناشاااااايد و قامة معار  للصااااااور 

والرسااااااوماات والمقااالت واأللبساااااااة 

واألطباق التقليدية الخاصااة بالمناساابة، 

ماان أجاااو الااتااعاارف عاالااى الاامااوروث 

التااااريخي واالنثروبولوجي من خالل 

 الخاصة بكو منطقة. العادات والتقاليد

 

بة  ناساااااا هذه الم ما يمكن اسااااااتغالل  ك

ية  ية الشااااااجرة بتنظيم عمل إلبراز أهم

 جانفي 12و 9تشااااااجير، خالل يومي 
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، داخو مؤسااسااات التربية 2021 ساانة

والتعليم، للمسااااااااااهماااة في البرناااامج 

 القطاعي للتشجير.

 

المناسبة  أ كد على ضرورة  يال  هذه

لشروط االعناية التي تستحقها، وتوفير 

المالئمة إلنجاز األنشااااااطة المقترحة، 

والعمو على تساااااجيو حضاااااور قطاع 

تربياااة الوطنياااة و براز دوره في  ل ا

األنشااااااطاااة التي تنجز مع قطااااعاااات 

مديرية فاة  ئات أخر ، وموا دعم  وهي

األنشااطة الثقافية والرياضااية والنشاااط 

ترح مق ل برناااامجكم ا ب  االجتمااااعي 

و عن كاااو  والئي وبتقرير مفصاااااااااّ

حيا  المناساااااابة عبر البريد مجريات  

 االلكتروني:

 dacsas.education@gmail.com     

 

جماد  األولى عام  23حرر بالجزائر في 

 .2021جانفي سنة  7الموافق  1442

 

 األمين العا 

 ةبوبکر صديق بوعز

  

mailto:dacsas.education@gmail.com
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التربية الوطنية

 مــالمديرية العامة للتعلي
 مديرية التعليم االبتدائي

 
 2971درس بول االبتفال بيناير 

 بطاقة بيداغوجية لمربلة التعليم االبتدائي
 

 الكفاءات المستهدفةف  
 لد  المتعلم؛ غرس روح الهوية الوطنية وتثبيت الثقافة الجزائرية -
 التعرف على مظاهر االحتفال بيناير؛  -
 حث المتعلم على حب األر  واحترام البيئة؛    -
  بدا  في نفوس المتعلمين مواهب المهن الزراعية. -

                          
 لوسائل التي يمكن استعمالهافا  

  صور معبرة عن االحتفال بيناير؛ -
 حضور أطباق تقليدية؛   -
 أشرطة فيديو حول االحتفال بيناير؛ -
-... 

 تمهيد

 ها؟تعرفون التي السنة برأس االحتفاالت ماهي  -
................. 
 :لها المناسب باالسم سنة كل بسهم أربط -
 2021        الميالدية السنة     
 1442         الهجرية السنة 
 2971      األمازيغية السنة 
 األمازيغية؟ السنة رأس يسمى كيف -

  "يناير"
 ينكلمت من مركبة أمازيغية عبارة"  يناير" كلمة
" ير"و األول أو الفاااات  ويعني" ياااان: "وهماااا
 نم الفات  معنى بذلك ليتشاااااكل الشاااااهر  ومعناه
 .األمازيغي التقويم في الشهور أول أي الشهر

 بيناير؟ نحتفل متى -
  .ميالدية سنة كل من جانفي 12
 .لكذ يتم كيف اليوم؟ بهذا تحتفل عائلتك هل -



12 

 

االحتفال بيناير فرصاااااة تجمع األسااااار واألحباب والجيران حول مائدة 
واحدة إلحيا  العادات والتقاليد الموروثة عن أجدادنا، كتحضااير أطباق 

..( .)الكسكسي، الرشتة، الشخشوخة، الشرشم، تقليدية مثوومأكوالت 
 باختالف المناطق وبأنواع المحصوالت المنتجة.والتي تختلف 

 ماهي المادة األساسية التي تستعمو في تحضير الكسكسي؟ -

الاادقيق الااذي نتحصااااااااو عليااف من  - 

 .القمل

 

 كيف نتحصو على القمل؟

عن طريق األنشااااااطة الفالحية من  -

زراعة وحصااااااد لهذه المادة الغذائية 

 الهامة.

 

ناير يعتبر  فال بي بة انطالق موساااااام فالحي جيد يجلب ذن، االحت ثا  بم

والبركة والرخا  للجميع، فهو الخير 

 مرتبط باحترام األر  ومنتوجاتها. 

الذي  لذا ينبغي تقدير العمو الشاااااااق

يقوم باااف الفالح من خااادماااة األر  

 واالعتنا  بها لتلبية حاجياتنا 

 الغذائية.

يكون احترام األر  بتحسيس أفراد 

ئة ومكافحة  المجتمع وحثهم على دعم ية البي  التلوث، ألنالجهود لحما

الزراعية يعتبر من أخطر أنواع التلوث البيئي ألنف يغير  تلوث التربة

الطبيعية بشااااكو يجعلها تؤثر ساااالبا بصااااورة  وخواصااااهاصاااافاتها من 

 مباشرة أو غير مباشرة على الكائنات الحية من  نسان وحيوان ونبات.

 

اتخاذ اإلجرا ات و الزراعية المسااااااتدامةوعليف، يجب تشااااااجيع التنمية 

 الالزمة للمحافظة على هذه األمانة التي تركها أجدادنا بين أيدينا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 استثمارف

 حول فيديو ومشاهد بصور مدعما وجيز، بحث تحضير التالميذ من يطلب -1

 .القسم في زمالئهم أمام لتقديمف بيناير االحتفال مظاهر

 

 يف عائالتهم مع بيناير االحتفال كيفية عن فقرة تحرير التالميذ من يطلب -2

 .   ذلك في يشاركون وهم شعورهم عن معبرين بها، يقطنون التي المنطقة

 

 تلفومخ باألر  االعتنا  أهمية فيها يذكرون فقرة تحرير التالميذ من يطلب  -3

 .الفالح بها يقوم التي األعمال

 

هذه البطاقة البيداغوجية لالستئناس، وعلى األساتذة تكييفها حسب كو  مالبظةف

 مستو  تعليمي.
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 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

 الوطنية التربية وزارة

 المتوسط التعليم مديرية                                            للتعليم العامة المديرية

 بيداغوجي ة بطاقة

 يناير ب كر  االبتفالف  الموضوت

 الكفاءات

 المستهدفة

 .تدعيم وترسي  معنى رأس السنة األمازيغية لد  المتعلم 

 المتعلّم؛ لد  بالمواطنة واإلحساس الّشعور تعزيز 

 لمتعلّم؛ا لد  الجزائرية الثّقافة وتثبيت الوطنيّة الهويّة غرس 

 المتعلّم لد  البيئة واحترام األر  حب تكريس. 

 أنشطة الد رس مرابل

 وضعي ة

 االنطالق

لة العريقة التّقاليد من  حلولب االحتفال الجزائريّين، لد  والمتأصاااااّ

نة  نة األمازيغيّة الجديدة، والذي يصاااادف هذه الساااّ  ينايررأس الساااّ

 ، ويرتبط هذا االحتفال بأصول مختلفة ذات داللة. 2971

 ذلك؟ يتم   وكيف اليو ؟ به ا االبتفال سبب فهل تعرف

 

 فاليو  به ا االبتفال أصول

 التي العجوز أسااااااطورة  لى اليوم بهااذا االحتفااال البعض يُرِجعُ 

ناير، تتحد   اري ت في مهمّ  تاريخي بحدث البعض يربطف كما ي

شناق الملك» األمازيغي الّزعيم انتصار وهو األمازيغ  على «شي

 حكمت وبذلك م،.ق 950 عام مصاااار في «رامسووووي  الفرعو »

 أنّف اسخر البعض ير و  الّزمن، من قرنين قرابة مصاااار أساااارتف

 الحرث موساااااام نهااياة حين الجادياد، الفالحيّ  باالموساااااام احتفاال

 ويعتقااد المؤونااة، مخزون نفاااذ عنااد المطر موساااااام ومنتصااااااف

 في ةوالرفاهي والنجاح الساااعادة يجلب بيناير االحتفال أنّ  األمازيغ

 .الحياة

 

 فيناير كلمة أصل

هور أحد هو ّناير أو يناير هر أو األمازيغّية الشااااااّ  من األّول الشااااااّ

نة  بمعنى « ين» : ينأجز من مرّكبة كلمة وهو األمازيغيّة، السااااااّ

 الرزنامة في األول الشااهر بمعنى « ير»  األول، أو فاتل أو واحد

 .األمازيغيّة الفالحيّة
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 الت عل مات بناء

 االبتفال أبعاد»

 «يناير ب كر 

اللغة العربية أو أسااااتاذ االجتماعيات الدرس، ويعتمد  أساااااتذةيقدم 

          تاريخّية كانت سااااااوا  مختلفة وسااااااندات تعليمّيةعلى وساااااااائو 

 جوانب تعكس وصااااااور فيديوهات منها ثقافيّة، أواقتصاااااااديّة  أو

 حيثب ، ويمكن االستئناس بالفيديو المرفق،المناسبة بهذه االحتفال

 : التّالية األبعاد استخالص  لى تالميذه مع يتوصوُ 

 التاريخي البعد

 قدمأ منذ أبنائها على عزيزة الجزائر أر  بأنّ  االحتفال هذا يذّكر

 ىويحافظوا عليدافعوا عنها و بها يرتبطوا أن عليهم لذا العصور،

 ثرواتها وخيراتها، فهي أمانة تركها أجدادهم بين أيديهم.

 االجتماعي البعد

بات من يناير يُعتَبر  القاتالع تثبيت على تسااااااااعد التي المناساااااا

ة  د؛الواحاا الوطن أبنااا  بين والتالحم التّرابط وتقويااة االجتماااعيااّ

 مهموقي الّثقاااافي بموروثهم ويرتبطون الخير على فيتعااااونون

ة،  أجااو من واالجتماااع الفقرا  و عااانااة التّعاااون مثااو االجتماااعيااّ

 .العاّمة المصلحة

 االقتصادي البعد

 واتهاوبثر بأرضااااف الجزائريّ  تعلّق على اليوم بهذا االحتفال يؤّكد

ة المتنّوعة وخيراتها د الفالحّية، خاصاااااااّ خدمة  في ذلك ويتجساااااااّ

 ةتنمي في يُسااِهمُ  مّما المواشااي، وتربية والّزراعة الغرسكاألر  

 .الوطني االقتصاد

 البيئي البعد

 البيئة لىع الحفال بأهّمّية للّتذكير ثمينة مناساااااابة بيناير االحتفال

 : خالل من وذلك وتوازنها،

 التّنمية  طار في األراضااااي واسااااتصااااالح الّزراعة تشااااجيع 

 المستدامة؛

 أشااااااكااال كااوّ  مكااافحااة خالل من البيئي التّنّوع على الحفااال 

 التّلّوث؛

 الحديثة التّكنولوجيّات  دماج خالل من الّزراعة تطوير. 
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 ختامي ة وضعي ة

س التالميذ في نفو لترسي و للتّذكير اليوم بهذا االحتفال يُستثمرُ 

 : يلي ما

  ّليها؛ باالنتما  واالفتخار عنها والّدفاع األر  حب  

 اإلسااااااالميّة:  بأبعادها الوطنّية الهّوّية على المحافظة أهّمّية 

ة عربياااّ ل ة، وا غياااّ عّلق واألماااازي ّت ل هم وا في بموروث ّثقاااا ل  ا

 والحضاري؛

 ة الوحاادة على الحفااال ضاااااارورة  في وتجسااااااياادهااا الوطنيااّ

 اليوميّة؛ الممارسة

 والمحيط البيئة على المحافظة ضرورة. 
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 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

 الوطنية التربية وزارة

 للتعليم العامة المديرية

 والتكنولوجي العا  الثانوي التعليم مديرية

 

 

 

 

 2971 ةناة األماازيغياّ ، حلول السااااااّ "ينااير"االحتفاال باذكر   موضوت الدرس

 .2021 جانفي 12 الموافق

 تالميذ مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي الفئة المستهدفة

المفاهيم 

 المفتابية

سنة  وث ة، المورة الوطنية األمازيغيّ يناير، الهويّ  األمازيغية،ال

 المواطنة. قافي، حسّ الثّ 

الكفاءة 

 المستهدفة

ية  تحساااااايس التلميذ بضاااااارورة المحافظة على الهوية الوطن

 األمازيغية من خالل المعلومات المقدمة لف

 األهداف

  ّة في لوة الوحدة الوطنيّ عور باالنتما  وأهميّ تكريس الشاااااا 

 قافي، نوع الثّ التّ 

  َةف التلميذ على أهمية االحتفال برأس السااانة األمازيغيّ ر  عَ ت 

 ة،ة واالجتماعيّ اريخيّ التّ  بعادهأو

  َةاألمااازيغي وكيفيااّ التلميااذ على الموروث الثقااافي  فر  عَ ت 

 عليف، المحافظة

  ّالمواطنة لد  التلميذ بمحافظتف على بيئتف. تكريس حس 

 السير المنهجي

رساااااومات  ،)صوووووورورقية عر  دعائم على شاااااكو نسااااا  

 دعوووائم رقميوووة وتكنولوجيوووةتخطيطياااة، مطوياااات،..( و

يديوهات، ) ية  ..( حول.،أشاااااارطة، أفالمف تاريخية المرجع ال

بيناير يساااااامل اسااااااتغاللها من طرف التلميذ بطرح  لالحتفال

ومظاهر االحتفال برأس  منها أبعاد وأخر  يستخرجالمشكو. 

 السنة األمازيغية.

المشكل 

 المطروح

كيف يرساا  االحتفال بيناير الهوية الوطنية األمازيغية في لو 

 مجتمعنا خصوصا والعالم عموما الحداثة التي يشهدها 
  

 البطاقة التقنية
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 مربلة

 البناء

 1 النشاط

فتَعَ   ينااايرب لالحتفااال التاااريخيااة المرجعيااة على التلميااذ ر 

 حااددي كمااا والبيئيااة الثقااافيااة االجتماااعيااة، أبعاااده ومختلف

 .األمازيغية للهوية الجغرافي االمتداد

 2النشاط 

 ربوع مختلف عبر بيناير االحتفال مظاهر التلميذ يساااتخرج

ها الوطن ماعي، التالحم دعم في وأهميت  على الحفال االجت

 .البيئة وحماية الثقافي، الموروث

 3 النشاط

 األمازيغي الثقافي الموروث عناصر أهم التلميذ يحدد

 المادي، الموروث .أ

 .الالمادي الموروث .ب

 التقويم
 كو ولىتت التالميذ من مجموعات تشااكيو على التقويم يعتمد

 .بيناير االحتفال بف دس  جَ تُ  مشروع أو عمو انجاز مجموعة
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 السير المنهجي المعارف المستهدفة المرابل

ق
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 ،ميالدي 2021يعلم أنناااا في عاااام  الكاااو  

دنا عيسى ويعود هذا الحساب الى مولد سيّ 

سّ   1442الم. كما يعلم أننا في العام عليف ال

هجري الااذي يعود الى هجرة الرسااااااول 

"صاااااالى ب علياف وساااااالم" من مكاة الى 

 ا يعلمالقليااو منااّ  غير أن .رةالمنوّ  الماادينااة

في الحسااااااب  4718نا أيضاااااا في العام أنّ 

ن يينيّ لكن جميع الصااااااّ  ،يني للزمنالصااااااّ 

يعلمون ذلااك ويفتخرون باااالحتفااال برأس 

 قاتعلّ  هذا يزيدهم ألنّ  ،ةينيّ الساااااانة الصااااااّ 

بتاريخهم العريق. رأس الساااااانة واعتزازا 

 ،قديماري  الر في التّ ة أيضا يتجذّ األمازيغيّ 

ي تالّ اتااف الكثير من المعااالم ونجااد في طيااّ 

الااذين  ،تزياادنااا فخرا بااأجاادادنااا األمااازيغ

ة طيشااااركوا في بنا  الحضاااارات المتوسااا  

 كيف ،والمجاورة في الجنوب وفي الشمال

ال والجزائر موطن ميالد الحساب والجبر 

 ".ةبجاي"في العاصمة األولى للرياضيات 

حول  ئم  عر  دعاااا

ة التاااريخيااة المرجعيااّ 

 ."رينايّ ـ "ب لالحتفال

كيف  طرح المشاااااكو:

ـ   االحتفاااال بساااااا  رَ يُ 

ة الاااهاااوياااّ  "ريااانااااياااّ "

 ة في لاااوّ األماااازيغياااّ 

تي يشااااااهدها الحداثة الّ 

مجتمعنا خصاااااوصاااااا 

 عموما؟والعالم 

 

 الم كرة البيداغوجية
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ناير"يعتبر  عام الجديد"  "ي ية ال لة "بدا حف

 مكن أن يقترحااف من أمااانيمااا يُ  مع كااوّ 

مالو خف  لى فجر الزّ  ،آ تاري مان  ذ يعود 

حيث توجد طقوس اسااااااترضاااااااا  تتعلق 

بو أكثر من  ،عويشاااااط الرّ راعة والنّ بالزّ 

ات في مجاااالت يقاادم توصاااااايااّ  ذلااك ألنااف

ي وحسااااان مثو االقتصااااااد المحلّ  ،متنوعة

حمااايااة البيئااة والمحااافظااة على  ،الجوار

الحياة بجميع أشااااااكالها.  أجمع جامعيون، 

يعتبر " يناااير" باااحثون ومثقفون على أن

با مفتوحا على العام الجديد ورث اب ثَ " "با

تاري  انتصار الملك د مِ اعتُ ، كما "اسأوسق  

)شاااايشااااونك( من  "شاااايشاااانك"األمازيغي 

اعتالئف عرش األساارة الثالثة والعشاارين و

، وهااذا قويم األمااازيغيلتَ لباادايااة  ،فرعون

" فهو ساااااانة قبو الميالد 950في ساااااانة "

شَ  عب األمازيغي العظيم تذكير بمشاركة ال

ة ومشاااركتهم في بنا  الحضااارة المصااريَ 

، ةنيا لإلنساااااااانيَ في بنا   حد  عجائب الدَ 

 .تي هي األهراماتالَ 

 هرِ جذ  "يناير" وتَ هو تأكيد أصااااالة السااااَ من 

يخ    هو ال  ف قياااا،  ي فر  في شاااااااماااال ا

يخف وترساااااا و بفحتفَ و يُ بالجزائريين فقط 

ط فقفهو ال يخ  الجزائريين  ،"ينااااير"

تونس، المغرب، جزر  يحتفااو بااف في بااو

غيرها و الكناري، شاااااامال المالي والنيجر

 من المناطق.

 فالوووموووهوووموووة األولووو 

 باسااااااتغاللف لمعطيات

 رقمية( )وثائق ودعائم

د أصااااااو االحتفال د  حَ يُ 

 نااااااةباااااارأس الساااااااااااَ 

ماادلولااف و ةاألمااازيغيااَ 

 اريخي.التَ 
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اير" أن  يكفي د،موحاا  ا عااامااو هو حقااّ   "ينااّ

ندرك نر  تزامن التّ  واري  والمعاني كي 

نّ  فة في اللهجاترف أ  غم االختالفات الطفي

نفساااااااف،  النغمات، غير أّن المعنى يظو  و

.. ."ينار"وأ "ناير"و سوا  نطقتها: "ينّير"

، وال "باادايااة العااام"دومااا  و  ظاافااالمعنى ي

 م  لَ ع  ف مَ يزال عيدا متوارثا عن األسالف،  نّ 

ف تااُ حاادث جغرافيّ تاااريخي لبلااد يمكن أن تُ 

باك،  اّل المتنوّ  نّ أن " عة بعض االرت  "رايي

على و نها بإبراز نفس المصااادر الثقافي.بي  

ة أو االختالف الرغم من المسافة الجغرافيّ 

سااااااها، نف في جانب البيئة، فإن تقاليدنا هيّ 

في تعزيز هذا الشااعور ساااعد وهذا عامو يُ 

 مة العظيمة.باالنتما   لى نفس األ  

 

 فالبعد الثقافي االجتماعي

 رةـااااكللذ   ر  ـاااعنص "رـاااايينّ ـااا "ال بـااااالحتف

افي قالشعبية وفرصة إللهار الموروث الثّ 

 ذ يشاااااامو  ،االمازيغي األصاااااايو وتنوعف

ث ّي   امورو قاف ّي   اث ي االمازيغي، كالزّ  ا،ماد

ة )الحياكة والفخار..(، قليديّ الصااااناعات التّ 

 االماااديااّ   اموروثااو ة،...قليااديااّ االطباااق التّ 

 ...،عر الملحونالش   ،كالموسيقي

 

 "يناااير"من شااااااااأن االحتفاااالت بااذكر  

ة من خالل تنظيم توطيد العالقات األسااااريّ 

ضاااااااااامن وتكريس التّ  ة،الوالئم العاااائلياااّ 

، المجتمعاألساااااارة و فرادأوالتااا زر بين 

مختلف منتجااات ويتجلى ذلااك في تبااادل 

األر  وترك نصااايب للغائب، ونصااايب 

لااروابااط لاا اوتااادعااياامااا   اتااعاازيااز  لاالاافااقااياار، 

 االجتماعية.

 

 

 

 

 

 

 

 

ثانيةف يحدد  المهمة ال

 دور يناااير في اللحمااة

 الوطنية.الوحدة و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوومووهووموووة الووثوووالووثوووةف

يسااااااتخرج أبعاد يناير 

 االجتماعية، ،الثقافية

 والبيئية
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 فالبعد البيئي

م ـااالق موسـااو انطـااه "ايرينّ ـاا "االحتفال ب

والبركاااة  فالحي جااادياااد يجلاااب الخير

مرتبط بااااحترام  للجميع، فهو والرخاااا 

بة  منتوجاتها،و األر  يا هو مناساااااا حال

حثهم على دعم و لتحساااايس أفراد المجتمع

خالل مكااافحااة  البيئااة منالجهود لحمااايااة 

محاربة االسااااااتعمال  التلوث، التشااااااجير،

المفرط لألساامدة عند اسااتغالل األراضااي 

ة، وكاااذا تفاااادي تلوث المحيط الفالحيااا

بالتعامو مع  .عموما ية الخاصاااااااة  والترب

 النفايات.

ـم
ـــ
وي
تق
ال

 

 بالمناساااااابة:  ة قامة معار  خاصاااااا

صاااااور، رساااااومات، صاااااناعات تقليدية، 

 أطباق تقليدية...،

  ّة،عر  خاص باألزيا  األمازيغي 

 ،عر  مسرحيات لها عالقة بالحدث 

  ة،وعرو  موسيقيّ تقديم أناشيد 

  وفيااديوهااات رقميااة  انجاااز عرو

 الحدث، تتناول

 ،تنظيم حملة تشجير 
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    :انجاز بحوث حول 

 "ومظاااهر االحتفااال بااف وفق  "يناااير

 المنطقة التي يعيش فيها التلميذ،

 مثااو نبااذة  ،اللغااة واألدب األمااازيغي

عن حياة أديب أو شاااااعر أمازيغي ساااااهم 

 في التعريف بالثقافة االمازيغية،

  ّي يّ الفنون األمازيغ ماد  ةماديّ ة والاّل ة ال

يّ  يا مثو: الزرب يا ودول ها وطن  ةوالترويج ل

ة في الديكور الحديث، الموسيقى األمازيغيّ 

ة، طبق ة وخروجهاااا للعاااالمياااّ االماااازيغياااّ 

 عالمي...،الكسكس واقتحامف الطب  ال

  ّة التي قاااالياااد األماااازيغياااّ العاااادات والت

 عزز التكافو االجتماعي،تُ 

 "وعالقتف بالموسم الزراعي. "يناير 

 

 

تشكيو مجموعات من 

التالميذ تتولى كو 

مجموعة انجاز عمو 

أو مشروع تجسد بف 

 االحتفال بيناير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فمالبظة

 اجرا ات احترام على الحرص يجاااب ة،االحتفاااالياااّ  اتالعملياااّ  بكاااو القياااام أثناااا 

 .الجسدي اعدتّبال السيما الصحي البروتوكول
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 لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا

 وزارة التربية الوطنية

 األمين العا 

 .ع.و/أ .ت.و/87الرقم: 

 

 .السيدات والسادة مديرو التربية

 

ي الوقاية من خطر الموضوووووووتف ف 

 االختناق بغاز أبادي أكسيد الكربو . 

 

 رسااااااااال المااديريااة العااامااة  المرجعف

لااااالاااااحااااامااااااياااااة الااااامااااادناااااياااااة رقااااام 

       الاااماااؤرخ فاااي 2021/م.ع.ح.م/386

 . 2021 سنة جانفي 6

 

( 2درسااااااين نموذجيين ) المرفقووواتف

حول مخاطر االختناقات بغاز أحادي 

 أكسيد الكربون )لالستئناس(.

 

نظرا لخطر االختنااااق بغااااز أحاااادي 

أكسيد الكربون والذي تصاعدت حدتف 

األيام األخيرة، وفي  طار التنسااايق في 

القطاااعي أطلااب منكم القيااام بحمالت 

تحسيسية توعوية بالتنسيق مع مصالل 

الحماية المدنية بغية غرس ثقافة وقائية 

لد  تالميذ المراحو التعليمية الثالث، 

برنامج والئي  وذلك من خالل تسااطير

 : مشترك يرتكز على ما يلي

تقديم درس نموذجي تحساايسااي حول • 

الوقاية من خطر االختناق بغاز أحادي 

أكسااااايد الكربون على مساااااتو  جميع 

مؤسااسااات التربية والتعليم، من طرف 

أسااااتذة اللغة العربية في مرحلة التعليم 

االبتاادائي وأساااااااااتااذة العلوم الطبيعيااة 

ليم في مرحلتي التعوالعلوم الفيزيااائيااة 

 المتوسااااااط والثااانوي تحاات  شااااااراف

المفتشااااااين البياااداغوجيين للمراحاااو 

 التعليمية الثالث؛ 

تسااهيو مهمة ضااباط الحماية المدنية • 

في تقديم النصاااائل واإلرشاااادات حول 

الكربون  خطورة غاز أحادي أكساااااايد

 وكيفية الوقاية منف لفائدة التالميذ؛ 

التالميذ في  شاااااراك جمعيات أوليا  • 

الحمالت التحسيسية الوقائية من خطر 

  الكربون. االختناق بغاز أحادي أكسيد

 

مع التقيد بمراعاة حسااان ساااير تمدرس 

التالميذ واحترام التدابير الوقائية التي 

جا  بها البروتكول الصااااااحي الوقائي 

-2020الخاص بالدخول المدرسااااااي 

، أثنااا  تنفيااذ البرنااامج الوالئي 2021

 .المشترك
 

هذه  طابع االسااااااتعجالي ل أ كد على ال
مام  العملياة، وضاااااارورة  يالئهاا االهت

الشاااااااروط المالئماااة  الباااالغ وتوفير
إلنجااااحهاااا، مع موافااااة ماااديرياااة دعم 
األنشااطة الثقافية والرياضااية والنشاااط 
تقرير مفصاااااااااو عن  ب االجتمااااعي 
مااجاارياااات تااناافااياااذهاااا عااباار الااباارياااد 

 : االلكتروني
dacsas.education@gmail.com 

 
جماد  األولى عام  26حرر بالجزائر في 

 2021جانفي سنة  10الموافق  1442
 

 األمين العا 
 ةزبوبکر صديق بوع
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

 المديرية العامة للحماية المدنية

 
 خطر االختناقات بغاز أبادي الكربو   بولدرس نموذجي 

 االبتدائي.تالمي  التعليم لفائدة 
 

المتساارب من مختلف وسااائو التدفئة  CO ن االختناقات بغاز أحادي الكربون 
جلت أين سااا ،تعتبر من الحوادث المنزلية الشاااائعة خاصاااة في الفترة الشاااتوية

 لى جانب  نقاذ و سااااااعاف عدة  ،مصااااااالل الحماية المدنية العديد من الوفيات
هااذا الغاااز الخطير الااذي ال رائحااة لااف وال لون لااف  ،مواطنين من موت محقق

تجعو خصااائصااف ساام قاتو وصااامت ينتشاار في المنازل والمساااكن خاصااة مع 
انخفا  درجات الحرارة واألحوال الجوية المتردية تجعو المواطنين يقبلون 

 ي تزيد من مخاطر التسمم بهذا الغاز.بكثرة على استعمال وسائو التدفئة الت
 

هذه الحوادث ليساااااات صاااااادفة لكن نتيجة األخطا  في الوقاية كنق  أو انعدام 

ها عدم مطابقتو قدم األجهزة ،التركيب السااااي  ،التهوية داخو المنازل السااااكنية

 .ال ...الطابونة كوسيلة للتدفئةو لمواصفات السالمة واستعمال جهاز الطب 

 

تبقى الوسيلة األنجع للحد من الوفيات والتقليو من األضرار الناجمة  ن الوقاية 

وفي هذا السااااااياق تذعر وتدعوا المديرية  ،من هذا النوع من الحوادث المنزلية

ألخذ المزيد من الحيطة والحذر، وكذا للحماية المدنية كافة المواطنين العامة 

 :  تباع النصائل الوقائية التالية للحفال على أرواحكم

. ال تسدوا أبدا فتحات التهوية، لضمان عملية تهوية مستمرة داخو المنازل 1
 التربوية. وفي المؤسسات

 . القيام دائما بتهوية المنزل واألقسام عند استعمال أجهزة التدفئة.2
كم بصااايانة دورية ودائمة لمختلف أجهزة التدفئة من طرف  . أنصاااحوا أوليا3

 أخصائي في الترصي .
الوسااائو التقليدية كالطابونة أو آالت الطب  كوسااائو تدفئة في  سااتعمالا. عدم 4

 منازلكم.
 . القيام بتنظيف قنوات صرف الغازات.5
 

ية  بالحما يام بتهوية المكان وعلى الفور االتصاااااااال  في حال وجود خطر، الق

ية على مدن يد طبيعة  1021وك ا الرقم األخضوووووور  14رقم النجدة  ال مع تحد

 فعال.السريع والألجو التكفو  الخطر والعنوا  بالضبط
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

 المديرية العامة للحماية المدنية

 
 خطر االختناقات بغاز أبادي الكربو  بول درس نموذجي 

 .العا  والتكنولوجي لمتوسط والثانويمي  التعليم اتاللفائدة 
 

المتساارب من مختلف وسااائو التدفئة  CO ن االختناقات بغاز أحادي الكربون 
جلت أين سااا ،تعتبر من الحوادث المنزلية الشاااائعة خاصاااة في الفترة الشاااتوية

جانب  نقاذ و سااااااعاف عدة  الى ،مصااااااالل الحماية المدنية العديد من الوفيات
هااذا الغاااز الخطير الااذي ال رائحااة لااف وال لون لااف  ،اطنين من موت محققمو

تجعو خصااائصااف ساام قاتو وصااامت ينتشاار في المنازل والمساااكن خاصااة مع 
انخفا  درجات الحرارة واألحوال الجوية المتردية تجعو المواطنين يقبلون 

 بكثرة على استعمال وسائو التدفئة التي تزيد من مخاطر التسمم بهذا الغاز.
 

ليساااااات صاااااادفة لكن نتيجة األخطا  في الوقاية كنق  أو انعدام  هذه الحوادث
ها عدم مطابقتو قدم األجهزة ،التركيب السااااي  ،التهوية داخو المنازل السااااكنية

 ال ..الطابونة كوسيلة للتدفئة..و لمواصفات السالمة واستعمال جهاز الطب 
 

بغاز أحادي المتعلقة بالتسااممات  2020حصاايلة مصااالل الحماية المدنية لساانة 
اة وفسجو على  ثره تدخو  2200 ـالكربون أين قامت مصالل الحماية المدنية ب

بالنسااابة لأليام  ،خرين من موت محققآ 2000نقاذ  ساااعاف و شاااخ  و 126
خرين آ 250سااااعاف  وفيات و 16تم تسااااجيو  2021األولى من شااااهر جانفي 

 تدخو. 82بمجموع 
ة الوفيات والتقليو من األضرار الناجم  ن الوقاية تبقى الوسيلة األنجع للحد من
وفي هذا السااااااياق تذعر وتدعوا المديرية  ،من هذا النوع من الحوادث المنزلية

العامة للحماية المدنية كافة المواطنين ألخذ المزيد من الحيطة والحذر، وكذا 
 : أرواحكم تباع النصائل الوقائية التالية للحفال على 

لتهوية، لضاامان عملية تهوية مسااتمرة داخو المنازل . ال تساادوا أبدا فتحات ا1
 .التربوية وفي المؤسسات

 . القيام دائما بتهوية المنزل واألقسام عند استعمال أجهزة التدفئة.2
كم بصااايانة دورية ودائمة لمختلف أجهزة التدفئة من طرف  . أنصاااحوا أوليا3

 الترصي . أخصائي في
كالطابونة أو آالت الطب  كوسااائو تدفئة في . عدم اسااتعمال الوسااائو التقليدية 4

 منازلكم.
 . القيام بتنظيف قنوات صرف الغازات.5
 

ية  بالحما يام بتهوية المكان وعلى الفور االتصاااااااال  في حال وجود خطر، الق
ية على رقم  مدن جدة ال ك ا الرقم األخضوووووور  14الن عة  1021و يد طبي حد مع ت

 والفعال. سريعالالخطر والعنوان بالضبط ألجو التكفو 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية

 األمين العا 

 /و.ت.و/أ.ع.198الرقم: 

 

ية،  مديرو الترب يدات والساااااااادة  الساااااا

 للتطبيق

الساااااايدات والساااااااادة مديرو المدارس 

 االبتدائية، للتنفيذ

الساايدات والسااادة مديرو المتوسااطات، 

 للتنفيذ

والساااااادة مديرو الثانويات، السااااايدات 

 للتنفيذ

 

الموضوووووووتف ف ي بوووث الحصووووووص 

 التعلمية لكل المسووتويات في المرابل

عل  منصوووووووووات  التعليميوووة الثال 

 (.YouTube"يوتيوب")

 

 المرجــــعف 

     المؤرخ في 1124المنشااااااور رقم  -

المتعلق  2020أكتوبر ساااااااناااة  11

بتسااااااجيااو حصاااااا  التعلمااات على 

( YouTube) منصااااااااات "يوتيوب"

لكو المسااااااتويات في المراحو التعلمية 

 الثالث،

     المؤرخ في 1126المنشااااااور رقم  -

بخصااااوص  ،2020أكتوبر ساااانة  11

نة  تدرجات ومخططات التعلم للساااااا ال

 2020/2021الدراسية 

     المؤرخ في 1127المنشااااااور رقم  -

سنة  11 المتعلّق بتنظيم  2020أكتوبر 

الدراسااية تمدرس التاّلميذ خالل الساانة 

2020/2021، 

لّذي  في  طار تنويع مصاااااااادر التّعلم ا

تبنّتف وزارة التّربية الوطنيّة منذ لهور 

(، وقصااااااد 19-جائحة كورونا )كوفيد

يداغوجّية  مان االسااااااتمرارّية الب ضاااااا

ة ما  ومرافقة التاّلميذ ودعمهم، خاصاااااّ

ذي  تعلّق بتعل مهم الاااّذاتي عن بعاااد الاااّ

، ماادرسأماله التّنظيم االسااااااتثنااائي للتّ 

ة بتصااااااميم  ُكل فااات لجاااان بياااداغوجياااّ

حصااا  تعلّمية، وتساااجيلها بالتّنسااايق 

مع المراكز الوالئيااة للااّديوان الوطني 

 للتّعليم والتّكوين عن بعد.

 

مف  قّد ّلذي ت يداغوجي ا لّدعم الب ونظرا ل

هذه الحص  للمتعلّم،  ذ تشّكو وسائو 

تعاااداد للفرو   للمراجعاااة واالسااااااا

من  تتضااّمنف واالختبارات الفصاالية بما

تُسااااااااهم في  موارد معرفياّاة ومنهجياّاة

تنصااااااياب الكفاا ات المسااااااتهادفاة في 

المناهج التّعليمية، يشاااااارفني أن أطلب 

دابير الاّلزماااة إلعالم  منكم اتّخااااذ التاااّ

ّتالمياااذ المراحاااو الّتعليمياااة الّثالث 

دريجي للفيااديوهااات  بااانطالق البااّث التااّ

ة بهذه الحصاااااا ، والّتي تّم  الخاصااااااّ

ساااب كّو مادة وكو مساااتو  تنظيمها ح

ّية، وتحساااااايسااااااهم  وكو مرحلة تعليم

بأهّميتها في تعزيز تعل ماتهم وترسيخها 

و ثرا  مكتسباتهم المعرفيّة والمنهجيّة. 

يتّم البّث على مسااااااتو  موقع الّديوان 

عد عبر  الوطني للتّعليم والتّكوين عن ب

 : الّرابط التّالي

 

http://www.onefd.edu.dz/soutien-

scolaire/ 
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ة يوم األحااد  جااانفي  31تنطلق العمليااّ

حصاااتان على األقو في  ّث  بَ تُ ، وَ 2021

الساعة التاسعة كو مادة يوميا بداية من 

( صااااباحا. وتبقى الفيديوهات 09:00)

التي يتم بثّهاااا محفولاااة على الموقع 

بحياااث يمكن للمتعلم الرجوع  ليهاااا 

ومتابعة تعلّمف حسااااااب طاقتف ووتيرتف 

 ووفقا للّزمن المتاح لف.الخاّصة، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أ ك د على ضااااارورة  يال  هذه العملية 

ها، والعمو على  ية التي تسااااااتحقّ نا الع

توزيع هذا المنشور على كّو مؤّسسات 

التّربياااة والتّعليم، ودعوة الساااااايااادات 

والساااادة المديرين  لى تبليغ مضااامونف 

لجميع التالمياااذ، من أجاااو ضااااااماااان 

وتحقيق األهاااداف المنتظرة نجااااحهاااا 

 منها.

 

جماد  الثانية عام  13حرر بالجزائر في 

 .2021جانفي سنة  27الموافق  1442
 
 العا  األمين

 بوعزة صديق بوبكر
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية

 األمين العا 

 و.ت.و/أ.ع. /200 :الرقم

 

ّيدات  ية، الساااااا مديرو الترب ادة  والساااااااّ

 للتطبيق والمتابعة،

ادة مديرو مؤساااساااات  السااايّدات والساااّ

التربياااة والتعليم للمراحاااو التعليمياااة 

 الثالث، للتنفيذ،

ادة مفتّشااااااو التربية  السااااااّيدات والسااااااّ

 الوطنية لمادة الرياضيات، للمتابعة،

ادة مفتّشااااااو التعليم  ّيدات والساااااااّ الساااااا

 عة،ابالمتوسط لمادة الرياضيات، للمت

ادة مفتشااااااو التعليم  ّيدات والساااااااّ الساااااا

 االبتدائي، للمتابعة.

 

الموضوووووووتف إبيووواء اليو  العوووالمي 

 14للريوواضوووووويووات المصووووووووادف ليو  

 مارس.

 

 المرفقاتف 

بطاقات توجيهية ألنشااااااطة مقترحة  -

 للمراحو التعليمية الثالث.

نظام مسااااابقة وطنية موجهة للتالميذ  -

 المتميزين في الرياضيات.

   

يات جز ا من التراث تعتب ر الرياضاااااا

العلمي للبشاااااارية ولغة متداولة في كو 

أنحا  العالم، وهي أساس التكنولوجيات 

المعاصرة والتنمية في جميع مجاالتها. 

       وماااا  قرار منّظماااة اليونساااااااكو في

نة نوفمبر 26 بة 2019 ساااااا ، بمناساااااا

انعقااااد الااادورة األربعين لمؤتمرهاااا 

مارس من  14العام، تخصااااااي  يوم 

كو سااااانة يوما عالميا للرياضااااايات  ال 

ة التي يحظى  اعتراف بالمكانة الخاصاااّ

بها هذا العلم بين سااائر العلوم. ويرتبط 

عدد المثير  بال هذا اليوم  تاري   يار  اخت

π الااذي أشااااااهر قيمااف المقّربااة على ،

(، ويااهااادف πDay) 3,14اإلطااالق 

  لىاالحتفا  بف على وجف الخصوص، 

 ما يلي:

بناااا  و نماااا  قااادرات التالمياااذ في  -

 التربية الرياضياتية والعلمية، 

تسااااااليط الضااااااو  على اسااااااتخدام  -

الرياضااااايات كأداة لتحساااااين الوضاااااع 

 المعيشي واالقتصادي لإلنسان،

توعية التالميذ بأهمية الرياضاااايات  -

فااي مااكاااافااحاااة الااكااوارث واألوباائاااة 

 واألمرا  الجديدة،

ت الرياضااياتحساايس التالميذ بدور  -

تدامة والحفال على  في التنمية المساااااا

 التنوع البيولوجي،

 براز الجوانب الجمالية واإلبداعية  -

 والترفيهية للرياضيات.

 

ياق، يحتفي قطاع التربية  في هذا السااااااّ

الوطنياااة في بالدناااا بااااليوم العاااالمي 

للرياضاااايات على غرار مختلف بلدان 

الرياضوووويات من العالم، تحت شااااعار "

" الذي تّم اعتماده لهذه أفضل أجل عالم

نة ) نف مع 2021الساااااا (، ونظرا لتزام

عطلة الربيع، يشااارفني أن أطلب منكم 

تاري   هذا اليوم ب فا  ب  11أو  10االحت

، على مسااااااتو  2021 ساااااانة مارس

سااااااااات التربيااة والتعليم  جميع مؤسااااااّ

للمراحاااو التعليمياااة الثالث، وذلاااك 
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بتسااااااطير برناااامج ثري ومتنوع ذي 

داغوجي مناسااااااب لكو طابع علمي وبي

مرحلة تعليمية، يعمو على  براز دور 

الرياضااااايات في مختلف مناحي الحياة 

بهدف ترغيب التالميذ في دراسااااااتها. 

وبهذا الخصاااوص، يمكنكم االساااتئناس 

بما هو مقترح في البطاقات التوجيهية 

 المرفقة. 

 

ف تقّرر  وفضااااااال عن ذلااك، أعلمكم أنااّ

تنظيم مساااااااااابقتين وطنيتين، األولى 

جر  حضااااااورياااا وعن بُعاااد وتُفتل ت

لتالميذ أقساااام السااانة الخامساااة ابتدائي 

والساانة الرابعة متوسااط والساانة الثالثة 

ثانوي )شااااااعب الرياضاااااايات، التقني 

رياضااي والعلوم التجريبية( المتميّزين 

في مااادة الرياااضاااااايااات، وفق نظااام 

المساااابقة المرفق. أما المساااابقة الثانية 

 ميةفتجر  عن طريق األرضاااااية الرق

لوزارة التربية الوطنية وتُفتل لمفتشاااي 

وأساااااااتذة الرياضاااااايات بغر  تقديم 

أفكار خالّقة لإلسااهام في تحسااين تعليم 

وتعلّم الرياضاااااايات ببالدنا، وذلك في 

 طار العالم األفضاااااااو الذي نتوق  ليف 

جميعا. وساااانوافيكم بكيفيات تنظيم هذه 

 المسابقة الحقا.

 

 هااذهوتقااديرا لألهّميااة التي تكتساااااايهااا 

االحتفااائيااة ببعاادهااا التربوي وطااابعهااا 

ادة  العالمي، أطلب من الساااايّدات والسااااّ

ماااديري التربياااة الحرص على التبليغ 

والتوزيع الواسااااااعين لهذا المنشااااااور، 

ية  نا ّكد على ضاااااارورة  يالئف الع وأ 

ّسهر على تجسيد  الالزمة، من خالل ال

مضمونف وموافاة مديرية دعم األنشطة 

والنشااااااااااط الثقاااافياااة والريااااضااااااياااة 

تقرير مفصاااااااااو عن  ب االجتمااااعي 

 مجريات العملية.

 

جماد  الثانية عام  13حرر بالجزائر في 

 .2021جانفي سنة  27الموافق  1442
  

 العا  األمين
بوعزة صديق بوبكر
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 الوطنية التربية وزارة

 للتعليم العامة المديرية

 االبتدائي التعليم مديرية

 

 االبتفاء باليو  العالمي للرياضيات

 بطاقة توجيهية ألنشطة مقتربة لمربلة التعليم االبتدائي

 

 طبيعة األنشطةف -1

تنظيم أنشطة ترفيهية )بدنية وفنية ولعب األدوار( تقوم على الرياضيات، تجعو  -

ويدرك التلميذ من خاللها أن الرياضيات من درس الرياضيات متعة حقيقية 

موجودة في كو مجاالت الحياة ويستعملها يوميا، وتهدف  لى تحبيب المادة في 

 نفوس التالميذ واالهتمام بها.

 تنظيم ألعاب رياضية في شكو منافسات بين أفواج المدرسة. -

 

 .2021مارس  11أو  10تاريخ إجراء األنشطةف يومي  -2

 الستئناس(فأمثلة عن األنشطة )ل -3

 

 فاألولالنشاط 

  نجاز أشكال هندسية باستعمال أعواد الثقاب:
 

 

 ف2النشاط رقم 

ارم الكرة في الدائرة المناسبة للنتيجة 

عليها بعد قيامك بعملية  التي تتحصو

 الحساب الذهني.

 

 

  

44 

50 

66 

16 

40 

68 

32 20 
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 ف 3النشاط رقم 

 ثم فوق األعداد الفردية: أقفز فوق األعداد الزوجية -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ف 4النشاط 

 أمتار نحو األعلى، تستطيع هذه النملة تسلق مترين في 10عمق من تتسلق نملة بئر 

 اليوم، لكن ونظرا لعوامو طبيعية، تنزلق مترا واحد نحو األسفو في نفس اليوم. 

 ؟السطلبعد كم يوم تصو النملة  لى 
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 ف 5النشاط 

كم/ساعة ذهاب ا و ياب ا.  80بسرعة   Bو Aبين مدينتين سار سائق سيارة في رحلة 

ساعات توقف خاللها السائق في مرحلتي الذهاب واإلياب لمدة  4استغرقت الرحلة 

 .دقيقة في كو مرة 15

 

 )أختر الجواب المناسب(: :هي  Bو A  المسافة بين

 ؛Km 100  (أ)

 ؛Km 120 (ب)

 ؛Km 140  (ج)

 .Km 180  (د)

 

 

 

 

 

 

 ف 6النشاط 

لفات في نفس الوقت الذي يستطيع فيف خالد  4يستطيع أحمد أن يركض حول مسار 

لفة، فما عدد اللفات التي يكون  12لفات. فعندما يكون خالد قد ركض  3أن يركض 

 أحمد قد ركضها؟

 9 -أ
 11 -ب

 13 -ت

  16 -د

 

 ف7النشاط 

، cm 6تم تعبئة حبات برتقال في صناديق. معدل قطر كو حبة برتقال هو 

 .cm 24وعمقها  cm 36وعرضها  cm 60والصناديق طولها 

أي األعداد استية هي أفضو تقدير لعدد حبات البرتقال التي يمكن تعبئتها في 

 الصندوق؟ 

 30 -أ

 240 -ب

 360 -ث

 1920 -د

 A المدينة B المدينة
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 األدوارفألعاب 

بنا  وضاااعيات مركبة يقوم من خاللها 

األطفال بتمثيو أدوار مثال في السااوق، 

قطع مساااااافة ما بين بيتهم وبيت األهو 

لزيارة عائلية، والقيام بدراسااااااة مالية 

لتجهيز المدرسااااااة بملعب رياضااااااي، 

 وغيرها من الوضعيات.

 

  الوضعية األول ف

 ،من أياااام العياااد ،دج 1000جمعااات 

وأردت أن تشااااااااتااري بااعااض لااوازم 

الرياضاااة. ذهبت مع أمك الى الساااوق. 

أكتب نصاااااا تبين فيف الحوار الذي دار 

بين الباااائع مع ذكر العملياااات و بيناااك

 الحسابية للقيام بصرف هذا المبلغ.

 

بعد تصحيل هذه الوضعية مع زمالئك 

 في القسم وأستاذتك، قم بتمثيلها.

 

 الوضعية الثانيةف

أقاربك الذي يبعد بيتهم ذهبت لزيارة 

عنااك مسااااااااافااة كبيرة، أخبر زمال ك 

ماهي المساااااااافة التي قطعتها والوقت 

 الذي استغرقتف في ذلك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوضعية الثالثةف

ستقوم البلدية بتصميم ملعب لكرة القدم 

في ساااحة مدرسااتك. كلفت أنت بتزويد 

سااااهم التي ت التقنيين ببعض المعلومات

 في القيام بذلك.

 ي المساحة الكاملة للساحة؟ماه 

  ماهي المساحة المخصصة لتصميم

 الملعب؟

 ماهي المساحة المتبقية؟ 

  من  كلغ 15لتغطيااة الملعااب يجااب

العشااااااب االصااااااطناعي للمتر المربع 

الاااواحاااد، كااام كااالاااغ مااان الاااعشاااااااااب 

 االصطناعي يجب لتغطية كو الملعب؟ 

 

 ذا كان سااااعر المتر المربع الواحد من 

دج، ما  200العشااب االصااطناعي هو 

هو السااااااعر االجماااالي لتغطياااة كاااو 

 الملعب؟ 

ـ ب مـاااهـااذ تسـااا  التالميـاان جمعية أولي 

 المبلغ من هذا السااااااعر، فما هو 50٪

 الذي يجب أن تدفعف؟

 

عند االنتها  من هذه الدراسة المالية، 

 قدمها لمديرك واشرحها لف.
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش عبية

 ةــالوطني ةـالتربي وزارة

 مـللت علي ةـالعام   المديرية

 المتوس ط الت عليم مديرية

 

االبتفاء باليو  العالمي للرياضيات 

 2021لسنة 

 

 المقتربة لألنشطة توجيهي ة بطاقة

 للت المي 

 

عاازوف  فااي لاااّو تااناااامااي لااااهاارة

بدراساااااااة مادة المتعلّمين عن االهتمام 

يات في مختلف بلدان العالم  الرياضاااااا

ة خالل العقود األخيرة، جا ت  خاصااااااّ

االحااتاافاااا  باااالاايااوم الااعاااالاامااي  فااكاارة

مارس  14للرياضيات، الذي يصادف 

لتوفّر فرصاااااة ساااااانحة  من كو سااااانة،

يمكن اسااااااتغاللهااا في الحااّد من هااذه 

جعااو التالميااذ  الظاااهرة، وذلااك عبر

ي ف يدركون بأنفسهم أهمية الرياضيات

 تشييد البنى العقلية وصقو التفكير، مما

ن من اسااااااتيعااااب مختلف العلوم  يمك 

و المتعلّم لمواصاااااالااة  والفنون، ويؤهاااّ

مشواره الدراسي بنجاح، وكذا مواجهة 

مختلف تحاااّدياااات الحيااااة حااااضاااااارا 

 ومستقبال.

 

في هذا الساااياق، وفي  طار االساااتعداد 

الاايااوم الااعاااالاامااي  إلحااياااا  فااعاااالااياااات

الذي  (،2021السنة )للرياضيات لهذه 

 "الرياضيات من أجل اختير لف شعار 

 

 

، تااأتي هااذه البطاااقااة عووالم أفضوووووووول"

مادة  وأساتذة التوجيهية لمرافقة مفتّشي

لمرحلة التعليم المتوسط،  الرياضيات،

في  عاااداد وتجسااااااياااد مجموعاااة من 

ها لجميع  ناد األعمال التي ينبغي  ساااااا

تالميذ هذه المرحلة بشااااااكو فردي أو 

 ومرافقتهم في  نجااازهااا. تترّكزفوجي 

هااذه البطاااقااة التوجيهيااة على أهااداف 

وطبيعة األعمال التي يمكن  ساااااانادها 

سااااايرورة  نجازها  ضااااابط للتالميذ مع

 وتقييمها وتثمينها.

 

أهوووداف األعووموووال الووتووي يوومووكوون  (1

 إسنادها للتالمي ف

الكشااف عن السااياق التاريخي الذي  -

ميالد لى  مي  قااااد   ل فكرة "يوم عاااا

للرياضااااايات"، والغاية المنشاااااودة من 

 االحتفا  بف؛

الااتااعااّرف عاالااى بااعااض الااجااواناااب  -

الااتااااريااخااياااة لاانشاااااااااأة وتااطااور عاالاام 

 الرياضيات والكشف عن أعالمف؛

في صقو   دراك أهمية الرياضيات -

التفكير وتطويره واكتسااااااااب كفااا ات 

 المسعى العلمي وحّو المشكالت؛

توليف الريااااضااااااياااات في حاااّو  -

من شتى  ومشكالت مشكالت مدرسية

 ميادين الحياة عموما؛

 براز الجااانااب الجمااالي واإلبااداعي  -

 للرياضيات؛

 براز قااادرة الريااااضااااااياااات على  -

 اإلسهام الفّعال في جعو العالم أفضو.
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طبيعة األعمال التي يمكن إسوونادها  (2

 للتالمي ف

بحوث تتعلّق بتاري  الرياضاااااايات  -

في مختلف الحضااااارات )اإلسااااهامات 

 واألعالم(؛

عّلق - ت ت تخاااداماااات  بحوث  بااااسااااااا

الرياضااايات في مختلف العلوم وشاااتى 

مياااادين الحيااااة )الفلاااك، البيولوجياااا، 

الفيزياااا ، التكنولوجياااا، الجغرافياااا، 

 ..(؛.االقتصاد، الطّب،

بحوث تتعلّق بالرياضاايات المساالّية  -

)طرائف الريااااضاااااااياااات( أو بعض 

 الظواهر المثيرة )كاااالعملياااات على

 األعداد(؛ 

مشااااااااااريع متنوعاااة ذات صاااااالاااة  -

لرياضيات )تصميم مجّسمات، فنون با

تشااااااكيلية باسااااااتخدام الرياضاااااايات، 

بداعات نابعة عن تلميذ أو مجموعة   

من التالمياااذ "يمكن أن يكونوا من 

أقساااااااام مختلفاة" كاإنجااز جادارياة أو 

 ..(؛.تأليف مسرحية،

تتعلق بحو مشكالت  أنشطة متنوعة -

من ساااااايااااقاااات مختلفاااة بااااسااااااتخاادام 

 الرياضاااااايات )مشااااااكالت في النمذجة

واألمثَلااة، مشاااااااااكااو مفتوحااة، ألغاااز، 

ألعاااب تتاادخااو فيهااا الرياااضاااااايااات، 

البرمجيااات "اإلنشاااااااا ات  اسااااااتخاادام

 الهندسية كمثال"،...(.

يمكن كذلك تنظيم مسااااااابقات تعنى  -

   بالرياضااايات بين تالميذ القسااام الواحد

 .المؤّسسة التّعليمية أو بين أقسام نفس

  توكو مهّمة  عداد مضامين البحوث

واألنشااااااطة والمشاااااااريع التي تسااااااند 

فااريااق اإلشااااااااراف  لاالااتااالمااياااذ  لااى

البياااداغوجي لماااادة الريااااضاااااااياااات 

"المفتّشااااااون" ونخباااة من أسااااااااااتاااذة 

الرياضااايات األكفا  على مساااتو  كو 

و أن يكون ذلك خالل  والية، ويُفضاااااااّ

عطلة الشاااتا ، كما يمكن لباقي أسااااتذة 

 المادة  ثرا  ما أعّده زمال هم الحقا.

 

 از وتقييم وتثمينسوووووويرورة إنجووو (3

 :لتالمي ل األعمال المسندة

يُشاااارع في  سااااناد األعمال و نجاز  -

ات من قباااو التالمياااذ بمرافقاااة  المهماااّ

. 2021فيفري  7أسااااااتذتهم ابتدا  من 

تنجز األعمال خارج فترات الدراساااااة 

وتااتاام عااماالااياااة الااماارافااقاااة ماان خااالل 

تخصاااااااي  بعض الااادقاااائق، أثناااا  

الحصااا  الدراساااية، لالساااتعالم عن 

التقاادم في االنجاااز ومساااااااااعاادة  مااد 

لذين وجدوا صااااااعوبات في  التالميذ ا

لك. بادل حول األعمال  ذ كما يمكن الت

الااماانااجاازة بااااساااااااتااخااادام تااطااباايااقاااات 

تكنولوجياااات اإلعالم واالتصاااااااااال 

ضا المتاحة  بالموازاة مع ذلك، يمكن أي

ارُك بعض األلغاز أو الط َرف أو  تَشاااااااَ

األلعااااب الريااااضاااااايااااتياااة بين الفيناااة 

 أثنا  الحص  الّدراسية.واألخر  

تساااااالّم األعمااال المنجزة من قبااو  -

التالميذ ألسااااتاذ الرياضاااايات المرافق 

ك خر أجو، حيث  2021مارس  4يوم 

يقوم هاااذا األخير بتقييمهاااا واختياااار 

المتميّز منها لعرضااف على لجنة التقييم 

المشااااااّكلااة من جميع أسااااااااتااذة المااادة 

طة. تقوم هذه اللجنة بدورها  بالمتوسااااااّ

قاا  األعماال المنجزة األكثر تميّزا باانت

لتثمينها، من خالل عرضااااااها وتكريم 
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ماااارس  11أو  10أصااااااحاااابهاااا يوم 

موعد  قامة احتفال رمزي بهذه  2021

 المناسبة على مستو  المتوّسطة.

طة،  - يشاااارف الساااايّد مدير المتوسااااّ

بالتنسااايق مع لجنة التقييم، على ضااابط 

برنامج اليوم االحتفالي المذكور ساااابقا 

يقتصاااااار الحضااااااور على تمثيو  حيث

رمزي لكااو من التالميااذ واألسااااااااتااذة 

ونقترح بهذا الصدد  وبعض المدعوين،

 البرنامج التالي:

 عماااال   قااااماااة مين أ ث ت ل معر  

بو لجنة  التالميذ التي تّم انتقا ها من قِ

 التقييم؛

  تقديم محاضاارة و/ أو ندوة ينشااطها

مختصااااااون مااادعوون أو أسااااااااااتاااذة 

 بالمتوّسطة؛

   مساااااارحي أو حوار تقااديم عر

( ذي صااالة monologueشاااخصاااي )

 بالرياضيات؛

  تنظيم مسااااااااابقااة رمزيااة للتالميااذ

  النجبا  أو المبدعين في الرياضاااااايات 

 أو أي مجال ذي صلة بها؛

   تااكاارياام الاافاااائاازياان فااي مااخااتاالااف

 النشاطات والمنافسات.

 

 فهامة مالبظة

سااااااااة على  - يحرص ماادير المؤسااااااّ

ضاامان تصااوير وتسااجيو أهم فعاليات 

الحتفاااالي لنشاااااارهاااا في موقع اليوم ا

 المؤّسسة أو الوزارة.

ن عاالااى - فااريااق اإلشااااااااراف  يااتااعاايااّ

البياااداغوجي لماااادة الريااااضاااااااياااات 

 "المفتّشاااون" على المساااتو  الوالئي،

سيق مع لجان التقييم على مستو   بالتن

طات، انتقا  األعمال المنجزة  المتوسااااااّ

نهاااا، من خالل  ي م ث ت ل ّيزا  م ت األكثر 

 14 عرضااااااها وتكريم أصااااااحابها يوم

بمناساااااابة  قامة احتفال  2021مارس 

ين  توي لمسااااااا على ا من  متزا رمزي 

 الوالئي والوطني.

 

 مقتربة وأنشطة لوضعيات نماذج

 (لالستئناس)

 

 األعمال تجساااااايد في الشااااااروع يمكن

رة  االحتفا   طار في لإلنجاز المحضاااااّ

 وفق للريااااضااااااياااات العاااالمي بااااليوم

 : التالي السيناريو

 

 دقيقة(ف 15 الحصة األول  )بوالي

ينطلق األسااااااتاذ من التّوصاااااايف الذي 

 البريطااااني الريااااضاااااايااااتي خّ  باااف

 : بقولف الرياضيات (Banks) بانكس

 

 األرض ملح الرياضيات

« Mathematics is the salt of 

the earth ». 

 

تاذ يطلب يذ من األساااااا لة التالم  محاو

 حملهم مع التوصيف لهذا معنى  عطا 

 اةحي في الرياضاايات أهمية مقاربة  لى

سان  اعموم الحياة في الملل بأهمية اإلن

 لى  يشير ثم خاص، بشكو الطعام وفي

 تمّكن الساااابق التوصااايف صااااحب أن

 علم الرياضوووويات" أنّ  اسااااتخالص من

 خالل من وذلاااك ،"وأداة ولغوووة وفن

 بكلماااات SALT كلماااة حروف ربط

 :التالي النحو على مميّزة



38 

S:Science, A: Art,  

L: Language, T: Tool 

 

 بقالساااا التمهيدي تدّخلف األساااتاذ يتّوج

 ذا  التالميااذ، أبنااائي: التاااليااة باااإلثااارة

قة لمس توّدون كنتم يف ذهب ما حقي   ل

 "بااانكس" البريطاااني الرياااضااااااياااتي

 جدب االنخراط  ال عليكم فما بأنفساااااكم،

 لما أعمال من سااااويا ساااانسااااطّره فيما

 هااذا من ابتاادا  كااامال شااااااهرا يقااارب

 االسااااااتعااداد بمناااساااااابااة وذلااك اليوم،

باليوم العالمي للرياضاااااايات  لالحتفا 

 مارس. 14     الذي يصادف

 

عة  يصااااااّرح األسااااااتااذ بعاد ذلاك بطبي

 األعماااال التي يمكنهم القياااام بهاااا مع

ها  شاااااارح ساااااايرورة  نجاازهاا وتقييم

م ث وتثمينها، مثلما تّم توضااايحف ساااابقا،

)المرفقااة  1الوضووووووعيووة يقترح عليهم 

 أدناه(، ويطلب منهم تحضيرها للحصة

 بف قيامال يودون فيما التفكير مع المقبلة

 مشاريع. أو بحوث من

  

 دقيقة(ف 15 الحصة الثانية )بوالي

 

يفسال األساتاذ المجال للتالميذ لتشاارك 

مااا عثروا عليااف من معلومااات تخّ  

بشاااااكو مقتضاااااب  األولى  الوضاااااعية

نوفمبر  26)منّظماااة اليونيساااااااكو، 

 π ، االنتقال من االحتفا  بالعدد2019

 لى االحتفا  بيوم عالمي للرياضااايات، 

 ، أول سااااانة احتفا π قيمة مقربة للعدد

 2الوضعية ..(، ثم يقترح .،2020هي 

)المرفقة أدناه( إلجرا  تبادل سااااااريع 

لك، ها. وعلى ضااااااو  ذ يشاااااارع  حول

األسااااااتاذ في  سااااااناد المهّمات للتالميذ 

 وفقا لرغباتهم و/أو بتقدير منف.

 

الويوو   ف "بوولاألولو وضوووووووعويوووة الو

 العالمي للرياضيات"

 

الهدفف البحث عن معلومة وتشاركها 

 مع الغير

 
مارس من  14 تّم تبني فكرة تخصي 

يوما عالميا للرياضاااايات من  كو ساااانة
خالل يتم  قِبو منظمة دولية مشاااااهورة.

تنظيم تظااااهرات علمياااة  هاااذا اليوم
و جرا  مساااااااااابقاااات فكرياااة تتعّلق 
باالريااضااااااياات لفاائادة تالمياذ مختلف 

 المراحو التعليمية.
 

 المطلوبف 
ت  - التعّرف على المنظّماااة التي تبنااّ

فااكاارة تااخصااااااااياا  يااوم عاااالاامااي 
 للرياضيات، ومتى تّم ذلك؛

الكشااف عن السااياق التاريخي الذي  -
 رة؛ تمّخض عنف ميالد هذه الفك

التعّرف على ساااااابب اختيار الرابع  -
 عشر مارس من كو سنة تحديدا؛

التعّرف على األهااداف المنشااااااودة  -
من تخصااااااي  يوم عااالمي لالحتفااا  

 بالرياضيات؛
الكشااااااف عن أّول ساااااانة تّم خاللها  -

 حيااا  اليوم العااالمي للرياااضاااااايااات، 
 وتحت أّي شعار كان ذلك؛

اكتب فقرة قصاااااايرة تشاااااارح فيها  -
وم عاااالمي ي موقفاااك من تخصااااااي 
 لالحتفا  بالرياضيات.
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ة ف "بوووول2وضووووووووعووويوووة الووو  أهووومووويووو 

 الرياضيات"

 

نة  الهودفف وعي المتعل م بمكوا  ومكوا

 الرياضيات

 

  تااّم االحااتاافاااا  باااالاايااوم الااعاااالاامااي

تحت  2020للرياضاااايات خالل ساااانة 

 "الرياضيات في كل مكا ". شعار

 اشرح ما ورد في هذا الّشعار؛ -

عار،  -  ذا كنت من أنصااااار هذا الشااااّ

 قّدم ثالثة شواهد مختلفة عن ذلك.

ما هي نظرتك الشااااااخصااااااية لتعلّم  -

الرياضاااااايات؟ وكيف تر  مسااااااتقبلك 

 الدراسي فيها؟ 

 

  يتّم االسااااااتعاااداد لالحتفاااا  بااااليوم

العاالمي للريااضااااااياات، خالل سااااااناة 

"الرياضوويات من ، تحت شااعار 2021

 .أجل عالم أفضل"

من وجهاااة نظرك، ماااا هي معاااالم  -

وكيف يمكن  ومميّزات العالم األفضو؟

للرياضاااايات أن تسااااهم في جعو العالم 

 أفضو؟

 

 –ف "تاريخ الرياضووويات"3وضوووعية ال

 تعطى للبحث

 

الهدفف الكشوووف عن بعض إسوووهامات 

الحضوووووووووارة العربيوووة في تطوير علم 

 الرياضيات.

يُزعم أن الحضارة العربية لعبت دورا 

رائاادا في تطوير العااديااد من ميااادين 

 الرياضيات.

 بالحضارة العربية؟ماذا يُقصد  -

اختر ميدانا من ميادين الرياضااااايات  -

 فياااف  سااااااهاااامااااتوقم ببحاااث تبرز 

الحضاااااااارة العربية مع الكشااااااف عن 

 أعالم هذه اإلسهامات. 

 

يمكن  –ف "كفاح نملة"4وضووووووعية ال

 .معالجتها في القسم

 

الهدفف ممارسوووووة خطوات المسوووووع  

 العلمي.

 

أمتار  10تتساااااالق نملة بئرا من عمق 

بحيث تسااااااتطيع تساااااالّق  نحو األعلى

تنزلق مترا  مترين في اليوم، لكنهاااا

 اليوم نفس في واحااادا نحو األساااااافاااو

 . الطبيعية العوامو بسبب

 ؟الّسطل  لى النملة تصو يوم كم بعد -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة مالبظة م  تاذ على يتعيّن فها  األساااااا

 ة،كثير بأعمال التلميذ كاهو  ثقال عدم

 مع فقط، واحد عمو بإساااااناد واالكتفا 

 وشااااااكااو األعمااال طبيعااة في التنويع

 (.فوجي أو فردي)  نجازها
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 أنشطة أخر 
 

 الن شاط
 من الهدف

 الن شاط

 أشكال

 العمل
 المدة والمتابعة المرافقة الن شاط مضمو 

 يومي ة إنجاز
 وصنع تصميم

 .مجّسم
 فردي

 لي.المواأنجز مجّسما مناسبا باستخدام التصميم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من فهم  يتأّكد األستاذ

 التالميذ للمهّمة المطلوبة.

  يمكن لألستاذ توليد نشاط

مماثو، يطلب فيف من 

التالميذ تصميم مجّسم من 

 اقتراحف.

 

 

 

 

 

 وقت

 مفتوح

 في ينجز)

 (البيت

 عدد بساب

  المرب عات

 شكل في

 معط 

  نما  سااااارعة 

البااديهااة لااد  

التالميذ وخلق 

المنافسة  روح

 بينهم.

 فردي

 عدد المربّعات في الّشكو الموالي؟ ما هو

 مربعا 40 :اإلجابة

 

 

 

 

 

  يرسم الّشكو على الّسبورة

أو يساااالّمف في قصاااااصااااة 

تالمياااذ ويطلاااب منهم  ل ل

 حساب عدد المربّعات.

  الفااائز هومن يصااااااااو  لى

 النتيجة الصحيحة أوال.

 د 5
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 )تابع( أنشطة أخر 

 

 الن شاط
الهدف من 

 الن شاط

أشكال 

 العمل
 المدة المرافقة والمتابعة مضمو  الن شاط

 تنشيط ال هن

  نمااا  قاادرات 

م فااي  الاامااتااعاالااّ

الاااااحسااااااااااااب 

 والنّمذجة.

 فردي

 5ألعاب في  5آالت من أجو صااااناعة  5نحتاج  لى 

 دقائق.

نا  - لدي كان  لة لصاااااانع  100 ذا  بة، كم  100آ لع

 يستغرق الوقت لذلك؟

لعبة علما أنّف  100كم من الوقت نحتاج لصناعة  -

 آالت؟ 5لدينا 

  يكتب األساااااتاذ النشااااااط

بورة وينّظم  على الساااااااّ

 النّقاش؛

  حو جد ال فائز هو من ي ال

 أوال.

 د 5

 فردي

مر يوسااااف بعد  ساااانوات يساااااوي ثالثة  8 ذا كان ع 

 سنوات. 4أضعاف ُعمره منذ 

 فما هو ُعمره اسن؟

  يطرح األسااااتاذ النشاااااط

على مساااااااامع التاّلميااذ، 

وياااناااظااام تااادخاااالتاااهااام 

 باإلجابة. 

 .الفائز من يجد الحو أوال 

 د  10 

اكتشاف 

 نموذج

  ماااماااارساااااااااة

الاااامساااااااااعااااى 

 العلمي.

 فردي
 كيفي في هذه الّسلسلة. عدد  يجاد

10، 17، 26، 37 ،50،... 

ؤال على  يكتب األساااتاذ الساااّ

الساااااابورة، وينظم التباااادل 

 والنقاش.

 د  5
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 )تابع( أنشطة أخر 

 

 الن شاط
الهدف من 

 الن شاط

أشكال 

 العمل
 المدة المرافقة والمتابعة مضمو  الن شاط

 زخرفة
  دّرب على التاااّ

 قّوة المالحظة.
 فردي

 

   يشير األستاذ  لى أن رسم

ثالث  يتطلّب الّشكو األّول

خطوات دون رفع القلم، ( 3)

ثم يسأل عن أقو عدد من 

برسم الخطوات التي تسمل 

كو شكو من الشكلين 

 .اسخرين

  يتأّكد األستاذ من فهم التالميذ

د محاوالتهم. ة، ويَُرش   للَمهم 

 الحلف

 يتطلب  الش كل الث انيف

 خطوتين.

 يتطلّب خطوة  الش كل الث الثف

 واحدة.

 د 15

السباق نحو 

20 

ممارسة المسعى 

 العلمي.
 ثنائي

 .20و 1يقترح التلميذ األول عددا محصااااااورا بين 

، وتتواصو اللّعبة 2أو  1يضيف عليف التلميذ الثاني 

 .20 لى غاية التصريل بالعدد 

 ما هي االستراتيجية التي تضمن لك الفوز؟ -

  يتأكد األساتاذ من فهم التالميذ

نقااااش  ل يماااة، وينظم ا تعل ل ل

 بينهم؛

  الفائز هومن يصااااااّرح بالعدد

 أوال. 20

 د 10
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 )تابع( أنشطة أخر 
 

 الن شاط
الهدف من 

 الن شاط

أشكال 

 العمل
 المدة المرافقة والمتابعة مضمو  الن شاط

 سحري مربع

 ناااامااااا  قاااادرات 

الاااتاااالماااياااذ فاااي 

الحساااااب الذهني 

فاااااكااااايااااار  والاااااتاااااّ

 المنطقي.

 فردي

مرة  30و 6باسااتخدام أعداد طبيعيّة محصااورة بين 

واحدة، امأل الخانات الفارغة للحصااااول على مربع 

عمود أو سااااطر أو  سااااحري، يكون فيف مجموع أيّ 

 قطر ثابتا.

 

 

 

 

 

 

 

  ياناظام ناقااااش الاتاالماياااذ

 ويرّشد محاوالتهم. 

يترك 

 التقدير

 لألستاذ

 سداسي

 سحري
 فردي

 36و 30باسااتخدام أعداد طبيعية محصااورة ما بين 

مرة واحااادة، امأل الاااّدوائر الموجودة في ر وس 

داسااااااي المنتظم الموالي بحيث يكون  ومركز الساااااااّ

 .99المجموع قطريا يساوي 

 

 

 

 

 

  ياناظام ناقااااش الاتاالماياااذ

 ويرّشد محاوالتهم.
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 )تابع( أنشطة أخر 
 

 الن شاط
 من الهدف

 الن شاط

 أشكال

 العمل
 المدة والمتابعة المرافقة الن شاط مضمو 

 مربعات

 الثقاب بأعواد

 قااااادرة  ناااااماااااا 

 عاالااى الااتااالمااياااذ

 .التّركيز

 فردي

ية أزل مان نة الكبريت أعواد من فقط أعواد ث  المكّو

 داخو المربعات عدد يكون بحيث الموالي للشااااااكو

 .فقط مربعين الناتج الشكو

 

 
 

 

 

  ياناظام ناقااااش الاتاالماياااذ

د محاوالتهم.  ويُرش 

 يترك

 التقدير

 لألستاذ
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية

 المديرية العامة للتعليم

 والتكنولوجيمديرية التعليم الثانوي العا  

 

 االبتفاء باليو  العالمي للرياضيات

 بطاقة توجيهية لألنشطة المقتربة لمربلة التعليم الثانوي العا  والتكنولوجي

 

الرياضاااااايات جز  من التراث الثقافي للبشاااااارية، هي لغة متداولة عالميا وأساااااااس 

يةالتكنولوجيات المعاصاااااارة  ها، وأسااااااااس التنم  و قرار منظمة في جميع مجاالت

باألهمية التي  مارس يوما عالميا للرياضاااااايات ليس  ال اعترافا 14يوم  اليونسااااااكو

ي هذا ف اإلنسان.يتبو ها هذا العلم في تطور مختلف العلوم وتحسين لروف معيشة 

مسااااايرة الركب العالمي تحتفي المنظومة التربوية في بالدنا على  ومن أجواإلطار 

" الرياضووويات من أجل  بلدان العالم بهذا اليوم والذي حمو هذه السااانة شاااعار غرار

 .عالم أفضل"

 

         فعاليات االحتفال باليوم العالمي للرياضاااااايات على مسااااااتو  الثانويات يوم تنطلق

 : النشاطات المبينة في الجدول أدناه وتقترح عليكمصباحا  2021 سنة مارس 10

 

 التأطير السيرورة النشاط المحور

عرض بول 

 الرياضيات

 تاري  الرياضيات،  -

مرجعية االحتفال باليوم العالمي  -

 للرياضيات،

الرياضيات والتشاركية بين  -

 المواد،

حص   عالمية تحسيسية حول  - 

أهمية الرياضيات في عملية 

 والتعريف بشعبتيالتوجيف 

الرياضيات والتقني رياضي 

 وآفاقهما المستقبلية.

المواد، باالساااااتئناس بالدعائم  أسااااااتذة

 المرافقة.

 

 

 

 واالرشاد المدرسيمستشارو التوجيف 

عرو   طريق تقاااديم والمهني عن

 7 يوم األحاااد )منطوال األساااااابوع 

مااارس  11مااارس  لى يوم الخميس 

 (. 2021سنة 

الندوة 

 العلمية

 موضوع الندوة العلمية: 

كيف تساهم الرياضيات في تطور 

 أفضو؟ العالم وجعو الحياة

أساااااااتذة المادة و/ أو مفتش التربية  -

 الوطنية للمادة. 
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أعمال 

 التالمي 

عرو  ورقية، عرو   -

رقمية، بحوث، رسومات، 

 مجسمات... وغيرها.

تقيم العرو  من طرف لجناااة  -

 .ويختار أحسنهاللتقييم 

تعر  األعماااال في قااااعاااة أو   -

في الساحة  قاعات تخص  للعر ،

  مناسب.أو أي فضا  

المنافسة 

 العلمية

تنظم منافسات بين تالميذ نفس  -

 نما بياألقسام،  نما بيالقسم، 

 الثانويات، 

 أنشطة في الحساب الذهني، -

 أنشطة في الحساب السريع.  -

 أساتذة المادة. 

 التكريم

تكريم التالميذ المتفوقين في  -

 المنافسة العلمية،

أحسن العرو ،  تكريم أصحاب -

رقمي، )بحث، أحسن رسم، عر  

..( في حفو ينظم على .مجسم

 شرفهم.

 مدير الثانوية واألساتذة.
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 (1الملحق)

 

 

 

موضوت 

 الد رس

 .سمار 14االحتفال باليوم العالمي للرياضيات المصادف لـ 

الفئة 

 المستهدفة

 تالميذ مرحلة التّعليم الثّانوي العام والتّكنولوجي

 األهداف

  ددوارتباطف بالعالتعريف بتاري  الرياضيات وباليوم العالمي للرياضيات π، 

 نفوتحسيتطوير العالم  ودورها فيأهمية الرياضيات في الحياة اليومية   براز، 

  الرياضيات، والتكنولوجية أساساترسي  ثقافة االهتمام بالمواد العلمية 

  وروحالمبادرة واإلبداع الرياضاااااايات ودورها في تنمية القدرات العقلية، روح 

 بين التالميذ. التنافس

 مقدمةف

يات "في أزمة" ورأت أنها لم تعد محبوبة وأن  قد أعلنت بعض البلدان مؤخرا   « أن الرياضاااااا

الطالب والطالبات يجدونها مملة فال يقبلون عليها. وهذا هو على وجف التحديد التحدي الرئيسااااي 

التذكير بفائدة الرياضيات وكيف يمكنها أن تكون أساسا  لالبتكار الذي ينطوي عليف هذا اليوم، أي 

 » من أجو تحقيق التنمية المستدامة

 

 اليو  العالمي للرياضيات رسالة المديرة العامة لليونسكو، السيدة أودري أزوالي، بمناسبة

 

 تاريخ الرياضياتف

طرائق متنوعة  أصااااااابعف وكانت لديفبدأ العد أوال  على   نسااااااان ما قبو التاري  من المحتمو أن

ا باكتمال القمر كما اسااتخدم  أو واألشاايا لتدوين أعداد الحيوانات   عقدوال الحصااىعدد األيام بد  

عند صااااناعتف  العالمات الخشاااابية والعظام لتمثيو األعداد، واسااااتخدم أشااااكال هندسااااية ،الحبلية

انطلق تطور الرياضاايات ليمر بمحطات بعد ذلك  ،لألواني الفخارية أو ر وس السااهام المنقوشااة

 أهمها: تاريخية

 3000  .اسااتخدم قدما  المصااريين النظام العشااري. وطوروا كذلك الهندسااة وتقنيات مساال  ق

 األراضي

 ستطاع سابع ق. في  طاليس ا قطر  أن يجعو الرياضيات نظريات بحتة حيث بين أن. القر  ال

يقساااامها لنصاااافين متساااااويين في المساااااحة والمثلث المتساااااوي الضاااالعين بف زاويتان  الدائرة

مربع ضااالعي الزاوية القائمة  مجموع ن. وتوصاااو بعده فيثاغورس  لى أن في المثلثمتسااااويتا

ا االسااااتنتاج  ليدسوأنشااااأ  قيساااااوي مربع الوتر  ا هندسااااي ا مسااااتخدم  في القرن الثالث ق.م نظام 

 المنطقي؛

 م كرة توجيهية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9_(%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8)
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 هو أولو أوائل القر  التاسووووع)المعادلة( في  في بغداد أسااااس الخوارزمي علم الجبر والمقابلة 

وفي خالفة أبي جعفر المنصااااور ترجمت  لى العربية عدة أعمال في  ،من أسااااتعمو لفج الجبر

لى وتطور ع المعروفة في العربية علم الحساااب الهندي بأرقامف الرياضاايات وعلم الفلك ودخو

عناااد علم األعاااداد  ثرهاااا  لعرب أ لمون ، أضاااااااااافا لمسااااااا فر ظاااامن ا جعاااو  الصااااااا مماااا 

وأد  استعمال  رجات،يحلون الكثير من المعادالت الرياضية من مختلف الد العرب الرياضيين

 .الكسر العشري الصفر في العمليات الحسابية  لى اكتشاف

  نشاااار كو من السااااير  سااااحق نيوتن التاسووووع للقر  السووووابع عشوووور الميالديمنتصووووف العقد ،

 .وجوتفريد ولهلم ليبنتز بصورة مستقلة اكتشافاتهما في حساب التفاضو والتكامو

 لهرت الحواسااايب المبنية على أساااس رياضاااية، واساااتخدمت في  سوووبعينيات القر  العشووورين

مدهشااا عبر مختلف و تطورا سااريعا ال تزال الرياضاايات تشااهدو .التجارة والصااناعة والعلوم

 المجاالت.

 

، ألنف πمارس بيوم الرمز  14تحتفو العديد من البلدان في  مرجعية اليو  العالمي للرياضووووياتف

اُعتبر  ك، لذل3,14أكثر الثوابت الرياضااية شااهرة على مسااتو  العالم، ويمكن تقريبف  لى العدد 

بف كان بسااان فرانساايسااكو  وأول احتفال "πيوم العدد "مارس من كو ساانة  14اليوم  1988منذ 

أقرت منظمة اليونساااكو في و ،(2017-1939)من طرف عالم الفيزيا  لورنس شاااو 1988عام 

مارس من كو ساانة  14 ،العام بمناساابة انعقاد الدورة األربعين لمؤتمرها 2019نوفمبر  26يوم 

ويومااا  دوليااا  للرياااضاااااايااات وطااالباات جميع األمم باااالحتفااال بجمااال وأهميااة  ،-”π“يوم العاادد 

 .الرياضيات في هذا اليوم، وبدورها األساسي في حياة الجميع

 

هو نسبة ثابتة بين طول أي دائرة مع طول  πأو بكتابتف اليونانية  Piالعدد  فπماذا يعني الحرف 

لدائرة. ووفقا للبروفيسااااااور بيتر بكمان اري  ت"في كتابف  قطرها، بغض النظر عن حجم هذه ا

من قبو ويليام جونز،  1706ألول مرة لهذا الغر  ساااااانة  π، أُسااااااتعمو الحرف اليوناني "باي

 .التي تعني المحيط (Peripheryعلى األرجل كاختصار لكلمة )

 

أسـلوبها ب تتميز الرياضيات :إبراز مكانة الرياضيات في الحياة اليومية وارتباطها بكل المجاالت

المنطقـاااي فـاااي االسـاااتدالل ولغتهـاااا المحـاااددة الواضحة ومحتواها المتنوع الـاااذي يخـااادم جميـاااع 

ا محوريا في فهم القضايا االجتماعية وا مجـااااااالت الحيـااااااة، ما يجعو يئية لبللعلوم الرياضية دور 

الرئيسية، والتنبؤ بنمو سكان العالم، واالحتياجات الغذائية المرتبطة باإلنسان واألحيا ، كما أنها 

ا أساسي ا في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام   .2030تؤدي دور 

مهمة بالنساااااابة لتطوير العلوم المختلفة والتي لها شااااااأن في حياتنا مثو علوم الفلك  الرياضاااااايات

وهذه العلوم  غيرهاو الهندساااااااة المعمارّية، التكنولوجيا، المالحة، الطب، كيميا  والفيزيا ،وال

 تحسين لروف الحياة. تساهم في

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%B1_(%D8%B9%D8%AF%D8%AF)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%B3%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
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 الموادف والتشاركية بينالرياضيات 

ذهبنا وهي مالزمة لكو مادة من المواد التعليمية ال غنى  ومعنا حيثماالرياضاااااايات من حولنا  -

 عنها في:

 نظرية النسااااابية العامة الينشاااااتاين اعتمدت الحساااااابات الرياضاااااية لتأكيدها، :الفيزيائيةالعلو  

 مثو التناسبية، مختلف الحسابات... المستو  المائو، العالقات المنطقية

غط التدفق الدموي، التحلون، الضاااااا التنفسااااااية،الوتيرة القلبية، الوتيرة  علو  الطبيعة والحياةف

 ، سلم الرسم...الحلولي

 .التقويم الزمني، الرزنامات، علم اسثار، األنثروبولوجيا، اللسانيات.. التاريخف

العر ، مقيااااس رساااااام الخرائط، الميزان و خطوط الطولو الموقع الجغرافي الجغرافيووواف

 )درجة الحرارة، المغياثية، الرطوبة( المساحات... التجاري، الكثافة السكانية، المناخ

المنطق – 24قواعد االساااتدالل ال  –مربع أرساااطو  –ألرساااطو المنطق الصاااوري  الفلسوووفةف

 ...الرياضي

افالطون اهتّم بالرياضاااايّات أكثر من أّي شااااي  آخر، واعتمدها في كّو فلساااافتف، حتى  نّف كتب 

ا.  على جدار منزلف: ال يدخو منزلي من لم يكن مهندس 

األبجدية لبيان العدد بالطريقة الفرس حروف الهجا   استعمال األدبا  :اللغة العربية وآدابها

 :المستعملة نفسها في اللغة كما يلى

 .ضظلغ .ثخذ .سعفن .كلمن .حطى .هوز .أبجد :هيوهذه الحروف 

 :كما يلى هيوالقيمة العددية بهذه الحروف 

 

 ،20ك =  10  =  ،9ط =  ،8ح =  ،7ز =  ،6= و ،5، هـ = 4د =  ،3ج =  ،2ب =  ،1أ= 

 ،200ر =  ،100ق =  90ص  ،80ف =  ،70ع =  ،60س =  ،50ن =  ،40م =  ،30ل = 

غ =  ،900ل =  ،800  =  ،700ذ =  ،600خ = ،500ث =  ،400ت =  ،300ش = 

1000. 

 

سألة حسابية معقدة كانت زرقا  اليمامة، ومن البديهي القول  نها  - ُضّمَن م شعرا   أول من قال 

شاعري،  نما كانت حادة البصار، وقد نظرت لم تكن تود أن تضاع معضالة رياضاية في قالب 

 :يوما فرأت حماما  واردا  ما  فقالت ببديهة حاضرة

 

 قديــة فــفـصــون       ليت الحمام ليف                                  

 صار الحمام مية        فـى حمامتيـ لـ                                  

 

صياد  الحمام نصفف وحمامة واحدة لكان حاصو الجمع مئة، وكانوالمعنى  ذا أضيف  لى سرب 

حمامة( فأعجب بها العرب ألن اسااااتخراج  66واقفا فاصااااطاد الحمام جميعف فوجده كما ذكرت )
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كثيرون ل بياااة قاااد يعجز عنهاااا ا لياااة حساااااااااا لى عم يحتااااج   تين  ي ب ل لعااادد من هاااذين ا  .ا

 : استيوحو مسألة زرقا  اليمامة بالرمزية الرياضية على النحو 

 100=  1+  2س + س/  

 200=  2س + س + 2

 198س = 3

 66س = 

 

 العلو  اإلسالميةف

 حساب العدة، اإلعجاز العددي في القرآن، ،أوقات الصالة ،حساب الميراث، حساب الزكاة -

كو جز   لى حزبين وكو حزب  لى أربعة أرباع وكو و ثالثين جز  :تحزيب القرآن الكريم -

 .ن  ي  نَ م  ربع  لى ثُ 

 

 الرسمف

 الرسااااام الهولندي Aurits Escher تساااامى هذه  الذي يعرف بلوحاتف المسااااتوحاة رياضاااايا

 .الرسمة "المرآة السحرية"

 الرسم ثالثي األبعاد.، الفسيفسا ، المنظور في الرسم البسيط، مقياس الرسم 

 

 : الموسيق

 الساااااالم الموساااااايقي لااف فاااصاااااااو زمني من التكرار يعتمااد على الرياااضاااااايااات، عااادة مااا 

 بالضبط.أي درجة  لى تردد الدرجة مرتين  أوكتاف يشيرو ،األوكتاف يكون

 

 والبدنيةفالتربية الرياضية 

 الرياضيات مهمة لتطوير األدا  الرياضي المحترف؛ 

  َالتي تعتمد على الرياضيات والفيزيا ؛ متر 1500 وِ د  البحوث في ميدان الع 

  ضربة الجزا  لالعبRoberto Carlos  في دوري فرنسا التي الهمت االتقنيين  1997عام

 .والتي أسفرت عن نتائج مبهرة للبحث في مسارات الكرة

 

 

 مالبظةف

ام بهاااذه التّظااااهرة، يجاااب الحرص على احترام اجرا ات البروتوكول  أثناااا  القياااّ

 السيما التّباعد الجسدي. الّصحي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8_(%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8_(%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89)
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 (2) الملحق

 

 ف1الوضعية 

مثمرة في حقو مربع الشكو، لحمايتها من الرياح غرس  اغرس فالح أشجار

الحج األشكال الممثلة لوضعيات مقترحة  من العرعار، احول الحقو أشجار

 يمثو عدد صفوف األشجار المثمرة. nلألشجار المثمرة وأشجار العرعار، حيث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شجرة مثمرة :  

X : شجرة عرعار 

 

 ف 1 التعليمة

فراغات   مأل

الجدول 

 المقابو

 

 

 ف 2 التعليمة

 انطالقا من نتاج الجدول:

 .nأوجد العالقة الرياضية التي تعبر عن عدد األشجار المثمرة بداللة   -

 .nالعالقة الرياضية التي تعبر عن عدد أشجار العرعار بداللة  -

 يكون فيها عدد أشجار العرعار مساويا لعدد األشجار nتوجد قيمة لـ  -

 أوجد هذه القيمة. المثمرة.

 

n  ) (األشجار المثمرةعدد 
( أشجار xعدد)

 العرعار

1 1 8 

2 4  

3   

4   

5   
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 ف3 التعليمة

حقال كبيرا بعدد هائو من األشجار المثمرة، في  سَ ر  غَ  ريدُ يُ لنفر  أن الفالح 

هذه الحالة ما هي األشجار التي يزداد عددها بشكو أكبر، أشجار العرعار أم 

 األشجار المثمرة؟

 

 ف2 الوضعية

، محامي، )طبيبالتقى أربعة رجال على سطل باخرة لكو منهم مهنتف الخاصة 

 مهدي(.  ،عمرمهندس، صحفي(، أسما هم دون ترتيب )حسن، خالد، 

 مهدي قابو الطبيب والمحامي والصحفي. -

 خالد لم يقابو حسن من قبو. -

 خالد والصحفي صديقان، -

 تعّرف حسن على المحامي.  -

 ؟حدد مهنة كو واحد منهم. من هو صديق خالد
 

 ف3الوضعية 

يخضع كو نرد لقاعدة تتمثو في أن مجموع عدد النقاط على كو وجهين متقابلين 

 .7دائما  ييساو

 )أ(  لى )و( تبين الصورة المقابلة ستة نرود مشار لها باألحرف من

 

 فاألول  التعليمة

 سجو في الجدول عدد النقاط الموجودة على الوجف المقابو 

 للوجف الموضل على الصورة بالنسبة لكو نرد.
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 ف2 التعليمة

ية األشكال المواليمكن تصميم نرد باستعمال ورق كرتون أو ورق مقو ، تبين 

 .بعض النماذج المقترحة لصناعة نرود..

حدد من بين النماذج المقترحة تلك المناسااابة والتي يسااامل طيها بتشاااكيو نرد  -

 سلفا، بالنسبة لكو نموذج أحط نعم أو ال بدائرة. ةيحقق القاعدة المذكور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)مجموت عدد النقاط عل  كل وجهين  يحقق القاعدة

 (7يساوي متقابلين 

رقم 

 النموذج

 I نعم / ال

 II نعم / ال

 III نعم / ال

 IV نعم / ال

 ف4الوضعية 

أوجد وزن  Kg 1وزن جسم )كتلتف( )ك( تساوي نصف وزنف مضاف لف 

 .)كتلة( الجسم

 

 ف5الوضعية 

المضلو  جز ها حد  الدوائر يماثو 

المضللة في  الكسر الذي تمثلف المساحة

 حدد هذه الدائرة. ،المستطيو
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 نظا  المسابقة العلمية

 

 اليوم الاادولي  حيااا   الموضوووووووتف

 للرياضيات 

 الرياضاايات من أجو عالم الشووعار :

 أفضو

 شروط المشاركةف 

ن زييالمتملتالميذ لالمسااااابقة مفتوحة  -

قساااااام السااااانة في مادة الرياضااااايات أل

الرابعة متوساااااط  –ابتدائي الخامساااااة 

والثالثة ثانوي شاااااعب )الرياضااااايات، 

 التقني الرياضي والعلوم التجريبية(.

 

 مرابل سير المسابقةف 

 

 المربلة األول ف المربلة الوالئية 

تفتل المشاركة على مستو  الوالية  - 

في ماااادة  ين  ل متحصااااااا ل تالمياااذ ا ل ل

 الموسم الدراسيالرياضيات خالل 

 :استية المعدالتعلى  2019-2020

 10/10معدل  التعليم االبتدائيف

 18≤ معدل  التعليم المتوسطف

 التعليم الثانويف

 14≤ شعبة الرياضيات: معدل 

 14≤ شعبة تقني رياضي: معدل 

 16≤ علوم تجريبية: معدل 

ن مااديريااة التربيااة مركزا واحاادا تعيّ  -

لااإلجاارا / أو أكااثاار حساااااااااب عااادد 

 المشااااركين مع مراعاة الخصاااوصاااية

 الجغرافية للوالية.

ر  ، تجاالبتوودائيللتعليم بااالنساااااابااة  -

المساااااااابقة على مسااااااتو  المقاطعات 

التفتيشااااااية بتعيين مركز أو أكثر على 

 مستو  كو مقاطعة.

تشااااااكو لجنة والئية متخصااااااصااااااة  -

يرأسااااااها الساااااايد مدير التربية تضاااااام 

مفتشااين وأساااتذة مادة الرياضاايات في 

 المراحو التعليمية الثالثة.

اللجنة الوالئية على  عداد  تشاااااارف -

 أسئلة تنافسية لكو مرحلة تعليمية.

ية الوالئتجري المسابقة في مرحلتها  -

 سووووونة فيفري 9الثالثاء  يو صااااابيحة 

2021. 

تشاااااارف اللجنااة الوالئيااة على تقييم  -

ادق مصاا وترتيب الفائزين في محضاار

 وتسااالمها الى عليف لكو مرحلة تعليمية

 حاالتمديرية التربية، وتفصاااااااو في 

تساااااااااوي المعااادالت ان وجاادت عن 

طريق مقارنة معدالت المشااااركين في 

الرياضاااااايات للساااااانة الدراسااااااية  مادة

2019/2020. 

فائزين  - ية قوائم ال تحدد مديرية الترب

الخمسة األوائو عن كو مرحلة تعليمية 

وفق )الوطنياااة. للتاااأهاااو للمرحلاااة 

 النموذج المرفق(

 

 ترسااااااو مديرية التربية المحاضاااااار -

والقوائم االساااااامية للمتأهلين الخمسااااااة 

عن  ( عن كاااو مرحلاااة تعليمياااة،5)

 طااااريااااق الاااابااااريااااد االلااااكااااتاااارونااااي

dacsas.education@gmail.com 

لماااديرياااة دعم األنشااااااطاااة الثقاااافياااة 

والرياااضاااااايااة والنشااااااااط االجتماااعي 

اه أجو أقص لوزارة التربية الوطنية في

في صااايغتي  ،2021سووونة  فيفري 15

(Word وPDF.) 
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  الثانيةف المربلة الوطنية المربلة

 )عن بعد(

تفتل المشااااااااركة للتالميذ المتأهلين  -

 عن المرحلة الوالئية.

ية للوالية مركزا ن تعيّ  - مديرية الترب

واحاادا لإلجرا  يتوفر على تاادفق جيااد 

في األنترنااات مع جهااااز حااااسااااااوب 

 بلواحقف لكو مشارك.

 تجري المسابقة في مرحلتها الوطنية -

 استية :حسب التواري  

  تدائي صاااااابيحة الثالثا     التعليم االب

 .2021فيفري  23

   التعليم المتوساااط صااابيحة االربعا

 .2021فيفري  24

 سيالتعليم الثااانوي صاااااابيحااة الخم     

 .2021فيفري  25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يشاااااارف المركز الوطني للتعليم عن  -

تنظيم المسااااااااابقااة في  لىبعااد تقنيااا ع

مرحلتها الوطنية بصااايغة االجرا  عن 

 بعد.

تشااارف اللجنة الوطنية بالتنسااايق مع  -

ى عل عن بعاااد المركز الوطني للتعليم

تقييم وترتيااب الفااائزين في محضاااااار 

 نهااائي حسااااااااب كااو مرحلااة تعليميااة

وتفصااو في حاالت تساااوي المعادالت 

 ن وجدت عن طريق مقارنة معدالت 

سنة المشاركين في م ادة الرياضيات لل

 .2019/2020الدراسية 

م الفائزون وطنيا )الثالثة األوائو يكرّ  -

 14 عن كاااو مرحلاااة تعليمياااة( يوم

المصاااادف إلحيا   2021 سااانة مارس

 .اليوم الدولي للرياضيات
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التربية الوطنية

 األمين العا 
 /و.ت.و/أ.ع. 255 :الرقم

  
 السيّدات والّسادة مديرو التربية

             
الموضوتف ف ي إبياء اليو  العالمي 

 .2021مارس  14للرياضيات 
 

المؤرخ  200 رساااااااالي رقم  المرجعف
 .2021جانفي  27في 

 لمرفقاتف ا
لبنا  أسئلة موضوع المسابقة  توجيهية مذكرة -

 العلمية في الرياضيات، في مرحلتها الوالئية،
نموذج محضااااااار انتقاااا  التالمياااذ  -

 المتأهلين للمرحلة الوطنية.
 

 لحاقا بالمنشور المذكور أعاله، وقصد 
ضااامان حسااان ساااير المساااابقة العلمية 

 يـاان فـاازيـااذ المتميّ ـااة للتالميـااالموجه
يات، في المراحو  التعليمية الرياضاااااا

الثالث، أطلااب منكم تنصاااااايااب لجنااة 
والئياااة لإلشااااااراف على تنظيم هاااذه 
       المسااااااااابقااة، وذلااك قبااو يوم الخميس

 . 2021فيفري  4
يترأس هذه اللّجنة الساايّد مدير التربية، 

 وتتشّكو من األعضا : 
 رئيس مصلحة التكوين والتفتيش؛ 
  رئيس مكتاااب النشااااااااااط الثقاااافي

 والرياضي؛
 على مسااااااتو   مسااااااؤول الرقمنااة

 مديرية التربية؛
  ممثاااو عن المركز الوالئي للتعليم

 والتكوين عن بعد،  ن وجد؛ 
 ( لجان فرعية تتكون من:3ثالث ) 

ة مفتش التعليم االبتدائي للّغة العربية وثالث -
 أساتذة للتعليم االبتدائي في اللّغة العربية؛

مفتش التعليم المتوسااااط لمادة الرياضاااايات  -
عليم المتوساااااط في مااادة وثالثااة أسااااااااتااذة للت

 الرياضيات؛ 
مفتش التربية الوطنية لمادة الرياضااااايات  -

وثالثاااة أسااااااااتاااذة للتعليم الثاااانوي في ماااادة 
 الرياضيات.

ونظرا لألهمّيااة البااالغااة التي تكتسااااايهااا هااذه  
العملية، يتعيّن على اللّجنة المعنية أن تحرص 

 على ما يلي:
ية  - قة العلم لة المسااااااااب عداد أساااااائ  

الوالئياااة، طبقاااا للماااذكرة للمرحلاااة 
 التوجيهية المرفقة؛

التحضاااير لتنظيم و جرا  المساااابقة  -
فيفري  9الثالثاء العلمية صااابيحة يوم 

 ؛2021
تقييم  جابات التالميذ وترتيب قائمة  -

 المشاركين حسب االستحقاق؛
 نجااااز محضاااااار انتقاااا  التالمياااذ  -

ة ـاااان للمرحلـااااأهليـاااا( المت5س )ـااااالخم
تعليمياااة، الوطنياااة، عن كاااو مرحلاااة 

 حسب النموذج المرفق؛
 رسااال المحاضاار والقوائم االساامية  -

للمتأهلين للمرحلة الوطنية، عن طريق 
لماااديرياااة دعم  برياااد االلكتروني  ل ا
األنشااطة الثقافية والرياضااية والنشاااط 

 Wordاالجتمااااعي، في صاااااايغتي )
فيفري  15( في أجو أقصاااااااه PDFو

2021. 
 

جماد  الثانية عام  20حرر بالجزائر في 
 .2021سنة  فبراير 3الموافق  1442

  
 العا  األمين

 بوعزة صديق بوبكر
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية

 

سئلة موضوت  م كرة توجيهية لبناء أ

 مسوووووووابقوة علميوة في الريواضوووووويوات

بمنوواسووووووبووة االبتفوواء بوواليو  العووالمي 

 .2021للرياضيات لسنة 

 

احتفااا  باااليوم العااالمي للرياااضاااااايااات 

مااارس  14ليوم األحااد  المصااااااااادف

، والذي يحمو هذه الساانة شااعار 2021

"، الرياضوووويات من أجل عالم أفضوووول"

تنظم وزارة التربية الوطنية مساااااااابقة 

علميااة في مااادة الرياااضاااااايااات، تفتل 

حو  نات للمرا حا يذ أقساااااااام االمت لتالم

ذه هاااالتعليمياااة الثالث، المتميزين في 

المااادة. تجر  هااذه المسااااااااابقااة على 

مساااااااتويين، والئي ثم وطني تحااات 

 صتين. شراف لجنتين متخصّ 

 

قترح لهاااذه ترتكز األسااااااائلاااة التي ت  

مشااكالت من الحياة  المسااابقة على حوّ 

اليومية، ذات صاااالة بظواهر بيولوجية 

وفيزيااائيااة واجتماااعيااة واقتصااااااااديااة، 

بتوليف مفااااهيم أسااااااااااساااااااياااة في 

يات، وتهدف   لى  براز قوة الرياضاااااا

الرياضااايات كأداة في طرح وصاااياغة 

مشااااكالت من الواقع، بفضااااو ما  وحوّ 

ز باااف هاااذه الماااادة من النماااذجاااة تتميّ 

 .واألمثلة

 

 فونوعلياااف، ينبغي أن يحرص المكلّ 

بإعداد موضاااوع المساااابقة على األخذ 

 بالمعايير استية: 

  يتضاامن موضااوع المسااابقة أساائلة

ومشااااااكالت من ميااادين متنوعااة، 

هااا فترة زمنيااة قاادرهااا ب حلّ لااّ يتط

ساعة ونصف بالنسبة لتالميذ السنة 

الخامسة ابتدائي، وساعتان بالنسبة 

لتالميذ الساااااانتين الرابعة متوسااااااط 

 .والثالثة ثانوي

  أال تكون األسااائلة نمطية ذات طابع

 مدرسي بحت. 

  أال تتضااامن المشاااكالت المطروحة

 أية أسئلة توجيهية.

  أال يوحي ن  المشاااااكو المطروح

باألدوات الرياضااااياتية التي تتدخو 

 ف. في حلّ 

  ،تتطلب المشااااكالت حلوال ابتكارية

تعتماااد على بناااا  اسااااااتراتيجياااات 

باع ية في  وات  جرا ات شااااااخصاااااا

 الحو.

  تسااااااتهدف المشااااااكالت المطروحة

فح  قااادرة التلمياااذ على تجنياااد 

موارد رياضااااياتية ومنهجية، وبنا  

 اسااااتدالل رياضااااياتي من أجو حوّ 

  المشكو المطروح.

  أال تثااار أيااة صااااااعوبااة من ناااحيااة

 الصياغة اللغوية لن  المشكو. 

  ّم التنقيط المعتمااد على يرتكز ساااااال

تقييم الجوانااب الفكريااة والمنهجيااة 

ر عن ماااا يعبّ  واإلباااداعياااة، وكاااوّ 

 بين المشااااركين في مايزز والتّ التميّ 

المسابقة العلمية.
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 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية
 وزارة التربية الوطنية

 
محضر انتقاء التالمي  المتأهلين للمربلة الوطنية في المسابقة العلمية الوطنية 

 2021بمناسبة اليو  الدولي للرياضيات مارس 
 

ية  بالمرحلة الوالئ قا  الخاصاااااااة  لف، أعضاااااااا  لجنة االنت نحن الممضااااااون أسااااااف
 ...................................................................... المجتمعون بتاري .بوالية

يب التالميذ الخمساااااااة ) مداولة على ترت عد ال تأهلين للمرحلة 5نعلن ب ئو الم ( األوا
 الوطنية حسب االستحقاق، في كو مرحلة تعليمية، كما هو مبين أدناه: 

 
 مربلة التعليم االبتدائيف

 
 العالمة الوالية المؤسسة التعليمية تاريخ الميالد االسم واللقب الرقم

1      
2      
3      
4      
5      
 

 مربلة التعليم المتوسطف
 

 العالمة الوالية المؤسسة التعليمية تاريخ الميالد االسم واللقب الرقم
1      
2      
3      
4      
5      
 

 الثانويفمربلة التعليم 
 

 العالمة الوالية المؤسسة التعليمية تاريخ الميالد االسم واللقب الرقم
1      
2      
3      
4      
5      
 

 أسما  و مضا  ر سا  اللجان الفرعية:
- ......................................... 
  مضا  السيد مدير التربية........                  ................................. -
- ......................................... 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 الوطنية التربية وزارة

 العا  األمين

 /و.ت.و/أ.ع.416 :الرقم

 

  السااااااياادات والسااااااااادة مااديرو التربيااة

 )للتنفيذ(

 

التحضووووويرية الموضووووووتف اإلجراءات 

والتنظيمية المتحا  شووهادة البكالوريا 

 .2021دورة 

 

ادة ـاااان شهـااار امتحـاااار تحضيـااافي  ط

 د فيالبكااالوريااا وقصاااااااد التحكم الجيااّ 

مختلف جوانب ومراحو تسيير مراكز 

اإلجااارا ، يشاااااااارفاااناااي أن أوافاااياااكاام 

باإلجرا ات التحضاااااايرية والتنظيمية 

لضااامان تأمين هذه العملية الحسااااساااة 

الغ االهتمااام والعنااايااة التي تتطلااب باا

ا، ـوالمتابعة الدائمة من طرفكم شخصي

ي لجميع المعنيين بهاااذه والتجنياااد الكلّ 

 العملية.

 

 أوالف اإلجراءات التحضيرية

 

 عل  مستو  مديريات التربيةف -أ

ير وتجهيز مركز حفج  .1 تحضااااااا

 نةبف قاعة محصاااّ  ،وتوزيع المواضااايع

حافظات المواضاااااايع، ومؤمّ  نة لحفج 

 توزيع واحد لكو والية؛بمعدل مركز 
تجهيز مركز حفج وتوزيع المواضااااايع  .2

والقااااعاااة المحصاااااناااة بكااااميرات المراقباااة 
والتسجيو، مع توفير الحماية األمنية الدائمة لهما 
ليال ونهااارا من طرف ممثلي التربيااة، الاادرك 

 الوطني واألمن الوطني؛

يعاين مدير التربية شاااخصااايا مد   .3
 ووليفيتها؛جاهزية مراكز اإلجرا  

تعد وترسـو دفاتر مراكـز اإلجرا   .4
 لى فروع الديوان الوطني لالمتحانات 
والمسابقات، مرفقة بقوائم المراكـااااـااااز 
االحتيااااطياااة، موقعاااة ومختوماااة من 
طرف السااااااياادات والسااااااااادة مااديري 

 . 2021 سنة مارس 8 قبـلة ـالتربي
 

 عل  مستو  مراكز اإلجراءف -ب

يضم كو مركز  جـاااااارا  مترشحي  .1

( مؤسسـاااااات تعليمية أو أكثر 3) ثالث

يقو عددها في كو مقاطعة  على أن ال

 مؤسسات؛( 3) عن ثالث
 يضاااام كو مركز  جـاااااااااارا  ما بين .2

 (500) خمسااامائة  لى (300) ثالثمائة
مترشااااااحا، وفق طاقة اسااااااتيعابف، مع 
تقلي  عدد الشااااااعب قدر اإلمكان في 
كو مركز لتسااااااهيو عملية التحكم في 

 ؛التسيير
 جرا  خااااصاااااااااة اقتراح مراكز  .3

بااااألحرار ومراكز  جرا  خااااصاااااااااة 
 بالمتمدرسين؛

( 20يمتحن في كو قاعة  جرا  عشاارون ) .4
 مترشاحا بالنسابة للمتمدرساين أو األحرار على

 حد سوا ؛
اااة والمصالل  .5 اااات التربـي التنسيق بين مديرـي

اان  ااة لتكوين، وتدريب األعوان المسخرـي األمنـي
 على االستعمال السليم لكواشف المعادن خالل
عمليااة تفتيش المترشاااااحين عنااد الاادخول  لى 

  المراكز.
 الوقاااائياااة المساااااااتلزماااات توفير .6

 مراكز ر سا  تصرف تحت ووضعها
 ةالصااااحيّ  الشااااروط لضاااامان اإلجرا 
لالزماااة حين  ا ترشااااااا م ل لساااااااالماااة ا

 ؤطرين؛ والم
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نة ما يجب عل  مدير المؤسووسووة المعي  

 ف كمركز إجراء القيا  به

  غلق جميع المرافق غير المستعملة

وجميع مداخو المركز ماعدا المدخو 

 ؛الرئيسي

  ،تحضااير وتحصااين جميع مرافق المركز

ومراقبة المؤسااسااة من الجانب األمني، الوقائي 

قبو تسااليمف لرئيس مركز اإلجرا ، والصااحي 

( أيااام على األقااو قبااو باادايااة 3وهااذا ثالثااة )

 ؛االمتحان

  خال  قاعات اإلجرا  والممرات واألروقة 

لحركة أو الر ية بالنساااااباة من كو ما يعيق ا

للمترشاااااحين واألساااااااتااذة الحراس، وتجهيز 

القاااعااات باااألثاااث الكااافي المناااسااااااب بعاادد 

 ؛المترشحين فقط

  ية كو الحجرات الوليف اسااااااتغالل 

نة إلجرا  االمتحان في المؤسسة المعيّ 

مع تخصاااااااي  على األقاااو حجرة 

احتيااااطياااة، وأن تكون في الطاااابق 

 ؛األرضي لذوي االحتياجات الخاصة

  ياطية لعزل عة احت قا تخصااااااي  

المترشاااال أو المترشااااحين الذين تظهر 

عليهم  حد  األعرا  استية: السعال، 

الرشااااال، العطس، درجة حرارة تفوق 

 ؛ 37°

  يادة، على أن  تخصااااااي عة ع قا

تكون مجااااورة ألمااااناااة رئيس مركز 

 ؛اإلجرا 

  اختيـااار القاعات المناسبة من حيث

 اإلناااارة والتهوياااة مع توفير أجهزة

التبريد خاصاااااااة في المناطق الداخلية 

ية التي تعرف درجة  والمناطق الجنوب

 حرارة عالية؛

 

  ّنة تحت وضع خزانة حديدية محص

تصاااااارف رئيس المركز بمكتبف لحفج 

المواضاااااايع من لحظة اسااااااتالمها  لى 

غااااياااة توزيعهاااا على المترشااااااحين، 

وأيضاااااااا لحفج ألرفة أوراق  جابات 

رية لمديالمترشااحين  لى غاية تسااليمها 

التربية، مع تنصاااااايب كاميرا للمراقبة 

 ؛والتسجيو

  توفير العتاد الضااااااروري للطباعة

واالسااااااتنسااااااااخ وتجريبااف للتااأكااد من 

 ؛صالحيتف ووليفيتف

  ّلاااد كهرباااائي تجهيز المركز بمو

 وتجريباااف للتاااأكاااد من صاااااااالحيتاااف

 ؛ووليفيتف

 اإلجرا قاعات لنوافذ ستائر وضع  

 الشمس؛ ألشعة منها المعرضة خاصة

 الاامااركااز قااااعاااات جااادران دهاان 

 كتابة عليها وجدت  ذا المياه ودورات

 ؛المركز تسليم قبو

 بة اإلنارة تدعيم  صااااااالحية ومراق

 اإلطفا ؛ أجهزة

  

 التربية مديري والسوووادة السووويدات عل  وأؤكد

 يزوتجه لتحضير برنامج وضع ضرورة عل 

 يةالوالئ المصالح مع بالتنسيق اإلجراء مراكز

 ية،المدن الحماية األمنية، األسووال  في المتمثلة

 افيم كل الصووحة، ومصووالح الجزائر اتصوواالت

 لضوووووما  الالزمة الظروف وتوفير يخصوووووه،

  .لالمتحا  الحسن السير
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 التنظيمية اإلجراءاتف ثانيا

 فالتربية مديريات مستو  عل  -أ

 نبي من اإلجرا  مراكز ر ساااا  اختيار يتم .1

 والنزاهااة بااالكفااا ة لهااا المشاااااهود اإلطااارات

 :بين من والخبرة،

 الثانويات؛ مديري 

 المتوسطات؛ مديري 

 الثانويات؛ نظار 

 الوطنية؛ التربية مفتشي 

 المتوسط التعليم مفتشي. 

تم نهم وي ي عي ( ة)مااادير من بمقرر ت

 .التربية

 المركز رئيس ـاااااااانيعيّ  ال أن يجب .2

  قامتف؛ ومقر عملف مقاطعة في

 

 فجدا ها 

 وجميع المركز رئي  اختيوووار يتم

 واألسوووووووواتوو ة األمووانووة) المؤطرين

 المؤسسات في نينالمعي  ( الحراس

 إجراء، كمراكز نووةالمعي   العقووابيووة

 ،باليقظة يتصووووووفو  ال ين بين من

 والتحكم الصرامة الكفاءة، الخبرة،

 .التسيير في الجيد

 

 من لزوما اإلجرا  مراكز ر ساااا  يساااتفيد .3

 الموكلااة بااالمهااام لالضاااااطالع يؤهلهم تكوين

  ليهم؛

 يةالترب مديري يضااام اجتماع تنظيم .4

 المكلفين والنواب المراكز ور سااااااااا 

 لضاااااابط يخصاااااا  المادي، بالجانب

 يروتسااااااي بتنظيم الخاصااااااة الترتيبات

 ؛2021 ماي 3 قبو اإلجرا  مراكز

 

 أسااااااتااااذ أو مؤطر أي تعيين يمنع .5

 أحد بف يمتحن  جرا  مركز في حارس

 زوج، أخاات، أخ، بناات، ابن،) أقاااربااف

 التصااااريل مو  ضاااارورة مع( زوجة

 باالستدعا ؛ المرفق

 يهمف تتوفر ممن المالحظين اختيار .6

 يف والدقة واالنضااباط النزاهة صاافات

 البطاااقااة وفق والصاااااارامااة المالحظااة

 الاااديوان طرف من ةالمعااادّ  التقنياااة

 المساااااااااابقاااات لالمتحااااناااات الوطني

 باااالمراكز التحااااقهم على والحرص

 .بها نينالمعيّ 

 فجدا ها 

 مراكز رؤسووواء عل  التأكيد يجب

 عل  االمتحوووانوووات خالل اإلجراء

 رؤسوواء بدخول السووماح ضوورورة

لجوووا  وأعضووووووووواء ل ئيوووة ا لوال  ا

 ورــف زــالمراك  ــإل نــللمالبظي

 لتسووووووهيوول بمهمووة، األمر تقووديم

 .بعملهم قيامهم

 

 افظاتح تساااليم التربية مدير يتولى .7

 اإلجرا  مراكز لر ساااااا  المواضااااايع

قة ية، بمراف  عدّ ي دقيق برنامج وفق أمن

 الوالئية؛ األمنية المصالل مع مسبقا

 التربيااة مااديريااة وتراقااب تسااااااتلم .8

 اإلجااابااات، ألوراق الحاااملااة األلرفااة

 مغلقاااة  جرا  مركز كاااو من الواردة

 حسااااب المالحج بحضااااور ومختومة،

 قبو أمنيـااااة وبمرافقة االستـااااالم جدول

 مغلقـاااااااااااااة رزم شااااااكااو في تحويلهااا

 الااتااجااماايااع مااركااز  لااى ومااخااتااوماااة

 .لإلغفــال
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 فاإلجراء مراكز مستو  عل  -ب

 جميع على المركز رئيس  طالع .1

 توفر من والتأكد المؤسااااااسااااااة مرافق

 الالزمة الضاااااارورية الوسااااااائو جميع

 المركز؛ لسير

 األمااااناااة قااااعاااة وجود ضاااااارورة .2

 المركز؛ رئيس مكتب من بالقرب
قاعة خاصة مجهزة  وجود ضرورة .3

بوسااااااااائااو وأدوات الطبع صااااااااالحااة 

 لالستعمال، تحسبا ألي طارئ؛
اتخاااذ اإلجرا ات لتعطيااو خطوط  .4

الهااااتف واالنترنااات على مساااااااتو  

نة كمركز  جرا  طيلة المؤسااسااة المعيّ 

فترة االمتحااان، بمااا فيهااا السااااااكنااات 

 الوليفية المتواجدة داخو المركز؛
ماااولاااف الااامصاااااااااالااال  ياااتاااولاااى .5

بالتساااااايير في االقتصاااااااادية، ال مكلف 
 جرا  بصاافتف  نة كمركزالمؤسااسااة المعيّ 

اااز وتوفير كو  ااـا ااـا نائبا للرئيس، تحضير المرـك
الوسااااائو المادية التي يتطلبها السااااير الحساااان 

 لإلجرا ؛
ف تخصاااااي  قاعة بمدخو المركز، يكلّ  .6

أعضا  من مؤطري المركز من الجنسين فيها 
بتفتيش المترشاااااحين قبو الدخول و يداع كو ما 

منعف )وساااااائو االتصاااااال، هواتف نقالة، تم 
كااارارياااس، أوراق، ماااحاااافاااج، أكااايااااس 
اااااادات...( على أن تحفج على مسااتو   ومسااتـن
القاعة  لى غاية نهاية االختبارات. تكرر هذه 
العملياااة مرتين يومياااا، األولى في الفترة 

 الصباحية والثانية في الفترة المسائية؛
ــز في مكان بارز مع  .7 وضع تصميم للمركـ

هة، وكو ما من شاااااأنف يد األساااااهم الموجّ تحد

تسهيو وصـااااول المترشحين  لى القاعات التي 

يختبرون فيها، مع ترقيم هذه القاعات ترقيماا 

 بارزا وواضحا؛

وضع الطاوالت والكراسي بطريقة  .8

تمكن من احترام مساااااااااافاااة التبااااعاااد 

الجسدي داخو القاعة والتي ال تقو عن 

 م مع تحديد أماكن الطاوالت بأشرطة1

نة لعدم تغيير أماكنها من الصااااااقة ملوّ 

 طرف المترشحين.

 لصاااااااق جدول سااااااير االختبارات  .9

لع ومواقيتهااا، في أماااكن يمكن أن يطّ 

 عليف الجميع بسهولة؛

تاااحضاااااااايااار ماااخاااطاااط جااالاااوس  .10

المترشاااحين بالقاعة، بحيث يمتحن في 

 مترشحا؛ (20عشرون ) كو قاعة

غلق قاعات االمتحان عند نهاية  .11

 كو اختبار؛

دقيق ولوحاااات وضااااااع مخطط  .12

 الصااااااارم التطبيق مانتوجيهية لضاااااا

 يعوتوز الصااااحي الوقائي للبروتوكول

 .بها المكلفين المؤطرين على المهام

 التدخين منع ملصااااااقات وضااااااع .13

 على النقااال الهاااتف اسااااااتعمااال ومنع

 يف العاملين جميع وعلى المترشاااااحين

 المركز؛

 لكو ةالنقال الهواتف المركز لرئيس تساااالم .14

 المالحج، األمانة،) المركز لتأطير المساااخرين

 األمن، الماادنيااة، الحمااايااة العمااال، الحراس،

 توتحا بمكتباف وتوضاااااع( ال ...الطبي الطااقم

 مسؤوليتف؛

اااااااا يمنع .15 اااااااا منـع  ألي المركز دخول باـت

 األوامـر لحاملي  ال صفتف كانت مهما شخـ 

 التربية وزارة عن صاااااادرة رسااااامية، بمهمة

 نيالوط الديوان أو التربية مديرية أو الوطنية

 والمسابقات؛ لالمتحانات
 السيارات دخول باتـاااا منعـاااا يمنع .16
( ة)مااادير وعلى اإلجرا ، مركز  لى

 نم قريبـاااااة مؤسسة تخصي  التربية
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 ساااااايارات السااااااتقبال اإلجرا ، مركز
 االمتحان؛ على المشرفين المولفين

 اإلجرا  مركز رئيس يساااااااااعاااد .17
 في مهاااامهم تحااادد نواب، (3) ثالثاااة
 الدليو؛

 أمااانااة أعضااااااااا  تعيين يمكن ال .18
 و قااامتهم، عملهم مقاااطعااة من المركز
 ف؛وشفافيت االمتحان لمصداقية ضمانا

 نم الحراس األساتذة استدعا  يتم .19
 أسااااتذة بين من عملهم، مقاطعة خارج
 من الضاااااارورة وعناد الثاانوي التعليم
 عليموالت المتوساااااط التعليم أسااااااتذة بين

 لكو أسااااتذة (3) ةثالث بمعدل االبتدائي
 أساااتذة (4) ةأربعو للمتمدرسااين قاعة

 ليمالتع أستاذ بينهم من ويكون لألحرار
 القاعة؛ عن مسؤوال الثانوي

 أسااتاذا (14) أربعة عشاار  ضااافة .20
 ويمكن الجنسااين، من احتياطيا حارسااا

 ندع المراقبة عملية في بهم االساااااتعانة
  لى تنقلهم وعند المترشااحيـااااااان دخول
 العيادة؛ أو المياه دورات

 يف للحراسة أستاذ أي تكليف عدم .21
 اختصاصف؛ مادة  جرا  فترة
 األساتذة مع اجتماع عقد ضرورة .22

 لقرا ة االمتحان، انطالق قبو الحراس
يو لدل  أهمية على وحثهم بهم الخاص ا

 ة لزامي وعلى  ليهم المخولة المسؤولية
 ،القانونية النصااااااوص واحترام تطبيق

 لاااهرة بمحاااربااة تعلق مااا خاااصااااااااة
 الغش؛
 الحراس األساااااااتذة و طالع تنبيف .23
 اإلجاارا ، مااركااز رئاايااس طاارف ماان

 المزودة وخاصااااااة الوسااااااائو بمختلف
 كنيم والتي المتطورة، باااالتكنولوجياااا
  رسااااااااال مع الغش في اسااااااتخاادامهااا

 العملية؛ بهذه الخاصة التقارير
 

 فجدا ها 
 التواطـووـووؤ أو الغش ثبوت بالة في
 صاببه يعرض اإلجراء بمركز فيه
 إل  إضافـوووة قضائيـوووـوووة متابعة إل 

 ه ه وتنطبق التأديبية اإلجـوووراءات
حين عل  اإلجراءات ترشووووووو م ل  ا
 سـوووووووـوووووووواء، بد عل  والمؤطرين

 06-20 مـووووـووووو  رقـووووا للقانـووووطبق
 1441رمضوا  عا   5 المؤر  في
 2020أفووووريوووول  28 الووووموووووافووووق

المتضوووووومن قوووانو  العقوبوووات في 
له التاسووووووع  "  عنوا  تحتفصوووووو

 االمتحوووانوووات بنزاهوووة المسووووووووواس
  ".والمسابقات

 (.65 رقم الصفحة أنظر)

 
 واألساااااااتذة للمؤطرين غياب كو .24

 يساااااابق الااذي االجتماااع عن الحراس
يام اإلجرا  يا يعتبر الحراساااااااة وأ  تخل

 تقااديم فيهااا بمااا بمهااامهم، القيااام عن
 الشاااهادة وتساااتثنى الطبية، الشاااهادات

 ى،بالمساااتشاااف المعني وجود تثبت التي
 التأديبيـاااااااااة اإلجرا ات عنف ينجر مما

 من نسااخة وتُحـااااااااول المفعول سااارية
 بوزارة العامة األمانة  لى اإلجـااااااااارا 

 الوطنية؛ التربية
 الغيابات قائمـااة يوميـااـااا ترسـااـااو .25
 فعلي يجب الذي التربية،( ة)مدير  لى
 التنظيم وفق الخصااااام،  جرا ات اتخاذ

 تساااااايير مااديريااة ويبلغ بااف، المعمول
 بكشااااااف والماااالياااة الماااادياااة الموارد
 نأ يجـااااااااب التي االقتطاعات تفاصاايو
 الغيابات؛ لوضعية مطابقة تكون
 لالمتحانات الوطني الديوان يعين .26

 مركز كو مستـااااااو  على والمسابقات
 خارج من واحد مالحـااااااااج  جـاااااااارا 
 سااااااير ومراقبااة بمتااابعااة يقوم الواليااة
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 تقييمياااا تقريرا ويحرر االمتحاااان،
 يةالوالئ اللجنة لرئيس يقدمف مفصاااااال،

 فترة كاااو نهااااياااة بعاااد للمالحظين،
 ؛(ومسائية صباحية)
 األمنية الجهات التزام ضاااااارورة .27

 وند المركز رئيس بتعليمات والوقائية
 غيره؛
 بمحيط األمنية الحراساااااة تشاااااديد .28

 تجمهر كاااو ومنع اإلجرا ، مركز
 بجوار الساااايارات توقف أو للمواطنين
 االمتحان؛ فترة طيلة اإلجرا  مراكز

 االمتحان بقاعة المترشاااال التحاق .29
 انطالق قبو األقو على سااااعة نصاااف
بعد الساااعة الثامنة  تأخر وأي االختبار

د( وبعد 30ساااا08والنصاااف صاااباحا )
د( 00ساااااا15السااااااعة الثالثة مساااااا  )

يحرمف من المشااااااااركة في االمتحان، 
علما أن باب مركز اإلجرا  يُفتل على 

د( 00سااا07الساااعة السااابعة صااباحا )
الثاااانياااة مساااااااااا   وعلى السااااااااااعاااة

 د( الستقبال المترشحين؛00سا14)
ااااااااا  الفترة ما بين السااااااعة  .30 تخصااااـا
د( وماااا بااياان 30ساااااااا08و) د(00ساااااااا08)
ـادات 00سا15د( و)30سا14) د( لتقديم اإلرشـ

ااااارف األساتذة الحراس  للمترشحين من طـااااـا
 وتحضيرهم نفسيا الجتياز االمتحان؛

تفتل حااافظااات المواضاااااايع لكااو  .31
مركز في اختبااار في  حااد  قاااعااات ال

 سير لالوقت الرسمي المحدد في جدو
 مراكز ر سااااااااا  وعلى االختبااارات،

 حاااافااظاااات جااماايااع  رجااااع اإلجاارا 
 والساااافلي العلوي بجزأيها المواضاااايع
 األختام فك محاضاااااار مع وتسااااااليمها
 ماااديرياااات  لى اإلجااااباااات، وأوراق
  لى تساااااالمهاااا بااادورهاااا التي التربياااة

  لى ومنها لإلغفال التجميع مراكـاااااااااز
 الديوان؛ فروع

 طرف من نقاااو مخطط  عاااداد .32
 يمدير مع بالتنساااااايق التربية مديري

 المترشحين التحاق لضمان المؤسسات
قاطنين ناطق في ال يدة م  مراكز عن بع
 وتبليغ المحااادد الوقااات في  جرائهم

 نهملتمكي بذلك وأوليائهـاااااام المترشحين
 ةنفسي لروف في االمتحان اجتياز من

 مريحة؛
 المترشحين  جابـاات أوراق تنقـاو .33
 الحفج مراكز  لى اإلجرا  مراكز من

 افقةبمر التربيـاااـاااة بمديريات والتوزيع
 تحفج حيث المالحج وبحضاااااور أمنية
 محصاانة غرف داخو اإلجابات أوراق

 مراكز  لى نقلهااا غااايااة  لى ومؤمنااة،
 مثووم أمنية بمرافقة لإلغفال التجميع
 .التربية( ة)مدير عن
  

 التقيد ضوووورورة منكم أطلب األخير في
 هووو ا بمحتو  والووودقيق الصوووووووووار 
 دالجي التنفي  عل  والعمل المنشووووووور،
 نص التي التووودابير لمختلف والمحكم
 شوووخصووويا سوووأسوووهر أنني كما عليها،

 تأكدلل العامة، المفتشووية مع بالتنسوويق
تزا  من قرب عن ل لجميع ا  بكووول ا

 ال كر، سووووالفة واإلجراءات الضوووووابط
 بوووالبروتوكول البقوووا وسوووووووووأوافيكم

 رـووودابيـووووالت راءاتـووواإلج نـوووالمتضم
 انتشووووار من للحد والصووووحية الوقائية
 وضوووووومووا  19-كوفيوود فيروس وبوواء

 المترشووووووحين وصووووووحوووة سووووووالموووة
 .والمؤطرين

 
 1442رجب عام  15في حرر بالجزائر 
 2021سنة  فبراير 27الموافق 

 
 العا  االمين

 بوعزة صديق بوبكر
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 

مـووـووؤر   فـووي       20-06 رقـووـووم قانـووـووو 

         الموافق  1441رمضوووووووووا  عوووا   5

، يعد ل ويتم م 2020أبريل سوووووونة  28

        الوووموووؤر   فوووي   156-66األمووور رقوووم 

              الووموووافووق 1386صووووووووفوور عوووا   18

والمتضوووووومن  1966يونيو سوووووونوة  8

 .قانو  العقوبات

... 

 

يتمم الباب األول من الكتاب  ف6المادة 

الثالث من الجز  الثاني من األمر رقم 

صاااااافر عام  18المؤرخ في  66-156

 1966يونيو ساااااانة  8الموافق  1386

والمذكور أعاله، بفصااو تاسااع عنوانف 

الاامسااااااااااس بااناازاهاااة االمااتااحااااناااات 

 253والمسااااااابقات " ويشاااااامو المواد 

مكرر  253و 7مكرر  253و 6مكرر 

 10مکرر  253و 9مکرر  253و 8

، 12 مكرر 253و 11 مكرر 253و

 وتحرر كما يأتي:

 

 " الفصل التاسع

المساس بنزاهة االمتحانات 

 والمسابقات"

 

يعاقب بالحبس  :6مكررة  253المادة "

( سااااانوات 3(  لى ثالث )1من سااااانة )

دج  لاااى  100.000وباااغاااراماااة مااان 

دج، كااو من قااام، قبااو أو  300.000

 أثنا  

 

نات أو  حا قات، بنشااااااراالمت           المسااااااااب

أو تسااااااريااب مواضاااااايع و/أو أجوبااة 

   االمتحااانااات النهااائيااة للتعليم االبتاادائي 

أو المتوساااااط أو الثانوي أو مساااااابقات 

التعليم العاااالي أو التعليم والتكوين 

 المهنيين والمسابقات المهنية الوطنية.

 

يعاااقااب بنفس العقوبااات كااو من يحااو 

محاااو المترشااااااال في االمتحااااناااات 

المساااااااااابقاااات الماااذكورة في الفقرة و

 األولى من هذه المادة ".

 

تكون العقوبااة  :7 مكرر 253المااادة "

( ساااااانوات  لى 5الحبس من خمس )

 ( ساااااانوات والغرامة من10عشاااااار )

دج،  1.000.000دج  لى  500.000

 ذا ارتكبت األفعال المنصااااوص عليها 

 :6مکرر  253في المادة 

 رمن قبو األشخاص المكلفين بتحضي -

تحااااناااات  طير االم ظيم أو تاااأ ن ت أو 

 والمسابقات أو اإلشراف عليها،

 من قبو مجموعة أشخاص، -

باسااااااتعمال منظومة للمعالجة اسلية  -

 للمعطيات،

 باستعمال وسائو االتصال عن بعد". -

 

: تكون العقوبة 8مكررة  253المادة "

( ساانوات 7السااجن المؤقت من ساابع )

 ( ساانة والغرامة15 لى خمس عشاارة )

 1.500.000دج  لى  700.000من 

  ارتكاب األفعال المذكورة ددج،  ذا أ

 لى اإللغااا   6مکرر  253في المااادة 

 أو اني أو الااجاازئااي لااالمااتااحاااالااكاالااّ 

 ".المسابقة



66 

: يعاااقااب على 9مکرر  253المااادة "

محاااولااة ارتكاااب الجنل المنصااااااوص 

عليها في هذا الفصاااااو بنفس العقوبات 

 المقررة للجريمة التامة".

 

في حاااالاااة  :10مکرر  253الماااادة "

اإلدانة بالجرائم المنصاااوص عليها في 

هذا الفصااااااو، يمكن أن يعاقب الفاعو 

بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق 

مكرر  9المنصاااااوص عليها في المادة 

 من هذا القانون".  1

 

: دون اإلخالل 11مکرر  253المادة "

النياااة، يحكم  بحقوق الغير حسااااااان

 والبرامج والوسائو بمصادرة األجهزة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المسااااااتخااادماااة في ارتكااااب الجرائم 

المنصـوص عليهــا فــي هـذا الفصــو 

واألموال المتـااـااحصلـااـااة مـااـاانـااـااهـااـااا، 

أو  و غــالق الموقــع اإللــكــتــروني

الحساااااااااب اإللكتروني الااذي ارتكباات 

لدخول  بواسااااااطتف الجريمة، أوجعو ا

 لياااف غير ممكن، و غالق محاااو أو 

مكان االسااااتغالل  ذا كانت الجريمة قد 

 ارتكبت بعلم مالكف". 

 

يااعااااقاااب  :12مااكاارر  253"الاامااااّدة 

الشـااخ  المعنوي الذي يرتكب  حد  

الجرائم المنصااااااوص عليهااا في هااذا 

 ".ذا القانونالفصو وفقا ألحكام ه

.... 
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 الجمهورية الجزائرية الد يمقراطية الش عبية

 

  مؤر   61-21مرسووووووو  تنفي ي رقم 

 1442جموواد  الثووانيووة عووا   25في 

ير سووووووونوووة  8الموافق  ، 2021فبرا

يتضمن إبدا  منحة مدرسية خاصة 

 وتحديد شروط وكيفيات منحها.

 

  ن الوزير األول، 

 

بنااا  على التقرير المشااااااترك بين  -

وزير التربية الوطنية ووزير الداخلية 

والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية 

ووزيرة التضاااااااااامن  ووزير الماااالياااة

 المرأة، الوطني واألسرة وقضايا

 

وبنا  على الدستور السيما المادتان  -

 ( منف،2)الفقرة  141و 112-5

 

 09-02القاااانون رقم  وبمقتضااااااى -

 1423صاااااافر عاااام  25المؤرخ في 

 والمتعلق 2002مايو ساانة  8الموافق 

 بحماية األشخاص المعوقين وترقيتهم،

 

 04-08القاااانون رقم  وبمقتضااااااى -

 1429محرم عاااام  15المؤرخ في 

 2008ياناااايار ساااااااناااة  23الاماوافاق 

القانون التوجيهي للتربية  والمتضااااامن

 الوطنية، 

 

 10-11القاااانون رقم  وبمقتضااااااى -

 1432رجاااب عاااام  20المؤرخ في 

 2011يااوناايااو ساااااااناااة  22الاامااوافااق 

 والمتعلق بالبلدية،

 07-12وبمقتضااااااى القاااانون رقم  -

رباايااع األول عاااام  28الاامااؤرخ فااي 

 2012فبراير سنة  21الموافق  1433

 والمتعلق بالوالية،

 

 12-15وبمقتضااااااى القاااانون رقم  -

 1436رمضااااااان عام  28المؤرخ في 

 2015ساااااااناااة يااولاايااو  15الاامااوافااق 

 ،والمتعلق بحماية الطفو

 

 07-18وبمقتضااااااى القاااانون رقم  -

 1439رمضااااااان عام  25المؤرخ في 

 2018يااوناايااو ساااااااناااة  10الاامااوافااق 

والمتعلق بحماية األشااخاص الطبيعيين 

في مجاااال معاااالجاااة المعطياااات ذات 

 الطابع الشخصي، 

 

وبمقتضااى المرسااوم الرئاسااي رقم  -

الاماؤرخ فاي أول جامااااد   19-370

                 الاااااماااااوافاااااق 1441م األولاااااى عاااااا

والمتضااامن  2019ديسااامبر سااانة  28

 تعيين الوزير األول، 

 

وبمقتضااى المرسااوم الرئاسااي رقم  -

المؤرخ في أول ذي القعاادة  20-163

يونيو ساااااانااة  23الموافق  1441عااام 

والمتضاااااامن تعيين أعضاااااااا   2020

 الحكومة، المعدل والمتمم، 

 

وبمقتضااااى المرسااااوم التنفيذي رقم  -

شااااااوال عااام  27المؤرخ في  99-47

 1999فبراير سنة  13الموافق  1419

والمتعلق بمنل تعويضاااااااات لصاااااااالل 

 األشخاص الطبيعيين ضحايا األضرار
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ية التي لحقت بهم  ماد ية أو ال الجساااااااد

نتيجة أعمال  رهابية أو حوادث وقعت 

في  طاااار مكاااافحاااة اإلرهااااب، وكاااذا 

 لصالل ذوي حقوقهم،

 

قم روبمقتضااااى المرسااااوم التنفيذي  -

صاااااافر عااام  10المؤرخ في  12-04

نة يناير 4الموافق  1433  2012 ساااااا

والمتضمن القانون األساسي النموذجي 

 لمؤسسات الطفولة المسعفة، المعدل،

 

وبمقتضااااى المرسااااوم التنفيذي رقم  -

صاااااافر عااام  10المؤرخ في  12-05

نة يناير 4الموافق  1433  2012 ساااااا

والمتضمن القانون األساسي النموذجي 

 التربية والتعليم المتخصصة لمؤسسات

 لألطفال المعوقين، المعدل، 

 

وبمقتضااااى المرسااااوم التنفيذي رقم  -

ربيع الثااااني  18المؤرخ في  15-59

فبراير ساااااانااة  8الموافق  1436عااام 

الذي يحدد العناصاااااار المكونة  2015

لألجر الوطني األدنى المضااااااامون، 

 المعدل، 

 

 ف يرسم ما يأتي

 

المرسااااااوم يهدف هذا  ف المادة األول 

خاصااااااة   لى  حداث منحة مدرسااااااية

 ويحدد شروط وكيفيات منحها. 

 

تخصااااا  منحة مدرساااااية  ف 2المادة 

خمساااة آالف دينار  بمبلغ قدرهخاصاااة 

دج( لكو تلميذ ينتمي  5000جزائري )

 لى  حد  الفئات االجتماعية المذكورة 

ومسااااااجو بصاااااافة  ،أدناه 3في المادة 

 تعليمالو تربيةال نظامية بمؤسااااااساااااااة

 تعليمالو تربيةالعمومية، أو مؤسسة ال

 متخصصة. ال

 

تمنل المنحااة الماادرساااااايااة ف  3المووادة 

الخاصة مرة واحدة، في بداية كو سنة 

 : دراسية، لكو تلميذ

منحاادر من عااائلااة محرومااة، أوال  - 

 يتوفر ألوليائف أو أوصيائف أي دخو،

قو أو يسااااااااوي  - لي دخو الشااااااهري ا

 ألوليااائااف أو أوصاااااايااائااف الحااد الوطني

 األدنى المضمون.

 

تحدد الفئات المعنية بأحكام هذه المادة، 

قرار وزاري الحاااجااة، بموجااب عنااد 

مشااااااترك بين وزير التربيااة الوطنيااة 

ووزير الااداخليااة والجماااعااات المحليااة 

والتهيئاااة العمرانياااة ووزير الماااالياااة 

ووزير التضااااااامن الوطني واألساااااارة 

 وقضايا المرأة.

 

ارة ينشااااأ لد  مصااااالل وز ف 4المادة 

ئة  ية والتهي ية والجماعات المحل لداخل ا

العمرانية بطاقية وطنية رقمية لتسااايير 

 المنحة المدرسية الخاصة.

 

عة المختصاااااااة مصاااااااالل اليمكن  تاب ال

لااوزارة الااتااربااياااة الااوطاانااياااة ووزارة 

التضااااامن الوطني واألساااارة وقضااااايا 

ية  ية الوطن المرأة االطالع على البطاق

ية مدرساااااا حة ال ية لتساااااايير المن  الرقم

 الخاصة. 



69 

سيق العمو الرقمي بين  تحدد كيفيات تن

، الحااااجاااةالقطااااعاااات المعنياااة، عناااد 

قرار وزاري مشااااااترك بين موجااب ب

وزير الااداخليااة والجماااعااات المحليااة 

والتهيئاااة العمرانياااة ووزير التربياااة 

الااوطاانااياااة ووزياار الااماااالااياااة ووزياار 

التضااااامن الوطني واألساااارة وقضااااايا 

ووزير البرياااد والمواصااااااالت  المرأة

  السلكية والالسلكية.

 

مادة  ية  ف 5ال ية الوطن طاق تساااااامل الب

ية  مدرساااااا حة ال ية لتساااااايير المن الرقم

الخااااصاااااااااة باااالتحقق والتاااأكاااد من 

المعلومات المتعلقة بأوليا  أو أوصاايا  

المنحاااة، من بهاااذه التالمياااذ المعنيين 

خالل االسااااااتعااانااة بقواعااد المعطيااات 

المحلية الداخلية والجماعات  لوزارات

والتربيااة الوطنيااة  ة العمرانيااةوالتهيئاا

والمالية والتضاااامن الوطني واألسااارة 

 وقضايا المرأة، وبالتنسيق مع الهيئات

 التجاااارة يالتاااابعاااة لوزارت المعنياااة

غياااو والضاااااااماااان و لتشااااااا عماااو وا ل ا

ئات االخر   االجتماعي وكذا كو الهي

المعنية، في  طار التشااااااريع والتنظيم 

 المعمول بهما.

 

القائمة األولية للتالميذ  تعدّ  ف 6المادة 

الخاصااااة  المدرسااااية المعنيين بالمنحة

على مستو  المؤسسات المذكورة في 

أعاله، على أساس المعلومات  2المادة 

الواردة في "اساااتمارة طلب االساااتفادة 

من المنحة المدرسية الخاصة" الملحقة 

 بهذا المرسوم. 

 

المااذكورة  االسااااااتمااارةيجااب أن تمأل 

لي أو وصي التلميذ من طرف و ،أعاله

المعني وترفق بصااك بريدي مشااطوب 

 .للمستفيد

 

 ةترسو القوائم األولية المعدّ ف  7المادة 

على مستو  المؤسسات المذكورة في 

، االقتضاااا أعاله، مرفقة عند  2المادة 

ألحقياااة اسااااااتفاااادة باااالوثاااائق المبررة 

التالميذ من المنحة المدرسااية الخاصااة 

البطاااقيااة  إلدراجهااا فيات  لى البلاادياا

الوطنياااة الرقمياااة لتساااااايير المنحاااة 

 المدرسية الخاصة.

 

لجنة على مسااااااتو   تنشااااااأف  8المادة 

الدائرة تساااااامى "لجنة الدائرة" لتأطير 

 عملية االسااتفادة من المنحة المدرسااية

 :  الخاصة، تتكون من

 رئيس الدائرة أو ممثلف، رئيسا،  -

ر ساااااا  المجالس الشاااااعبية البلدية  -

 المعنية،

صالل التربية على مستو  ممثلي م -

 نهم مدير التربية، الدائرة، يعيّ 

ممثو مديرية النشااااااااط االجتماعي  -

 والتضامن، 

المنظمااات الوطنيااة ألوليااا   ممثلي -

التالميذ المعتمدة والناشااااااطة على 

 مستو  الدائرة.

 

االساااااتعانة بأي شاااااخ   للجنةيمكن ا

  مؤهو يساعدها في أشغالها.
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الاادائرة على تكلف لجنااة ف  9المووادة 

 : الخصوص، بما يأتي

 تحااديااد القااائمااة الشااااااااملااة للتالميااذ -

الخاصااااة  المدرسااااية المعنيين بالمنحة

على مساااااتو  الدائرة، بعد التحقق من 

المعلوماااات المقااادماااة عن حاااالتهم 

 مصاااااالل مع االجتماعية، بالتنسااااايق

والتربية الوطنية والتضاااااااامن  البلدية

 الوطني والهيئات المعنية،

القااائمااة الشاااااااااملااة للتالميااذ تحويااو  -

المعنيين بالمنحة المدرسااااية الخاصااااة 

الى اللجنة الوالئية المذكورة في المادة 

أدناه، عن طريق البطاقية الوطنية  11

ية  مدرساااااا حة ال ية لتساااااايير المن الرقم

 الخاصة،

تزويد اللجنة الوالئية بكو المعلومات  -

 الضرورية ألدا  مهامها.

 

ن القائمة يجب ان تتضااااام ف 10لمادة ا

الشااااااملة للتالميذ المعنيين باالساااااتفادة 

من المنحااة الماادرساااااايااة الخاااصااااااااة 

أعاله، على  9الماااذكورة في الماااادة 

 الخصوص المعلومات استية:

 تسمية مؤسسات تمدرس التالميذ، -

 أسما  وألقاب التالميذ،  -

أسااااااما  وألقاب أوليا  أو أوصاااااايا   -

 التالميذ، 

لبريدية أرقام الحساااااااابات الجارية ا -

 ألوليا  أو أوصيا  التالميذ.

 

تنشااااااااأ على مسااااااتو   ف 11المووادة 

لجنة تسااامى "اللجنة الوالئية"  الوالية،

حة  فادة من المن ية االساااااات تأطير عمل ل

 :  الخاصة تتكون من المدرسية

 الوالي أو ممثلف، رئيسا، -

 مدير اإلدارة المحلية، -

 مدير التربية بالوالية،  -

والتضامن مدير النشاط االجتماعي  -

 بالوالية،

والمواصااالت الساالكية لبريد امدير  -

 ،بالوالية والالسلكية

 أمين الخزينة الوالئية، -

 المراقب المالي بالوالية، -

المنظمااات الوطنيااة ألوليااا   يممثل -

الناشااااااطة على و التالميذ المعتمدة

 مستو  الوالية.

االساااااتعانة بأي شاااااخ   للجنةيمكن ا

 مؤهو يساعدها في أشغالها.

 

تكلف اللجنة الوالئية على ف  12المادة 

 بما يأتي:  ،الخصوص

الساااااااهر على تحيين معطياااات  -

البطااااقياااة الوطنياااة الرقمياااة لتساااااايير 

المنحة المدرسية الخاصة على مستو  

القوائم الشااااااملة أسااااااس  الوالية، على

 ة من طرف لجان الدوائر،المعدّ 

 عاااداد القاااائماااة النهاااائياااة للتالمياااذ  -

يدين من  ية  المنحةالمسااااااتف المدرساااااا

الخاصاااااة و رساااااالها الى مدير التربية 

 بالوالية،

 االستفادة من ومراقبة عملية تنظيم -

 المدرسية الخاصة، المنحة

 اسجاااال احااتاارام السااااااااهاار عاالااى -

 من االسااااااتفادة لعملية المخصااااااصااااااة

 الخاصة، المدرسية المنحة

متابعة عملية تسااااااديد مبالغ المنحة  -

المدرسااااااية الخاصااااااة لفائدة أوليا  أو 

 أوصيا  التالميذ المستفيدين، 
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 تقريرالنهائية والحصاااااايلة ال عداد  -

تقييمي لعملية االسااااااتفادة من المنحة ال

 المدرسية الخاصة،

 رسااااااال الحصاااااايلة النهائية مرفقة  -

ياااة الترب ا روزباااالتقرير التقييمي ل

ية والجماعات المحلية الوطنية والداخل

والتهيئة العمرانية والتضااااامن الوطني 

 واألسرة وقضايا المرأة. 

 

يكلف مااادير التربياااة ف  13الموووادة 

بالوالية بدفع المنحة المدرسية الخاصة 

على أساس القائمة النهائية التي أعدتها 

 11اللجنة الوالئية المذكورة في المادة 

 أعاله. 

 

يتم صاااااااب مبالغ المنحة ف  14المادة 

المدرسااااااية الخاصااااااة في الحسااااااابات 

البريدية الجارية ألوليا  أو أوصاااااايا  

 التالميذ المستفيدين. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عند الضاااااارورة وويمكن، اسااااااتثنا ، 

صب مبالغ المنحة ألوليا  أو القصو  

أوصااااااياا  التالمياذ المسااااااتفيادين عن 

أي آليااة دفع حوالااة بريااديااة أوطريق 

 مناسبة.أخر  

 

تسااااااجاااو االعتماااادات ف  15لموووادة ا

المخصااصااة للتكفو بالمنحة المدرسااية 

سااااااوم ، الرذلااك بمااا في ،الخاااصااااااااة

ملية ع لىوالحقوق البريدية المترتبة ع

يا أصاااااااب  حة ألول هذه المن أو  ودفع 

ية ميزانفي التالميذ وسااحبها،  أوصاايا 

 تسيير وزارة التربية الوطنية. 

 

ينشااااار هذا المرساااااوم في  ف 16المادة 

لرّ  جريااادة ا ل ة ا جمهورياااّ ل ل ة  مياااّ سااااااا

 الجزائريّة الّديمقراطيّة الّشعبيّة.

 

جماد  الثانية  25في حرر بالجزائر في 

 .2021فبراير سنة  8الموافق  1442عام 

 

 الوزير األول

 عبد العزيز جراد

 

  



 
 

 الّديمقراطية الّشعبيةالجمهورية الجزائرية 

 ..........................: والية

 ..........................: دائرة

 ..........................: بلدية

 

 

 

 .................: المتخصصةالتربية والتعليم مؤسسة ة التربية والتعليم العمومية / مؤسس

 ....................................: ................ المستو  الدراسي.: السنة الدراسية

 .................................................................: اسم ولقب التلميذ المستفيد

 و.................................................................................... .: النسب

 .......................................................................: تاري  ومكان الميالد

 .......................................................................................: العنوان

 : أمام العبارة المناسبة (X) االجتماعية: ضع عالمة الفئة

 منحدر من عائلة محرومة أو ال يتوفر ألوليائف/أوصيائف أي دخو -

 المضمون األدنى الوطني الشهري ألوليائف /أوصيائف الحد الدخو يساوي أو يقو -

    ................................................................: الدخو العائلي المصرح بف

  ....................................: رقم الحساب البريدي الجاري لولي/وصي التلميذ

 .........................……..…:… رقم الضمان االجتماعي لولي/وصي التلميذ

  : االجتماعية لولي/وصي التلميذمعلومات أخر  حول الحالة 

محو غير قابو          سكن مؤجر        سكن أقارب          سكن اجتماعي

  للسكن )مستودع، فوضوي، قبو(

 ....................................: عدد األبنا  المتمدرسين على عاتق الولي/الوصي

 ....................................................: عدد األبنا  واألشخاص المتكفو بهم

 ..........................: عدد األشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة المتكفو بهم

 

رح بشرفي، بصحة المعلومات الم كورة في ه ه االستمارة، وبالتزامي  أص 

 بتقديم أي وثيقة إلثباتها في بالة طلبها. 

 

 ..........................: لوطنية للولي/الوصي، طالب المنحةرقم بطاقة التعريف ا

      .............................................: ....................... عن.: الصادرة بتاري 

 

  مضا  المعني 

  

 استمارة طلب االستفادة من املنحة املدرسية الخاصة
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
  التربية الوطنيةوزارة 
 /و.ت.و/أ.خ.و.53الرقم: 

 

 1442رجب عا   11مقرر مؤر  في 

د حدي 2021سوونة  فبراير 23الموافق 

ية  ياد الجزائر لة لجنة االولمب تشووووووكي

 للمواد التعليمية وتنظيمها وسيرها.
 

  ن وزير التربية الوطنية، 
 
لقاااانون رقم  -  04-08بمقتضاااااااى ا

 1429محرم عاااام  15المؤرخ في 
، 2008ينااااير ساااااااناااة  23الموافق 

ية  قانون التوجيهي للترب المتضاااااامن ال
 الوطنية، 

 
 02-20بمقتضااااااى القاااانون رقم و -

 1441شااااااعباااان عاااام  5المؤرخ في 
، 2020ماااارس سااااااناااة  30الموافق 

المتضاااااامن القاااانون التوجيهي حول 
، التكنولوجي البحااث العلمي والتطوير

 المعدل، 
 
   بمقتضاااى المرساااوم الرئاساااي رقمو -

المؤرخ في أول ذي القعاادة  20-163

يونيو سااااااناة  23الموافق  1441عااام 

، المتضاااااامن تعيين أعضااااااااا  2020

 المتمم،و الحكومة، المعدل

 

   وبمقتضاااااى المرساااااوم التنفيذي رقم -

ربيع األول  29المؤرخ في  94-265

بر سااااانة سااااابتم 6الموافق  1415عام 

وزير ، الذي يحدد صااااااالحيات 1994

 لتربية الوطنية، ا

  وبمقتضاااااى المرساااااوم التنفيذي رقم -

ذي الحجااة  28المؤرخ في  11-396

نوفمبر ساااااانة  24الموافق  1432عام 

، الذي يحدد القانون األسااااساااي 2011

النموذجي للمؤسااااااسااااااة العمومية ذات 

 الطابع العلمي والتكنولوجي، 

 

  لتنفيذي رقموبمقتضاااااى المرساااااوم ا -

شااااعبان عام  16المؤرخ في  16-151

، 2016مايو سااانة  23الموافق  1437

المتضاااااامن تحوياااو المعهاااد الوطني 

للبحث في التربية  لى مؤسسة عمومية 

 ذات طابع علمي وتكنولوجي، 

 

  وبمقتضاااااى المرساااااوم التنفيذي رقم -

الاامااؤرخ فااي أول جاامااااد   19-02

ينااااير  8الموافق  1440االولى عاااام 

، المتضااامن تنظيم اإلدارة 2019سااانة 

المركزياااة لوزارة التربياااة الوطنياااة، 

 المعدل والمتمم، 

 

بمقتضى القرار الوزاري المشترك و -

 1438رجاااب عاااام  30المؤرخ في 

، الذي 2017أبريو سااااانة  27الموافق 

معهااد الوطني يحاادد التنظيم الااداخلي لل

 للبحث في التربية، 

 

المؤرخ في  7بمقتضااى القرار رقم و -

الموافق  1442جماد  الثانية عام  19

، المتضااااامن 2021سااااانة  فبرايرأول 

 موادلل الجزائرية نشا  لجنة االولمبياد 

 وسيرها، تنظيمها وتحديد التعليمية
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 ف يلي ما يقرر

 

تطبيقا ألحكام المادتين  ف المادة األول 

    المؤرخ في 7من القرار رقم  6و 5

الموافق  1442جماد  الثانية عام  19

والمااذكور  2021ساااااانااة  فبرايرأول 

أعاله، يهاادف هااذا المقرر  لى تحااديااد 

تشااااااكيلااة لجنااة األولمبياااد الجزائريااة 

للمواد التعليميااة وتنظيمهااا وساااااايرهااا 

وتااادعى في صاااااالاااب الن  "اللجناااة 

 األولمبية".

 

من  7تطبيقا ألحكام المادة ف  2المادة 

جماااد   19المؤرخ في  7القرار رقم 

 فبرايرأول  قالمواف 1442الثانية عام 

والمااذكور أعاله، يعين  2021ساااااانااة 

الساااايد حسااااان بلبشااااير رئيسااااا للجنة 

 األولمبية.
 

تتضاااااامن اللجنة األولمبية  ف 3المادة 
لجان فرعية حساااااب التخصاااااصاااااات 

من القرار رقم  3الماذكورة في الماادة 
ية عام  19المؤرخ في  7 ثان جماد  ال

ساااااااناااة  فبرايرالموافق أول  1442
والمذكور أعاله، حسب القائمة  2021

 : اإلسمية التالية
 
 ف األولمبياد الجزائرية للرياضيات  
عليم الت السااايد حساااان بلبشاااير، أساااتاذ -

 العالي، منسقا، 
السااااايد حساااااان ذيب، أساااااتاذ التعليم  -

 العالي، نائب منسق، 
الساااااايد بكير فرحي، أسااااااتاذ التعليم  -

 العالي، عضوا، 
الساااايد ساااامير بكارة، أسااااتاذ التعليم  -

 العالي، عضوا، 

السااااايد موسااااان بن ام هاني، أساااااتاذ  -
 التعليم العالي، عضوا، 

الساااايد لخضاااار بن عيسااااى، أسااااتاذ  -
 التعليم العالي، عضوا، 

الساااايد لخضاااار دلول، مفتش التربية  -
 الوطنية متقاعد، عضوا، 

السيد عبد ب رحماني، مفتش التربية  -
 الوطنية، عضوا، 

الساااااايد حمزة خليف، أسااااااتاذ التعليم  -
 الثانوي متقاعد، عضوا، 

الساااااايد مكي داحش، أسااااااتاذ التعليم  -
 متقاعد، عضوا. الثانوي 

 
يتكفاو المنسااااااق بتساااااايير  ف 4الموادة 

ية ورفع  نة الفرع عة أعمال اللج تاب وم

لجناااة  ل تقاااارير دورياااة  لى رئيس ا

 ويساعده في أدا  مهامف نائب المنسق. 

 

يمكن لرئيس اللجناااة أن ف  5الموووادة 

يساااااتعين بأي شاااااخ  من شاااااأنف أن 

يساااعد في انجاز أشااغال اللجنة بالنظر 

 لى خبرتف وكفا تف، كما يمكنف دعوة 

بعض الخبرا  األجانب ممن لهم خبرة 

في مجااال األولمبياااد لالسااااااتفااادة من 

خاصااااة عند تكوين األساااااتذة خبرتهم، 

 نين. المكوّ 

 

مس تحادد عهادة اللجناة بخ ف 6الموادة 

( ساااااانوات، ويسااااااتخلف العضااااااو 5)

شروط المنوه  شكو وال المنقطع بنفس ال

 7من القرار رقم  5بهاااا في الماااادة 

جماااد  الثااانيااة عااام  19المؤرخ في 

ساااااااناااة  فبرايرالموافق أول  1442

 والمذكور أعاله، 2021
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تخضااااااع مهاااام اللجناااة  ف 7دة الموووا

من القرار  4ألحكااام المااادة األولمبيااة 

ية  19المؤرخ في  7رقم  ثان جماد  ال

ساااااانة  فبرايرالموافق أول  1442عام 

  .والمذكور أعاله 2021

 

تجتمع اللجنة األولمبية بنا   ف 8المادة 

على استدعا  من رئيسها في الدورات 

 العادية واالستثنائية.

 

يكون مقر اللجنااة بااالمعهاد  ف 9المووادة 

الوطني للبحاااث في التربياااة، وتتولى 

ية  نة التقن هد االما مة للمع عا نة ال األما

الدائمة للجنة األولمبية، وينسق اعمالها 

 مسؤول تعينف مديرة المعهد. 

 

تتولى االمااااناااة التقنياااة  ف 10الموووادة 

 الدائمة المهام التالية:

تحضااااااير جااادول أعماااال اللجناااة  -

وفق برناااامج مساااااااطر  األولمبياااة،

 ورزنامة زمنية محددة، 

 عاااداد وتبليغ االسااااااتااادعاااا ات  لى  -

 األعضا ، 

اتخااااذ التااادابير اإلدارياااة الالزماااة  -

للتنقو، اإلطعام و قامة األعضااااااا  من 

جو حضااااااور لدورية  أ عات ا ما االجت

 واالستثنائية، 

 

 

 

 

 

 

 عداد بطاقات فنية خاصة بمصاريف  -

ي للمشاركين فالنقو، اإلطعام والتأمين 

الملتقيات والمشاركين )اعضا  اللجنة 

األولااماابااياااة، الاامااؤطاارياان، الااخااباارا  

ين  مفتشااااااا ل ين، ا ي محل ل األجااااناااب وا

 واألساتذة المكونين، التالميذ واألساتذة

في المنافسات الجهوية،  (المرافقين لهم

 القارية والدولية. 

  عداد محاضر االجتماعات،  -

ف جمع وحفج كو الوثائق واالرشاااااي -

 لسير اللجنة، 

جمع التقارير وتسااااااليمها  لى رئيس  -

 اللجنة، 

تساااااايير ومتااابعااة بنااك المعلومااات  -

وقواعد البيانات الخاصااة بسااير أعمال 

 اللجنة.

 

ينشاااااار هااذا المقرر في  ف 11المووادة 

النشاااااارة الرساااااامياااة لوزارة التربياااة 

 الوطنية.

 

رجب عام  11حرر بالجزائر في 

فبراير سنة  23الموافق  1442

2021. 

 

 الوطنية التربية وزير

 واجعوط محمد
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 الوطنية التربية وزارة

 العا  األمين

 /و.ت.و/أ.ع.85 :الرقم

 

 السيدات والسادة

 مديرو التربية، للتطبيق، -

مديرو المؤسااااااسااااااات الوطنية تحت  -

 الوصاية، للتطبيق،

 للتطبيق.مديرو المعاهد الوطنية،  -

    

الموضوووووووتف بخصوووووووص الترشووووووح 

للمناصووب العليا التابعة للمصووالح غير 

 الممركزة لوزارة التربية الوطنية.
 

 المرجعف 
         خ فاايالاامااؤرّ  03-06األماار رقاام  -

الموافق  1427جماد  الثانية عام  19
المتضاااااامن  2006يوليو سااااااناااة  15

األساااااااااسااااااي العااام للوليفااة القااانون 
 ،العمومية

 174-90المرسااااااوم التنفياااذي رقم  -
 1410ذي القعدة عام  16 خ فيالمؤرّ 

الااذي  1990يونيو ساااااانااة  9الموافق 
ية  يات تنظيم مصاااااااالل الترب يحدد كيف
على مسااتو  الوالية وساايرها، المعدل 

 والمتمم،
 159-13المرسااااااوم التنفياااذي رقم  -

جمااااد  الثاااانياااة عاااام  4 خ فيالمؤرّ 
 2013أبريو ساانة  15الموافق  1434

الااذي يحاادد قااائمااة المناااصاااااااب العليااا 
ية لوزارة  خارج عة للمصاااااااالل ال تاب ال
التربية الوطنية وشروط االلتحاق بهذه 
المناصااااااب وكذا الزيادة االسااااااتداللية 

 المرتبطة بها.
 

تعرف بعض المصااالل غير الممركزة 
لوزارة التربياااة الوطنياااة، اختالالت 
ونقائ  في التساااااايير واألدا ، ناتجة 

ور عدد من المناصاااب أغلبها عن شاااغ
العلياااا فيهاااا، أو تعيين مسااااااتخااادمين 
بااالتكليف في هااذه المناااصااااااااب، رغم 
وجود مولفين يسااااااتوفون الشااااااروط 
القاااانونياااة ويتوفرون على المؤهالت 
التي تسمل لهم بشغو هذه األخيرة. وقد 
أثر هذا بشاااااكو مباشااااار على الساااااير 
الحسن لهذه المصالل وأدائها وفعاليتها 

مقاادمااة، وبااالتااالي ونوعيااة الخاادمااات ال
عاالااى مااردودهاااا الاامااهاانااي ورضاااااااااا 

 المرتفقين.
 

 ن معالجة هذه الوضااااااعية التي باتت 
تؤرق مسااؤولي القطاع تمّر حتما عبر 
آليات جديدة تعتمد على أساااليب حديثة 
تتماااشااااااى مع التحوالت والتطورات، 
والتي سااااااتنعكس ايجابا على الجماعة 
التربوية، من شأنها تجاوز الصعوبات 
والمعيقات التي تحد من أدا  المصااالل 
غير الممركزة لمهاااامهاااا باااالشااااااكاااو 
المطلوب وباااالنوعيااة المرغوباااة وفي 
اسجاااال المسااااااطرة وطبقاااا للمعاااايير 
المحاااددة. وتهااادف هاااذه اسلياااات  لى 
هلاااة  مؤ ل قطااااع ا ل كفاااا ات ا ين  م ث ت
واالسااااااتغالل األمثااو لهااا، من خالل 
تحااااق  لالل ترشااااااال  ل نهاااا من ا ي مك ت

مناصاااااااب  ئوتبو بالمناصاااااااب العليا
المساااااؤولية، بنا  على معايير الجدارة 
مع  والاكافاااا ة والانازاهاااة وااللاتازام، 
 ضاااااافاااا  الشاااااافاااافياااة واحترام مبااادأ 

 االستحقاق.
 

في هااذا اإلطااار، وبنااا  على تعليمااات 

وتوجيهاااات السااااااياااد وزير التربياااة 

الوطنية، وساااعيا  لى تجسااايد العمليات 

المااادرجاااة في مخطط عماااو وزارة 
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المتعلقااة باااسااااااتغالل  التربيااة الوطنيااة

النظااام المعلوماااتي بغر  تحسااااااين 

الحكااامااة في تساااااايير قطاااع التربيااة 

الوطنيااة، والتي تصااااااااب في منظور 

ترقياااة الخااادماااة العمومياااة وتبساااااايط 

نهاااا،  ي اإلجرا ات اإلدارياااة وتحسااااااا

شرفني أن أنهي  لى علمكم أن وزارة  ي

التربية الوطنية قامت بتصميم وتطوير 

 -ة ـووترقي"وم بـاا ـااموس يـااام رقمـاانظ

Tarqia"  يساااااامل للمولفين العاملين

الراغبين في الترشااااااال باااالقطااااع و

العليااا للمصااااااااالل غير  للمناااصااااااااب

الممركزة لوزارة التربياااة الوطنياااة، 

ويسااااااتوفون شااااااروط االلتحاااق بهااذه 

عليف أحكام المناصاااااااب وفق ما تن  

 159-13المرساااااااوم التنفياااذي رقم 

تقاااديم  لماااذكور في المرجع، من  وا

طلبات ترشاااااحهم  لى هذه المناصاااااب 

بعاااد يوم األربعاااا  عن  بتااادا  من                 ا

 : عبر الرابط التالي 2021جانفي  13

 https://tarqia.education.gov.dz  

 

هو  "Tarqia -" ترقيوووة  ن نظاااام 

عباااارة عن أرضااااااياااة رقمياااة، يتيل 

للمولفين الراغبين في الترشاااااال  لى 

هذه المناصب انشا  حساب الكتروني 

على هااذا النظااام كمرحلااة أولى، على 

أن يقوم المعني اتمام حجز المعلومات 

الخاصاااااااة بف كمرحلة ثانية من خالل 

الولائف التي يوفرها النظام، السااااايما 

 المعلومات استية:

 دنية، الحالة الم -
 الوضعية المهنية الحالية،  -
 الخبرة المهنية،  -

يا المرغوب في  - ناصاااااااب العل الم
 الترشل اليها، 

 الشهادات والمؤهالت، -
 ة،ياالنجازات التربوية والعلم -
 المهارات الشخصية. -
 

كما يساامل هذا النظام للمولف المعني 

طباعة استمارة المعلومات الخاصة بف 

التي تعكس سيرتف الذاتية، بعد االنتها  

من حجز جميع المعلومااات الساااااااالفااة 

الااذكر كمرحلااة ثااالثااة. علمااا أن هااذه 

المعلومات ستستغو في معالجة طلبات 

بيث ال يُقبل مسووووووتقبال أي الترشاااااال، 

   تسجيلاقتراح لشغل منصب عال دو

 .طلب الترشح عل  ه ا النظا 

 

نظرا لألهمياااة الباااالغاااة لهاااذه العملياااة 

وبعدها االساااتراتيجي وانعكاساااها على 

تحسااين سااير المصااالل غير الممركزة 

وأثرها على نوعية الخدمة العمومية، 

أطلاااب منكم  يال هاااا العنااااياااة التي 

تسااااااتحقهااا، والعمااو على توزيع هااذا 

م المنشاااااور على نطاق واساااااع، و عال

جميع المولفين بمضاااااامونف، من أجو 

المساهمة بصفة مباشرة في الرفع من 

ماااردود اإلدارة وأدائاااهاااا وتاااحاااقاااياااق 

 األهداف المنشودة. 

 

جماد  األولى عام  25رر بالجزائر في ح

 .2021جانفي سنة  9الموافق  1442

 

 العا  االمين

 بوعزة صديق بوبكر
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 الوطنية  التربية وزارة

 

جماد  األول   12قـوووووووورار مؤر   في 

ديسمبر  27الموافـووووووق  1442عـووووووا  

، يعووودل ويتمم القرار 2020 سوووووونوووة

المؤر  في أول ربيع الثووواني عوووا  

ديسوووووومبر سوووووونة  9   الموافق 1440

ال ي يحدد تشوووووـوووووووووووكيلة لجنة  2018

 االعـتماد وسيرها. 

 

  ن وزير التربية الوطنية، 

 

 04-08القـاااااااااانون رقم بمقتضااااى  -

 1429محرم عـااـااام  15الـاامؤرخ في 

نة  23الموافق   2008ينـااااااااااااااير ساااااا

والمتضاااااامن القانون التوجيهي للتربية 

 الوطنية، 

 

 13-15وبمقتضااااااى القاانون رقم - -

 1436رمضااااااان عام  28المؤرخ في 

 2015يااولاايااو ساااااااناااة  15الاامااوافااق 

 والمتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، 

 

م رق وبمقتضااى المرسااوم الرئاسااي -

المؤرخ في أول ذي القعاادة  20-163

يونيـااااو سـاااانة  23الموافق  1441عام 

والمتضاااااامن تعيين أعضاااااااا   2020

 الحكومة، المعدل والمتمم، 

 

وبمقتضااااى المرسااااوم التنفيذي رقم  -

ربيع األول  29المؤرخ في  94-265

سااااابتمبر سااااانة  6الموافق  1415عام 

الذي يحدد صااااااالحيات وزير  1994

 التربية الوطنية،

وبمقتضااااى المرسااااوم التنفيذي رقم  -

شااااعبان عام  16المؤرخ في  16-151

 2016مايو سااااانة  23الموافق  1437

والمتضاااااامن تحويااو المعهااد الوطني 

للبحث في التربية  لى مؤسسة عمومية 

 ذات طـابع علمـي وتكنولوجي،

 

وبمقتضااااى المرسااااوم التنفيذي رقم  -

صاااااافر عام  26المؤرخ في  17-330

مبر ساااااااناااة نوف 15الموافق  1439

الذي يحدد كيفيات وشااـاااااااروط  2017

الحصاااااول على االعتماد والمصاااااادقة 

على الوسائو والدعائم البيداغوجية، ال 

 منف،  9 سيما المادة

 

وباامااقااتضااااااااى الااقاارار الااوزاري  -

رجب عام  30المشااااااترك المؤرخ في 

 2017أبريو ساانة  27الموافق  1438

الاااذي يحااادد التنظيم الاااداخلي للمعهاااد 

 التربية،  الوطني للبحث في

 

وبمقتضااااى القرار المؤرخ في أول  -

ني عاااام  لثاااا يع ا ب فق 1440ر موا ل            ا

الذي يحدد  2018ديساااااامبر ساااااانة  9

 تشكـيلة لجنة اإّلعتماد وسيرها، 

 

ر ما يأتي  ف يقر 

 

ماد ة األول  هذا القرار  لى ف  ال يهدف 

بعض أحكاااام القرار وتتميم تعااادياااو 

لثااااني عاااام  المؤرخ في أول ربيع ا

 2018ديسمبر سـنة  9 الموافق 1440
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الااذي يحاادد تشااااااكيلااة لجنااة االعتماااد 

 وسيرها. 

 

 3تعدل وتتمم أحكام المادة  ف 2 الماد ة

من القرار المؤرخ في أول ربيع الثاني 

ديسااااامبر سااااانة  9الموافق  1440عام 

والمااذكور أعاله، وتحرر كمااا  2018

  : يأتي

شكو اللجنة من :3الماّدة ''  األعضا  تت

 : أسما هم استية

 

 :  والسادة السيّدات

 

 مديرة أساااااتاذة، برناوي، راضاااااية -

 التربياااة، في للبحاااث الوطني المعهاااد

  رئيسة،

 عربية، لغة أستاذ، صاري، مـااحمد -

  عضوا،

 لغاااة خبيرة، الحفااااياااة، خاااديجاااة -

  عضوا،  نجليزية،

 أساااتاذة باشاااا، علي الزهرا  فاطمة -

 المكتبات علم ،''ب'' قسااااام محاضااااارة

  عضوا، والتوثيق،

 اجتماع علم خبير، بدوي، مـااااااحمد -

 عضوا، المعلومات،

 التعليم مفتش أبركاااان، صاااااااااالل -

  عضوا، عربية، لغة االبتدائي،

حة - تاذة، أمقران، صاااااالي  أدب أساااااا

  عضوا، فرنسي،

 التعليم مفتشااااااااة عيون، بن مليكااة -

  عضوا، فرنسية، لغة المتوسط،

 قسم محاضرة، أستاذة شاهد، أمينة -

  عضوا، بيولوجيا، ،''أ''

 لغة أساااااتاذ، صاااااالحي، آكلي محند -

  عضوا، أمازيغية،

 مـااالتعلي شـاامفت راش،ـاا عم أرزقي -

  عضوا، أمازيغية، لغة االبتدائي،

 يمالتـااعل مفـااتش سالم، بن الحق عبد -

 عضوا، أمازيغية، لغة المتوسط،

  نجليزية، لغة أستاذ ملياني، مـااحمد -

  عضوا،

 التربياااة مفتش دحمااااص، جماااال -

 عضوا، انجليزية، لغة الوطنية،

 رياضااااايات، أساااااتاذ هبري، بلخالد -

  عضوا،

ين، محماااد - يم مفتش حسااااااا تعل ل  ا

  عضوا، رياضيات، المتوسط،

 التعليم مفتش بوقطااااياااة، خاااالاااد -

  عضوا، رياضيات، االبتدائي،

 علوم خبيرة، عنصااااااار، وردياااة -

  عضوا، ،واالتصال المعلومات

لطااااهر - تربياااة مفتش واباااو، ا ل  ا

 والحيااااة، الطبيعاااة علوم الوطنياااة،

  عضوا،

 التربية مفتشااااااة عكوش، نصاااااايرة -

 والحيااااة، الطبيعاااة علوم الوطنياااة،

  عضوا،

 ليمالتع مفتش بلعجري، الوهاب عبد -

 يا،وتكنولوج فيزيائية علوم المتوسااااط،

  عضوا،

 محاضاارة، أسااتاذة أميراش، فوزية -

  وا،عض الكيميا ، – الفيزيا  ،'' أ'' قسم

  ا،عضو تاري ، أستاذ، سوفي، فؤاد -

 تاري ، أساااااتاذ، عامر، محند عمار -

 عضوا،

 التعليم مفتش قماااداني، نااااصاااااار -

  عضوا، اجتماعية، علوم المتوسط،
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 قسااام بحث، أساااتاذة ساااالمي، لويزة -

 والتكنولوجياااا التربياااة علوم ،''ب''

  عضوا، التربوية،

 الااتااعاالااياام ماافااتااش بااخاااة، طاااارق -

  عضوا، اجتماعية، علوم المتوسط،

تش زايااادي، مجياااد - ف بياااة م تر ل  ا

  عضوا،  سالمية، تربية الوطنية،

 مالتعلي مفـااتش سماعي، النور عـاابد -

  ،عضوا  سالمية، تـربـية االبـتدائي،

 عليمالت مفتش براشوش، الكريم عبد -

  ،عضوا تشكيلية، تربية المتوسط،

يزاوي، زهياااة - يرة، م ب  لغاااات خ

 – اإلنجليزية – الفرنسية – العـاااااااربية

  عضوا، اإلسبانية،

 ني،تق اإللكترو أستاذ، بوبكر، أحمد -

  عضوا،

 االتصاالت، أستاذة، نوري، كلثومة -

  عضوا،

 مقسا محاضار أساتاذ هديبال، سابتي -

  عضوا،  سالمية، علوم ،''أ''

عزيز عباااد - ل مي، ا ي ه تش برا ف  م

 ماادنيااة، هناادسااااااااة الوطنيااة، التربيااة

  عضوا،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التربياااة مفتش برقاااة، محمـااااااااااااااد -

  عضوا، ميكانيكية، هندسة الوطنية،

 التربية مفتـااااااااااش المكرطار، عمر -

  عضوا، ألمانية، لغة الوطنية،

 التربياااة مفتش هنوس، الهواري -

  عضوا، اسبانية، لغة الوطنية،

 التربيااة مفتش بولعشااااااااب، ماادني -

  عضوا، وجغرافيا، تاري  الوطنية،

 التربية مفـاااااااااتش أزراج، لحـااااااااالو -

  عضوا، فرنسية، لغة الوطنية،

 لغة أسااااااتاذ بورخيس، مصااااااطفى -

 عضوا ".  فرنسية،

 

ينشر هذا القرار في الجريدة  ف3الماد ة 

ة الجزائرياااة  ة للجمهورياااّ الرساااااامياااّ

  .عبيّةالّديمقراطيّة الشّ 

 

جماد  األولى عام  12الجزائر في ب حّرر

 .2020 ديسمبر سنة 27الموافق  1442

 

 الوطنية التربية وزير

   واجعوط محمد
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 الشعبيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

  الوطنية التربية وزارة

 

ـي  ـ جمـاد  األول   12قـرار مؤر   ف

سنة ديسمبـر  27 الموافق 1442عا  

        فووييووعووودل الووقوورار الوومووؤر   ،2020

 1440جوومووواد  الووثوووانوويوووة عوووا   28

ال ي  2019مارس سوووووونة  5الموافق 

 يحدد تشكيلة لجنة المصادقة وسيرها.

  

  ن وزير التربية الوطنية، 

 

 04-08م ـااااااون رقـاااااابمقتضى القان -

 1429محرم عـااـااام  15الـاامؤرخ في 

نة  23الموافق   2008ينـااااااااااااااير ساااااا

والمتضاااااامن القانون التوجيهي للتربية 

 الوطنية،

 

 13-15وبمقتضااااااى القاااانون رقم  -

 1436رمضااااااان عام  28المؤرخ في 

 2015يااولاايااو ساااااااناااة  15الاامااوافااق 

 والمتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، 

 

الرئاسااي رقم وبمقتضااى المرسااوم  -

المؤرخ في أول ذي القعاادة  20-163

يونيو ساااااانااة  23الموافق  1441عااام 

والمتضاااااامن تعيين أعضاااااااا   2020

 الحكومة، المعدل والمتمم، 

 

وبمقتضااااى المرسااااوم التنفيذي رقم  -

ربيع األول  29المؤرخ في  94-65

سااااابتمبر سااااانة  6الموافق  1415عام 

الذي يحدد صااااااالحيات وزير  1994

 ية،التربية الوطن

وبمقتضااااى المرسااااوم التنفيذي رقم  -

شااااعبان عام  16المؤرخ في  16-151

 2016سااااانة مايو  23الموافق  1437

والمتضاااااامن تحويااو المعهااد الوطني 

للبحث في التربية  لى مؤسسة عمومية 

 ذات طـابع علمـي وتكنولوجي،

 

وبمقتضااااى المرسااااوم التنفيذي رقم  -

صاااااافر عام  26المؤرخ في  17-330

نوفمبر ساااااااناااة  15الموافق  1439

يات وشااااااروط  2017 حدد كيف لذي ي ا

الحصول على االعـاااااااتماد والمصادقة 

على الوسائو والدعائم البيداغوجية، ال 

 منف،  23سيما المادة 

 

وباامااقااتضااااااااى الااقاارار الااوزاري  -

رجب عام  30المشااااااترك المؤرخ في 

 2017أبريو ساانة  27الموافق  1438

الاااذي يحااادد التنظيم الاااداخلي للمعهاااد 

 حث في التربية، الوطني للب

 

لمؤرخ في - قرار ا ل         وبمقتضاااااااى ا

الموافـق  1440جماد  الثانية عام  28

الذي يحـاااااادد  2019مارس سـاااااانة  5

 تشكـيلة لجنة المصادقة وسيرها، 

 

ر ما   ف يأتييقر 

 

ماد ة  هذا القرار  لى  ف األول ال يهدف 

تعديو بعض أحكام القرار المؤرخ في 

 الموافـق 1440الثانية عام  جماد  28

الااذي يحاادد  2019مااارس ساااااانااة  5

 تشكـيلة لجنة المصادقة وسيرها. 
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من  3تعاادل أحكااام المااادة  ف 2الموواد ة 

ية   جماد 28في  القرار المؤرخ ثان ال

مارس سـاااانة  5الموافـااااق  1440عام 

، وتحرر كمااا والمااذكور أعاله 2019

 :  يأتي

شكو اللجنة من األعضا   :3الماّدة '' تت

 : أسما هماستية 

 

 :  السيّدات والسادة

 

راضاااااية برناوي، أساااااتاذة، مديرة  -

المعهاااد الوطني للبحاااث في التربياااة، 

 رئيسة، 

زهرة طوياااو، مفتشاااااااااة التربياااة  -

الوطنياااة، علوم الطبيعاااة والحيااااة، 

 عضوا،

يم  - ل ع ت ل تش ا ف م عبااااس،  ل ب قااادور 

 االبتدائي، لغة عربية، عضوا، 

لحفااااياااة، خبيرة، لغاااة خاااديجاااة ا -

  نجليزية، عضوا، 

طياااب ساااااالماااان، مفتش التربياااة  -

 الوطنية، الهندسة الكهربائية، عضوا، 

هدايات زكية بن ديمراد، مفتشاااااااة  -

 التعليم االبتدائي، لغة فرنسية، عضوا، 

فاطمة الزهرا  علي باشاااا، أساااتاذة  -

علم المكتبات  ،محاضاااارة، قساااام ''ب''

 والتوثيق، عضوا، 

بير، علم اجتماع محمـااااااد بدوي، خ -

 المعلومات، عضوا، 

عاالااي بااوفااروش، ماافااتااش الااتااعالايام  -

 االبتدائي، لغة أمازيغية، عضوا، 

نصااااار الدين درعي، مفتش التربية  -

 الوطنية، رياضيات، عضوا، 

ساااااااعياااد فرحي، مفتش التربياااة  -

 الوطنية، لغة عربية، عضوا، 

هادية، أسااتاذ لغة  نجليزية، لعمار ب -

 عضوا، 

محناااد شااااااريف بن عزيز، مفتش  -

التربياااة الوطنياااة، لغاااة  نجليزياااة، 

 عضوا، 

أمينة شاهد، أستاذة محاضرة، قسم  -

 ''أ''، بيولوجيا، عضوا، 

لخضر بن عيسى، أستاذ محاضر،  -

 قسم ''ب''، رياضيات، عضوا، 

بن عمر بوعنااااني، مفتش التعليم  -

 االبتدائي، رياضيات، عضوا، 

علوم  - يرة  خب عنصااااااار،  وردياااة 

 المعلومات واالتصال، عضوا، 

خااالف باااارة، ماافااتااش الااتااربااياااة  -

 الوطنية، لغة فرنسية، عضوا، 

حسااـاااااااان بن سااعيد، مفتش التربية  -

 الوطنية، علوم الفيزيا ، عضوا، 

فوزية أميراش، أسااتاذة محاضاارة،  -

 الكيميا ، عضوا،  –''أ''، الفيزيا   قسم

ستاذ، ع - م لوسيد أحمد بن نعماني، أ

 اجتماعية، عضوا، 

لويزة سااااالمي، أسااااتاذ بحث، قساااام  -

''ب''، علوم التربياااة والتكنولوجياااا 

 التربوية، عضوا، 

يزاوي، زهياااة - يرة، م ب  لغاااات خ

 – اإلنجليزية – الفرنسااااية – العربية)

  عضوا، ،(اإلسبانية

 التربياااة مفتش عبساااااااااة، تيجااااني -

 ورياااضاااااايااة، باادنيااة تربيااة الوطنيااة،

  عضوا،

 التربيـاااااااااة مفتـاااااااااش عمارة، يزيد -

  عضوا، فـنـية، تربيـة الـوطنية،
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 ،اإللكتروتقني أسااتاذ، بوبكر، أحمد -

  عضوا،

 االتصاالت، أستاذة، نوري، كلثومة -

  عضوا،

 علوم أسااااااتاذ، بوجناح، رمضااااااان -

  عضوا، فنية،

 التربيااة مفتشااااااااة عبااادة، شااااااااافيااة -

  عضوا،  سبانية، لغة الوطنية،

 بحث، مدير مجاهدي، مصااااااطفى -

  عضوا، اجتماعية، علوم

 مقس محاضر، أستاذ هديبال، سبتي -

  عضوا،  سالمية، علوم ،”أ“

عزيز عباااد - ل مي، ا ي ه تش برا ف  م

 ماادنيااة، هناادسااااااااة الوطنيااة، التربيااة

  عضوا،

 ية،الوطن التربية مفتش برقة، محمد -

  عضوا، ميكانيكية، هندسة

 التربياااة مفتش المكرطاااار، عمر -

  عضوا، ألمانية، لغة الوطنية،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التربياااة مفتش هنوس، الهواري -

  عضوا،  سبانية، لغة الوطنية،

 التربيااة مفتش بولعشااااااااب، ماادني -

  عضوا، وجغرافيا، تاري  الوطنية،

 الااتااربااياااة ماافااتااش أزراج، لااحاالااو -

 الوطنية، لغة فرنسية، عضوا، 

مصااااااطفى بورخيس، أسااااااتاذ لغة  -

 فرنسية، عضوا''.

 

ينشر هذا القرار في الجريدة  ف3 الماد ة

ة  ة الجزائرياااّ ة للجمهورياااّ الرساااااامياااّ

  .الّديمقراطيّة الّشعبيّة

 

جماد  األولى عام  12حّرر بالجزائر في 

 .2020 ديسمبر سنة 27الموافق  1442

 

 الوطنية التربية وزير

 واجعوط محمد
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  الوطنية التربية وزارة

 

جمووواد  األول   12قرار مؤر  في 

ديسمبر سنة  27 الموافق 1442عا  

، يحووودد القوووائموووة االسووووووميوووة 2020

مة  ألعضووووووواء اللجنوة القطواعيوة الودائ

للبحووث العلمي والتطوير التكنولوجي 

 .لوزارة التربية الوطنية

 

جماااد   12بموجااب قرار مؤرخ في 

              الاااااماااااوافاااااق 1442األولاااااى عاااااام 

، تحدد القائمة 2020يساامبر ساانة د 27

ساااااامية ألعضااااااا  اللجنة القطاعية اإل

الااادائماااة للبحاااث العلمي والتطوير 

التكنولوجي لوزارة التربيااة الوطنيااة، 

من المرسااااااوم  4تطبيقا ألحكام المادة 

المؤرخ في  243-99التنفياااذي رقم 

 31 الموافق 1420رجاااب عاااام  21

الذي يحدد اللجان  1999أكتوبر ساااانة 

للبحاااث العلمي  القطااااعياااة الااادائماااة

والتطوير التكنولوجي وساااااايرها، كما 

 : يأتي

 

( بعنوا  اإلدارة المركزيوووة لوزارة 1

  ف التربية الوطنية

 

 : دات والسادةالسيّ 

بوبكر صاااديق بوعزة، أساااتاذ التعليم  -

العااالي، األمين العااام لوزارة التربياة 

 الوطنية، رئيسا،

 

 

 

قاساام جهالن، مدير التعليم االبتدائي،  -

 عضوا،

محماااد بوضاااااايااااف، مااادير التعليم  -

 المتوسط، عضوا،

مليكة براهمي، مديرة التعليم الثانوي  -

 العام والتكنولوجي، عضوا،

ساااااااااميااة مزايااب، مااديرة التعاااون  -

 والعالقات الدولية، عضوا،

عبااة محمودي، ماادير الاادراسااااااااات  -

اإلحصاااائية والتقييم واالساااتشاااراف، 

 عضوا،

صااااااونياااة بخوش، ماااديرة التكوين،  -

 عضوا،

عكااا، مكلفااة بااالاادراسااااااااات ناااديااة  -

 والتلخي ، عضوا۔

 

 العمومية المؤسووووووسوووووووات بعنوا ( 2

 ف للقطات التابعة والهيئات

 

 : والسادة دةالسيّ 

 المعهااد مااديرة برناااوي، راضاااااايااة -

 ا،عضو التربية، في للبحث الوطني

 المرصااااد مدير مجاهدي، مصااااطفى -

 عضوا، ،والتكوينللتربية  الوطني

يز، محماااد - ير بوعز يوان ماااد  الاااد

 د،بعااا عن والتكوين للتعليم الوطني

 عضوا،

 للمجلس العام األمين  لمان،  سماعيو -

 .عضوا للبرامج، الوطني
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 عل  المختارة الشخصيات ( بعنوا 3

 ف العلمية كفاءاتها أساس

 

 : والسادة دةالسيّ 

 أسااااااتااااذ طاااالبي، الطااااهر محماااد -

 العليا بالمدرساااااة "أ" قسااااام محاضااااار

 عضوا، بالقبة، لألساتذة

 أسااااااتاااذ بوطااارن، الهااادي محمااد -

 ،ببوزريعة لألساااااتذة العليا بالمدرسااااة

 عضوا،

 بالمدرساااة أساااتاذ ريان، علي سااايد -

 عضوا، بالقبة، لألساتذة العليا

 بجااامعااة أسااااااتاااذ غيااات، بوفلجااة -

 عضوا، وهران،

 بجامعة أستاذ منصوري، الحق عبد -

 ،عضوا وهران،

 بجااامعااة أسااااااتاااذ بحري، مبااارك -

  عضوا، بسكرة،

 البحث مركز مدير بلبشااير، حسااان -

 عضوا، والتقني، العلمي اإلعالم في
لكحو، ممثو المديرية عبد الرحمن  -

العااااماااة للبحاااث العلمي والتطوير 

 التكنولوجي، عضوا،

سي، مدير مركز البحث  - منذر لعسا

في االقتصاااد المطبق من أجو التنمية، 

 عضوا،

علي قوادرياااة، أسااااااتااااذ بجاااامعاااة  -

 ، عضوا،3قسنطينة 

ة ـاااااذ بجامعـاااااش، أستـاااايوسف مع -

 ، عضوا،2قسنطينة 

 

 

 

 

مصااااطفى عشااااوي، أسااااتاذ متقاعد  -

 بجامعة الكويت، عضوا،

ساايد أحمد براني، أسااتاذ محاضاار،  -

المتعددة  بالمدرسااااة الوطنية "أ"قساااام 

 التقنيات بالجزائر، عضوا،

عادل بلوشااراني، أسااتاذ بالمدرسااة  -

الوطنيااة المتعااددة التقنيااات بااالجزائر، 

 عضوا،

بالمدرساااااااة  - تاذ  أحمد بوبكر، أساااااا

ر، بااالجزائالوطنيااة المتعااددة التقنيااات 

 عضوا،

أسااتاذ بجامعة العلوم  ،بلخالد هبري -

ين"والاتاكاناولاوجاياااا   "هاواري باوماااد

 بالجزائر، عضوا،

ناجي تمار، أسااتاذ بالمدرسااة العليا  -

 لألساتذة بالقبة، عضوا،

كلثومااة نوري، أسااااااتاااذة بجااامعااة  -

بسااااااعيادة،  "الادكتور موالي الطااهر"

 عضوا.

 

تتولى مصاااااالل المعهد الوطني للبحث 

 في التربية أمانة اللجنة.

 

تلغى جميع األحكاااام المخاااالفاااة لهاااذا 

القرار، ال ساااايما أحكام القرار المؤرخ 

 1439جمااااد  الثاااانياااة عاااام  29في 

الذي  2015أبريو ساااااانة  19الموافق 

يحدد القائمة االسااامية ألعضاااا  اللجنة 

بحاااث العلمي لل القطااااعياااة الااادائماااة

والتطوير التكنولوجي لوزارة التربيااة 

 .الوطنية
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  الوطنية التربية وزارة

 

جمووواد  األول   12قرار مؤر   في 

ديسمبر سنة  27الموافـق  1442عا  

، يحووودد القوووائموووة االسووووووميوووة 2020

ألعضووووووووواء المجل  العلمي للمعهووود 

 التربية.الوطني للبحث في 

 

جماااد   12بموجااب قرار مؤرخ في 

 27 الاااماااوافاااق 1442األولاااى عاااام 

، تحدد القائمة 2020ديساااااامبر ساااااانة 

االساااااامية ألعضاااااااا  المجلس العلمي 

للمعهاااد الوطني للبحاااث في التربياااة، 

( ساااااانوات، 4المحددة عهدتهم بأربع )

من المرساااوم  21تطبيقا ألحكام المادة 

 المؤرخ في 396-11التنفياااذي رقم 

ة عاااام  28   الموافق 1432ذي الحجاااّ

الاذي يحادد  2011نوفمبر سااااااناة  24

القانون األساسي النمـوذجي للـمؤسسة 

الااطاااابااع الااعاالاامااي الااعاامااومااياااة ذات 

  : والتكنولوجي، كما يأتي

 

السااااايّدة راضاااااية برناوي، أساااااتاذة،  -

ماااديرة المعهاااد الوطني للبحاااث في 

 التربية.

 

( بعـووونوا  البابثين الدائمين للمعهد 1

 ف بالبحثوالمكلفين 

 

 :  السادة

 محماااد الطااااهر طاااالبي، أسااااااتااااذ -

محاضااااار قسااااام ''أ'' بالمدرساااااة العليا 

 لألساتذة بالقبة، رئيسا،

عبد الكريم كاملي، أستاذ بالمدرسة  -

 العليا لألساتذة بالقبة، عضوا،

بوفلجااة غيااات، أسااااااتاااذ بجااامعااة  -

 وهران، عضوا،

قوادرياااة، أسااااااتااااذ بجاااامعاااة علي  -

 ، عضوا،3قسنطينة 

مبااارك بحري، أسااااااتاااذ بجااامعااة  -

 بسكرة، عضوا،

ياسااااين بلعربي، مدير بحث بمركز  -

البحث في االقتصااااااد المطبق من أجو 

 التنمية، عضوا،

جامعة  - تاذ ب يوسااااااف معاش، أساااااا

 ، عضوا،2قسنطينة 

مصااااطفى عشااااوي، أسااااتاذ متقاعد  -

 بجامعة الكويت، عضوا. 

 

بثين العووواملين في ( بعنوا  البوووا2

هيئات البحث ذات الميادين المتصووووولة 

 ف بنشاطات المعهد

 

 : السيّدتان والسادة

 

حسان بلبشير، أستاذ بمركز البحث  -

 في اإلعالم العلمي والتقني، عضوا،

سااايد أحمد براني، أساااتاذ محاضااار  -

قسااااام ''أ'' بالمدرساااااة الوطنية المتعددة 

 التقنيات بالجزائر، عضوا،

أسااااااتااااذة  نصاااااايرة بن سااااااااااعو، -

 العلوم بجامعة ،''أ'' قسااااام محاضااااارة،

'' بااوماااديان هااواري'' والااتااكاانااولااوجااياااا

 عضوا، بالجزائر،

 سمقـ محاضر، أستاذ هديبال، سبتي -

 عضوا، ،1 الجزائر بجامعة ،''أ''
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 بالمدرسااة أسااتاذ بلوشااراني، عادل -

 ر،بااالجزائ التقنيااات المتعااددة الوطنيااة

 عضوا،

 ،ةبجاامعا أسااااااتااذة نوري، كلثوماة -

موالي الطاااهر'' بسااااااعياادة،  الاادكتور''

 عضوا.

 

( بووعوونوووا  الووعوولووموويوويوون الوووطوونويويون  3

العووواملين والقووواطنين خوووارج التراب 

 ف الوطني

 

  : السادة

أحمد جبار، أسااااااتاذ بجامعة العلوم  -

 )فرنسا(، عضوا، 1والتكنولوجيا بليو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بلحاااج تااامي، أسااااااتاااذ محاااضاااااار  -

 بجااامعااة شاااااايربروك بكيبااك )كناادا(،

 عضوا،

أحمد بن دانية، أستاذ بجامعة الملك  -

فهد للبترول والمعادن )المملكة العربية 

 السعودية(، عضوا.

 

تلغى جميع األحكاااام المخاااالفاااة لهاااذا 

القرار، ال ساااايما أحكام القرار المؤرخ 

 1440جمااااد  الثاااانياااة عاااام  28في 

نة  5الموافق  الذي  2019مارس ساااااا

 سالمجل االسمية ألعضا  يحدد القائمة

 في للبحاااث الوطني للمعهاااد العلمي

 .التربية
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 التربية الوطنية وزارة

 

 1442رجووب عووا   6قرار مؤر  في 

يحدد  2021سوونة  فبراير 18الموافق 

القائمة االسمية ألعضاء مجل  إدارة 

 المعهد الوطني للبحث في التربية.

 

 الوطنية، ّن وزير التربية 

 

     بمقتضاااااى المرساااااوم الرئاساااااي رقم -

المؤرخ في أول ذي القعاادة  20-163

يونيو سااااااناة  23الموافق  1441عااام 

المتضاااااامن تعيين أعضاااااااااا   2020

 المتمم،و لالحكومة، المعدّ 

 

   و بمقتضاااااى المرساااااوم التنفيذي رقم -

ربيع األول  29المؤرخ في  94-265

سااااابتمبر سااااانة  6الموافق  1415عام 

الذي يحدد صااااااالحيات وزير  1994

 التربية الوطنية،

 

   و بمقتضاااااى المرساااااوم التنفيذي رقم -

ذي الحجااة  28المؤرخ في  11-396

نوفمبر ساااااانة  24الموافق  1432عام 

، الذي يحدد القانون األسااااساااي 2011

النموذجي للمؤسااااااسااااااة العمومية ذات 

التكنولوجي، ال سااااايما و الطابع العلمي

 منف، 13المادة 

 

   و بمقتضاااااى المرساااااوم التنفيذي رقم -

شااااااعباااان  16المؤرخ في  16-151

مايو سنة  23الـااموافق  1437عـااـااـااام 

المتضاااااامن تحوياااو المعهاااد و 2016

الوطني للبحث في التربية  لى مؤسسة 

تكنولوجي، و عمومية ذات طابع علمي

 منف، 6ال سيما المادة 

 

 ف يقرر ما يأتي

 

تطبيقااا ألحكااام المااادة ف  المووادة األول 

يذي رقم 13 -11 من المرسااااااوم التنف

ذي الحجااة عااام  28المؤرخ في  396

نوفمبر ساااااااناااة  24الموافق  1432

من المرسوم التنفيذي  6المادة و 2011

شاااعبان  16المؤرخ في  151-16رقم 

مااايو ساااااانااة  23الموافق  1437عااام 

المذكورين أعاله، يهدف هذا و 2016

القرار  لى تحااديااد القااائمااة االسااااااميااة 

ألعضااااا  مجلس  دارة المعهد الوطني 

 للبحث في التربية.

 

تحاادد القااائمااة االسااااااميااة ف  2المووادة 

ضااااا  مجلس  دارة المعهد الوطني ألع

 للبحث في التربية كما يأتي:

 

 : السيّدات والسادة

سااامية مزايب، ممثلة وزير التربية  -

 الوطنية، رئيسة،

فاع  - لد ثو وزير ا ياس أكرور، مم  ل

 الوطني، عضوا،

فتيحاااة حمريااات، ممثلاااة الوزير  -

المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، 

 عضوا،

 المكلف الوزير ممثو خناثة، محمد -

 عضوا، بالمالية،



89 

 الوزير ممثااو بلبشااااااير، حسااااااااان -

 والبحاااث العاااالي باااالتعليم المكلف

 عضوا، العلمي،

 الوزير ممثلاااة دباااابحاااة، نرجس -

 ،ينالمهني والتعليم باااالتكوين المكلف

 عضوا،

جي، مراد - مثاااو أوزناااا لوزير م  ا

 الحقوق، وذوي بااالمجاااهاادين المكلف

 عضوا،

 المكلف الوزير ممثو عزوق، محند -

 عضوا، واألوقاف، الدينية بالشؤون

 المكلف الوزير ممثلة ربري، زهية -

 عضوا، والفنون، بالثقافة

 المرصااد ممثو مجاهدي، مصااطفى -

 ، عضوا،والتكوين للتربية الوطني

علي تعويناااات، ممثاااو المجلس  -

 األعلى للغة العربية، عضوا،

بوجمعة عزيري، ممثو المحافظة  -

 السامية لألمازيغية، عضوا،

عبد الرحمان لكحو، ممثو المديرية  -

ر يوـاااي والتطـاااث العلمـاااة للبحـاااالعام

 التكنولوجي، عضوا،

راضاااااايااة برناااوي، مااديرة المعهااد  -

 الوطني للبحث في التربية، عضوا،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محمد الطاهر طالبي، رئيس المجلس  -

العلمي للمعهاااد الوطني للبحاااث في 

 التربية، عضوا،

ياسااااااين بلعربي، ممثو منتخب عن  -

مسااااااتخادمي البحاث للمعهاد الوطني 

 للبحث في التربية، عضوا،

عااامر خااالاادي، ممثااو منتخااب عن  -

مسااااااتخااادمي دعم البحاااث للمعهاااد 

 الوطني للبحث في التربية، عضوا،

امحمد بوحيلة، ممثو الديوان الوطني  -

 للمطبوعات المدرسية، عضوا،

 

دارة يعين أعضا  مجلس اإلف  4المادة 

ة لمدة التنربيللمعهد الوطني للبحث في 

 ( سنوات.4أربع )

 

ينشاار هذا القرار في الجريدة ف 3لمادة 

ة  ة الجزائرياااّ ة للجمهورياااّ الرساااااامياااّ

 الّديمقراطيّة الّشعبيّة.

 

 1442رجب عام  6حرر بالجزائر في 

 .2021فبراير سنة  18الموافق 

 

 الوطنية التربية وزير

 واجعوط محمد
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 الشعبيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

 

  مؤر   46-21مرسووووووو  تنفي ي رقم 

 1442جمووواد  الثوووانيوووة عوووا   4في 

، 2021جوووانفي سوووووونوووة  18الموافق 

يتضووووومن إنشووووواء متوسوووووطات وإلغاء 

 أخر .

 

  ن الوزير األول،

 

بناااا  على تقرير وزير التربياااة   -

 الوطنية،

 

وبنااا  على الاادسااااااتور، الساااااايمااا  -

)الااافاااقااارة  141و 5-122الاااماااادتاااان 

 منف،)2

 

 04-08القاااانون رقم وبمقتضااااااى  -

 1429م عاااام محرّ  15خ في المؤرّ 

نة  23 قـااااااااااااالمواف ناير ساااااا  2008ي

ن القانون التوجيهي للتربية ـااااوالمتضم

 منف، 82الوطنية، السيما المادة 

 

وبمقتضااى المرسااوم الرئاسااي رقم  -

ل رباايااع األوّ  3الاامااؤرخ فااي  14-01

يناير ساااانة  5الموافق  1435عـااااااااااام 

 الااذي يحاادد كيفيااات تسااااااميااة 2014

المؤسااااااساااااااااات واألمااااكن والمبااااني 

 العمومية أو  عادة تسميتها،

 

وبمقتضااى المرسااوم الرئاسااي رقم  -

 خ في أول جماد المؤرّ  19-370
 

 

              الاااااماااااوافاااااق 1441األولاااااى عاااااام 

والمتضااامن  2019ديسااامبر سااانة  28

 تعيين الوزير األول،

 

   وبمقتضااى المرسااوم الرئاسااي رقم -

القعاادة خ في أول ذي المؤرّ  20-163

يونيو ساانة  23الموافق  1440عـاااااااام 

والمتضاااااامن تعيين أعضاااااااا   2020

 م،ل والمتمّ الحكومة، المعدّ 

 

 ف يرسم ما يأتي

 

شأ، ابتدا  من موسم ف  المادة األول  تن

، 2020-2019الااادخول المااادرسااااااي 

المتوسااااااطاااات الماااذكورة في الملحق 

 األول بهذا المرسوم.

 

تلغى، ابتااادا  من موساااااام : 2الماااادة 

، 2020-2019الااادخول المااادرسااااااي 

 المتوسااااااطاااات الماااذكورة في الملحق

 الثاني بهذا المرسوم.

 

مادة  ينشاااااار هذا المرسااااااوم في ف 3ال

جريااادة  ل لرّ ا ة ا جمهورياااّ ل ل ة  مياااّ سااااااا

 ة.عبيّ الشّ  الجزائريّة الّديمقراطيّة

 

جماد  الثانية عام  4ر بالجزائر في حرّ 

 .2021جانفي سنة  18الموافق  1442

 

 الوزير األول

عبد العزيز جراد



 
 

  

 الملحق األول

 قائمة المتوسطات المنشأة

 2020 2019للسنة الدراسية 
       

رمز 

 الوالية
 الوالية

رمز 

 البلدية
 البلدية 

رقم التعريف 

 الوطني 
 العنوا  تسمية المؤسسة

 8968 قصر قدور 01 07 أدرار 01
المتوفي باسيدي مبروك بن متوسطة المجاهد 

 عبد الرحمان
 حي أنجلو 

 الشلف  02

 الشلف 02 01
8969 

متوسطة المجاهد المتوفي ملياني محمد 

 المدعو يحي مداد
 الشرفة  5حي البدر منطقة 

 الشرفة  2حي البدر منطقة  متوسطة الشهيد الجياللي بوزينة عبد القادر 8970

 حي بوكعبين  الشهيد عبدلي جلولمتوسطة  8971 بوقادير 02 04

 8972 الشطية 02 20
متوسطة الشهيد زيان بروجة محمد المدينة 

 الجديدة 
 المدينة الجديدة

 متوسطة المجاهد صادقي مسعود   8973 األغواط 03 01 األغواط 03
 18مسكن رقم  1200حي 

 المحافير 

 مسكن حملة  1650حي  متوسطة الشهيد فرحات مهنة ابن أحمد  8974 وادي شعبة  05 37 باتنة  05

 قرية سيدي بودرهم  متوسطة سيدي بودرهم الجديدة  8975 بجاية 06 01 بجاية 06
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 الملحق األول )تابع(

 

رمز 

 الوالية
 الوالية

رمز 

 البلدية
 البلدية 

رقم التعريف 

 الوطني 
 العنوا  تسمية المؤسسة

 بسكرة 07

 بسكرة 07 01
 مسكن  1187حي  متوسطة عبدلي محمد  8976

 مسكن  2000حي  متوسطة عمري مبروك 8977

 أوالد جالل  متوسطة أوالد جالل الجديدة  8978 أوالد جالل  07 05

06 07 
رأس الميعاد 

 )أوالد ساسي(
8979 

متوسطة الشهيد عثمان محمد بن عبد 

 القادر
 وسط المدينة 

 بشار  08

 بشار  08 01
 مسكن بيع باإليجار 1500حي  متوسطة الشهيد زيري عبد القادر 8980

 المنطقة الزرقا   متوسطة الشهيد وزاني الحبيب 8981

  يقلي  متوسطة الشهيد فتوح علي 8982  يقلي 08 11

 بني عباس ـ بلدية تامترت  متوسطة عبد الحميد ابن باديس 8983 تامترت 08 20

09 

 

 البليدة

 

 البوينان 09 03
 متوسطة بن عبو محمد 8984

مسكن بيع  2000و 3000،5000حي 

 01باإليجار موقع 

  01مسكن بيع باإليجار موقع  5000حي  متوسطة حوال بوعالم 8985

 األربعا  09 17

 متوسطة حمزة حمود 8986
مسكن يوسف شريف، الجهة  1270حي 

 العليا 

 العربي بن مهيديمتوسطة  8987
مسكن، يوسف شريف، الجهة  1270حي 

 السفلى 

 متوسطة حي المعايف 8988 وادي جر 09 18
مسكن المعايف مخطط شغو  1200حي 

  4األراضي رقم 
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 الملحق األول )تابع(

 

رمز 

 الوالية
 الوالية

رمز 

 البلدية
 البلدية 

رقم التعريف 

 الوطني 
 العنوا  تسمية المؤسسة

 8989 البويرة 10 01 البويرة 10
متوسطة المجاهد المتوفي حفصاوي 

 الطاهر 

 18( قطعة AU6مخطط شغو األراضي )

 البويرة 

 بلدية  ن صالل متوسطة سويسي محمد  8990  ن صالل 11 08 تامنغست 11

 تبسة 12
 حي الشانية محطة  متوسطة قرية عين الشانية  8991 العوينات 12 05

 حي غيالن  متوسطة بن ذيب بكار 8992 الكويف  12 11

 

13 
 تلمسان

 مسكن  400/2200حي  متوسطة عدل الجديدة  8993 تلمسان  13 01

 حي عين دوز  متوسطة عين الدوز الجديدة 8994 بني مستير  13 02

 باب العسة  متوسطة باب العسة الجديدة  8995 باب العسة 13 18

 سيدي السنوسي  متوسطة وزاني بوسيف 8996 سيدي عبد اللي  13 34

 بلدية حنين  متوسطة الشهيدة بوترفاس فاطمة  8997 حنين 13 44

  

 تيارت 14 01

 طريق السوقر  متوسطة الشهيد عليان عبد القادر 8998
 مسكن عدل، زمالة  1500حي  متوسطة الشهيد زروقي ميلود  8999  

 عبد القادر متوسطة الشهيد راحو 9000 تيارت  14
مسكن عمومي  يجاري ـ  1000حي 

 زعرورة 

  9001 
مسكن عمومي  2000متوسطة حي 

  يجاري
 مسكن طريق السوقر  2000حي 

 بلدية سيدي بختي متوسطة الشهيد سرور عبد القادر 9002 سيدي بختي 14 07  
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 الملحق األول )تابع(

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية 
رقم التعريف 
 الوطني 

 العنوا  تسمية المؤسسة

15 
تيزي 
 وزو

 تيفرست  متوسطة تيفرست 9003 أزفون 15 37

59 15 
سيدي 
 نعمان

 سيدي نعمان متوسطة سيدي نعمان 9004

16 
 -الجزائر 
 شرق

 9005 الحراش 16 13
مسكن  1402/1424متوسطة حي 

 عمومي  يجاري كوريفة 
 مسكن كوريفة  1402/1424حي 

 9006 براقي 16 14
مسكن عمومي  1927متوسطة حي 

 2حوش ميهوب  ، يجاري
 2مسكن حوش ميهوب  1927حي 

40 16 
 

 الرغاية

 متوسطة أحمد حماني  9007
 مسكن الكروش  5000حي 

 متوسطة بودربة عمر  9008

 حي علي خوجة   02متوسطة علي حمدان  9009  

16 
 -الجزائر 
 وسط

 حي سيدي يوسف  متوسطة حي سيدي يوسف الجديدة 9010 بني مسوس 16 32

  
26 16 

جسر 
 قسنطينة

 مسكن جنان سفاري 3028حي  مسكن بيع باإليجار  3028متوسطة حي  9011

  9012 
مسكن عمومي  1500متوسطة حي 

  يجاري
 مسكن جنان سفاري 1500حي 

16 
 -الجزائر 
 غرب

 المعلمة 16 46

مسكن بيع  10000متوسطة حي  9013
 باإليجار 

 مسكن سيدي عبد ب 10000حي 
  9014 

 مسكن سيدي عبد ب 1500حي  مسكن بيع باإليجار  1500متوسطة حي  9015  
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 الملحق األول )تابع(

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية 
رقم التعريف 
 الوطني 

 العنوا  المؤسسةتسمية 

  

 الدويرة 16 48

9016 
 178و 1602، 3500متوسطة حي 

 01مسكن عمومي  يجاري، موقع 
  01مسكن موقع  178و 1602، 3500حي 

  9017 
 178و 1602، 3500متوسطة حي 

 02مسكن عمومي  يجاري، موقع 
 02مسكن موقع  178و 1602، 3500حي 

  9018 
 278+1602+3500متوسطة حي 

 مسكن عمومي  يجاري
 مسكن 278+1602+3500حي 

16 
 -الجزائر 
 غرب

 أوالد فايت 16 51
9019 

مسكن عمومي  2140متوسطة حي 
  يجاري

 مسكن سمروني 2140حي 

  9020 
مسكن عمومي  2400متوسطة حي 

  يجاري
 مسكن الهضبة شرق  2400حي 

 9021 الشراقة 16 52  
مسكن عمومي  2400متوسطة حي 

  يجاري
 مسكن الهضبة شرق  2400حي 

 مسكن سيدي سليمان  1200حي متوسطة المجاهدة الجوهر أكرور 9022 الخرايسة 16 56  

 27حي بربيل رقم  متوسطة رقيق أحمد  9023 الجلفة 17 01  

 عين وسارة متوسطة المجاهد بوزيداوي محمد  9024 عين وسارة 17 31 الجلفة 17

  33 17 
حاسي 
 فدول

9025 
متوسطة المجاهد مسوس أحمد بن 

 عيسى
 حاسي فدول

 9026 الطاهير 18 05 جيجو 18
مسكن عمومي  500متوسطة حي 
  يجاري عامرة 

 مسكن عامرة، الطاهير 500حي 

 9027 سطيف 19 01 سطيف 19
مسكن بيع باإليجار  3000متوسطة حي 
 1بير النسا موقع 

 مسكن  3000حي 
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 الملحق األول )تابع(

رمز 

 الوالية
 الوالية

رمز 
 البلدية

 البلدية 
رقم التعريف 
 الوطني 

 العنوا  تسمية المؤسسة

 سطيف 19

 9028 سطيف 19 01
مسكن بيع باإليجار  3000متوسطة حي 
 02بير النسا موقع 

 مسكن  3000حي 

 العلمة 19 20
 مسكن  2000حي  مسكن بيع باإليجار 2000متوسطة حي  9029

 العلمة متوسطة آمنة بنت وهب  9030

 بوقاعة   متوسطة بوقاعة الجديدة  9031 بوقاعة 19 43

 سعيدة  متوسطة الشهيد سهيبي عبد القادر   9032    

 بوخرص الجديدة مخطط شغو األراضي متوسطة الشهيد حمالت بغدادي  9033    

 9034 سعيدة 20 01  
متوسطة المجاهد المتوفي بن عودة بن 

 قدور 
 السالم الجديدة مخطط شغو األراضي 

 مسكن  1200حي  متوسطة الشهيد خليفي بهلول   9035   سعيدة 20

 مسكن لهر الشيل  600حي  متوسطة الشهيد درقاوي يونس  9036    

 الحساسنة  متوسطة عون علي 9037 الحساسنة 20 10  

 سيدي يوسف   1961أكتوبر  17متوسطة  9038 المعمورة 20 11  

 قرية سفيد  متوسطة الشهيد محمدي الشي   9039 سيدي أحمد 20 12  

    9040 
مسكن بوزعرورة  2800متوسطة حي 

 01موقع 
  01مسكن موقع  2800حي 

 9041 فلفلة 21 30 سكيكدة 21
مسكن بوزعرورة  2800متوسطة حي 

  02موقع 
 02مسكن موقع  2800حي 

 بوزعرورة  متوسطة بوزعرورة الجديدة 9042    
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 الملحق األول )تابع(

 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية 
رقم التعريف 
 الوطني 

 العنوا  تسمية المؤسسة

22 
سيدي 
 بلعباس

01 22 
سيدي 
 بلعباس

 سوركور حي بومليك، متوسطة بشير بويجرة محمد  9043

 مسكن ترقوي  2000حي  متوسطة الشهيد درار السعيد  9044 تيلموني 22 13

 برحال  23 02 عنابة 23
 مسكن الكاليتوسة  1000+900+350حي  متوسطة غجاتي بوجمعة 9045

 مسكن الكاليتوسة  996+954حي  متوسطة منجل صالل بن موسى 9046

  02 25 
حامة 
 بوزيان

 مسكن  500/6000حي  متوسطة المجاهدة بسيكري حورية  9047

    9048 
متوسطة المجاهد المتوفي مراشدي 

 معمر
 مسكن الوحدة الجوارية  3000حي 

 متوسطة لعيدي حسان 9049    
علي  18مسكن الوحدة الجوارية  800حي 

 منجلي

 مسكن المدينة الجديدة ماسينيسا  3000حي  متوسطة بروح العمري 9050 الخروب 25 06 قسنطينة 25

 متوسطة لشطر القرمي  9051    
علي  20مسكن الوحدة الجوارية  3250حي 

 منجلي 

 مسكن علي منجلي  2150حي  متوسطة الشهيد طافر عمار 9052    

  1مسكن ماسينيسا  3500حي  متوسطة جعبوب مسعودة 9053    

  2مسكن ماسينيسا  3500حي  متوسطة مراجعي أحمد  9054    

 مسكن الوحدة الجوارية  3000حي  متوسطة محمد حماني 9055    
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 الملحق األول )تابع(

رمز 

 الوالية
 الوالية

رمز 

 البلدية
 البلدية 

رقم 

التعريف 

 الوطني 

 العنوا  تسمية المؤسسة

 حي تاكبو  متوسطة يوسف ولد خاوة  9056 المدية 26 01  

 المدية  26

35 26 
قصر 

 البخاري 

9057 
مسكن عمومي  1657متوسطة حي 

  01 يجاري موقع 
  01موقع  ،مسكن 1657حي 

  9058 
مسكن عمومي  1657متوسطة حي 

  02 يجاري موقع 
  02موقع  ،مسكن 1657حي 

 حي بوفروة  متوسطة محمد بورابعة  9059 تابالط 26 52  

 9060 صيادة 27 02 مستغانم 27
مسكن  2000/2500متوسطة حي 

  02عمومي  يجاري موقع 
 مسكن ـ الحشم 2000/2500حي 

 دوار مرزوقة  متوسطة أحمد مدغري 9061 خير الدين 27 11  

 مزغران متوسطة جرواط محمد 9062 مزغران 27 27  

 مسكن مدبر  650حي  متوسطة صابرعبد القادر 9063 معسكر 29 01 معسكر 29

 9064 توقرت 30 13 ورقلة 30
مسكن 1190/7500متوسطة حي 

 عمومي  يجاري
 مسكن  1190/7500حي 
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 الملحق األول )تابع(

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية 
رقم 

التعريف 
 الوطني 

 العنوا  تسمية المؤسسة

 وهران 31

 9065 حاسي بونيف 31 04
متوسطة المجاهد براهيمي عبد المومن المدعو 

 نور الدين 
 حاسي عامر 

  02مسكن موقع  2500حي  متوسطة يعقوبي عبد المومن 9066  

 01مسكن موقع  2500حي   متوسطة المجاهد بوكرش محمد  9067 السانية 31 05

 02مسكن موقع  2500حي  متوسطة المجاهد داللو بشير  9068  

 مسكن المحقن  800حي  متوسطة الشهيد بوللي علي  9069  

 مسكن  700حي   متوسطة المجاهد فليتي علي  9070 أرزيو 31 06

 مسكن  3100حي   متوسطة المجاهد بالل لحسن  9071  

 مسكن  700حي  متوسطة الشهيد بن بكريت عبد السالم  9072 وادي تليالت 31 11

 البيض 32

 غسول متوسطة غسول الجديدة 9073 غسول 32 05

 قرية مصباح  متوسطة الفضيلة  9074 الخيثر 32 11

 قرية الدغيمة  متوسطة برزوق عبد الحميد 9075 المهارة 32 19

34 
برج 

 بوعريريج
01 34 

برج 
 بوعريريج

 قرية أخروف  متوسطة األخوين الشهيدين تيت الصالل والسايل  9076

 بومرداس 35

 بودواو متوسطة بودواو الجديدة 9077 بودواو 35 02

 مسكن  1588حي  متوسطة المجاهد المتوفي بوزاد مولود 9078 سي مصطفى 35 11

 الثنية متوسطة الشهيد باقي اعمر 9079 الثنية 35 14
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 الملحق األول )تابع(

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية 
رقم 

التعريف 
 الوطني 

 العنوا  المؤسسةتسمية 

 الطارف 36
 بوحجار متوسطة معتوقي محمد بن عبد ب  9080 بوحجار 36 02

 مسكن  1100حي  مسكن عمومي  يجاري 1100متوسطة حي  9081 الشط  36 18

 حي الحكمة  متوسطة الشهيد محمد بن طيب 9082 تندوف 37 01 تندوف 37

 مسكن  500حي  مسكن 500حي متوسطة  9083 تيسمسيلت 38 01 تيسمسيلت 38

  1945ماي  8حي  متوسطة المجاهد زغيب محمد الطاهر 9084 الوادي 39 01  
  

 الرقيبة 39 08
 قرية الفولية  متوسطة قرية الفولية 9085

 قرية العرفجي  متوسطة قرية العرفجي 9086  

 حاسي خليفة 2متوسطة مقي عمار 9087 حاسي خليفة 39 13 الوادي 39

  14 39 
طالب 
 العربي

 طالب العربي متوسطة طالب العربي الجديدة 9088

 قرية الدويالت  متوسطة قرية الدويالت  9089 بني قشة 39 19  

 قرية العبادلية  متوسطة قرية العبادلية 9090 مرارة 39 22  

 قرية وادي الترك  متوسطة قرية وادي الترك 9091 ميف وانسة 39 26  

41 
سوق 

 أهراس
01 41 

سوق 

 اهراس

 حي برال صالل  متوسطة الشهيد حيدري صالل بن علي  9092

9093 
متوسطة المجاهد المتوفي حراث شعبان بن 

 الهامو
  09مخطط شغو األراضي رقم 
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 الملحق األول )تابع(

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية 
رقم 

التعريف 
 الوطني 

 العنوا  تسمية المؤسسة

 أحمر العين متوسطة أحمر العين 9094 أحمر العين 42 19 تيبازة 42

 عزابة لطفي متوسطة الشهيد بن عزوز حسين 9095 عين التين  43 25 ميلة 43

 عين الدفلى 44

 9096 عين الدفلى 44 01
متوسطة المجاهد المتوفي حباس 

 محمد المدعو نور الدين
 مسكن قوادري ـ الشالل  1580حي 

04 44 
خميس 

 مليانة 
9097 

متوسطة اسماعيو بن سلطان بن 

 ميرة 
 حي سوفاي 

 أوالد صالح  متوسطة مغربي عبد القادر  9098 جليدة  44 07

 أوالد زيتوني ـ العطـاف متوسطة حساني رابل 9099 العطـاف 44 10

15 44 
وادي 

 جمعة
 وادي جمعة مركز  متوسطة الشهيد حريزي العصنوني  9100

 النعامة 45
 طريق توسمولين ـ المشرية شرقا متوسطة المجاهد عبد الكريم تبون   9101 مشرية 45 02

 حي سيدي راشد  متوسطة محمد بودالل 9102 مغرار 45 06

46 
عين 

 تموشنت
01 46 

عين 

 تموشنت

9103 
متوسطة المنطقة الحضرية الجديدة 

 84الحصة  2
  84الحصة  2المنطقة الحضرية الجديدة 

9104 
مسكن بيع  1000متوسطة حي 

 باإليجار 
 مسكن  1000حي 

 غليزان 48

 برمادية  متوسطة الشهيد كياللي لزرق  9105 غليزان 48 01

26 48 
وادي 

 الجمعة
 الشط   متوسطة الشهيد بن عبو محمد  9106
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 الملحق الثاني
 الملغاةقائمة المتوسطات 

 2020 2019للسنة الدراسية 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية 
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا   تسمية المؤسسة

 الكويف متوسطة بن ذيب بكار القديمة )هدمت( 03304 الكويف 12 11 تبسة 12

 00817 حنين 13 44 تلمسان 13
متوسطة حيولي يخلف القديمة )تحول  لى 

 ابتدائية( مدرسة
 حنين

16 
الجزائر 
 ـ شرق

30 16 
برج 
 الكيفان 

 الحي الدبلوماسي متوسطة الحي الدبلوماسي )هدمت( 01243

 17 31 الجلفة  17
عين 
 وسارة

 عين وسارة متوسطة بن عيشة محمد )هدمت( 01731

 العلمة  متوسطة آمنة بنت وهب القديمة )هدمت( 01920 العلمة  19 20 سطيف  19
 الحساسنة متوسطة عون علي القديمة )هدمت( 02009 الحساسنة 20 10 سعيدة 20

 قسنطينة 25
 01821 قسنطينة  25 01

متوسطة الصادق حماني )تهدم إلعادة بنائها في 
 نفس المكان( 

 حي اإلخوة عباس 

 01979 الخروب 25 06
متوسطة محمد حماني القديمة )تحول  لى 

 مدرسة ابتدائية(
مسكن  3000حي 

 عمومي  يجاري
 نكمارية متوسطة بن سالم عبد القادر )تحول  لى ثانوية( 02715 نكمارية 27 15 مستغانم 27

 03430 مغرار 45 06 النعامة 45
متوسطة محمد بودالل القديمة )تحول  لى 

 مدرسة ابتدائية(
 حي سيدي راشد 



 

103 

 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

 

  مؤر   47-21 مرسووووووو  تنفي ي رقم

 1442جمووواد  الثوووانيوووة عوووا   4 في

 ،2021جوووانفي سوووووونوووة  18الموافق 

 وإلغاء أخر . يتضمن إنشاء ثانويات

 

  ن الوزير األول،

 

بناااا  على تقرير وزير التربياااة  -

 الوطنية،

 

وبنااا  على الاادسااااااتور، الساااااايمااا  -

 )2)الفقرة  141و 5-122الماااادتاااان 

 منف،

 

 04-08وبمقتضااااااى القاااانون رقم  -

 1429م عاااام محرّ  15خ في المؤرّ 

 2008ياناااايار ساااااااناااة  23 الاماوافاق

والمتضاااااامن القانون التوجيهي للتربية 

 منف، 82الوطنية، السيما المادة 

 

وبمقتضااى المرسااوم الرئاسااي رقم  -

ربيع األول عام  3خ في المؤرّ  14-01

نة  5الموافق  1435  2014يناير ساااااا

الذي يحدد كيفيات تساامية المؤسااسااات 

عادة  باني العمومية أو   واألماكن والم

 تسميتها،

 

وبمقتضااى المرسااوم الرئاسااي رقم  -

خ فاي أول جامااااد  الاماؤرّ  19-370

ديسااااامبر  28 الموافق 1441األولى عام 

 والمتضااااامن تعيين الوزير 2019سااااانااة 

 األول،

 

   وبمقتضاااااى المرساااااوم الرئاساااااي رقم -

خ في أول ذي القعدة عـاااام المؤرّ  20-163

 2020يونيو ساااااناااة  23الموافق  1441

والمتضااااامن تعيين أعضاااااااا  الحكومااة، 

 م،ل والمتمّ المعدّ 

 

 ف يرسم ما يأتي

 

تنشااأ، ابتدا  من موساام  : المادة األول 

، 2020-2019الااادخول المااادرسااااااي 

مذكورة في يات ال ثانو الملحق األول  ال

 بهذا المرسوم.

 

تلغى، ابتاادا  من موساااااام ف  2المووادة 

 ،2020-2019الااادخول المااادرسااااااي 

ثاني  ثانويات المذكورة في الملحق ال ال

 بهذا المرسوم.

 

ينشاااااار هذا المرسااااااوم في ف  3المادة 

جمهورياااة  ل ل مياااة  لرسااااااا جريااادة ا ل ا

 الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 

 الثااانيااة عااامجماااد   4ر بااالجزائر في حرّ 

 .2021 جانفي سنة 18الموافق  1442

 

 الوزير األول

 عبد العزيز جراد
  



 
 

  

 الملحق األول

 قائمة الثانويات المنشأة

 2020 2019للسنة الدراسية 
       

رمز 

 الوالية
 الوالية 

رمز 

 البلدية
 البلدية 

رقم 

التعريف 

 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة

 9107 سالي 18 01 أدرار 01
ثانوية الشي  العالمة موالي أحمد الطاهري 

 اإلدريسي
 حي بريش بلدية سالي

 الشلف 02
 عين مران مركز ثانوية الشهيد حباس عدة 9108 عين مران 07 02

 المدينة الجديدة الشطية ثانوية الشهيد زيان بروجة محمد  9109 الشطية 20 02

 األغواط 03
03 05 

حاسي 

 الدالعة
 بلدية حاسي الدالعة ثانوية بن جدو محمد  9110

 القطب الجديد بالقرب من الجامعة  ثانوية أحمد بن بلة 9111 أفلو 13 03

 مسكن حملة 1650الحي السكني  بن لخضرثانوية الشهيد محمد معمري  9112 وادي شعبة 37 05 باتنة 05

 بجاية 06

 قرية سيدي بودرهم ثانوية الشهيد  عزوقن علي  9113 بجاية 01 06

06 39 
سيدي 

 عيش
9114 

( بوعيفو محند الشريف 7ثانوية الشهدا  السبعة )

 ـ علي ـ أمزيان ـ سعيد ـ أحمد ـ بلقاسم ـ محند
 بلدية سيدي عيش

  
 البوينان 03 09

 مسكن 5000حي  ثانوية مبارك الميلي 9115
 مسكن  2000و 3000، 5000حي  ثانوية بشير اإلبراهيمي 9116  

 مخطط شغو األراضي ثانوية بوعزة جميلة 9117 العفرون 07 09 البليدة 09

 مسكن يوسف شريف1270    ثانوية بعوني محمد 9118 األربعا  17 09  

 حي الهاشم وادي جر الهاشمثانوية حي  9119 وادي جر 18 09  
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 )تابع( الملحق األول

رمز 

 الوالية
 الوالية 

رمز 

 البلدية
 البلدية 

رقم 

التعريف 

 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة

 تيزي البير ثانوية المجاهد المتوفي شرقي محمد المدعو بوالشعير 9120 األخضرية 13 10 البويرة 10

 تامنغست 11

 سيلت ثانوية العالمة بن مالك عبد القادر 9121 أباليسا 02 11

 بلدية  ن قزام ثانوية المجاهد محمد الشريف مساعدية 9122  ن قزام 04 11

 بلدية تين زواتين ثانوية تين زواتين الجديدة 9123 تين زواتين 07 11

 قصر العرب بلدية  ن صالل ثانوية حفاوي الحاج علي  9124  ن صالل 08 11

 تلمسان 13

 مسكن بيع باإليجار 2200/ 400حي  ثانوية تلمسان الجديدة  9125 تلمسان 01 13

 بلدية باب العسة ثانوية باب العسة الجديدة 9126 باب العسة 18 13

 بلدية العزايو ثانوية العزايو الجديدة 9127 العزايو 21 13

15 
تيزي 

 وزو

 بلدية صوامع ثانوية الشهدا  سي زياني الهاشمي، جياللي ومصطفى  9128 صوامع 05 15

 بلدية أمسوحال ثانوية أمسوحال 9129 أمسوحال 63 15

16 
الجزائر 

 شرق -
 مسكن عدل الكروش  5000حي  ثانوية األمير عبد القادر 9130 الرغاية 40 16

 9131 جسر قسنطينة 26 16  
عين  -مسكن بيع باإليجار  1500+  1500ثانوية حي 

 مالحة 
 مسكن عين مالحة 3000حي 

16 
الجزائر 

 غرب -
 المعلمة 46 16

 ثانوية برادعي محمد 9132
مسكن بيع باإليجار ـ  10000حي 

 01موقع  ،سيدي عبد ب

 ثانوية المجاهد داود بوعالم بن أحمد 9133  
ـ مسكن بيع باإليجار  10000حي 

 02موقع  ،سيدي عبد ب

 سمروني -مسكن عمومي  يجاري  2140ثانوية حي  9134 أوالد فايت 51 16  
 -مسكن عمومي  يجاري  2140حي 

 سمروني
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 )تابع( الملحق األول

رمز 

 الوالية
 الوالية 

رمز 

 البلدية
 البلدية 

رقم 

التعريف 

 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة

 الجلفة 17

 1962جويلية  5حي  1962جويلية  5ثانوية  9135 الجلفة 01 17

17 19 
سيدي 

 لعجو
 بلدية سيدي لعجو  ثانوية الشهيد بوعزة يحيى 9136

 سطيف 19
 سطيف 01 19

 الهضاب شمال ثانوية الشهيد عباس لغرور 9137

 المنطقة الحضرية ثانوية المجاهد محمد صالل يحياوي 9138

 بلدية بوقاعة ثانوية عيسى هداجي 9139 بوقاعة 43 19

 سعيدة 20
 سعيدة 01 20

 حي السالم الجديدة ثانوية المجاهد المتوفي شلف عيسى 9140

 10بوخرص الجديدة، مخطط شغو األراضي  ثانوية الشهيد مؤذن بوزيان 9141

 بلدية المعمورة ثانوية الولي الصالل سيدي يوسف 9142 المعمورة 11 20

 طريق أغبال ثانوية المنطقة الحضرية تلزة 9143 القو 10 21 سكيكدة 21

22 
سيدي 

 بلعباس

22 14 
سيدي 

 لحسن
 المنطقة الحضرية شمال ثانوية محمد الصديق بن يحيى 9144

 بلدية الضاية ثانوية بوزيدي عبد القادر  9145 الضاية 32 22

 مسكن ذراع الريش  2500القطب الجديد  باهيثانوية بوطرفة  9146 وادي العنب 06 23 عنابة 23

 حي ورتسي مسعود ثانوية الفجوج مركز 9147 الفجوج 20 24 قالمة 24
 مسكن المدينة الجديدة ماسينيسا 3000حي  ثانوية بومدين محمد 9148    

  16مسكن الوحدة الجوارية  3000حي  ثانوية بومعزة علي  9149 الخروب 06 25 قسنطينة 25
  20مسكن الوحدة الجوارية  3250حي  ثانوية سلطاني العيد  9150    

 بلدية نكمارية ثانوية بن سالم عبد القادر 9151 نكمارية 15 27 مستغانم 27

 بلدية ماسرة ثانوية الشهيدة حسيبة بن بوعلي 9152 ماسرة 22 27 مستغانم 27
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 )تابع( الملحق األول

رمز 

 الوالية
 الوالية 

رمز 

 البلدية
 البلدية 

رقم 

التعريف 

 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة

 معسكر 29

 ثانوية األخوين الشهيدين عومر دحو وأحمد 9153 معسكر 01 29
مسكن طريق سيدي عبد القادر بن  600حي 

 جبار 

 9154 سيق 26 29
ثانوية المجاهد المتوفي زياتي منصور 

 المدعو حفيفي عبد القادر
 مسكن 500حي رضوان 

 وهران 31

 السانية 05 31
 01موقع  ،مسكن 2500حي عدل  ثانوية الشهيد براهيمي عبد القادر 9155

  02موقع  ،مسكن 2500حي عدل  ثانوية المجاهد عريبي الهواري 9156

 مسكن عمومي  يجاري 17000/700حي  ثانوية الشهيد مدني بن عريبة 9157 وادي تليالت 11 31

31 13 
سيدي 

 الشحمي
 مسكن ترقوي 4100حي  ثانوية المجاهد غوبريني مصطفى  9158

 البيض 32
 بلدية ستيتن ثانوية ناصر بن الشي  9159 ستيتن 03 32

 بلدية غسول ثانوية نعيمي نعيمي 9160 غسول 05 32

 بومرداس 35

 بلدية تمزريت ثانوية الشهدا  يونس، بلقاسم، أكلي وحسين 9161 تمزريت 15 35

35 21 
أوالد 

 عيسى
9162 

ثانوية محمد بن العربي بن براهيم المدعو 

 الشي  بوعمامة
 بلدية أوالد عيسى

 الطارف 36
 9163 بوحجار 02 36

ثانوية سعدي بوضياف بن حسين المدعو 

 الهادي
 بلدية بوحجار

 عين عالم ثانوية عالقي صالل بن طلحي 9164 الذرعان 13 36

 1945ماي  8حي  ثانوية المجاهد دريم محمد الهاشمي 9165 الوادي 01 39 الوادي 39

 مسكن 940حي  ثانوية المجاهد الصائم محمد رشيد 9166 المغير 27 39  
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 )تابع( الملحق األول

رمز 

 الوالية
 الوالية 

رمز 

 البلدية
 البلدية 

رقم 

التعريف 

 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة

41 
سوق 

 أهراس
 المنطقة الحضرية الجديدة ثانوية المجاهد آيت سي محمد محمد بن عمار 9167 مداوروش 15 41

 تيبازة 42
 مسكن عدل  1700حي  ثانوية محمد طالبي 9168 تيبازة 01 42

 حي بن هني ثانوية حي بن هني 9169 فوكة 17 42

 ميلـة 43
43 23 

ترعي 

 باينان
 بلدية ترعي باينان ثانوية العقيد سي الحواس 9170

 بلدية عين التين ثانوية عين التين مركز 9171 عين التين 25 43

44 
عين 

 الدفلى

44 01 
عين 

 الدفلى
9172 

ثانوية المجاهد المتوفي بلمختار محمد المدعو 

 الملياني
 حي قوادري

44 15 
وادي 

 جمعة
 وادي جمعة مركز ثانوية الشهيد شوية رابل 9173

 غليزان 48

48 26 
وادي 

 الجمعة
 الشط مسكن عمومي  يجاري بالشط 730ثانوية حي  9174

48 34 
حد 

 الشكالة
 حد الشكالة مركز ثانوية الشهيد شامي عبد القادر 9175
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 الملحق الثاني

 قائمة الثانويات الملغاة

 2020 2019الدراسية للسنة     

 

 

رمز 
 الوالية

 الوالية 
رمز 
 البلدية

 البلدية 
رقم التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة

 
 المدينة الجديدة الشطية ثانوية الشهيد محمد زيان بروجة )حولت  لى متوسطة( 09108 الشطية 20 02 الشلف 02

 

 39 06 بجاية 06
سيدي 
 عيش

00383 
( بوعيفو محند الشريف ـ علي ـ 7ثانوية الشهدا  السبعة )

 )هدمت(أمزيان ـ سعيد ـ أحمد ـ بلقاسم ـ محند القديمة 
 بلدية سيدي عيش

 
 ثانوية حفاوي الحاج علي القديمة )حولت  لى متوسطة( 03548  ن صالل 08 11 تامنغست 11

قصر العرب بلدية  ن 
 صالل

 
 18 13 تلمسان 13

باب 
 العسة

 بلدية باب العسة ثانوية عين السبع القديمة )حولت  لى متوسطة( 00774

 
 بلدية بوقاعة عيسى هداجي القديمة )حولت  لى متوسطة( ثانوية 01488 بوقاعة 43 19 سطيف 19

 
 بلدية غسول ثانوية نعيمي نعيمي القديمة )حولت  لى متوسطة( 07709 غسول 05 32 البيض 32

 
 بلدية بوحجار  ثانوية بوحجار الجديدة )حولت  لى متوسطة( 08074 بوحجار 02 36 الطارف 36

 
41 

سوق 
 أهراس

 بلدية الحدادة ثانوية عبد الحميد بن باديس )حولت  لى متوسطة( 03717 الحدادة 10 41

 
 23 43 ميلة 43

ترعي 
 باينان

03865 
ثانوية العقيد سي الحواس القديمة )حولت  لى مدرسة 

 ابتدائية(
 بلدية ترعي باينان



 
 

 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

 وزارة التربية الوطنية 

 

الثووانيووة  جموواد  26 قرار مؤر  في

نة فيفري 9الموافق  1442عا    سوووووو

 يتضمن إنشاء مدارس ابتدائية 2021

(2015-2016). 

 

  ّن وزير التربية الوطنية،

 

لقاااانون رقم  -  04-08بمقتضاااااااى ا

 1429محرم عاااام  15المؤرخ في 

فق موا ل ير ساااااااناااة  23 ا  2008يناااا

 التوجيهي للتربيةوالمتضاااااامن القانون 

 منف، 82الوطنية، السيما المادة 

 

 10-11بمقتضااااااى القاااانون رقم و -

 1432رجاااب عاااام  20المؤرخ في 

سنة  22الموافق  المتعلق  2011يونيو 

 بالبلدية،

 

   بمقتضاااى المرساااوم الرئاساااي رقمو -

ربيع األول  3المؤرخ فـاااااااااي  14-01

يناير ساااانة  5الموافق  1435عـااااااااااام 

كيفيااات تسااااااميااة الااذي يحاادد  2014

األمااااكن والمبااااني و المؤسااااااساااااااااات

 العمومية أو  عادة تسميتها،

 

بمقتضاااى المرساااوم الرئاساااي رقم و -

المؤرخ فـاااي أول ذي القعدة  20-163

 يونيو سنة  23الموافق  1441عام 

 

 

 

المتضاااااامن تعيين أعضاااااااا  و 2020

 المتمم،و الحكومة، المعدل

 

    بمقتضاااااى المرساااااوم التنفيذي رقمو -

ربيع األول  29المؤرخ في  94-265

سااااابتمبر سااااانة  6الموافق  1415عام 

الذي يحدد صااااااالحيات وزير  1994

 التربية الوطنية،

 

    بمقتضاااااى المرساااااوم التنفيذي رقمو -

محرم عاااام  18المؤرخ في  10-02

نة  4الموافق  1431  2010يناير ساااااا

لذي يحدد األحك بإجبارية ا قة  ام المتعل

 ساسي، التعليم األ

 

    بمقتضاااااى المرساااااوم التنفيذي رقمو -

محرم عاااام  18المؤرخ في  10-03

نة  4الموافق  1431  2010يناير ساااااا

الاااذي يحااادد شاااااااروط الااادخول  لى 

 الهااسااتعمو التعليمو مؤسااسااات التربية

 حمايتها،و

 

   بمقتضى الـااااااامرسوم التنفيذي رقمو -

الاامااؤرخ فااي أول جاامااااد   19-02

جانفي  8الموافق  1440األولى عـااااام 

المتضاامن تنظيم اإلدارة و 2019ة ساان

ية،  ية الوطن المركزية في وزارة الترب

 المتمم،و المعدل

 

بنااا  على نتااائج أشااااااغااال اللجنااة و -

 الوزارية إلنشا  المؤسسات،
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ر ما يأتي  ف يقـر 

 

تنشاااااااااأ، ابتااادا  من  ف الموووادة األول 

، 2016-2015الااادخول المااادرسااااااي 

المااادارس االبتااادائياااة الماااذكورة في 

  .الملحق بهذا القرار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ينشر هذا القرار في النشرة  ف 2المادة 

 الرسمية للتربية الوطنية. 

  

جماد  الثانية عام  26 فيحرر بالجزائر  

 .2021 سنة فبراير 9الموافق  1442

 

 وزير التربية الوطنية

 محمد واجعوط



 
 

 الملحق
6201 5201قائمـــة المدارس اإلبتدائيـــة المنشأة للسنة الدراسية   

 

 العـدد
رمـز 
 الواليـة

 البلدية الوالية
رقم 

التعريف 
 الوطني

سنة 
 البرنامج

 مالبظات تسمية المؤسســة النـوت

  قويدر تيليالن اإلبتدائيـة قويدريالمدرسة  1د 2010 19973 أدرار   01

 1ج 2010 19974 أدرار   02
عالل حي  اإلبتدائيـة بوشاربالمدرسة 

 الشي  محمد بلكبير
 

  المدرسة اإلبتدائيـة   نواري نوار تيليالن 1ب 2011 19975 أدرار   03

 أدرار 01 04
أوالد 
أحمد 
 تمي

  اإلبتدائيـة   عبد الحميد بن باديسالمدرسة  1ب 2011 19976

05   
برج 
باجي 
 مختار

  المدرسة اإلبتدائيـة   الجديدة الشي  أمود 1ب 2011 19977

  المدرسة اإلبتدائيـة   ناجمي صالل حي بغداد 1ب 2012 19978 أدرار   06

 1ب 2012 19979 أدرار   07
المدرسة اإلبتدائيـة دحماني محمد حي 

 تيليالن
 

 1ج 2012 19980 أدرار   08
المدرسة اإلبتدائيـة   حاسي صاكة حي 

 قراوي
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)تابع(الملحق   
 

 العـدد
رمـز 
 الواليـة

 البلدية الوالية
رقم 

التعريف 
 الوطني

سنة 
 البرنامج

 مالبظات تسمية المؤسســة النـوت

 1ب 2013 19981 رقان   09
المدرسة اإلبتدائيـة   المنطقة السكنية 

 الجديدةالحضرية 
 

  المدرسة اإلبتدائيـة   الجديدة أولف مركز 1ب 2013 19982 أولف أدرار 01 10

  المدرسة اإلبتدائيـة   اجدير الغربي 1ب 2013 19983 شروين   11

  المدرسة اإلبتدائيـة   سنجاس مــركــز 1ب 2006 19984 سنجاس   12

 عمر عرباوي المدرسة اإلبتدائيـة   1ج 2006 19985 الشطية   13

 تعويض

 المدرسة اإلبتدائيـة   جايحي عبد القادر 1د 2006 19986 الشطية   14

 المدرسة اإلبتدائيـة   بوعائشة الحاج 1د 2006 19987 الشطية الشلف 02 15

16   
وادي 
 سلي

 المدرسة اإلبتدائيـة   بوشاقور بوعبد ب 1د 2006 19988

 1د 2006 19989 الشلف   17
المدرسة اإلبتدائيـة  معمر سنوسي حي 

 النصــر

18   
وادي 
 السلي

 1ب 2011 19990
المدرسة اإلبتدائيـة   بوهراوة الحاج حي 

 الحمر
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 )تابع(الملحق 
 

 العـدد
رمـز 
 الواليـة

 البلدية الوالية
رقم 

التعريف 
 الوطني

سنة 
 البرنامج

 مالبظات تسمية المؤسســة النـوت

 1ب 2011 19991 الشلف   19
المدرسة اإلبتدائيـة   برادعي عبد الفتاح 

 شورفة
 

 المدرسة اإلبتدائيـة   تيطاوين 1ب 2011 19992 بني حوا    20
ناجمتين 
عن 
تحويو 
 أقسام

 المدرسة اإلبتدائيـة   تمزقيدة 1ب 2011 19993 بني حوا  الشلف 02 21

 مبروك بنونالمدرسة اإلبتدائيـة    1ب 2012 19994 المرسى   22

 المدرسة اإلبتدائيـة   العواشرية 1ب 2013 19995 بريرة   23

24   
أوالد بن 
عبد 
 القادر

  المدرسة اإلبتدائيـة الشهيد بادني عبد القادر 1ب 2013 19996

25 

 األغواط 03

  المدرسة اإلبتدائيـة تاجمونت مركز 1ب 2012 19997 تاجمونت

  المدرسة اإلبتدائيـة حي بوخنفوس 1ج 2012 19998 األغواط 26

  المدرسة اإلبتدائيـة المحافير 1ج 2012 19999 األغواط 27

  المدرسة اإلبتدائيـة الخنق 1ب 2013 20000 الخنق 28

29 
سيدي 
 مخلوف

  المدرسة اإلبتدائيـة سيدي مخلوف 1ب 2013 20001
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 )تابع(الملحق 
 

 العـدد
رمـز 

 الواليـة
 البلدية الوالية

رقم 

التعريف 

 الوطني

سنة 

 البرنامج
 مالبظات مـوقع المؤسســة النـــوت

30 

 أم البواقي 04

  المدرسة اإلبتدائيـة   بحير الشرقي 1أ 2006 20002 بحير الشرقي

 1ب 2010 20003 عين مليلة 31
المدرسة اإلبتدائيـة   المنظر الجميو حي بن 

 حمودة
 

  المدرسة اإلبتدائيـة   بورصاص حنة 1د 2010 20004 عين البيضا  32

  المدرسة اإلبتدائيـة   عين البيضا  الجديدة 1د 2010 20005 عين البيضا  33

  المدرسة اإلبتدائيـة   ابن خلدون 1د 2010 20006 عين البيضا  34

35 

 باتنة 05

  المدرسة اإلبتدائيـة   مــزاتــة 1د 2010 20007 آريس

  المدرسة اإلبتدائيـة   تيمقاد مركز 1د 2010 20008 تيمقاد 36

  المدرسة اإلبتدائيـة   بن خميس عمر الطيب 1د 2012 20009 باتنة 37

  المدرسة اإلبتدائيـة   منطقة البويحرة 1ب 2012 20010 سفيان 38

  المدرسة اإلبتدائيـة   حي حمادة 1ب 2012 20011 عين التوتة 39

 1د 2014 20012 باتنة 40
المدرسة اإلبتدائيـة   مناصرية عمار بن 

 (3منصر )حملة 
 

  الحضري حملة اإلبتدائيـة القطبالمدرسة  1ج 2014 20013 وادي شعبــة 41

  



 

116 

 )تابع(الملحق 
 

 العـدد
رمـز 

 الواليـة
 البلدية الوالية

رقم 

التعريف 

 الوطني

سنة 

 البرنامج
 مالبظات مـوقع المؤسســة النوت

42 

 بشـــار 08

  المدرسة اإلبتدائيـة كرومي عبد الرحمن 1ب 2010 20014 العبادلة

  المدرسة اإلبتدائيـة الحي الجديــد 1ب 2011 20015 القنادســـة 43

  المدرسة اإلبتدائيـة الحي الجامعي الجديد 1ج 2012 20016 بشار 44

45 

 البليــدة 09

  (1مسكن) 4239المدرسة اإلبتدائيـة   حي  1ج 2011 20017 مفتاح

  (3مسكن) 4239المدرسة اإلبتدائيـة   حي  1ج 2011 20018 مفتاح 46

  مسكن 576المدرسة اإلبتدائيـة   حي  1د 2011 20019 مفتاح 47

  (2مسكن) 4239المدرسة اإلبتدائيـة   حي  1د 2011 20020 مفتاح 48

49 

 البويرة 10

  المدرسة اإلبتدائيـة   الحي الحضــري 1ج 2010 20021 األخضرية

  2المدرسة اإلبتدائيـة   الحي الحضري  1ب 2013 20022 عين بسام 50

  المدرسة اإلبتدائيـة   الحي التساهمي 1ب 2013 20023 سور الغزالن 51

  اإلبراهيميالبشير  04المدرسة اإلبتدائيـة   المنطقة  1ب 2009 20024 تبسة   52

  المدرسة اإلبتدائيـة   طريق الضلعة 1ج 2010 20025 الشريعــة تبسة 12 53

  حي الوشواشة 2المدرسة اإلبتدائيـة   المركزية  1ب 2010 20026 بوخضرة   54

  (2المدرسة اإلبتدائيـة   موسى بن نصير ) 1ج 2010 20027 بئر العاتر   55
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 )تابع(الملحق 
 

 العـدد
رمـز 

 الواليـة
 البلدية الوالية

رقم 

التعريف 

 الوطني

سنة 

 البرنامج
 مالبظات مـوقع المؤسســة النوت

  (2المدرسة اإلبتدائيـة    بن هيثم ) 1د 2010 20028 بئر العاتر   56

  المدرسة اإلبتدائيـة   الحي الحضري 1ج 2010 20029 الونزة   57

 1ج 2010 20030 الشريعــة   58
المدرسة اإلبتدائيـة   طريق تليجان )القطب 

 الحضري الجديد(
 

  عادة فتل المدرسة اإلبتدائيـة   جاللي عثمان 1أ / 20031 المزرعة تبسة 12 59

  المدرسة اإلبتدائيـة   بوعبيدة الصديق 1أ / 20032 العقلة   60

  المدرسة اإلبتدائيـة   فرحي أحمد 1أ / 20033 الما  األبيض   61

  المدرسة اإلبتدائيـة   الوفا  1أ / 20034 بئر الذهب   62

 ـ  ما ألن المؤسسة ناجمة عن تحويو،   :عدم وجود سنة  البرنامج :) / (

  ـ أو  عادة فتل المؤسسة،                          

 ـ أو تسجو المؤسسة على عاتق البلدية،                                           

 ـ أوهبة.    
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 )تابع(الملحق 

 

 العـدد
رمـز 

 الواليـة
 البلدية الوالية

رقم 

التعريف 

 الوطني

سنة 

 البرنامج
 مالبظات مـوقع المؤسســة النـــوت

   المدرسة اإلبتدائيـة   شتوان 1أ 2008 20035 شتوان   63

   سيدي أعمرالمدرسة اإلبتدائيـة    1ب 2008 20036 الغزوات     64

   المدرسة اإلبتدائيـة   حي عمر 1ج 2010 20037 مغنيــة     65

   المدرسة اإلبتدائيـة   الرمشي المستشفى 1ج 2011 20038 الرمشي     66

   المدرسة اإلبتدائيـة   بوجليدة 1د 2011 20039 تلمسان تلمسان 13 67

   اإلبتدائيـة   الحمريالمدرسة  1د 2011 20040 مغنيــة     68

   المدرسة اإلبتدائيـة   لكفاف 1أ 2011 20041 مغنيــة     69

   المدرسة اإلبتدائيـة   شتوان 1أ 2011 20042 شتوان     70

   المدرسة اإلبتدائيـة   أوالد ميمون الشرقية 1ب 2011 20043 أوالد ميمون     71

   اإلبتدائيـة   حي النحلة كرمانالمدرسة  1د 2010 20044 تيارت   72

   المدرسة اإلبتدائيـة   حي التفاح 1ب 2010 20045 تيارت تيارت 14 73

 تعويض المدرسة اإلبتدائيـة   دوار كالخي عبد المالك 1ب 2010 20046 توسنينة     74
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 )تابع(الملحق 

 العـدد
رمـز 
 الواليـة

 البلدية الوالية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 سنة
 البرنامج

 مالبظات مـوقع المؤسســة النـــوت

   المدرسة اإلبتدائيـة   دوار سيدي منصور 1ب 2010 20047 عين الذهب     75

   المدرسة اإلبتدائيـة   حي شواط محمد 1ب 2011 20048 سوقــر تيارت 14 76

   المدرسة اإلبتدائيـة   دوار الكرشـة 1ب 2011 20049 تخمارت     77

 1ج 2011 20050 تيارت     78
المدرسة اإلبتدائيـة   كمون محمد حي 

 تعويض زعــرورة   

   المدرسة اإلبتدائيـة   سيدي منصور 1ب 2010 20051 تيميزارت تيزي وزو 15 79

80  

الجزائر 
 شــرق

 1ب 2006 20052 براقي
مسكن بن  700المدرسة اإلبتدائيـة  حي 

 طلحة
  

 1د 2008 20053 الدار البيضا   81
المدرسة اإلبتدائيـة  كريم بلقاسم   الحي 

 البلدي
  

   مسكن 2202المدرسة اإلبتدائيـة  حي  1د 2009 20054 هراوة 16 82

83  
 الرويبة

   مسكن )أ( 1540المدرسة اإلبتدائيـة     1د 2011 20055

   مسكن )ب( 1540المدرسة اإلبتدائيـة     1د 2011 20056  84

85  
الجزائر 

 وسط

 تعويض المدرسة اإلبتدائيـة  أحمد ترخوش 1د 2009 20057 القبة

 تعويض المدرسة اإلبتدائيـة   عبد ب حواسين 1د 2009 20058 القبة  86

  



 

120 

 )تابع(الملحق 

 

 العـدد
رمـز 
 الواليـة

 البلدية الوالية
رقم 

التعريف 
 الوطني

سنة 
 البرنامج

 مالبظات مـوقع المؤسســة النـــوت

الجزائر   87

 وسط
 تعويض  المدرسة اإلبتدائيـة   خير الدين 1د 2009 20059 األبيار

88  

 الجزائر

 غـــرب

 1د 2003 20060 العاشور
مسكن  1827المدرسة اإلبتدائيـة   حي 

 السبالة، "عدل"
  

   المدرسة اإلبتدائيـة   حي عدل  1د 2007 20061 بابا حسن 16 89

 1د 2007 20062 الدرارية  90
مسكن عدل  2500المدرسة اإلبتدائيـة   حي 

 حي الدابوسي
  

   المدرسة اإلبتدائيـة   حي عدل  1د 2009 20063 المعلمــة  91

   مسكن  675المدرسة اإلبتدائيـة   حي  1ب 2010 20064 حاسي بحبل   92

   بلعايب مخلوفالمدرسة اإلبتدائيـة     1ب 2012 20065 الشارف   93

   المدرسة اإلبتدائيـة    حي البها  1ج 2012 20066 الجلفــة الجلفــة 17 94

   المدرسة اإلبتدائيـة    حي اإلزدهار 1د 2013 20067 دار الشيوخ   95

 المدرسة اإلبتدائيـة    تاعظميت 1ج / 20068 تاعظميت   96
ناجمة عن تحويو 

 داخلية  بتدائية
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 )تابع(الملحق 

 

رمـز  العـدد

 الواليـة

 البلدية الوالية

رقم 

التعريف 

 الوطني

سنة 

 البرنامج
 مالبظات مـوقع المؤسســة النـــوت

97 
 الجلفــة 17

ناجمتين عن  المدرسة اإلبتدائيـة    منطقة قريقر 1أ 2014 20069 عمــورة

 2عبد المجيد   المدرسة اإلبتدائيـة   1أ 2014 20070 عمــورة 98 تحويو أقسام

99 

 سطيف 19

 المدرسة اإلبتدائيـة   عسيلة عمار 1د / 20071 سطيف
ناجمة عن هبة من 

 خاص

 المدرسة اإلبتدائيـة    حي مكاوي 1أ / 20072 العلمــة 100
على عاتق  تأنجز

 البلدية

   المدرسة اإلبتدائيـة   الهضاب 1ب 2009 20073 سطيف 101

   المدرسة اإلبتدائيـة   الوريسية مركــز 1ب 2010 20074 الوريسية 102

   المدرسة اإلبتدائيـة   عين أولمان مركز 1ج 2010 20075 عين أولمان 103

104 

 سعيـــدة 20

   المدرسة اإلبتدائيـة   سيدي بوبكر 1د 2010 20076 سيدي بوبكر

   المدرسة اإلبتدائيـة   المعمــورة مركز  1د 2010 20077 المعمــورة 105

   المدرسة اإلبتدائيـة   حي بوعقاش 1ج 2011 20078 سعيـــدة 106

   المدرسة اإلبتدائيـة   تيفريت 1ب 2011 20079 عين السلطان 107
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 )تابع(الملحق 
 

رمـز  العـدد

 الواليـة

 البلدية الوالية

رقم 

التعريف 

 الوطني

سنة 

 البرنامج
 مالبظات مـوقع المؤسســة النـــوت

108 

22 
سيدي 

 بلعباس

 1ب 2010 20080 سيدي بلعباس
المدرسة اإلبتدائيـة   المنطقة الحضريــة 

 الجديدة )حي سوركور(
  

   المدرسة اإلبتدائيـة زاوي جياللي 1ج 2011 20081 سيدي بلعباس 109

 تعويض اإلبتدائيـة محمد عبــدوالمدرسة  1د 2012 20082 سيدي بلعباس 110

   المدرسة اإلبتدائيـة ميمون بن عبد ب 1ج 2012 20083 سيدي بلعباس 111

   المدرسة اإلبتدائيـة المنطقة الحضرية الجديدة 1ج 2012 20084 سيدي  براهيم 112

 1ج 2013 20085 الزفيزف 113
المدرسة اإلبتدائيـة المنطقة الحضرية الجديدة 

 الشرق
  

   المدرسة اإلبتدائيـة   حي الشعيبة 1ب 2010 20086 سيدي عامر   114

   المدرسة اإلبتدائيـة   حي بوزعرورة  1ب 2010 20087 البوني    115

 1د 2010 20088 البوني  عنابة 23 116
المدرسة اإلبتدائيـة   شريشري يوسف حي 

 القطب الجامعي
  

 1د 2010 20089 برحال   117
المدرسة اإلبتدائيـة   سوايعية مسعود حي 

 الكليتوسة
  

 1د 2014 20090 برحال   118
المدرسة اإلبتدائيـة   بوعشة أحمد حي 

 الكليتوسة
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 )تابع(الملحق 
 

رمـز  العـدد

 الواليـة

 البلدية الوالية

رقم 

التعريف 

 الوطني

سنة 

 البرنامج
 مالبظات مـوقع المؤسســة النـــوت

119 
 قالمة 24

  المدرسة اإلبتدائيـة   خزارة مركز 1ب 2011 20091 خزارة

  المدرسة اإلبتدائيـة   عين مخلوف مركز 1ب 2012 20092 عين مخلوف 120

 1د 2011 20093 الخروب   121
المدرسة اإلبتدائيـة   المدينة الجديدة علي 

 10منجلي الوحدة الجوارية 
 

 1د 2011 20094 الخروب   122
المدرسة اإلبتدائيـة   المدينة الجديدة علي 

 18منجلي الوحدة الجوارية 
 

 1د 2011 20095 الخروب   123
المدرسة اإلبتدائيـة   المدينة الجديدة علي 

 19منجلي الوحدة الجوارية 
 

  المدرسة اإلبتدائيـة    الخــروب 1ج 2011 20096 الخــروب قسنطينة 25 124

 1ج 2012 20097 الخروب   125
المدرسة اإلبتدائيـة   المدينة الجديدة علي 

 5منجلي الوحدة الجوارية 
 

 1ج 2012 20098 الخروب   126
المدرسة اإلبتدائيـة   المدينة الجديدة علي 

 4منجلي الوحدة الجوارية 
 

 1د 2013 20099 الخروب   127
المدرسة اإلبتدائيـة   المدينة الجديدة علي 

 18الجوارية منجلي الوحدة 
 

128 
 المدية 26

  المدرسة اإلبتدائيـة   حي قساسة 1أ 2008 20100 المدية

 تعويض المدرسة اإلبتدائيـة    موساوي عبد القادر 1ب 2010 20101 الزبيرية 129
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 )تابع(الملحق 
 

رمـز  العـدد

 الواليـة
 البلدية الوالية

رقم 

التعريف 

 الوطني

سنة 

 البرنامج
 مالبظات مـوقع المؤسســة النـــوت

   المدرسة اإلبتدائيـة   منطقة النشاطات 1ب 2010 20102 الشهبونية   130

   المدرسة اإلبتدائيـة   حي الزبرة 1ب 2010 20103 قصر البخاري المدية 26 131

   المدرسة اإلبتدائيـة المنطقة الحضرية الجديدة  1ج 2011 20104 عين بوسيف   132

   المدرسة اإلبتدائيـة   مزغــران السفلى 1ج 2012 20105 مزغــران   133

  المدرسة اإلبتدائيـة حي بن مجاهــري 1أ 2013 20106 حاسي معمش   134

   المدرسة اإلبتدائيـة   دوار أوالد الشريف 1أ 2013 20107 منصــورة مستغانم 27 135

 2اإلبتدائيـة   ترفاس المدرسة   1ج / 20108 بوقيــراط   136
ناجمة عن تحويو 

 ملحقة متوسطة 

 المدرسة اإلبتدائيـة   السـوافلية مركز 1د / 20109 السوافليــة   137
ناجمة عن تحويو 

 متوسطة 

   المدرسة االبتدائية سيدي امحمد 1ج 2012 20110 سيدي امحمد   138

   بوسعادة مركــزالمدرسة االبتدائية  1ب 2012 20111 بوسعادة   139

   المدرسة االبتدائية عين الحجـو 1ب 2012 20112 عين الحجــو المسيلة 28 140

 1ب 2012 20113 المسيلة   141
مسكن طريق  592المدرسة االبتدائية حي 

 حمام الضلعة
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 )تابع(الملحق 

 

رمـز  العـدد

 الواليـة
 البلدية الوالية

رقم 

التعريف 

 الوطني

سنة 

 البرنامج
 مالبظات مـوقع المؤسســة النـــوت

142 
 المسيلة 28

أوالد عدي 

 قبالة
   المدرسة اإلبتدائيـة أوالد عدي قبالة 1ب 2013 20114

   المدرسة اإلبتدائيـة عين خضــرا  1ب 2013 20115 عين خضــرا  143

   المدرسة اإلبتدائيـة   أهو الونان 1ب 2013 20116 عكاز   144

   المدرسة اإلبتدائيـة   غريس 1ب 2013 20117 غريس   145

  المدرسة اإلبتدائيـة   بنيان مركز 1ب 2013 20118 بنيان   146

   المدرسة اإلبتدائيـة   عــوف 1ب 2013 20119 عــوف   147

 1ب 2013 20120 معسكر معسكر 29 148
المدرسة اإلبتدائيـة   حي مدبر المنطقة 

 الجديدةالحضرية 
  

   المدرسة اإلبتدائيـة   بلغوتي محمد 1ج 2013 20121 سيـــق   149

   المدرسة اإلبتدائيـة   تيغنيف 1ج 2014 20122 تيغنيف   150

   المنطقةالمدرسة اإلبتدائيـة   المحمدية  1ب 2014 20123 المحمدية   151

152   
سيدي عبد 

 المومن
   اإلبتدائيـة   سيدي عبد المومنالمدرسة  1ب 2014 20124
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 )تابع(الملحق 

 

رمـز  العـدد

 الواليـة
 البلدية الوالية

رقم 

التعريف 

 الوطني

سنة 

 البرنامج
 مالبظات مـوقع المؤسســة النـــوت

   -الجنوب- 3المدرسة االبتدائية حي المستقبو  1ب 2010 20125 توقــرت   153

     -بامنديو- 5المدرسة االبتدائية حي النصــر  1ج 2010 20126 ورقلة ورقلة 30 154

 ميزانية البلدية المدرسة االبتدائية حــي  بن باديس 1ب 2010 20127 نقــوســـة   155

   المدرسة االبتدائية حي بوطارة 1أ 2012 20128 المنقــر   156

   المدرسة اإلبتدائيـة الجديدة حي الصباح  1د 2010 20129 سيدي الشحمي   157

   المدرسة اإلبتدائيـة  الشهيد بن زاير بن يبقى   1د 2011 20130 بئر الجير   158

 تعويض المدرسة االبتدائية   جيدر محمد 1د 2011 20131 السانية   159

   المدرسة االبتدائية  الشهيد بلود خثير  1د 2012 20132 بئر الجير   160

   المدرسة اإلبتدائيـة  الشهيد بوعبسة محمد  1د 2012 20133 بئر الجير وهران 31 161

 1د 2012 20134 بئر الجير   162
المدرسة اإلبتدائيـة  الشهيد بن غليمة محمد 

 مسكن المستقبو( 640)حي 
  

163   
 بئر الجير

 1د 2012 20135
المدرسة اإلبتدائيـة  الشهيدة بن جدة مهرية 

 مسكن الحي اإلداري( 427)
  

   المدرسة اإلبتدائيـة بلقايــد حي النخلــة  1د 2012 20136 بئر الجير   164
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 )تابع(الملحق 
 

 العـدد
رمـز 

 الواليـة
 البلدية الوالية

رقم 

التعريف 

 الوطني

سنة 

 البرنامج
 مالبظات مـوقع المؤسســة النـــوت

   المدرسة اإلبتدائيـة   حي الياسمين 1ج 2012 20137 بئر الجير   165

166   
 بئر الجير

 1د 2012 20138
 4سيف  المدرسة اإلبتدائيـة   حي بلقايد

 /جنوب
  

 6المدرسة اإلبتدائيـة   حي الياسمين  1ج / 20139 بئر الجير وهران 31 167
ناجمة عن تحويو 

 أقسام  

  8المدرسة اإلبتدائيـة   الجديدة سيدي البشير  1ب / 20140 بئر الجير   168

ناجمة عن تحويو 

ملحقة قديمة 

 لثانوية 

 المدرسة اإلبتدائيـة   مليحة حميدو 1ب / 20141 مسرغين   169
ناجمة عن تحويو 

 أقسام  

 هبـــة المدرسة اإلبتدائيـة   ميرازي رشيد 1د / 20142 وهران   170

171 

 البيض 32

   المدرسة اإلبتدائيـة   الكاف األحمر 1ب 2010 20143 الكاف األحمــر

   المدرسة اإلبتدائيـة   المدينة الجديدة 1ب 2012 20144 البيض 172

173 
األبيض سيدي 

 الشي 
 المدرسة اإلبتدائيـة   حي نفطال 1ب / 20145

ناجمة عن تحويو 

 أقسام  

   المدرسة اإلبتدائيـة    منطقة أركين  1أ 2008 20146 جانت   174

   مسكن حي جبريو 120المدرسة اإلبتدائيـة    1ب 2010 20147  ليزي  ليزي 33 175

 تعويض المدرسة اإلبتدائيـة   منطقة تاست 1أ / 20148  ليزي   176
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 )تابع(الملحق 

 

رمـز  العـدد

 الواليـة
 البلدية الوالية

رقم 

التعريف 

 الوطني

سنة 

 البرنامج
 مالبظات مـوقع المؤسســة النـــوت

177   
 برج 

 بو عريريج
  المدرسة اإلبتدائيـة   مزرعة بلبعبوش 1ب 2009 20149

  المدرسة اإلبتدائيـة   بئر قصــد علي مركـــز 1ب 2010 20150 بئر قصد علي   178

   المدرسة اإلبتدائيـة   خليو مركـــز 1ب 2010 20151 خليو   179

   المدرسة اإلبتدائيـة   زاوي عبد ب 1ب 2010 20152 سيدي مبارك   180

181   
برج 

 بوعريريج
   المدرسة اإلبتدائيـة   بئر الصنب 1ب 2010 20153

182 34 
 برج

 بو عريريج
برج بو 
 عريريج

   المدرسة اإلبتدائيـة   جوزة نويوة 1ب 2010 20154

183   
برج 

 بوعريريج
   مسكن 1250المدرسة اإلبتدائيـة    1د 2010 20155

184   
برج بو 
 عريريج

   المدرسة اإلبتدائيـة   زبيري السعيد 1د 2010 20156

185   
برج بو 
 عريريج

   المدرسة اإلبتدائيـة   قرية آخروف 1ج 2011 20157

 1ب 2012 20158 الياشيــر   186
 400المدرسة اإلبتدائيـة   الحي الجديد 

 مسكن 

ناجمة عن تحويو 

 أقسام توسيع
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 )تابع(الملحق 
 

رمـز  العـدد

 الواليـة

 البلدية الوالية

رقم 

التعريف 

 الوطني

سنة 

 البرنامج
 مالبظات مـوقع المؤسســة النـــوت

187 34 
 برج

 المدرسة اإلبتدائيـة   سيدي مبارك 1ب / 20159 سيدي مبارك بو عريريج
ناجمة عن تحويو 

 متوسطة

   المدرسة اإلبتدائيـة   أوالد  براهيم 1ج 2011 20160 حمادي بومرداس 35 188

   2المدرسة اإلبتدائيـة   حي المستقبو  1ج 2011 20161 تندوف تندوف 37 189

190 

 تيسمسيلت 38

سيدي 

 بوتوشنت
   المدرسة اإلبتدائيـة   سيدي غالم 1ب 2003 20162

   اإلبتدائيـة   متــواعدينالمدرسة  1أ 2004 20163 عمـــاري 191

 تعــويض المدرسة اإلبتدائيـة   أوالد مسعــــود 1أ 2004 20164 خميستـــي  192

193 
سيدي 

 العنتـــري
   المدرسة اإلبتدائيـة   سيدي الميســوم 1أ 2004 20165

   المدرسة اإلبتدائيـة   كاسو عبد القادر 1ب 2012 20166 بوقايد 194

   المدرسة اإلبتدائيـة   سويسي التلي تقديدين 1ب 2009 20167 جامعــة   195

   1945 ماي 8المدرسة اإلبتدائيـة   حي  1د 2010 20168 الوادي   196

  المدرسة اإلبتدائيـة   بني العربي حي البرج 1ب 2010 20169 قمار الوادي 39 197

  انسغــة   المدرسة اإلبتدائيـة 1ب 2010 20170 المغير   198
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 )تابع(الملحق  

 

رمـز  العـدد

 الواليـة
 البلدية الوالية

رقم 

التعريف 

 الوطني

سنة 

 البرنامج
 مالبظات مـوقع المؤسســة النـــوت

    2المدرسة اإلبتدائيـة   الدويــالت  1ب 2010 20171 بني قشـــة   199

   اإلبتدائيـة   حي الجبــوالمدرسة  1ج 2011 20172 جامعـــة الوادي 39 200

   المدرسة اإلبتدائيـة   حي النــور 1ب 2012 20173 النخلة   201

202 

 خنشـلة 40

   المدرسة اإلبتدائيـة   حربة الطاهر حي النور 1ب 2006 20174 خنشـلة

   المدرسة اإلبتدائيـة   طريق حمام الصالحين 1ب 2008 20175 الحامة 203

   المدرسة اإلبتدائيـة   طريق طامزة 1ج 2008 20176 خنشــلة 204

 1د 2010 20177 خنشــلة 205
المدرسة اإلبتدائيـة   بوكحيو لخميسي حي 

 مسكــن 700
  

 1ب 2011 20178 خنشــلة 206
المدرسة اإلبتدائيـة   لغرور الصادق بن علي 

 مسكن 1000حي 
  

207 
 خنشلــة

 1ب 2012 20179
اإلبتدائيـة   نور الدين الوردي بن المدرسة 

 الصغير
  

208 
41 

سوق 

 أهراس

  المدرسة اإلبتدائيـة سدراتة مركز 1أ 2009 20180 سدراتـــة

  المدرسة اإلبتدائيـة   عين سنـــور 1ج 2010 20181 مشروحــة 209
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 )تابع(الملحق 

رمـز  العـدد
 الواليـة

 البلدية الوالية
رقم 

التعريف 
 الوطني

سنة 
 البرنامج

 مالبظات مـوقع المؤسســة النـــوت

 1ب 2011 20182 سدراتــة   210
المدرسة اإلبتدائيـة   المنطقة الحضرية 

 2الجديدة 
  

 1ب 2012 20183 سوق أهراس   211
مسكن طريق  400المدرسة اإلبتدائيـة   حي 

 الزعروريــة
  

212 41 
سوق 
 أهراس

   المدرسة اإلبتدائيـة   حي غلوسي 1ب 2012 20184 سوق أهراس

   المدرسة اإلبتدائيـة   عوايجية عبد ب 1ج 2012 20185 سوق أهراس   213

 تعويض المدرسة اإلبتدائيـة   العقـلة 1أ 2012 20186 الدريعــة   214

215 

 تيبازة 42

   المدرسة اإلبتدائيـة   دوار ساسو 1أ 2011 20187 دواودة

   المدرسة اإلبتدائيـة   اإلخوة مرسلي 1ب 2011 20188 مسلمــون 216

   المدرسة اإلبتدائيـة    حي كراز 1ب 2012 20189 سيدي راشد 217

 تعويض 1المدرسة اإلبتدائيـة    هواري بومدين  1ب 2012 20190 فوكة 218

   المدرسة اإلبتدائيـة     بني ميلك 1أ 2012 20191 بني ميلك 219

 تعويض المدرسة اإلبتدائيـة   بن عميرة صالل 1ب 2009 20192 الرواشــد   220

   المدرسة اإلبتدائيـة   رقيق عبد الرحمن 1ج 2010 20193 شلغوم العيد ميلة 43 221

  المدرسة اإلبتدائيـة   حي النسيم 1ج 2010 20194 تالغمـــة   222

  المدرسة اإلبتدائيـة   بيوط عبد الكريم 1ب 2010 20195 الزغايــة   223
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 )تابع(الملحق 

 

رمـز  العـدد

 الواليـة
 البلدية الوالية

رقم 

التعريف 

 الوطني

سنة 

 البرنامج
 مالبظات مـوقع المؤسســة النـــوت

224 
 ميلة 43

   المدرسة اإلبتدائيـة   مشيرة مركز 1ب 2012 20196 المشيرة

   المدرسة اإلبتدائيـة   حي الثنيــة 1ب 2012 20197 ميلة 225

226 
 عين الدفلى 44

  عادة فتل المدرسة اإلبتدائيـة   فروج محمد 1أ / 20198 عين الترك

   المدرسة اإلبتدائيـة   العربي حتحوت 1ب / 20199 العطاف 227

   بلغزالي محمد المدرسة اإلبتدائيـة   الشهيد 1ب 2011 20200 النعــامـــة النعــامـــة 45 228

229 

46 
عين 

 تمــوشنت

 1ب 2009 20201 بني صاف
المدرسة اإلبتدائيـة   بومدين بلحريزي أوالد 

 بوجمعة
  

   المدرسة اإلبتدائيـة   غوتي محمد دوار مفتاح 1ب 2010 20202 تامــزورة 230

231 
 شعبة اللحم

 1ج 2011 20203
طقة المنالمدرسة اإلبتدائيـة   فارسي بن زيان 

 الحضرية الجديدة
  

232 
 سيدي بومدين

 (2المدرسة اإلبتدائيـة   اإلخوة بلعربي ) 1ب / 20204
ناجمة عن تحول 

 ملحقة

233 
 غردايــة 47

  المدرسة اإلبتدائيـة   حي واد نشو 1د 2009 20205 غرداية

   المدرسة اإلبتدائيـة   حي الهضبــة 1ج 2009 20206 متليلي 234
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 )تابع(الملحق 

 

رمـز  العـدد

 الواليـة
 البلدية الوالية

رقم 

التعريف 

 الوطني

سنة 

 البرنامج
 مالبظات مـوقع المؤسســة النـــوت

 1ب 2012 20207 متليلي غردايــة 47 235
المدرسة اإلبتدائيـة   حي المجاهدين 

 النومرات
 

236 

 غليــزان 48

   اإلبتدائيـة  حي برماديةالمدرسة  1د 2010 20208 غليزان

   المدرسة اإلبتدائيـة   حي قدوري 1أ 2011 20209 زمورة 237

   المدرسة اإلبتدائيـة   حي سطال 1ج 2011 20210 غليزان 238
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 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

 وزارة التربية الوطنية

 

جموواد  الثووانيووة  26 قرار مؤر  في

نة فبراير 9الموافق  1442عا    سوووووو

 يتضمن إنشاء مدارس ابتدائية 2021

(2016-2017). 

 

 ، ّن وزير التربية الوطنية 

 

لقاااانون رقم  -  04-08بمقتضاااااااى ا

 1429محرم عاااام  15المؤرخ في 

فق موا ل ير ساااااااناااة  23 ا  2008يناااا

والمتضاااااامن القانون التوجيهي للتربية 

 منف، 82السيما المادة  الوطنية،

 

 10-11بمقتضااااااى القاااانون رقم و -

 1432رجاااب عاااام  20المؤرخ في 

سنة  22 الموافق المتعلق  2011يونيو 

 بالبلدية،

 

   وبمقتضاااى المرساااوم الرئاساااي رقم -

رباايااع األول  3الاامااؤرخ فااي  14-01

يناير ساااانة  5 الموافق 1435عـااااااااااام 

الااذي يحاادد كيفيااات تسااااااميااة  2014

والمبااااني  واألمااااكنالمؤسااااااساااااااااات 

 العمومية أو  عادة تسميتها،

 

   وبمقتضاااى المرساااوم الرئاساااي رقم -

المؤرخ في أول ذي القعاادة  20-163

يونيو سااااااناة  23الموافق  1441عااام 

والمتضاااااامن تعيين أعضاااااااا   2020

 الحكومة، المعدل والمتمم،

 

    بمقتضاااااى المرساااااوم التنفيذي رقمو -

ربيع األول  29المؤرخ في  94-265

سااااابتمبر سااااانة  6الموافق  1415عام 

الذي يحدد صااااااالحيات وزير  1994

 التربية الوطنية،

 

   بمقتضاااااى المرساااااوم التنفيذي رقمو -

محرم عاااام  18المؤرخ في  10-02

نة  4الموافق  1431  2010يناير ساااااا

بإجبارية  قة  لذي يحدد األحكام المتعل ا

 التعليم األساسي، 

 

   وبمقتضاااااى المرساااااوم التنفيذي رقم -

محرم عاااام  18المؤرخ في  10-03

نة  4الموافق  1431  2010يناير ساااااا

الاااذي يحااادد شاااااااروط الااادخول  لى 

 الهااسااتعمو التعليمو مؤسااسااات التربية

 حمايتها،و

 

  بمقتضاااااى المرساااااوم التنفيذي رقمو -

الاامااؤرخ فااي أول جاامااااد   19-02

جااانفي  8الموافق  1440األولى عااام 

والمتضاامن تنظيم اإلدارة  2019ساانة 

ية، الم ية الوطن ركزية في وزارة الترب

 المعدل والمتمم،

 

بنااا  على نتااائج اشااااااغااال اللجنااة و -

 الوزارية إلنشا  المؤسسات،
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ر ما يأتي  ف يقـر 

 

تنشأ ابتدا  من الدخول  : المادة األول 

مدرسااااااي  مدارس 2017-2016ال ، ال

ا بهااذ االبتاادائيااة المااذكورة في الملحق

 .القرار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ينشر هذا القرار في النشرة ف  2المادة 

 الرسمية للتربية الوطنية. 

 

جماد  الثانية عام  26 فيحرر بالجزائر 

 .2021 سنة فيفري 9الموافق  1442

 

 وزير التربية الوطنية

 محمد واجعوط
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 الملحق األول

 2017 2016الدراسية المنشأة للسنة  االبتدائيةقائمة المدارس 

          

 العدد
رمز 

 الوالية
 الوالية

رمز 

 البلدية
 البلدية

رقم 

التعريف 

 الوطني

 مالبظـات تسمية المؤسسة النوت الشريحة

1 

 أدرار 1

 1ب 2010 211 20 أدرار 01 01
المدرسة اإلبتدائية جعفري 

 العربي
 

 1ب 2010 212 20 فنوغيو 15 01 2
المدرسة اإلبتدائية زاوية سيدي 

 عبد القادر
 

  المدرسة اإلبتدائية تيمياوين 1ب 2011 213 20 تيمياوين 28 01 3

  المدرسة اإلبتدائية  ن زغمير 1ب 2013 214 20  ن زغمير 05 01 4

 1ج 2006 215 20 الشطية 20 02   5
المدرسة اإلبتدائية طاهري 

 معمــر
 تعويض

 19 02 الشلف 2 6
أوالد 

 فارس
 1أ 2006 216 20

المدرسة اإلبتدائية بوسورة 

 لخضر

 1ب 2010 217 20 الشلف 01 02   7
المدرسة اإلبتدائية الشهيد 

 الشريط أحمد بقعـــةعرفي 
 

8   02 21 
األبيض 

 مجاجة
 1ب 2011 218 20

المدرسة اإلبتدائية الشهيد 

 عباس عبد القادر
 تعويض



 

137 

 

 )تابع( الملحق األول

 العدد
رمز 

 الوالية
 الوالية

رمز 

 البلدية
 البلدية

رقم 

التعريف 

 الوطني

 مالبظـات تسمية المؤسسة النوت الشريحة

 1ب 2011 219 20 الشلف 01 02   9
المدرسة اإلبتدائية الشهيد رحيم 
هني المدعو بن عزوزطريق 

 المطار

 

10   02 28 
أبو 
 الحسان

 1د 2012 220 20
 المدرسة اإلبتدائية سـي

 منصــور
 تعويض

 1ب 2013 221 20 الشلف 01 02   11
المدرسة اإلبتدائية الشهيد 

بن قريبة  -بوهادي جياللي 
 حي الحرية

  

 1ب 2013 222 20 صبحــة 06 02 الشلف 2 12
المدرسة اإلبتدائية الشهيد 

 الوخاوخة-تسوالل العربي 
  

 1ب 2013 223 20 بوقادير 04 02   13
المدرسة اإلبتدائية الشهيد  

 لزعر الشارف 
  

 1أ 1990 224 20 الكريمية 16 02   14
المدرسة اإلبتدائية المجاهد 

 المرحوم جبور عبد ب
  عادة فتل

 1ب 2005 225 20 الشلف 01 02   15
المدرسة اإلبتدائية طهراوي 

 معمر

 02 03 األغـواط 3 16
قصر 

 الحيران
 1ج 2013 226 20

المدرسة اإلبتدائية عبد الحميد 

 بن باديس
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 )تابع( الملحق األول

 العدد
رمز 

 الوالية
 الوالية

رمز 

 البلدية
 البلدية

رقم 

التعريف 

 الوطني

 مالبظـات تسمية المؤسسة النوت الشريحة

17 
 األغـواط 3

 1د 2013 227 20 األغواط 01 03
المدرسة اإلبتدائية الصغير 

 الطاهر
  

 1د 2013 228 20 أفلــو 13 03 18
المدرسة اإلبتدائية بوعزة خثير 

 )القطب الجديد(
  

19 

 أم البواقي 4

04 03 
عين 
 البيضا 

 1ب 2007 229 20
عبود  اإلبتدائيـة بنالمدرسة 
 2حي الكاهنـــة -الشريف 

  

20 04 20 
عين 
 كرشـــة

 1ج 2010 230 20
المدرسة اإلبتدائية عين 

 النصر كرشـــة حي
  

21 04 03 
عين 
 البيضا 

 1ج 2011 231 20
 اإلبتدائيـة بورصاصالمدرسة 
مسكن  500حي -احمنة 
 ترقوي

  

22 

 عين مليلة 06 04

 1ج 2011 232 20
 اإلبتدائيـة الهاشميالمدرسة 
 حي قواجلية-ميهوب 

  

 1ج 2011 233 20 23
د محم اإلبتدائيـة كناسالمدرسة 

 الوفا  حي-
  

 1د 2013 234 20 24
المدرسة اإلبتدائيـة   سمايلي 
 ميهوب )حي قواجلية رابل(
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 )تابع( الملحق األول

 العدد
رمز 

 الوالية
 الوالية

رمز 

 البلدية
 البلدية

رقم 

التعريف 

 الوطني

 مالبظـات تسمية المؤسسة النوت الشريحة

 1د 2011 235 20 باتنة 01 05   25
المدرسة اإلبتدائية االخوة 

 عجول 
  

 1ب 2011 236 20 آريس 16 05   26
المدرسة اإلبتدائية آريس 

 الجديدة
 

   المدرسة اإلبتدائية الرباع 1أ 2011 237 20 االربعا  61 05   27

 1د 2012 238 20 باتنة 01 05 باتنـة 5 28
المدرسة اإلبتدائية عيدة 

 بسوخي 
  

29   05 37 
وادي 

 الشعبــة
   3المدرسة اإلبتدائية حملــة  1د 2013 239 20

 1د 2013 240 20 المعــذر 07 05   30
المدرسة اإلبتدائية حي ذراع 

 الزيتــون
  

   لمدرسة اإلبتدائية فم الطــوبا 1ج 2013 241 20 أشمول 30 05   31

32 

 بجاية 6

06 28 
آيت 

 أرزين
   قندوزالمدرسة اإلبتدائية  1أ 2000 242 20

 1ب 2010 243 20 تيشي 11 06 33
المدرسة اإلبتدائية حي بن 

 سعيد
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 )تابع( الملحق األول

 العدد
رمز 

 الوالية
 الوالية

رمز 

 البلدية
 البلدية

رقم 

التعريف 

 الوطني

 مالبظـات تسمية المؤسسة النوت الشريحة

34   07 06 
رأس 
 الميعاد

 1د 2010 244 20
قرمة عبد المدرسة اإلبتدائية 

 القادر
  

35   
 أوالد جالل 05 07

  المدرسة اإلبتدائية معاش أعمر 1د 2010 245 20

 1ب 2010 246 20   36
المدرسة اإلبتدائية شنوفي 

 الشريف
 

 1ب 2010 247 20 الدوسن 09 07   37
المدرسة اإلبتدائية حي 

 السطحـة
  

 08 07 بسكرة 7 38
سيدي 
 خالد

   المدرسة اإلبتدائية حي الزبوجة 1د 2010 248 20

 1ب 2010 249 20 أوماش 02 07   39
 اإلبتدائية السارقالمدرسة 
 الجديدة

  

 1ب 2011 250 20 عين الناقة 14 07   40
المدرسة اإلبتدائية عين الناقة 

 مركز
  

41   

07 11 
سيدي 
 عقبة

 1ب 2011 251 20
المدرسة اإلبتدائية بن عبد 

 الرحمن علي
  

 1أ 2011 252 20   42
المدرسة اإلبتدائية المنطقة 

  الجديدة سريانةالحضرية 
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 )تابع( الملحق األول

 العدد
رمز 

 الوالية
 الوالية

رمز 

 البلدية
 البلدية

رقم 

التعريف 

 الوطني

 مالبظـات تسمية المؤسسة النوت الشريحة

43   
 بسكــرة 01 07

   لبشاشالمدرسة اإلبتدائية حي  1ب 2011 253 20
  المدرسة اإلبتدائية حي العالية 1ب 2011 254 20   44

المدرسة اإلبتدائية منطقة  1ب 2012 255 20 المزيرعــة 28 07   45
  زمورة

سيدي  11 07   46
المدرسة اإلبتدائية حي  1ب 2012 256 20 عقبــة

  المجاهدين

   اإلبتدائية وسط المدينةالمدرسة  1ب 2013 257 20 لوا  22 07 بسكرة 7 47

رأس  06 07   48
المدرسة اإلبتدائية بديرينة  1ج 2013 258 20 الميعاد

   الطاهر

المدرسة اإلبتدائية الشهيد عبة  1ج 2013 259 20 الحاجب 32 07   49
   النوي

 5المدرسة اإلبتدائية حي  1ج 2013 260 20 القنطــرة 17 07   50
   جويلية

51   
 بسكــرة 01 07

المدرسة اإلبتدائية حي الخندق  1ج 2013 261 20
   بسكرة القديمة

+  56المدرسة اإلبتدائية حي  1د 2013 262 20   52
   سكن طريق باتنة 288
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 )تابع( الملحق األول

 العدد
رمز 

 الوالية
 الوالية

رمز 

 البلدية
 البلدية

رقم 

التعريف 

 الوطني

 مالبظـات تسمية المؤسسة النوت الشريحة

 05 07 بسكرة 7 53
أوالد 

 جالل
 1د 2013 263 20

المدرسة اإلبتدائية زنودة 

 مصطفى
  

  المدرسة اإلبتدائيـة حي البدر 1ب 2012 264 20 بشار 01 08 بشـار 8 54

 1د 2010 265 20 بني مراد  21 09   55
المدرسة اإلبتدائيـة حي ديار 

 2البحري 
 

المدرسة اإلبتدائيـة حمزة  1ب 2010 266 20 األربعا  17 09 البليـدة 9 56
  1967ألكتوبر  17حمدان حي 

 تعويض المدرسة اإلبتدائيـة المعايف  1ب 2011 267 20 وادي جر 18 09   57

حمام  09 09   58
المدرسة اإلبتدائيـة شريفي  1د 2014 268 20 ملوان

 تعويض محمد حي المقطع األزرق

59 

 البويرة 10

   المدرسة اإلبتدائية أوالد راشد 1أ 2006 269 20 المعمورة 39 10

المدرسة اإلبتدائية الحي الجديد  1ب 2013 270 20 األخضرية 13 10 60
   تيزي البير

61 
 البويرة 01 10

المدرسة اإلبتدائية أولقاضي  1ب 2013 271 20
   علي

المدرسة اإلبتدائية مستغانمي  1د 2014 272 20 62
   مسكن  56مقران حي 
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 )تابع( الملحق األول

 العدد
رمز 

 الوالية
 الوالية

رمز 

 البلدية
 البلدية

رقم 

التعريف 

 الوطني

 مالبظـات تسمية المؤسسة النوت الشريحة

63 

 تبسة 12

 1د 2010 273 20  
المدرسة اإلبتدائيـة جديات 

 مسعــود
  

 1ج 2011 274 20 تبســة 01 12 64
 4المدرسة اإلبتدائيـة حي 

 مارس
 

 1ج 2011 275 20   65
المدرسة اإلبتدائيـة حي 

 سكانسكا
 

  المدرسة اإلبتدائيـة العقلة مركز 1ب 2011 276 20 العقلة  13 12 66

 1أ 2012 277 20 بئر العاتر 02 12 67
المدرسة اإلبتدائيـة مشـتـة 

 شيبـوبالنبـكة واد 
  

 1ب 2012 278 20 الونـــزة 19 12 68
المدرسة اإلبتدائيـة الحي 

 الشعبي
  

 1ج 2013 279 20 قوريقر 16 12 69
المدرسة اإلبتدائيـة قريقر 

 مركز
  

 1أ 2013 280 20 بئر العاتر 02 12 70
المدرسة اإلبتدائيـة دوار 

 جدونية
  

  عادة فتل المدرسة اإلبتدائيـة خنقة تنوكلة 1أ 2013 281 20 بكارية 17 12 71
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 )تابع( الملحق األول

 العدد
رمز 

 الوالية
 الوالية

رمز 

 البلدية
 البلدية

رقم 

التعريف 

 الوطني

 مالبظـات تسمية المؤسسة النوت الشريحة

72 

 تبسة 12

 المدرسة اإلبتدائيـة المرموثية 1أ 2013 282 20 نقرين 09 12
ناجمة عن 
تحويو 
 أقسام

المدرسة اإلبتدائيـة ثليجان  1د 2013 283 20 ثليجان 22 12 73
 الجديدة

ناجمة عن 
تحويو 
 متوسطة

  المدرسة اإلبتدائية عداس 1أ 2008 284 20 الغزوات 07 13   74

  المدرسة اإلبتدائية عين الحوت 1ب 2011 285 20 شتوان 50 13   75

 500المدرسة اإلبتدائية حي  1ب 2011 286 20 منصــورة 51 13 تلمسـان 13 76
  مسكن بوهناق

المدرسة اإلبتدائية الحنايــة  1ب 2011 287 20 الحنايــة 26 13   77
   الشرقية

المدرسة اإلبتدائية شتوان  1ج 2011 288 20 شتوان 50 13   78
   الغربية

   المدرسة اإلبتدائية حي الزيتون 1ج 2012 289 20 الرمشي 04 13   79

المدرسة اإلبتدائية ولد مسعود  1ب 2011 290 20 تيارت 01 14 تيارت 14 80
 تعويض رابل
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 )تابع( الملحق األول

 العدد
رمز 

 الوالية
 الوالية

رمز 

 البلدية
 البلدية

رقم 

التعريف 

 الوطني

 مالبظـات تسمية المؤسسة النوت الشريحة

  اإلبتدائية جلولي ساعدالمدرسة  1ب 2011 291 20 سوقر 16 14   81

82   14 23 
سيدي 

 حسني
 1ب 2012 292 20

المدرسة اإلبتدائية بن عمارة 

 محمد
 

 1ب 2012 293 20 توسنينية 26 14   83
المدرسة اإلبتدائية عوني 

 بوحركات
 

 1ب 2012 294 20 بوقرة 40 14 تيارت 14 84
المدرسة اإلبتدائية بن عيشة 

 رمضان
 

 1ج 2012 295 20 سـوقـر 16 14   85
المدرسة اإلبتدائية بوطالب 

 مصطفى
 

86   15 10 
ذراع 

 الميـــزان
 1ب 2012 296 20

المدرسة اإلبتدائية حي 

 2اإلستقالل 
 تعويض

87 

16 
الجزائر 

 شرق

16 37 
سيدي 

 موسى
 1د 2009 297 20

 300المدرسة اإلبتدائية حي 

 مسكن
  

 1د 2011 298 20 الحراش 13 16 88
المدرسة اإلبتدائية حي كوريفة 

 مسكن  1402
  

 1د 2011 299 20 الرويبــة 38 16 89
 1540المدرسة اإلبتدائية حي 

 مسكن 
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 )تابع( الملحق األول

 العدد
رمز 

 الوالية
 الوالية

رمز 

 البلدية
 البلدية

رقم 

التعريف 

 الوطني

 مالبظـات تسمية المؤسسة النوت الشريحة

90  

 
 
 
 
 

 لجزائرا
 غرب

 1د 2007 300 20 حمامات 24 16
 500المدرسة اإلبتدائية حي 

 مسكن الشالالت
  

91  

 بئر التوتة 36 16
 1د 2012 301 20

 1194المدرسة اإلبتدائية حي 
 سيدي لخضــر -مسكن 

  

92 
 
 

 1د 2007 302 20
 297المدرسة اإلبتدائية حي 

 مسكن 
  

93 16 16 34 
تسالة 
 المرجة

 1ب 2007 303 20
اد عب يالمدرسة اإلبتدائية سيد

 )كرار محفول(
  

94  16 26 
جسـر 
 قسنطينة

 1د 2009 304 20
المدرسة اإلبتدائية الشريف 

 حجام
 تعويض

95   
 الشراقة 51 16

 1د 2010 305 20
 250المدرسة اإلبتدائية حي 

 مسكن عمارة
  

   المدرسة اإلبتدائية حي نفطال 1د 2012 306 20   96

 1د 2012 307 20 بئر التوتة 36 16   97
 871المدرسة اإلبتدائية حي 

 الكحلـة -مسكن 
  

 1د 2015 308 20 المعلمة 46 16   98
المدرسة اإلبتدائية حي 

 مسكن  10000
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 )تابع( الملحق األول

 العدد
رمز 

 الوالية
 الوالية

رمز 

 البلدية
 البلدية

رقم 

التعريف 

 الوطني

 مالبظـات تسمية المؤسسة النوت الشريحة

 1ب 2011 309 20 الشارف 26 17   99
المدرسة اإلبتدائية وسط 

 المدينـة
  

100   17 04 
حاسي 

 بحبل
 1د 2013 310 20

المدرسة اإلبتدائية حي 

 العطري
  

101   

 الجلفة 01 17

 1د 2013 311 20
المدرسة اإلبتدائية حي بن 

 سعيد
  

 1د 2014 312 20 الجلفة 17 102
المدرسة اإلبتدائية المنطقة 

 27الحضرية 
  

 1د 2014 313 20   103
المدرسة اإلبتدائية موقع 

 بحرارة
  

 تعويض المدرسة اإلبتدائية دلدول  1أ 2014 314 20 دلدول 29 17   104

 1أ 2014 315 20 الجلفة 01 17   105
المدرسة اإلبتدائية قرية بن 

 نيلي
  

  المدرسة اإلبتدائية الولجة 1أ 2014 316 20 مسعد 17 17   106

 1أ 2014 317 20 بنهار 32 17   107
المدرسة اإلبتدائية منطقة 

 لفيعات
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 )تابع( الملحق األول

 العدد
رمز 

 الوالية
 الوالية

رمز 

 البلدية
 البلدية

رقم 

التعريف 

 الوطني

 مالبظـات تسمية المؤسسة النوت الشريحة

 1ج 2010 318 20 العوانة 03 18 جيجو 18 108
المدرسة اإلبتدائية الشهيد 

 بوطاوي الطاهر
  

109 

 سطيف 19

19 52 
قصر 
 األبطال

 1ب 2010 319 20
المدرسة اإلبتدائية قصر 

 األبطال
  

 1أ 2011 320 20 عين آزال 40 19 110
المدرسة اإلبتدائية عين آزال 

 مركز
  

   اإلبتدائية الهضاب المدرسة 1ج 2011 321 20 سطيف 01 19 111

112 
 سكيكدة 21

20 07 
بكوش 
 لخضر

 1ب 2011 322 20
المدرسة اإلبتدائية مركز 

 المدينة
  

113 20 23 
رمضان 
 جمال

 1ب 2011 323 20
المدرسة اإلبتدائية منطقة 

 كالبـة 
  

 1ب 2010 324 20 عين البرد 28 22   114
المدرسة اإلبتدائية الجديدة عين 

   البرد مركز

115 22 
سيدي 
 بلعباس

22 01 
سيدي 
 بلعباس

 1ج 2011 325 20
المدرسة اإلبتدائية الزاوي 

   الجياللي

116   22 01 
سيدي 
 بلعباس

 المدرسة اإلبتدائية قادوس علي 1ج 2011 326 20
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 )تابع( الملحق األول

 العدد
رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 مالبظـات تسمية المؤسسة النوت الشريحة

117 
22 

سيدي 
 بلعباس

01 22 
سيدي 
 بلعباس

 1د 2013 327 20
المدرسة اإلبتدائية جبور محمد 

   )طريق تنيرة(

   المدرسة اإلبتدائية سقال أحمد 1د 2013 328 20 118

119 
 برحال 02 23 عنابة 23

 1د 2013 329 20
 المدرسة اإلبتدائية بن عطوي

 أحمد
  

 1د 2014 330 20 120
المدرسة اإلبتدائية غجاتي 

 لخضر
  

121   24 24 
مجاز 
 عمار

 1ب 2011 331 20
المدرسة اإلبتدائية بورارة 

 صالل
 تعويض

 1ب 2012 332 20 بوشقوف 25 24    122
المدرسة اإلبتدائية بوعصيدة 

 الشابي
  

 1ب 2012 333 20 نشماية 02 24 قالمة 24 123
المدرسة اإلبتدائية النشماية 

 مركز
  

 1ب 2013 334 20 بن جراح 11 24   124
المدرسة اإلبتدائية بن جراح 

 مركز
  

 1ب 2013 335 20 هيليوبوليس 26 24   125
المدرسة اإلبتدائية هيليوبوليس 

 مركز
  

  عادة فتل المدرسة اإلبتدائية الرقوبة أ 2013 336 20 الفجوج 20 24   126
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 )تابع( الملحق األول

 العدد
رمز 

 الوالية
 الوالية

رمز 

 البلدية
 البلدية

رقم 

التعريف 

 الوطني

 مالبظـات تسمية المؤسسة النوت الشريحة

127 

 قسنطينة 25

 1د 2010 337 20 الخــروب 06 25
المدرسة اإلبتدائية المجاهد 

 المتوفي محمد مجدوب
  

128 25 05 
ديدوش 
 مــراد

   المدرسة اإلبتدائية كسار لقالل 1ج 2010 338 20

 1ج 2011 339 20 قسنطينة 01 25 129
المدرسة اإلبتدائية موسى  بن 

 نصيـر
 تعويض

130 

 الخروب 06 25

 1د 2011 340 20
المدرسة اإلبتدائيـة الشهيد 

 صالل سباق
  

 1د 2011 341 20 131
المدرسة اإلبتدائية المجاهد 

 المتوفي أحمد شنطي
  

 1د 2013 342 20 132
المدرسة اإلبتدائية المجاهد 

 المتوفي بشير تبيب
  

133 25 09 
أوالد 
 رحمون

 1د 2013 343 20
المدرسة اإلبتدائية العالمة 

 العربي التبسي
  

134 
 الخروب 06 25

 1د 2015 344 20
المدرسة اإلبتدائية الشهيد 

 يوسف ايدير
  

 1د 2015 345 20 135
المدرسة اإلبتدائية الشهيد رابل 

 حورشي
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 )تابع( الملحق األول

 العدد
رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 مالبظـات تسمية المؤسسة النوت الشريحة

 1د 2010 346 20 المدية 01 26   136
المدرسة اإلبتدائية القطب 

 1الحضري 
 

137 

 المديـة 26

 المدية 01 26
 1ب 2010 347 20

المدرسة اإلبتدائية القطب 
 2الحضري 

  
  

   المدرسة اإلبتدائية حي التواتي 1ب 2010 348 20 138

139 26 54 
ذراع 
 السمار

 1ب 2010 349 20
المدرسة اإلبتدائية ذراع السمر 

 وسط
  

140 26 04 
عين 
 بوسيف

   الفتلالمدرسة اإلبتدائية حي  1ب 2010 350 20

 1أ 2011 351 20 سغوان 48 26 141
المدرسة اإلبتدائية  سغوان 

 الجديدة
  

 1ب 2011 352 20 تابالط 52 26 142
المدرسة اإلبتدائية تابالط 

 الجديدة
  

 1د 2011 353 20 الشهبونيــة 38 26 143
المدرسة اإلبتدائية الشهبونيــة 

 الجديدة
  

   المدرسة اإلبتدائية أوالد يمينــة 1أ 2012 354 20 سغوان 48 26 144

145 26 26 
سيدي 
 نعمان

 1ب 2013 355 20
المدرسة اإلبتدائية سالمي 

 بلعباس
  

   المدرسة اإلبتدائية عشعاشة 1ب 2011 356 20 عشعاشـــة 17 27 مستغانم 27 146
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 )تابع( الملحق األول

 العدد
رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 مالبظـات تسمية المؤسسة النوت الشريحة

   المدرسة اإلبتدائية خير الدين 1ج 2014 357 20 خير الدين 11 27 مستغانم 27 147

148 

 المسيلة 28

حمام  03 28
المدرسة اإلبتدائية برج بن  أ 2012 358 20 الضلعة

 تعويض ناصر

المدرسة اإلبتدائية المسيلة   1د 2013 359 20 المسيلة 01 28 149
   مركز

   المدرسة اإلبتدائية بوسعادة 1ج 2013 360 20 بوسعادة 20 28 150

151 

 ورقلـة 30

الزاويــة  09 30
المدرسة اإلبتدائية الحي  1ب 2012 361 20 العباديــة

   اإلجتماعي

سيدي  11 30 152
اإلبتدائية سيدي خويلد المدرسة  1ب 2013 362 20 خويلد

   الجديدة

المدرسة اإلبتدائية أنقوسة  1ب 2014 363 20 نقوسة 03 30 153
   الشرقية

المدرسة اإلبتدائية حي النصر  1ب 2014 364 20 وقلة 17 30 154
4   

المدرسة اإلبتدائية حي  1ج 2012 365 20 بئر الجير 03 31 وهـران 31 155
   الريا 

ألف  13المدرسة اإلبتدائية  1د 2012 366 20 بئر الجير 03 31   156
   سكن بلقايد 

حاسي بن  19 31   157
   جويلية 5المدرسة اإلبتدائية  1ب 2012 367 20 عقبة
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 )تابع( الملحق األول

 العدد
رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 مالبظـات تسمية المؤسسة النوت الشريحة

158 
 وهـران 31

 1د 2012 368 20 وهران 01 31
المدرسة اإلبتدائية رقيق عبد 

 ب حي كناستال
  

159 31 11 
وادي 
 تليالت

 1د 2012 369 20
المدرسة اإلبتدائية الدكتور بن 

 عمر بلخير 
  

 1ب 2012 370 20 البيض 01 32 البيض 32 160
المدرسة اإلبتدائية المدينة 

 الجديدة
  

161 

  ليـزي 33

 1ب 2010 371 20  ليزي 01 33
المدرسة اإلبتدائية المنطقة 

 الحضرية بلبشير
  

162 
33 04 

برج عمر 
  دريس

   المدرسة اإلبتدائية حي الحدب 1ب 2011 372 20

   المدرسة اإلبتدائية تيهاوهاوت 1ب 2012 373 20 163

   المدرسة اإلبتدائية حي الرمال 1ج 2013 374 20 ايليــزي 01 33 164

165 

34 
برج 

 بوعريريج

34 06 
برج 

 بوعريريج
 1ب 2010 375 20

 1044المدرسة اإلبتدائية حي 
 مسكن

  

166 
34 11 

 1ب 2010 376 20 العناصر
المدرسة اإلبتدائية العناصر 

 مركـز
  

 1ب 2012 377 20 الماين 167
المدرسة اإلبتدائية محمد 

 مقرانيالشريف 
  

 06 35 بومرداس 35 168
سيدي 
 داود

 1أ 2013 378 20
المدرسة اإلبتدائية الشهيد أحمد 

 بورحلة
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 )تابع( الملحق األول

 العدد
رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 مالبظـات تسمية المؤسسة النوت الشريحة

 1د 2014 379 20 حمادي 06 35 بومرداس 35 169
المدرسة اإلبتدائية الشهيد 

 كالمي محمد
  

170 
 الطـارف 36

 1أ 2009 380 20 البسباس 16 36
المدرسة اإلبتدائية زعروري 

 علي
  

 1ب 2010 381 20 الطارف 01 36 171
المدرسة اإلبتدائية طويو 

 مسكن  300حي  -حسين 
  

172 
 تندوف 37

 1ب 2010 382 20 تنـدوف 01 37
اإلبتدائية حي المدرسة 

 السالقــة شرقا
  

 1ب 2010 383 20 أم العسو 02 37 173
المدرسة اإلبتدائية قرية  حاسي 

 خبي
  

 1ب 2010 384 20 العيــون 01 38 تيسمسيلت 38 174
المدرسة اإلبتدائية العيـــون 

 مركــز
  

 1ب 2010 385 20 الوادي 01 39   175
المدرسة اإلبتدائية مرغني 

 خليفة 
  

   المدرسة اإلبتدائية باهي علي 1ب 2010 386 20 الرقيبـة 08 39 الـوادي 39 176

 1ب 2010 387 20 الرباح 02 39   177
المدرسة اإلبتدائية بركة العيد 

 العواشيـــر 2
  

 1ب 2012 388 20 الوادي 01 39   178
 18المدرسة اإلبتدائية حي 
 فيفري حي الجامعــة
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 )تابع( الملحق األول

 العدد
رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 مالبظـات تسمية المؤسسة النوت الشريحة

179   39 03 
وادي 
 العلندة

   المدرسة اإلبتدائية دويبة ميدة 1ب 2012 389 20

 1ب 2012 390 20 الوادي 01 39   180
ماي  8المدرسة اإلبتدائية حي 

1945 
 

181   39 13 
حاسي 
 خليفــة

   المدرسة اإلبتدائية حي الشهدا  1ب 2013 391 20

 1ب 2013 392 20 النخلة 05 39 الـوادي 39 182
المدرسة اإلبتدائية بن علي 

 2 الطاهــر
  

 1د 2014 393 20 المغيـر 27 39   183
 940المدرسة اإلبتدائية حي

 مسكن
  

 ج / 394 20 دوار الما  15 39   184
المدرسة اإلبتدائية هويدي 

 الهدي
  

185   39 14 
طالب 
 العربي

   المدرسة اإلبتدائية حي الشباب أ 2014 395 20

186 

41 
سوق 
 أهراس

 1ب 2011 396 20 مداوروش 15 41
المدرسة اإلبتدائية حي عشور 

 علي
  

187 
41 01 

سوق 
 أهراس

 1ب 2013 397 20
حقو المدرسة اإلبتدائية 

 الرمايــة
  

   المدرسة اإلبتدائية جنان التفاح 1ب 2013 398 20 188
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 )تابع( الملحق األول

 العدد
رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 مالبظـات تسمية المؤسسة النوت الشريحة

 1ب 2011 399 20 حجــوط 08 42   189
المدرسة اإلبتدائية حجــوط 

 مركز
 تعويض

 1ب 2012 400 20 شرشال 14 42   190
المدرسة اإلبتدائية حي القبة 

 الحمرا 
 

 1ب 2012 401 20 خميستي 06 42 تيبازة 42 191
المدرسة اإلبتدائية حي لحسن  

 نصاح
 تعويض

192   
 حجـوط 08 42

  المدرسة اإلبتدائية حي التامي 1ب 2013 402 20

 1د 2014 403 20   193
 860االبتدائية حي المدرسة 
 مسكن

 

194 

 ميلة 43

 1ب 2009 404 20 ميلـــة 01 43
المدرسة االبتدائية الشهيد 

 بوسبيسي عمار
 

195 43 10 
وادي 
 النجا 

  المدرسة اإلبتدائية الصومام 1ب 2009 405 20

 1ب 2011 406 20 فرجيــوة 02 43 196
المدرسة اإلبتدائية التحصي  

 الشرقي فرجيوة
 

197 
44 

عين 
 الدفلى

44 19 
 ولد بئر

 خليفة
 1ب 2011 407 20

المدرسة اإلبتدائية بوغرقة عبد 
 القادر

 تعويض
 1ب 2011 408 20 الماين 34 44 198

المدرسة اإلبتدائية حسيبة بن 
 بوعلي
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 )تابع( الملحق األول

 العدد
رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 مالبظـات تسمية المؤسسة النوت الشريحة

199 44 
عين 
 الدفلى

44 20 
عين 
 سلطان

 1ب 2012 409 20
المدرسة اإلبتدائية اإلخــوة 

 بومدين
  

 ج 2013 410 20 البيو  12 45   200
المدرسة اإلبتدائية غالي محمد 

 )حي السكنات الريفية(
 

  المدرسة اإلبتدائية شاقي محمد 1ب 2013 411 20 تيوت 05 45 النعــامــة 45 201

202   45 03 
عين 
 الصفرا 

  المدرسة اإلبتدائية بن دومة 1أ 2014 412 20

203 

46 
عين 
 تموشنت

   المدرسة اإلبتدائيـة حي النوار 1ب 2011 413 20 المالل 14 46

204 46 16 
وادي 
 الصباح

 1ب 2012 414 20
المدرسة اإلبتدائيـة الشهيد 

 عزيز أحمد
  

205 46 02 
شعبــة 
 اللحم

 1ب 2012 415 20
المدرسة اإلبتدائيـة شعبــة 

 اللحم
  

206 
 غردايــة 47

 1ب 2010 416 20 زلفانــة 08 47
 320المدرسة اإلبتدائية حي 

 مسكن
  

 1ب 2011 417 20 العطف 07 47 207
 150المدرسة اإلبتدائية حي 

 مسكن عمي حمو
  

  



 

158 

 )تابع( لحق األولالم

 العدد
رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 مالبظـات تسمية المؤسسة النوت الشريحة

208 

 غردايــة 47

 1د 2013 418 20 بنــورة 10 47
المدرسة اإلبتدائية المنطقة 

 العلمية
  

209 47 11 
حاسي 
 لفحو

 وحاسي لفح المدرسة اإلبتدائية 1ب / 419 20
ناجم عن 
تحويو 
 أقسام

 1ب 2011 420 20 يلو 25 48   210
المدرسة اإلبتدائيـة يلو مركـز 

 )سيدي مسعود(
 

211   48 02 
وادي 
 رهيو

 1ب 2012 421 20
المدرسة االبتدائية سردودي 

 الجياللي
  

 1د 2013 422 20 غليزان 01 48 غليــزان 48 212
 المدرسة اإلبتدائيـة محمد بنية

 عواد
  

 1د 2013 423 20 بن داود 35 48   213
المدرسة اإلبتدائيـة سيدي 

 الحاج
  

 1ج 2013 424 20 غليزان 01 48   214
المدرسة اإلبتدائيـة حي 

 اإلنتصار 
  عادة فتل

 
  



 
 

 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

 وزارة التربية الوطنية

 

جموواد  الثووانيووة  26 قرار مؤر  في

نة فيفري 9الموافق  1442عا    سوووووو

 يتضمن إنشاء مدارس ابتدائية 2021

(2017-2018). 

 

  ّن وزير التربية الوطنية،

 

لقاااانون رقم  -  04-08بمقتضاااااااى ا

 1429محرم عاااام  15المؤرخ في 

 2008يناااير ساااااانااة  23     الموافق

والمتضاااااامن القانون التوجيهي للتربية 

 منف، 82الوطنية، السيما المادة 

 

 10-11رقم  وبمقتضااااااى القاااانون -

 1432رجاااب عاااام  20المؤرخ في 

سنة  22الموافق  المتعلق  2011يونيو 

 بالبلدية،

 

   الرئاساااي رقم وبمقتضاااى المرساااوم -

ربيع األول  3المؤرخ فـاااااااااي  14-01

يناير ساااانة  5الموافق  1435عـااااااااااام 

الااذي يحاادد كيفيااات تسااااااميااة  2014

 واألمااااكن والمباااانيالمؤسااااااساااااااااات 

 العمومية أو  عادة تسميتها،

 

الرئـااااااااسي رقم  وبمقتضى المرسوم -

المؤرخ فـاااي أول ذي القعدة  20-163

يونيو سااااااناة  23الموافق  1441عااام 

أعضاااااااا   والمتضاااااامن تعيين 2020

 ،والمتممالحكومة، المعدل 

 

   التنفيذي رقم المرساااااوموبمقتضاااااى  -

ربيع األول  29المؤرخ في  94-265

سبتمبر سنة  6الموافق  1415عـاااااااام 

الذي يحدد صااااااالحيات وزير  1994

 التربية الوطنية،

 

   التنفيذي رقم وبمقتضاااااى المرساااااوم -

محرم عاااام  18المؤرخ في  10-02

، 2010يناير ساااااانة  4الموافق  1431

ق لذي يحدد األحكام المتعل بإجبارية ا ة 

 التعليم االساسي، 

 

   التنفيذي رقم وبمقتضاااااى المرساااااوم -

محرم عاااام  18المؤرخ في  10-03

نة  4الموافق  1431  2010يناير ساااااا

الاااذي يحااادد شاااااااروط الااادخول  لى 

مؤسااسااات التربية والتعليم واسااتعمالها 

 وحمايتها،

 

التنفيذي رقم  الـااااااامرسوموبمقتضى  -

المؤرخ فـااااااااااااي أول جماد   19-02

جااانفي  8الموافق  1440األولى عااام 

والمتضاامن تنظيم اإلدارة  2019ساانة 

ية،  ية الوطن المركزية في وزارة الترب

 ،المعدل والمتمم

 

نتااائج أشااااااغااال اللجنااة  وبنااا  على -

 الوزارية إلنشا  المؤسسات،
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ر ما يأتي  ف يقـر 

 

تنشاااأ ابتدا  من موسااام  ف األول المادة 

، 2018-2017الااادخول المااادرسااااااي 

المااادارس االبتااادائياااة الماااذكورة في 

 .الملحق المرفق بهذا القرار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ينشر هذا القرار في النشرة  ف 2المادة 

   .الرسمية للتربية الوطنية

      

جماد  الثانية عام  26 فير بالجزائر حرّ 

 .2021 سنة فبراير 9الموافق  1442

 

 وزير التربية الوطنية

محمد واجعوط



 
 

  

 الملحق 

 2018 2017قائمة المدارس اإلبتدائية المنشأة للسنة الدراسية 

        

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

 أدرار 1
25 01 

برج باجي 
 مختار

 1ب 425 20
برج  10المدرسة االبتدائية رقم 

 باجي مختار
 بلدية برج باجي مختار

25 01 
برج باجي 
 مختار

 1أ 426 20
المدرسة االبتدائية برج باجي 

 مختار الجديدة
بلدية  50النقطة الكيلومترية 

 برج باجي مختار
 اوالد محمد بلدية الشلف االبتدائية حميدي أحمدالمدرسة  1د 427 20 الشلف 02 01  

 1ب 428 20 الشلف 02 01  
المدرسة االبتدائية الشهيد مداح 

 أحمد
 حي ابوقالل بلدية الشلف

 1د 429 20 الشلف 02 01  
المدرسة االبتدائية الشهيد خطيب 

 تاج الدين
حي الشارة طريق الرادار 

 بلدية الشلف

 1ب 430 20 الشلف 02 01 الشلف 2
المدرسة االبتدائية طهراوي 

 معمر
بلدية  5حي الشرفة منطقة
 الشلف

 حي الشطية بلدية الظهرة المدرسة االبتدائية عابر جلول 1أ 431 20 الظهرة 02 12  

 1أ 432 20 الكريمية 02 16  
المدرسة االبتدائية المجاهد 

 جبور عبد ب المتوفي
 السواعد بلدية الكريمية

 1أ 433 20 بني حوا  02 31  
المدرسة االبتدائية الشهيد مكي 

 عبد القادر
 بقعة بوخلوف بلدية بني حوا 



 

162 

  

 تابع()الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

 الشلف 2
 مبوعالالمدرسة االبتدائية عبيد  1ب 434 20 بني حوا   02 31

حي بوطيبان امعمر بلدية بني 
 حوا  

 1ب 435 20 وادي قسين 02 33
المدرسة االبتدائية الشهيد محيوط 

 مروان 
 خلوفة بلدية وادي قسين 

 األغـواط 3

 1ج 436 20 األغواط 03 01
المدرسة االبتدائية الشي  كازواي 

 عطا  ب
 بلدية األغواط

 حي بوخنفوس بلدية األغواط المدرسة االبتدائية بوخنفوس 1د 437 20 األغواط 03 01

 1ج 438 20 أفلو 03 13
المدرسة االبتدائية عبد القادر 

 حديدي
 بلدية أفلــو  

 بلدية أفلــو  المدرسة االبتدائية عطية التومي 1د 439 20 أفلــو 03 13

 1ب 440 20 أم البواقي 04 01  
المدرسة االبتدائية عبدري 

 ابراهيم
 حي لكمين بلدية أم البواقي

 حي الجحفــة  بلدية أم البواقي المدرسة االبتدائية جواني محمد  1د 441 20 أم البواقي 04 01  

 04 03 أم البواقي 4
عين 
 البيضا 

 1د 442 20
المدرسة االبتدائية عين البيضا  

 الجديدة
 بلدية عين البيضا  1موقع 

 بلدية عين مليلة 2تحصي   المدرسة االبتدائية براكنة مسعود 1د 443 20 عين مليلة 04 06  
 بلدية مسكيانـــة  المدرسة االبتدائية مالك بن نبي  1ج 444 20 مسكيانـــة 04 16  
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

 حي حمادة  بلدية عين التوتة المدرسة االبتدائية االخوة بوخالفة 1ب 445 20 عين التوتة 05 45 باتنـة 5

 بسكرة 7

 1ج 446 20 بسكرة 07 01
المدرسة االبتدائية اإلخوة منفوخ 

 )بشير، لغويو وبراهيم(
حي سوق العصر العالية بلدية 

 بسكرة

 وسط مدينة شتمة بلدية شتمة ىموس المدرسة االبتدائية لعمامرة 1ب 447 20 شتمة 07 04

 1أ 448 20 سيدي عقبة 07 11
المدرسة االبتدائية خنوش بشير 

 تهودة
رية تهودة بلدية ضالمنطقة الح

 سيدي عقبة

15 07 
زريبة 
 الوادي

 1ج 449 20
المدرسة االبتدائية المجاهدة بن 

 دحمان مباركة
 بلدية زريبة الوادي

 المقسم بلدية كرزاز المدرسة االبتدائية بلجنة مبارك 1ب 450 20 كرزاز 08 18 بشـار 8

 البليـدة 9
 حي بن عاشور بلدية البليــدة المدرسة االبتدائية بن عاشور 1ج 451 20 البليــدة 09 01

 حي برقوق بلدية مفتاح المدرسة االبتدائية  برقوق 1ج 452 20 مفتاح 09 14

  38 10 
سور 
 الغزالن

 فيفري 18المدرسة االبتدائية  1ب 453 20
فيفري بلدية سور  18حي

 الغزالن

 10 38 البويرة 10
سور 
 الغزالن

 1ب 454 20
المدرسة االبتدائية عمارة بلقاسم 

 الجديدة
حي عمارة بلقاسم الجديدة 
 بلدية سور الغزالن

  38 10 
سور 
 الغزالن

 1ب 455 20
 100المدرسة االبتدائية حي 

 مسكن ترقوي
مسكن ترقوي بلدية  100حي 

 سور الغزالن
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

 تمنغاست 11
 المدرسة االبتدائية أنكوف الجديدة 1ب 456 20 تمنغاست 11 01

حي أنكوف الجديدة بلدية 
 تمنغاست

 بلدية عين قزام  المدرسة االبتدائية عين قزام 1ب 457 20 عين قزام 11 04

 1ب 458 20 الشريعة 12 03 تبسة 12
المدرسة االبتدائية الشهيد فارح 

 عبد الرحمن 
 جدي مقداد بلدية الشريعة

 بلدية أزفون المدرسة االبتدائية تيفريست 1ب 459 20 أزفون 15 37 تيزي وزو 15

16 

الجزائر 
 شرق

33 16 

 الكليتوس

 المدرسة االبتدائية أحمد زيدان 1د 460 20

 1د 461 20 16 33 بلدية الكليتوس 
المدرسة االبتدائية أحمد توفيق 

 المدني 

 المدرسة االبتدائية الرمضانية 1د 462 20 16 33

 حي سليماني بلدية الكليتوس المدرسة االبتدائية بومعقافي بلعيد  1د 463 20 16 33

 بلدية الكليتوس المدرسة االبتدائية اإلخوة جيلي 1د 464 20 16 33

الجزائر 
 غرب

المدرسة االبتدائية سيدي عبد ب  1د 465 20 معلمة 16 46
 الجديدة 

 2عدل  مسكن 10000حي  
AADL -  -  سيدي عبد ب

 بلدية معلمة
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

16 
الجزائر 
 غرب

 1د 466 20 عين بنيان 16 57
ديسمبر  11المدرسة االبتدائية 

1960 
 بلدية عين بنيان

 الجلفة 17

 1د 467 20 الجلفــة 17 01
المدرسة االبتدائية الجلفــة 

 الجديدة
 بلدية الجلفة 27الموقع 

 1د 468 20 الجلفــة 17 01
المدرسة االبتدائية بحرارة 

 الجديدة
 الجديدة بحرارةحي السكنات  

 بلدية الجلفة 

09 17 
بويرة 
 االحدب

 المدرسة االبتدائية بويرة االحدب 1أ 469 20
 بلدية بويرة االحدب 

 جيجو 18

 1د 470 20 جيجو 18 01
المدرسة االبتدائية لونيس محمد 

 ابن مسعود
شارع بوريدح الصديق بلدية 

 جيجو

 1ب 471 20 جيجو 18 01
المدرسة االبتدائية عزون 

 حمالوي
 البرقوقة بلدية جيجو

 1ب 472 20 جيجو 18 01
المدرسة االبتدائية كراوي رابل 

 بن رابل
حي المنظر الجميو بلدية 

 جيجو

 المدرسة االبتدائية العلمة الجديدة 1ب 473 20 العلمـــة 19 20  
 بلدية العلمة

 2و 1األراضي مخطط شغو 

 1ب 474 20 عين آرنات 19 26 سطيف 19
المدرسة االبتدائية المجاهد 
 المرحوم بن تومي موسى

 بلدية عين آرنات

 بلدية بيضا  برج المدرسة االبتدائية الحسبين 1أ 475 20 بيضا  برج 19 29  
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

 سطيف 19
 بلدية بوقاعة  المدرسة االبتدائية بوقاعة مركز 1ب 476 20 بوقاعة 19 43

 بلدية أيت تيزي المدرسة االبتدائية أيت تيزي 1ب 477 20 أيت تيزي 19 54

 سعيدة 20

01 20 
 سعيدة

 1ج 478 20
المدرسة االبتدائية العتيق 

 الجياللي
 بلدية سعيدة 2السالم حي 

 بلدية اوالد خالد المدرسة االبتدائية خليو ميلود 1أ 479 20 اوالد خالد 20 04

 بلدية يوب المدرسة االبتدائية يوب مركز 1د 480 20 يوب 20 06

22 
سيدي 
 بلعباس

01 22 
سيدي 
 بلعباس

 1د 481 20
المدرسة االبتدائية طلحة محي 

 الدين
 بلدية سيديالمنطقة الجنوبية 
 بلعباس

 عنابة 23

 1ج 482 20 البوني  23 05
المدرسة االبتدائية الشهيد 

 سعداوي صالل
مسكن القطب  5800حي 

 الجامعي الجديد بلدية البوني 

 1ب 483 20 البوني  23 05
 االبتدائية البركةالمدرسة 
 الزرقا 

حي البركة الزرقا  بلدية 
 البوني 

 المدرسة االبتدائية خزارة 1ب 484 20 واد العنب 23 06
مسكن خزارة بلدية  500حي

 واد العنب

 24 14 قالمة 24
عين بن 
 بيضا 

 المدرسة االبتدائية المطاريل 1ب 485 20
قرية المطاريل بلدية عين بن  

 بيضا 
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  المؤسسةتسمية  النوت

 24 22 قالمة 24
حمام 
 النبايو

 1ب 486 20
المدرسة االبتدائية حمام النبايو 

 مركز
 بلدية حمام النبايو

 قسنطينة 25
 1د 487 20 الخروب 25 06

 مسكن   3000المدرسة االبتدائية 
 uv16مسكن  3000حي 

LPL  بلدية الخروب 

07 25 
 عين عبيد

 1د 488 20
 المدرسة االبتدائية عين عبيد 

مسكن بلدية عين  300حي 
 عبيد

 المديـة 26

01 26 
 المديــة

 1ب 489 20
المدرسة االبتدائية الشهيد 

 الوشفون
ديسمبر بلدية  15طريق 

 المديــة

04 26 
عين 
 بوسيف

 1أ 490 20
المدرسة االبتدائية عين بوسيف 

 الجديدة
 بلدية عينالحي الفالحي  

 بوسيف

 بلدية مزغنة المدرسة االبتدائية مزغنة الجديدة 1ب 491 20 مزغنة 26 11

45 26 
ثالث 
 دوائـــر

 1أ 492 20
المدرسة االبتدائية ثالت دوائـر 

 الجديدة
 دوائـــر بلدية ثالت

 27 13 مستغانم 27
بن عبد المالك 

 رمضان
 1أ 493 20

 المدرسة االبتدائية دوار دراديز
بن عبد دوار دراديز بلدية 
 المالك رمضان

 ورقلـة 30
 1ب 494 20 نقوسة 30 03

المدرسة االبتدائية النقوسة 
 الشرقية

 بلدية نقوسة

 حي الوئام بلدية النزلة  المدرسة االبتدائية الوئام  1ب 495 20 النزلة 30 08
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

  11 30 
سيدي 
 خويلد

 1ب 496 20
المدرسة االبتدائية سيدي خويلد 

 الجديدة 
بلدية  4التجزئة السكنية رقم 

 سيدي خويلد

 30 12 ورقلـة 30
حاسي بن 
 عبد ب

 1د 497 20
المدرسة االبتدائية حاسي بن عبد 

 ب الجديدة
حي األحيا  السكنية الجديدة 

 حاسي بن عبد ب بلدية
 بلدية توقرت 04حي المستقبو  04المدرسة االبتدائية المستقبو  1د 498 20 توقرت 30 13  

 حي البطاح بلدية تماسين المدرسة االبتدائية البطاح 1ب 499 20 تماسين 30 16  

 وهـران 31
 بلدية بئر الجيرحي الريا   المدرسة االبتدائية حي الريا  1ج 500 20 بئر الجير 31 03

 1ب 501 20 طفراوي 31 12
المدرسة االبتدائية الشهيد بلعيد 

 عبد القادر
 بلدية طفراوي

 بلدية ان أميناس المدرسة االبتدائية هونت ج 502 20 ان أميناس 33 06  ليـزي 33

  01 34 
برج 

 بوعريريج
 المدرسة االبتدائية جبارني شريف  1د 503 20

 بلدية برجطريق بئر الصنب 
 بوعريريج

34 
برج 

 بوعريريج
02 34 

رأس 
 الوادي

 1د 504 20
المدرسة االبتدائية رأس الوادي 

 مركز 
مسكـن بلدية رأس  400حي  

 الوادي 

  09 34 
برج 
 غــدير

 المدرسة االبتدائية بن جدة محمد  1ب 505 20
قطعة بلدية برج  425تجزئــة  

 غدير
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

34 
برج 

 بوعريريج

 1د 506 20 بليمور 34 12
المدرسة االبتدائية االخوة الشهدا  

 بشان
 بلدية بليمور

18 34 
أوالد 
 دحمــان

 1ب 507 20
المدرسة االبتدائية أوالد دحمان 

 مركز
 بلدية أوالد دحمان 

 بومرداس 35

 الهضبة بلدية بودواو  المدرسة االبتدائية سعدي محمد 1ج 508 20 بودواو  35 02

 بلدية اوالد هداج المدرسة االبتدائية االخوة بوزيد 1ب 509 20 اوالد هداج 35 28

31 35 
خميس 
 الخشنــة

 1ب 510 20
المدرسة االبتدائية الشهيد جعيدر 

 علي
 اوالد السعيد بلدية خميس

 الخشنــة

 الطـارف 36
04 36 

 بوقوس 
 1ب 511 20

المدرسة االبتدائية لعراب لخضر 
 مجودة

 بلدية بوقوس

13 36 
 الذرعان

 1ج 512 20
المدرسة االبتدائية كحايلية 

 بوبكرعين عالم
 بلدية الذرعان

 بلدية تيسمسيلت المدرسة االبتدائية بلعيد محمد 1ب 513 20 تيسمسيلت 38 01  

 بلدية تيسمسيلت المدرسة االبتدائية تودة ميمونة 1ب 514 20 تيسمسيلت 38 01 تيسمسيلت 38

 بلدية بني شعيب المدرسة االبتدائية بابو محمد 1أ 515 20 بني شعيب 38 05  

 1أ 516 20 ملعـــب 38 07  
المدرسة االبتدائية زروق 

 الجياللي 
 الملعب المركز بلدية ملعـــب
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

 الـوادي 39

 مسكن 1300المدرسة االبتدائية  1د 517 20 الوادي 39 01
مسكن  1300الحي الجامعي 

 بلدية الوادي

13 39 
حاسي 
 خليفــة

 1ب 518 20
 االبتدائية بالناصرالمدرسة 
  2امبارك 

حي الهمايسة بلدية حاسي 
 خليفــة

 حي العامرة بلدية ميف وانسة المدرسة االبتدائية العامرة  1أ 519 20 ميف وانسة 39 26

 خنشلة 40
06 40 

عين 
 الطويلة

 المدرسة االبتدائية بلقيطان  1ب 520 20
قرية بلقيطان بلدية عين 

 الطويلة

 بلدية ششار المدرسة االبتدائية بوقرقار علي  1ب 521 20 ششار 40 11

 تيبازة 42
 1ج 522 20 دواودة 42 04

المدرسة االبتدائية الشهيد لونيسي 
 رابل

 بلدية دواودة

 1أ 523 20 أحمر العين 42 19
المدرسة االبتدائية أحمر العين 

 الجديدة
 بلدية أحمر العين

 النعــامـــة 45

 حي بلوفة بلدية مشريــة المدرسة االبتدائية االخوة بومدين 1ب 524 20 مشريــة 45 02

09 45 
عين بن 
 خليو

 1ب 525 20
المدرسة االبتدائية عبد الحميد بن 

 باديس
 بلدية عين بن خليو

 قرية عبد المولى بلدية قصدير المدرسة االبتدائية غالي محمد 1أ 526 20 قصدير 45 11
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

46 
عين 
 تموشنت

01 46 
عين 
 تموشنت

 االبتدائية البــركــةالمدرسة  1د 527 20
بلدية 58حي البــركــة نهج 
 عين تموشنت

26 46 
سيدي 
 اورياش

 مسكن100االبتدائية المدرسة  1ب 528 20
بلدية سيدي مسكن 100حي 

 اورياش

 غردايــة 47
03 47 

ضاية بن 
 ضحوة

 1ب 529 20
المدرسة االبتدائية حي الشعبة 

 الحمرا 
حي الشعبة الحمرا  بلدية 

 ضاية بن ضحوة

 1ب 530 20 زلفانــة 47 08
 االبتدائية حيالمدرسة 
 المصالحـة

 حي المصالحـة بلدية زلفانــة

 غليــزان 48

 المدرسة االبتدائية الحطاطبة 1أ 531 20 وادي رهيو 48 02
حي الحطاطبة بلدية وادي 

 رهيو

 1ب 532 20 القلعــة 48 23
المدرسة االبتدائية القلعــة 

 مركــز
 حي البراق بلدية القلعــة

26 48 
وادي 
 الجمعة

 1ب 533 20
المدرسة االبتدائية حاج سليمان 

 عبد القادر
 بلدية وادي الجمعة

 1أ 534 20 داودبن  48 35
المدرسة االبتدائية عدة واضل 

 قدور
 دوار الزراولة بلدية بن داود
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 هوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـةالجم

 وزارة التربية الوطنية

 

جموواد  الثووانيووة  26 قرار مؤر  في

نة فبراير 9الموافق  1442عا    سوووووو

 يتضمن إنشاء مدارس ابتدائية 2021

(2018-2019). 

 

  ّن وزير التربية الوطنية،

 

لقاااانون رقم  -  04-08بمقتضاااااااى ا

 1429محرم عاااام  15المؤرخ في 

 2008يناير سنة  23            الموافق

والمتضاااااامن القانون التوجيهي للتربية 

 منف، 82الوطنية، السيما المادة 

 

 10-11وبمقتضااااااى القاااانون رقم  -

 1432رجاااب عاااام  20المؤرخ في 

  2011ساااااااناااة  يونيو 22الموافق 

 المتعلق بالبلدية،

 

   وبمقتضاااى المرساااوم الرئاساااي رقم -

رباايااع األول  3الاامااؤرخ فااي  14-01

يناير ساااانة  5الموافق  1435عـااااااااااام 

الااذي يحاادد كيفيااات تسااااااميااة  2014

المؤسااااااساااااااااات واألمااااكن والمبااااني 

 العمومية  أو  عادة تسميتها،

 

   وبمقتضاااى المرساااوم الرئاساااي رقم -

المؤرخ في أول ذي القعاادة  20-163

يونيو ساااااانااة  23الموافق  1441عااام 

والمتضاااااامن تعيين أعضاااااااا   2020

 الحكومة، المعدل والمتمم،

 

    بمقتضاااااى المرساااااوم التنفيذي رقمو -

ربيع األول  29المؤرخ في  94-265

سااااابتمبر سااااانة  6الموافق  1415عام 

حيات وزير الذي يحدد صااااااال 1994

 التربية الوطنية،

 

   وبمقتضاااااى المرساااااوم التنفيذي رقم -

محرم عاااام  18المؤرخ في  10-02

نة  4 الموافق 1431  2010يناير ساااااا

بإجبارية  قة  لذي يحدد األحكام المتعل ا

 التعليم األساسي، 

 

  وبمقتضاااااى المرساااااوم التنفيذي رقم -

محرم عاااام  18المؤرخ في  10-03

نة  4الموافق  1431  2010يناير ساااااا

الاااذي يحااادد شاااااااروط الااادخول  لى 

مؤسااسااات التربية والتعليم واسااتعمالها 

 وحمايتها،

 

  التنفيذي رقم وبمقتضاااااى المرساااااوم -

الاامااؤرخ فااي أول جاامااااد   19-02

 جااانفي 8الموافق  1440األولى عااام 

والمتضااامن تنظيم اإلدارة  2019سااانة 

ية، الم ية الوطن ركزية في وزارة الترب

 المعدل والمتمم،

 

وبنااا  على نتااائج أشااااااغااال اللجنااة  -

        الوزارية إلنشا  المؤسسات،
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ر ما يأتي  ف يقـر 

 

تنشأ ابتدا  من الدخول  ف المادة األول 

مدرسااااااي  مدارس                     2019-2018ال ، ال

فق المر في الملحق االبتدائية المذكورة

 .بهذا القرار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ينشاار هذا القرار في النشاارة ف 2المادة 

 للتربية الوطنية.     ميةالرس

 

جماد  الثانية عام  26 في بالجزائر حرر

 .2021 سنة فبراير 9الموافق  1442

 

 وزير التربية الوطنية

 محمد واجعوط
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 الملحق 

 2019 2018المدارس اإلبتدائية المنشأة للسنة الدراسية  قائمة
        

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

 الشلف 02

 د 535 20 الشلف 02 01
المدرسة االبتدائية الجديدة حي اللة 

 عودة 
 حي اللة عودة بلدية الشلف

 ب 536 20 بوقادير 02 04
المدرسة االبتدائية الشهيد قادوس 

 خليفة 
حي الدوادية سي الخياطي  

 بلدية بوقادير

 ج 537 20 توقريت 02 11
المدرسة االبتدائية الشهيد لوال 

 عيسى  
 حي النوارين بلدية توقريت

15 02 
أوالد 
 عباس

 ب 538 20
المدرسة االبتدائية الشهيد دحماني 

 حاج الطاهرمحمد المدعو 
 بلدية أوالد عباس

19 02 
أوالد 
 فارس

 د 539 20
المدرسة االبتدائية الشهيد دحمان 

 صبايحية بلقاسم 
طريق مجاجــة بلدية أوالد 

 فارس

 د 540 20 الشطية 02 20
المدرسة االبتدائية الشهيد بن الدين 

 محمد 
 المدينة الجديدة بلدية الشطية

 ب 541 20 بوزغاية 02 24
المدرسة االبتدائية الشهيد مساعدية 

 محمد 
حي القطب السكني الجديد 

 بلدية بوزغاية

 ب 542 20 بني حوا  02 31
المدرسة االبتدائية الشهيد حليمي 

 علي المدعو مجيد
 حي السوامر بلدية بني حوا 
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

 األغـواط 03

 د 543 20 األغـواط 03 01
مسكن  400المدرسة االبتدائية حي 

 عمومي  يجاري 

مسكن عمومي  400حي 
 يجاري مخطط شغو 

بلدية  18األراضي رقم 
 األغواط

 د 544 20 األغـواط 03 01
مسكن  600المدرسة االبتدائية حي 

 عمومي  يجاري 

عمومي  مسكن 600حي 
 يجاري مخطط شغو 

األراضي جنوب غرب بلدية 
 األغواط

 د 545 20 األغـواط 03 01
مسكن  800المدرسة االبتدائية حي 

 عدل

مسكن عدل مخطط  800حي 
بلدية  18شغو األراضي رقم 

 األغواط

03 03 
بن ناصر 
 بن شهرة

 ب 546 20
 يالمتوفالمدرسة االبتدائية المجاهد 

 عبد الحكيم أحمد 
الجهة الجنوبية بلدية بن 

 ناصر بن شهرة

 بلدية البريـــدة المدرسة االبتدائية دزايت محمد  ا 547 20 البريـــدة 03 22

 المدرسة االبتدائية خياط عبادو ج 548 20 أم البواقي 04 01  
حي ماكوماداس بلدية أم 

 البواقي

04 
أم 
 البواقي

 ج 549 20 أم البواقي 04 01
المدرسة االبتدائية الشهيد لعموري 

 محمد 
 بلدية أم البواقي 

  03 04 
عين 
 البيضا 

 د 550 20
المدرسة االبتدائية الجديدة عين 

 البيضا 
طريق مسكيانة بلدية عين  

 البيضا 
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

 د 551 20 عين مليلة 04 06  
المدرسة االبتدائية خزناجي 

 العياشي 
 حي رقايزي بلدية عين مليلة

04 
أم 
 البواقي

 المدرسة االبتدائية بوسكين عمار  ب 552 20 عين مليلة 04 06
حي الصوالحيــة بلدية عين 

 مليلة
 مرجة بخـــة بلدية عين مليلة المدرسة االبتدائية شيبان الربعي  ب 553 20 عين مليلة 04 06  

  23 04 
عين 
 فكرون

 المدرسة االبتدائية سية الطيب  ب 554 20
مسكن بلدية عين  500حي 

 فكرون

 باتنـة 05
 ج 555 20 باتنة 05 01

المدرسة االبتدائية سلسبيو 
 لمباركية 

حي سلسبيو لمباركية بلدية 
 باتنة

53 05 
أوالد سي 
 سليمان

 ا 556 20
المدرسة االبتدائية أوالد سي 

 سليمان 
 بلدية أوالد سي سليمان 

 بسكرة 07

 د 557 20 بسكــرة 07 01
المدرسة االبتدائية المجاهدة 

 العايدي هنية 
مسكن عمومي  1460حي 

  يجاري )ا( بلدية بسكــرة

 د 558 20 بسكــرة 07 01
 1460 االبتدائية حيالمدرسة 

 مسكن عمومي  يجاري 
مسكن عمومي  1460حي 

  يجاري )ب( بلدية بسكــرة

 د 559 20 طولقة 07 21
مسكن  500المدرسة االبتدائية حي 

 عمومي  يجاري 
مسكن عمومي  500حي 

  يجاري بلدية طولقة

 ب 560 20 الغروس 07 31
المدرسة االبتدائية المجاهد زروال 

 العايد 
الغروس  المنطقة الحضرية
 بلدية الغروس

 د 561 20 بشـار 08 01 بشـار 08
المدرسة االبتدائية حمليلي أحمد بن 

 مسعود 
 9المنطقة الزرقا  الوحدة 

 بلدية بشـار
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

 د 562 20 البوينان 09 03  
 5000المدرسة االبتدائية حي 

 1مسكن عدل 
 1مسكن عدل  5000حي 

 بلدية البوينان

  05 09 
أوالد 
 يعيش

 ب 563 20
كاف لحمام  االبتدائية حيالمدرسة 
 مسكن 1024

 1024حي كاف الحمام  
 مسكن بلدية أوالد يعيش

 د 564 20 مفتاح 09 14  
 4239المدرسة االبتدائية حي 

 (1مسكن )
( بلدية 1مسكن ) 4239حي 
 مفتاح

 حي النخيو بلدية بوفاريك المدرسة االبتدائية حي النخيو  د 565 20 بوفاريك 09 16  

 المدرسة االبتدائية يوسف شريف د 566 20 األربعا  09 17 البليـدة 09
مسكن عمومي  1270حي 

 يجاري يوسف شريف بلدية 
 األربعا 

 د 567 20 وادي جر 09 18  
 1200المدرسة االبتدائية حي 
 مسكن عمومي  يجاري 

مسكن عمومي  1200حي 
 يجاري المعاييف بلدية وادي 

 جر

 د 568 20 بني تامــو 09 19  
المدرسة االبتدائية تشانتشان 

 الصادق 
 حي الزاوية بلدية بني تامــو

 حي خزرونة بلدية بني مراد  المدرسة االبتدائية حي خزرونة  ب 569 20 بني مراد 09 21  

  24 09 
عين 
 الرمانة

 ب 570 20
المدرسة االبتدائية الشهيد محمد 

 الشروقي 
حي برج األمير عبد القادر 

 بلدية عين الرمانة

 المدرسة االبتدائية الجديدة البويرة ب 571 20 البويرة 10 01 البويرة 10
مسكن بلدية  56حي توسعة 

 البويرة
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

 البويرة 10

 المدرسة االبتدائية أعمر خوجة   ب 572 20 البويرة 10 01
طريق عين الترك بلدية 

 البويرة

 ب 573 20 البويرة 10 01
المدرسة االبتدائية القطب 

 الحضري الجديد

مخطط شغو األراضي رقم  
القطب الحضري الجديد  8

 بلدية البويرة

 11 07 تامنغست 11
تين 
 زواتين

 ب 574 20
جويلية  5المدرسة االبتدائية حي 

1962 
جويلية انظالن  5حي 

 الشمالي بلدية تين زواتين

 تبسة 12
 ج 575 20 تبســة 12 01

المدرسة االبتدائية الشهيد أحمد 
 بن التلمسانيشاوش محمد البشير 

حي العرامي طريق عنابة 
 بلدية تبســة

 ا 576 20 فركان 12 28
المدرسة االبتدائية الشهيد قتال 

 بوبكر
 بلدية فركان

 تلمسان 13

 بلدية تلمسان المدرسة االبتدائية أوجليدة ج 577 20 تلمسان  13 01

 د 578 20 تلمسان 13 01
مسكن  400المدرسة االبتدائية حي 

 عدل 
مسكن عدل مخطط  400حي 

 شغو األراضي بلدية تلمسان

13 13 
أوالد 
 ميمون

 ب 579 20
المدرسة االبتدائية الجديدة أوالد 

  ميمون
 بلدية أوالد ميمون

 حي السكاني بلدية مغنية المدرسة االبتدائية حي السكني  ب 580 20 مغنية 13 27

 حي الجرابعة بلدية مغنية المدرسة االبتدائية حي الجرابعة  ب 581 20 مغنية 13 27

 أوالد بن دامــو بلدية مغنية المدرسة االبتدائية أوالد بن دامــو ب 582 20 مغنية 13 27
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

 14 01 تيارت 14
 ب 583 20 تيارت

 1900المدرسة االبتدائية حي 
 مسكن 

مسكن الزمالة  1900حي 
 بلدية تيارت

 ب 584 20 تيارت
المدرسة االبتدائية الشهيد شادلي 

 كمال 
مسكن عدل بلدية  820حي 
 تيارت

15 
تيزي 
 وزو

01 15 
تيزي 
 وزو

 بلدية تيزي وزوواد فالي  المدرسة االبتدائية الجديدة واد فالي ب 585 20

 بلدية ماكودة  المدرسة االبتدائية أزغار ب 586 20 ماكودة 15 09

16 
الجزائر 
 شرق

 المدرسة االبتدائية كوريفة رشيد ب 587 20 الحراش 16 13
حي كوريفة رشيد بلدية 

 الحراش

 د 588 20 براقي 16 14
فيفري  18المدرسة االبتدائية 

1956 
 بلدية براقي 

 بلدية براقي المدرسة االبتدائية أحمد بن عتو د 589 20 براقي 16 14

 حي تاماريس بلدية المحمدية المدرسة االبتدائية حي تاماريس د 590 20 المحمدية 16 29

 حي الدروكس بلدية الرويبة المدرسة االبتدائية حي الدروكس ب 591 20 الرويبة 16 38

 مسكن بلدية الرويبة 150حي  مسكن 150االبتدائية حي المدرسة  د 592 20 الرويبة 16 38

 حي الرمو بلدية الرويبة المدرسة االبتدائية حي الرمو ب 593 20 الرويبة 16 38

 حي دغافلة بلدية الرويبة المدرسة االبتدائية حي دغافلة د 594 20 الرويبة 16 38

42 16 
برج 
 البحري

 د 595 20
شابو  االبتدائية حيالمدرسة 
 مسكن 1012

مسكن بلدية  1012حي شابو 
 برج البحري
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

 د 596 20 المعلمة 16 46  
 10000المدرسة االبتدائية حي 

  3مسكن عدل 
 3مسكن عدل  10000حي 

 بلدية المعلمةسيدي عبد ب 

 د 597 20 المعلمة 16 46  
 10000المدرسة االبتدائية حي 

  4مسكن عدل 
 4مسكن عدل  10000حي 

 سيدي عبد ب بلدية المعلمة

16 
الجزائر 
 غرب

 د 598 20 المعلمة 16 46
 10000المدرسة االبتدائية حي 

  5مسكن عدل 
 5مسكن عدل  10000حي 

 سيدي عبد ب بلدية المعلمة

 د 599 20 المعلمة 16 46  
 10000المدرسة االبتدائية حي 

  6مسكن عدل 
 6مسكن عدل  10000حي 

 سيدي عبد ب بلدية المعلمة
 حي خايتي بلدية سطاوالي المدرسة االبتدائية حي خايتي د 600 20 سطاوالي 16 53  

 د 601 20 الخرايسية 16 56  
 1200المدرسة االبتدائية حي 

  يجاريمسكن عمومي 

مسكن عمومي  1200حي  
 يجاري سيدي سليمان بلدية 

 الخرايسية

 حي بقوقة بلدية الجلفة المدرسة االبتدائية حي بقوقة ا 602 20 الجلفة 17 01  

 د 603 20 الجلفة 17 01 الجلفة 17
جويلية  5المدرسة االبتدائية 

1962 
 جويلية بلدية الجلفة 5حي 

 ام الشقاق بلدية القديد المدرسة االبتدائية ام الشقاق ب 604 20 القديد 17 03  

  04 17 
حاسي 
 بحبل

 مسكن 315المدرسة االبتدائية حي  ج 605 20
طريق حاسي العش بلدية 

 حاسي بحبل
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

  04 17 
حاسي 
 بحبل

 ب 606 20
المدرسة االبتدائية المجاهد مغربي 

 الحاج 
حي بوعافية بلدية حاسي 

 بحبل

  04 17 
حاسي 
 بحبل

 ب 607 20
المدرسة االبتدائية المجاهد لبيض 

 السعيد 
 حي القندوز بلدية حاسي بحبل

  07 17 
فيض 
 البطمة

 ب 608 20
المدرسة االبتدائية الجديدة فيض 

 البطمة 
مسعد بلدية فيض طريق 
 البطمة

 المدرسة االبتدائية الجديدة بيرين ب 609 20 بيرين 17 08  
طريق عين بوسيف بلدية 

 بيرين
 بلدية زكار  المدرسة االبتدائية المضيف ا 610 20 زكار 17 10  

 بلدية مليليحة المدرسة االبتدائية واد السيلة ا 611 20 مليليحة 17 13 الجلفة 17
 بلدية مليليحة المدرسة االبتدائية عين االزيار ا 612 20 مليليحة 17 13  
 طريق تقرت بلدية مسعد المدرسة االبتدائية مسعد مركز ب 613 20 مسعد 17 17  
 بلدية مسعد المدرسة االبتدائية الجديدة مسعد د 614 20 مسعد 17 17  
 بلدية القطارة المدرسة االبتدائية البويقلة ا 615 20 القطارة 17 18  

  25 17 
دار 
 الشيوخ

 ب 616 20
المدرسة االبتدائية الجديدة دار 

 الشيوخ
المدخو الشرقي بلدية دار 

 الشيوخ

  31 17 
عين 
 وسارة

 المدرسة االبتدائية قداس السعيد  د 617 20
حي مصطفى بن بولعيد بلدية 

 عين وسارة

  31 17 
عين 
 وسارة

 فرحات الطيبالمدرسة االبتدائية  د 618 20
طريق سيدي لعجال  بلدية 

 عين وسارة
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

  31 17 
عين 
 وسارة

 بلدية عين وسارة المدرسة االبتدائية المعذر الجديدة ا 619 20

 17 31 الجلفة 17
عين 
 وسارة

 ب 620 20
المدرسة االبتدائية حي القطب 

 السكني
حي القطب السكني بلدية عين 

 وسارة

 ب 621 20 بنهار 17 32  
المدرسة االبتدائية منطقة 

 أوسيسيرة
 بلدية بنهار

 جيجو 18

 حي حراثن بلدية جيجو المدرسة االبتدائية بن عياد مسعود  ا 622 20 جيجو 18 01

 د 623 20 الطاهير 18 05
مسكن  500المدرسة االبتدائية حي 

 عمومي  يجاري 

مسكن عمومي  500حي 
 يجاري بوشرقة بلدية 

 الطاهير

 مسكن  800المدرسة االبتدائية حي  ب 624 20 الطاهير 18 05
مسكن بلدية  800حي 

 الطاهير
 بلدية السطارة المدرسة االبتدائية بوزيان محمد ب 625 20 السطارة 18 11

 سطيف 19

04 19 
أوالد سي 
 أحمد

 المدرسة االبتدائية زبيش ساعد ا 626 20
لقرارسة بلدية أوالد سي  

 أحمد

 د 627 20 العلمة 19 20
 2000المدرسة االبتدائية حي 

 مسكن عدل 
مسكن عدل  بلدية  2000حي 
 العلمة

 بلدية عين أزال  المدرسة االبتدائية عين أزال مركز ب 628 20 عين أزال 19 40

47 19 
أوالد 
 صابــر

 بلدية  أوالد صابــر المدرسة االبتدائية أوالد صابــر ج 629 20
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

 بلدية سعيدةمسكن  400حي  المدرسة االبتدائية رماص كروم د 630 20 سعيدة 20 01  

 د 631 20 سعيدة 20 01 سعيدة 20
مسكن  600المدرسة االبتدائية حي 

 عمومي  يجاري 

مسكن عمومي  600حي 
 يجاري لهر الشي  بلدية 

 سعيدة

 د 632 20 سعيدة 20 01  
 1200المدرسة االبتدائية حي 
 مسكن عمومي  يجاري 

مسكن عمومي  1200حي 
  يجاري بوخرص بلدية سعيدة

 المدرسة االبتدائية مكي محمد  د 633 20 سعيدة 20 01  
مسكن عدل مخطط  900حي 

بلدية  11شغو األراضي 
 سعيدة

 سكيكدة 21

 عزابة مركز بلدية عزابة المدرسة االبتدائية شبو حسين  ب 634 20 عزابة 21 04

23 21 
رمضان 
 جمال

 ب 635 20
المدرسة االبتدائية المجاهدة 

 المتوفية عمار عائشة 
شاطور مورال بلدية رمضان 

 جمال

 ب 636 20 تمالوس 21 26
المدرسة االبتدائية المجاهد المتوفي 

 طريف محمد بن عمار
 بلدية تمالوس

22 
سيدي 
 بلعباس

01 22 
سيدي 
 بلعباس

 د 637 20
المدرسة االبتدائية علي زازو عبد 

 القادر 
المنطقة الجنوبية بلدية سيدي 

 بلعباس

01 22 
سيدي 
 بلعباس

 د 638 20
 1000المدرسة االبتدائية حي 

 مسكن عدل 
مخطط شغو األراضي  

 البوسكي بلدية سيدي بلعباس
 مسكن بلدية طابيــة 158حي  المدرسة االبتدائية حنيفي محمد  ب 639 20 طابيــة 22 21
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

  06 23 
وادي 
 العنب

 المدرسة االبتدائية قوري موسى د 640 20
مسكن عمومي  2000حي 

 01 يجاري دراع الريش رقم 
 بلدية وادي العنب

 23 06 عنابة 23
وادي 
 العنب

 المدرسة االبتدائية جميلي ابراهيم  د 641 20
مسكن عمومي  2000حي 

 02رقم  يجاري دراع الريش 
 بلدية وادي العنب

  06 23 
وادي 
 العنب

 المدرسة االبتدائية عليوات رابل  د 642 20
مسكن عــدل   2500حي 

دراع الريش  بلدية وادي 
 العنب

  11 23 
سيدي 
 عامر

 بلدية سيدي عامر 1المدرسة االبتدائية باهي عمار  ب 643 20

 قالمة 24

 ج 644 20 قالمة 24 01
االبتدائية الشهيد مجالدي المدرسة 
 محمود

 بلدية قالمة

 المدرسة االبتدائية صالل لوصيف د 645 20 تاملوكة 24 05
مسكن عمومي  750حي 

  يجاري بلدية تاملوكة

13 24 
عين 
 مخلوف

 المدرسة االبتدائية بشاغة حميداني د 646 20
مسكن عمومي  500حي 

  يجاري بلدية عين مخلوف

24 24 
مجاز 
 عمار

 بلدية مجاز عمار المدرسة االبتدائية سريدي محمود ج 647 20

 بلدية الركنية المدرسة االبتدائية علي منجلي ب 648 20 الركنية 24 28
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

 المدرسة االبتدائية عطاف احمد د 649 20 قسنطينة 25 01  
حي  بن الشرقي بلدية 

 قسنطينة

 د 650 20 قسنطينة 25 01  
ر نوفمب أولالمدرسة االبتدائية حي 

1954  
حي تحصي  المجاهدين رقم 

 بلدية قسنطينة 1

 المدرسة االبتدائية توفوتي لخضر د 651 20 الخروب 25 06  
مسكن عمومي  2050حي 

 الخروب يجاري بلدية 

 المدرسة االبتدائية مبارك روابل  د 652 20 الخروب 25 06  
مسكن عمومي  3250حي 

 يجاري علي منجلي بلدية 
 الخروب

 المدرسة االبتدائية زروق حسين  د 653 20 الخروب 25 06 قسنطينة 25
مسكن عمومي  3000حي 

 ماسينيسا بلدية يجاري 
 الخروب

 د 654 20 الخروب 25 06  
المدرسة االبتدائية مسعود بن عبد 

 المالك 

مسكن عمومي  3000حي 
 يجاري ماسينيسا بلدية 

 الخروب

 المدرسة االبتدائية كبابي السعيد  د 655 20 الخروب 25 06  
مسكن عمومي  850حي 

 يجاري علي منجلي بلدية 
 الخروب

 المدرسة االبتدائية زويني الطاهر  د 656 20 الخروب 25 06  
مسكن عمومي  500حي 

 يجاري علي منجلي بلدية 
 الخروب
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

 قسنطينة 25

 المدرسة االبتدائية الهاشمي اوتيلي د 657 20 الخروب 25 06
مسكن عمومي  3250حي  

 يجاري علي منجلي  بلدية 
 الخروب

 د 658 20 الخروب 25 06
 3000المدرسة االبتدائية حي 
 مسكن عمومي  يجاري 

مسكن عمومي  3000حي 
 يجاري ماسينيسا بلدية 

 الخروب

 بلدية بوعيش مسكن 54المدرسة االبتدائية حي  ا 659 20 بوعيش 26 10  
 بلدية الربعية  المدرسة االبتدائية اوالد حمزة ا 660 20 الربعية  26 20  

  21 26 
بوشراحي
 ل

 ا 661 20
المدرسة االبتدائية بوربيعة 

 بولرباح 
فرقة اوالد موسى بلدية 

 بوشراحيو

 26 31 المديـة 26
سيدي 
 دامد

 المدرسة االبتدائية بن يطو بوعالم  ا 662 20
سيدي دامد مركز بلدية سيدي 

 دامد 

 منداس بلدية عزيز المدرسة االبتدائية منداس ا 663 20 عزيز 26 32  

 بلدية عزيز المدرسة االبتدائية عزيز الجديدة ج 664 20 عزيز 26 32  

 اوالد القاضي بلدية تابالط المدرسة االبتدائية الطاهر بومعزة  ا 665 20 تابالط 26 52  

 بلدية العوينات الضلعةالمدرسة االبتدائية  ا 666 20 العوينات 26 57  

 مستغانم 27
 بلدية صيادة المدرسة االبتدائية صيادة الجديدة ج 667 20 صيادة 27 02

 د 668 20 صيادة 27 02
 1000المدرسة االبتدائية حي

 مسكن عدل 
مسكن عدل  الحشم  1000حي

 بلدية صيادة
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

 مستغانم 27

06 27 
حاسي 
 معمش

 ج 669 20
المدرسة االبتدائية حاسي معمش 

 مركــز
حاسي معمش مركــز بلدية 

 حاسي معمش

07 27 
عين 
 تادلس

 ب 670 20
المدرسة االبتدائية حدوش عبد 

 القادر
عين تادلس مركــز بلدية عين 

 تادلس

10 27 
سيدي 
 بلعطار

 بلدية سيدي بلعطار 2المدرسة االبتدائية سيدي بلعطار  ب 671 20

12 27 
سيدي 
 علي

 حي زغدانة بلدية سيدي علي المدرسة االبتدائية براعم الكشافة  ب 672 20

 بلدية بوقيراط المدرسة االبتدائية السكرانية  ا 673 20 بوقيراط 27 19

 سيرات مركز بلدية سيرات  المدرسة االبتدائية سيرات مركز ب 674 20 سيرات 27 20

 بلدية منصورة المدرسة االبتدائية ينارو ا 675 20 منصورة 27 23

 ب 676 20 مزغران 27 27
المدرسة االبتدائية الجديدة 

 مزغران 
مزغران السفلى بلدية 

 مزغران

 ب 677 20 المسيلة 28 01  
المدرسة االبتدائية المجاهد بشاش 

 النوي 
 مسكن بلدية المسيلة 570حي 

 28 04 المسيلة 28
أوالد 
 دراج

 المدرسة االبتدائية أوالد دراج  ا 678 20
مخطط شغو األراضي رقم 

 بلدية أوالد دراج 06

 ا 679 20 تارمونت 28 05  
المدرسة االبتدائية المجاهد جعيجع 

 محمد 
 بلدية تارمونتحي البساتين 

 طريق المالل بلدية مقرة المدرسة االبتدائية الجديدة مقرة ا 680 20 مقرة 28 11  
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

 ا 681 20 برهوم 28 12  
المدرسة االبتدائية المجاهد عطابي 

 عطا ب 
مخطط شغو األراضي رقم 

 بلدية برهوم 01

  16 28 
سيدي 
 عيسى

 ا 682 20
المدرسة االبتدائية سيدي عيسى 

 الجديدة
مخطط شغو األراضي رقم 

 بلدية سيدي عيسى 01

 ب 683 20 بوسعادة 28 20 المسيلة 28
المدرسة االبتدائية األخوين الهاني 

 محمد وعبد ب 
 حي عدل بلدية بوسعادة

  41 28 
عين 
 الملل

 ا 684 20
المدرسة االبتدائية الجديدة عين 

 الملل
طريق عين الريش بلدية عين 

 الملل
 مجدل مركز بلدية مجدل  المدرسة االبتدائية مجدل مركز ا 685 20 مجدل 28 42  

  44 28 
عين 
 الريش

 ا 686 20
المدرسة االبتدائية المجاهد عمارة 

 بلقاسم 
الحي الشمالي بلدية عين 

 الريش

 معسكر 29

 د 687 20 معسكر  29 01
مسكن  600المدرسة االبتدائية حي 

 عمومي ايجاري 
طريق سيدي عبد القادر بن 

 جبار بلدية معسكر

 د 688 20 معسكر  29 01
مسكن  650المدرسة االبتدائية حي 

 عمومي ايجاري
 مدبر بلدية معسكر

 الجهة الغربية  بلدية فروحة المدرسة االبتدائية الجديدة فروحة د 689 20 فروحة 29 13

 ب 690 20 المطمور 29 14
المدرسة االبتدائية الشهيد بوجالل 

 قادة 
 مطمور مركز بلدية المطمور
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

 ورقلـة 30

 ج 691 20 ورقلة 30 01
المدرسة االبتدائية المجاهد حاثية 

 سعد 
 حي النصر بلدية ورقلة

 ج 692 20 ورقلة 30 01
المدرسة االبتدائية المجاهد بن 

 كران علي 
 حي بامنديو بلدية ورقلة

10 30 
سيدي 
 سليمان

 ب 693 20
المدرسة االبتدائية الحي الجديد 

 سيدي سليمان
الحي الجديد بلدية سيدي 

 سليمان

11 30 
سيدي 
 خويلد

 بلدية سيدي خويلد المدرسة االبتدائية صيفي قويدر  ب 694 20

  4المدرسة االبتدائية حي المستقبو  ب 695 20 توقرت 30 13
مخطط شغو  4حي المستقبو 
بلدية  02رقم األراضي 
 توقرت

 د 696 20 توقرت 30 13
 1190المدرسة االبتدائية حي 
 مسكن عمومي  يجاري

مسكن  7500/1190حي 
 عمومي  يجاري بلدية توقرت

 حي الميــر بلدية الحجيرة المدرسة االبتدائية حي الميــر ا 697 20 الحجيرة 30 14

 حي البحور بلدية تماسين المدرسة االبتدائية حي البحور  ج 698 20 تماسين 30 16

 حي الحرية بلدية  بن ناصر المدرسة االبتدائية حي الحرية ا 699 20  بن ناصر 30 17

 وهـران 31
 د 700 20 وهـران 31 01

 1300المدرسة االبتدائية حي 
 مسكن عدل

مسكن عدل بلدية 1300حي 
 وهـران

 د 701 20 قديو 31 02
المدرسة االبتدائية الشهيد لواج 

 محمد المدعو الرائد فراج 
 حي الرمان بلدية قديو
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

 د 702 20 بئر الجير 31 03  
المدرسة االبتدائية المجاهد عريبي 

 الجياللي 
المجاهد بن يوسف بن حي 

 خدة بلدية بئر الجير

 ج 703 20 بئر الجير 31 03  
المدرسة االبتدائية الجديدة بئر 

 الجير
 حي كناب بنك بلدية بئر الجير

 د 704 20 بئر الجير 31 03  
المدرسة االبتدائية المجاهدة لوزي 

 كمغنية
بلدية بئر  11حي تجزئة 

 الجير

 المدرسة االبتدائية بلعزوق اعراب  د 705 20 السانية 31 05  
 01مسكن عدل  2500حي 

 بلدية السانية

 المدرسة االبتدائية قدار محمد  د 706 20 السانية 31 05 وهـران 31
 01مسكن عدل  2500حي  

 بلدية السانية

 المدرسة االبتدائية حال بن يونس  د 707 20 السانية 31 05  
 02مسكن عدل  2500حي 
 السانيةبلدية 

 المدرسة االبتدائية خالفي رمضان  د 708 20 السانية 31 05  
 02مسكن عدل  2500حي  

 بلدية السانية

 د 709 20 بطيوة 31 07  
المدرسة االبتدائية الشهيد زموشي 

 محمد السعيد 
 حي العرابة بلدية بطيوة

  11 31 
وادي 
 تليالت

 د 710 20
 3100المدرسة االبتدائية حي 

  يجاري عموميمسكن 
 مسكن عمومي 3100حي 

  يجاري بلدية وادي تليالت

 ا 711 20 مسرغين 31 23  
المدرسة االبتدائية الشهيد ليزيدي 

 علي
 حي زبانة بلدية مسرغين
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

 البيض 32

 المدرسة االبتدائية الجديدة البيض ج 712 20 البيض 32 01
المنطقة الحضرية الجديدة 

 بلدية البيض

 ب 713 20 بريزينة 32 04
 مسكن 220المدرسة االبتدائية حي 

مسكن بلدية  220حي 
 بريزينة

07 32 
األبيض 

 سيدي الشي 
 ج 714 20

 1360المدرسة االبتدائية حي 
 مسكن 

الشارقة مسكن  1360حي 
 بلدية األبيض سيدي الشي 

 المدرسة االبتدائية الجديدة بوقطب ب 715 20 بوقطب 32 10
المنطقة الحضرية الجديدة 

 بلدية بوقطب

 ب 716 20  ن أميناس 33 06  ليـزي 33
المدرسة االبتدائية  ن أميناس 

 مركز
 ن أميناس مركز بلدية  ن 

 أميناس

  01 34 
برج 

 بوعريريج
 د 717 20

المدرسة االبتدائية تيتوني سالم بن 
 شريف 

مسكن عدل طريق  600حي 
بئر الصنب بلدية برج 

 بوعريريج

34 
برج 

 بوعريريج
01 34 

برج 

 بوعريريج
 د 718 20

مسكن  400المدرسة االبتدائية حي
 01عدل 

مسكن عدل مخطط  400حي 
بلدية  01شغو األراضي رقم
 برج بوعريريج

  01 34 
برج 

 بوعريريج
 د 719 20

مسكن  400المدرسة االبتدائية حي
 02عدل 

مسكن عدل مخطط  400حي 
بلدية  02شغو األراضي رقم 

 برج بوعريريج
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

  01 34 
برج 
بوعرير
 يج

 د 720 20
مسكن  700المدرسة االبتدائية حي 

 عدل 
طريق عين السلطان بلدية 

 برج بوعريريج

34 
برج 

 بوعريريج
04 34 

المنصور
 ة

 ب 721 20
المدرسة االبتدائية المجاهد المتوفي 

 بوصوف السعيد 
 بلدية المنصورة

 بلدية بن داود المدرسة االبتدائية السهيالت ب 722 20 بن داود 34 06  

  06 35 
سيدي 
 داود

 ب 723 20
المدرسة االبتدائية المجاهد المتوفي 

 بوعمرة احمد 
سيدي داود مركز بلدية سيدي 

 داود

  06 35 
سيدي 
 داود

 المدرسة االبتدائية تباني رابل  ب 724 20
القريــة الفالحيــة بلدية سيدي 

 داود

 35 06 بومرداس 35
سيدي 
 داود

 ا 725 20
داود المدرسة االبتدائية سيدي 

 مركز
سيدي داود مركز بلدية سيدي 

 داود

  11 35 
سي 
 مصطفى

 ب 726 20
المدرسة االبتدائية المجاهد المتوفي 

 حداد علي
 بلدية سي مصطفى

  11 35 
سي 
 مصطفى

 د 727 20
المدرسة االبتدائية االخوين 
 الشهيدين بايو علي وبوعالم 

مسكن بلدية سي  1588حي 
 مصطفى

 ب 728 20 دلس 35 23  
المدرسة االبتدائية الشهيد خليوان 

 علي 
 بلدية دلس
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

 35 28 بومرداس 35
أوالد 
 هداج

 المدرسة االبتدائية الجديدة  ج 729 20
حي حوش المخفي بلدية أوالد 

 هداج

 الطـارف 36

 المدرسة االبتدائية تومي محمد  ا 730 20 بوقوس  36 04
بوقوس الحدودية بلدية 

 بوقوس 

 د 731 20 الشط 36 18
مسكن  600المدرسة االبتدائية حي 

 عمومي  يجاري
مسكن عمومي  600حي 

  يجاري بلدية الشط

 د 732 20 الشط 36 18
 1100المدرسة االبتدائية حي 

  يجاريمسكن عمومي 
مسكن عمومي  1100حي 

  يجاري بلدية الشط

 حي اإلستقالل بلدية الوادي المدرسة االبتدائية فرج عبد القادر  ب 733 20 الوادي 39 01  

 ب 734 20 الوادي 39 01  
المدرسة االبتدائية تواتي أحمد 

 مصطفى  
 بلدية الوادي

 مسكن  420المدرسة االبتدائية حي  ج 735 20 الوادي 39 01 الـوادي 39
مسكن تكسبت غربا  420حي 

 بلدية الوادي

  01 39 
 الوادي

  1945ماي  8المدرسة االبتدائية  د 736 20
بلدية  1945ماي  8حي 

 الوادي
 الرباح غرب بلدية الرباح المدرسة االبتدائية الجديدة الرباح ا 737 20 الرباح 39 02  

  03 39 
وادي 
 العلندة

 ب 738 20
نوفمبر  أولالمدرسة االبتدائية 

1954 
بلدية  1954نوفمبر  أولحي 

 وادي العلندة
 حي العرفجي بلدية الرقيبة االبتدائية العرفجيالمدرسة  ب 739 20 الرقيبة 39 08  
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

  10 39 
 تاغزوت

 ب 740 20
المدرسة االبتدائية الجديدة 

 تاغزوت
بلدية  1954حي أول نوفمبــر 

 تاغزوت

  14 39 
طالب 
 العربي

 المدرسة االبتدائية حي الفايزي ب 741 20
حي الفايزي بلدية طالب 

 العربي

 39 15 الـوادي 39
دوار 
 الما 

 ب 742 20
  2المدرسة االبتدائية هويدي الهادي

 بلدية دوار الما 

 بلدية مـــرارة  2المدرسة االبتدائية عجيمي علي  ب 743 20 مـــرارة 39 22  

  30 39 
سيدي 
 عمران

 ب 744 20
 نوفمبر  26المدرسة االبتدائية حي 

عين الشوشة بلدية سيدي 
 عمران

 40 01 خنشلة 40
 خنشلة

 د 745 20
 4400المدرسة االبتدائية حي 

 مسكن عدل 
مسكن عدل بلدية  4400حي 
 خنشلة

41 
سوق 
 اهراس

01 41 
سوق 
 أهراس

 ج 746 20
المدرسة االبتدائية الجديدة سوق 

 أهراس
مخطط شغو األراضي رقم 

 بلدية سوق أهراس 09

01 41 
سوق 
 أهراس

 ج 747 20
المدرسة االبتدائية الشهيد حدوش 

 محمد السعيدمحمد الخيضر بن 
مخطط شغو األراضي رقم 

 بلدية سوق أهراس 04

01 41 
سوق 
 أهراس

 ج 748 20
المدرسة االبتدائية الشهيد ملوك 

 عبد الحميد بن محمد 
حي ديار الزرقا  بلدية سوق 

 أهراس

01 41 
سوق 
 أهراس

 ب 749 20
المدرسة االبتدائية الشهيد قابسي 

 الطاهر 
حي رباحي نوار بلدية سوق 

 أهراس

 ج 750 20 سدراتة 41 02
 المدرسة االبتدائية الجديدة سدراتة

مخطط شغو األراضي رقم  
 بلدية سدراتة 07
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

 ا 751 20 مناصر 42 02  
د الشهي المدرسة االبتدائية الجديدة

 أحمد حمداش
 حي سي عمران بلدية مناصر

 د 752 20 بورقيقة 42 05 تيبازة 42
مسكن  900المدرسة االبتدائية حي 

 عمومي  يجاري 

مسكن عمومي  900حي 
 يجاري مخطط شغو 

بلدية  09األراضي رقم 
 بورقيقة

  21 42 
سيدي 
 غيالس

 المدرسة االبتدائية محمد بوينقولن ا 753 20
دوار أغبال بلدية سيدي 

 غيالس 

 ميلة 43

07 43 
وادي 
 سقان

 ب 754 20
المدرسة االبتدائية وادي سقان 

 مركز 
وادي سقان مركز بلدية وادي 

 سقان

17 43 
قــرارم 
 قوقة

 ب 755 20
المدرسة االبتدائية الجديدة حي 

 الصفصاف 
حي الصفصــاف بلدية 

 قــرارم قوقة

19 43 
تسادان 
 حدادة

 بلدية تسادان حدادة المدرسة االبتدائية تيزيمان  ا 756 20

 النعـامـة 45

 ا 757 20 النعـامـة 45 01
المدرسة االبتدائية الجديدة حي 

 السوق 
 حي السوق بلدية النعــامـــة

 ب 758 20 مشريــة 45 02
جويلية  5المدرسة االبتدائية 

1962 
 بلدية مشريــة

03 45 
عين 
 الصفرا 

 ب 759 20
 المدرسة االبتدائية ورطال احمد

 بلدية عين الصفرا 
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

46 
عين 
 تموشنت

01 46 
عين 
 تموشنت

 د 760 20
المدرسة االبتدائية الشهيدة شرقي 

 فاطمة المدعوة سليمة
البركة بلدية عين حي 

 تموشنت

 ا 761 20 أغالل 46 07
المدرسة االبتدائية الشهيد محمد 

 دحو 
 قرية خليفي بلدية أغالل 

 غردايـة 47

 حي قارة الطين بلدية بريان المدرسة االبتدائية حي قارة الطين ب 762 20 بريان 47 04

 حي المجاهدين بلدية بريان المدرسة االبتدائية حي المجاهدين ب 763 20 بريان 47 04

 د 764 20 متليلي 47 05
المدرسة االبتدائية الشهيد الخرنق 

 محمد بن محمد
 حي الفتل بلدية متليلي

 حي الحريث بلدية سبسب  المدرسة االبتدائية حي الحريث ا 765 20 سبسب 47 09

 غليـزان 48
 د 766 20 غليزان 48 01

المدرسة االبتدائية المجاهد الباي 
 منور 

 حي النصر بلدية غليزان

 ج 767 20 بن داود 48 35
المدرسة االبتدائية ميلود عامر 

 محمد
 حي سامطال بلدية بن داود

 



 
 

 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

 وزارة التربية الوطنية

 

جموواد  الثووانيووة  26 في قرار مؤر 

نةفبراير  9الموافق  1442عا    سوووووو

 يتضمن إنشاء مدارس ابتدائية 2021

(2019-2020). 

 

  ّن وزير التربية الوطنية،

 

لقاااانون رقم  -  04-08بمقتضاااااااى ا

 1429محرم عاااام  15المؤرخ في 

 2008يناااير ساااااانااة  23     الموافق

والمتضاااااامن القانون التوجيهي للتربية 

 منف، 82الوطنية، السيما المادة 

 

 10-11وبمقتضااااااى القاااانون رقم  -

 1432رجاااب عاااام  20المؤرخ في 

سنة  22الموافق  المتعلق  2011يونيو 

 بالبلدية،

 

   وبمقتضاااى المرساااوم الرئاساااي رقم -

رباايااع األول  3الاامااؤرخ فااي  14-01

يناير ساااانة  5لموافق ا 1435عـااااااااااام 

الااذي يحاادد كيفيااات تسااااااميااة  2014

المؤسااااااساااااااااات واألمااااكن والمبااااني 

  عادة تسميتها، العمومية أو

 

         وبمقتضاااااى المرساااااوم الرئاساااااي رقم -

المؤرخ في أول ذي القعدة عـاااام  20-163

 2020يونيو ساااااناااة  23الموافق  1441

والمتضااااامن تعيين أعضاااااااا  الحكومااة، 

 المعدل والمتمم،

 

     مقتضاااااى المرساااااوم التنفيذي رقمبو -

ربيع األول  29المؤرخ في  94-265

سااااابتمبر سااااانة  6الموافق  1415عام 

الذي يحدد صااااااالحيات وزير  1994

 التربية الوطنية،

 

   وبمقتضاااااى المرساااااوم التنفيذي رقم -

محرم عاااام  18المؤرخ في  10-02

نة  4الموافق  1431  2010يناير ساااااا

ق لذي يحدد األحكام المتعل  بإجباريةة ا

 التعليم األساسي، 

 

   وبمقتضاااااى المرساااااوم التنفيذي رقم -

محرم عاااام  18المؤرخ في  10-03

نة  4الموافق  1431  2010يناير ساااااا

الاااذي يحااادد شاااااااروط الااادخول  لى 

مؤسااسااات التربية والتعليم واسااتعمالها 

 وحمايتها،

 

التنفيذي رقم  وبمقتضاااااى المرساااااوم -

الاامااؤرخ فااي أول جاامااااد   19-02

جااانفي  8الموافق  1440األولى عااام 

والمتضااامن تنظيم اإلدارة  2019 سااانة

ية،  ية الوطن المركزية في وزارة الترب

 المعدل والمتمم،

 

وبنااا  على نتااائج أشااااااغااال اللجنااة  -

 الوزارية إلنشا  المؤسسات،
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ر ما يأتي  ف يقـر 

 

تنشأ ابتدا  من الدخول  : المادة األول 

مدرسااااااي  مدارس 2020-2019ال ، ال

االبتدائية المذكورة في الملحق المرفق 

 .بهذا القرار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ينشر هذا القرار في النشرة ف  2المادة 

 الرسمية للتربية الوطنية.       

          

جماد  الثانية عام  26 ر بالجزائر فيّحر

 .2021 سنةفبراير  9الموافق  1442

 

 وزير التربية الوطنية

 محمد واجعوط
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 الملحق 

 2020 2019قائمة المدارس اإلبتدائية المنشأة للسنة الدراسية 
        

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

 أدرار 01

 أ 768 20 قصر قدور 01 07
المدرسة االبتدائية قصر انجلوا 

 الجديدة
حي قصرانجلوا بلدية قصر 

 قدور

 أ  769 20 تالممين 01 24
المدرسة االبتدائية قصر قلو 

 الجديدة
 حي قصر قلو بلدية تالممين

25 01 
برج باجي 
 مختار

 ج 20770
المدرسة االبتدائية برج باجي 

 مختار الجديدة
 بلدية برج باجي مختار

 الشلف 02
 د 771 20 الشلف 02 01

المدرسة االبتدائية المجاهد 
 المتوفي معزوز عبد القادر

مسكن عدل  2000حي 
 الحسنية بلدية الشلف

26 02 
سيدي 
 عكاشــة

 ب 772 20
المدرسة االبتدائية الشهيد رقوع 

 جلول 
الشعالة بلدية سيدي حي 

 عكاشــة

 األغـواط 03
04 03 

حاسي 
 الرمو

 حي بليو بلدية حاسي الرمو المدرسة االبتدائية بليو الجديدة ب 773 20

 د 774 20 أفلو 03 13
 900المدرسة االبتدائية حي 
 مسكن عدل الجديدة

مسكن عدل بلدية  900حي 
 أفلو

04 
أم 
 البواقي

 د 775 20 أم البواقي 04 01
المدرسة االبتدائية الشهيد بوزيدي 

 المكي 
 حي الهالل بلدية أم البواقي
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 )تابع(الملحق 

رمز 

 الوالية
 الوالية

رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

 د 776 20 أم البواقي 04 01  
المدرسة االبتدائية المجاهد 
 المتوفي بلقاسمي عثمان 

 المسا  بلدية أم البواقيحي 

 د 777 20 أم البواقي 04 01  
المدرسة االبتدائية العالمة بغو 

 بوبكر
الحي الجامعي بلدية أم 

 البواقي

04 
أم 
 البواقي

11 04 
عين 
 بابــوش

 بلدية عين بابــوش المدرسة االبتدائية ونزار الربيعي د 778 20

 بلدية الراحية االبتدائية سيوان محمدالمدرسة  أ 779 20 الراحية 04 18  

  19 04 
بحير 
 الشرقي

 ب 780 20
المدرسة االبتدائية بن جبار 

 حمالوي 
 بلدية بحير الشرقي

  21 04 
هنشير 
 تومغاني

 د 781 20
المدرسة االبتدائية الشهيد شايلة 

 بوجمعة 
مسكن بلدية هنشير  50حي 

 تومغاني

 بلدية عين جاسر االبتدائية حجيج الدراجي المدرسة أ 782 20 عين جاسر 05 19  

 د 783 20 وادي شعبة 05 37 باتنـة 05
المدرسة االبتدائية الشهيد الصالل 

 رحماني بن محمد 
مسكن عدل بلدية 1650حي 

 وادي شعبة

 د 784 20 وادي شعبة 05 37  
المدرسة االبتدائية الشهيد موسى 

 النوي بن محمد 
مسكن عدل بلدية 1650حي 

 وادي شعبة

 بلدية جــزار المدرسة االبتدائية جــزار الجديدة ج 785 20 جــزار 05 43  
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 )تابع(الملحق 

رمز 

 الوالية
 الوالية

رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

 بجاية 06

 د 786 20 بجاية 06 01
المدرسة االبتدائية سوماري 

 الجديدةالتطبيقية 
 بلدية بجاية

 د 787 20 بجاية 06 01
المدرسة االبتدائية الشهيد بقطاش 

 حسين 
بلدية  2حي سيدي أحمد

 بجاية

 ج 788 20 بجاية 06 01
المدرسة االبتدائية الشهدا  
 وموسىبوجمعة أرزقي، بوعالم 

 مفترق الطرق بلدية بجاية

 ب 789 20 أميزور 06 02
مرج ومان المدرسة االبتدائية 

 الجديدة
 بلدية أميزور

 ب 790 20 وادي غير 06 51
المدرسة االبتدائية الشهيد رابية 

 محمد العيد
 بلدية وادي غير

 د 791 20 وادي غير 06 51
 2000المدرسة االبتدائية حي 
 مسكن عدل الجديدة

مسكن عدل  2000حي 
اغزر اوزاريف بلدية وادي 

 غير

 د 792 20 وادي غير 06 51
 900المدرسة االبتدائية حي 
 مسكن عدل الجديدة

 أغزر مسكن عدل 900حي 
 اوزاريف بلدية وادي غير

 د 793 20 وادي غير 06 51
 500المدرسة االبتدائية حي 
 مسكن عدل الجديدة

 أغزرمسكن عدل  500حي 
 اوزاريف بلدية وادي غير

 د 794 20 وادي غير 06 51
 500المدرسة االبتدائية حي 
 مسكن عدل الجديدة

 أغزرمسكن عدل  500حي 
 اوزاريف بلدية وادي غير

 حي الخندق بلدية بسكــرة المدرسة االبتدائية الخندق الجديدة د 795 20 بسكــرة 07 01 بسكرة 07
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

 بسكرة 07

 د 796 20 بسكــرة 07 01
المدرسة االبتدائية زوزو أحمد 

 حموش 
مسكن عدل بلدية 2000حي 

 بسكــرة

 المدرسة االبتدائية جالب بلقاسم  د 797 20 بسكــرة 07 01
مسكن عدل بلدية 2000حي 

 بسكــرة

 د 798 20 بسكــرة 07 01
 800المدرسة االبتدائية حي 
 مسكن عدل الجديدة

مسكن عدل القطب  800 حي
الحضري الجديد بلدية 

 بسكــرة

10 07 
الشعيبة 
 )أوالد رحمة(

 ب 799 20
المدرسة االبتدائية حي بروف 

 الجديدة
حي بروف بلدية الشعيبة 

 )أوالد رحمة(

 د 800 20 بشار 08 01  
 1500المدرسة االبتدائية حي 
 مسكن عدل الجديدة

مسكن عدل بلدية  1500حي 
 بشار

 المدرسة االبتدائية سارية لعرج  ب 801 20 بشار 08 01  
مسكن المنطقة  240حي 

 الزرقا  بلدية بشار
 المنطقة الزرقا  بلدية بشار المدرسة االبتدائية شريفي حسين د 802 20 بشار 08 01  

 بلدية بشار 2 حي النــور المدرسة االبتدائية قدوري لعرج  د 803 20 بشار 08 01 بشـار 08

 د 804 20 بشار 08 01  
المدرسة االبتدائية بلحرمة عبد 

 القادر 
 حي الفجــر بلدية بشار

 ب 805 20 عرق فراج 08 02  
المدرسة االبتدائية ام المضربين 

 الجديدة
 بلدية عرق فراج

 ب 806 20 بني ونيف  08 21  
 444المدرسة االبتدائية حي 
 مسكن عدل الجديدة

 مسكن عدل بلدية  444حي 
 بني ونيف
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 )تابع(الملحق 

رمز 

 الوالية
 الوالية

رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

 المدرسة االبتدائية االخوة زرقة د 807 20 البوينان 09 03  
مسكن عدل بلدية  5000حي 

 البوينان

 د 808 20 البوينان 09 03  
 5000المدرسة االبتدائية حي 
 مسكن عدل الجديدة

مسكن عدل بلدية  5000حي 
 البوينان

 د 809 20 البوينان 09 03  
المدرسة االبتدائية صفصافي 

 بلقاسم
 2000و 3000و 5000حي 

 مسكن عدل بلدية البوينان

 د 810 20 البوينان 09 03  
المدرسة االبتدائية الشهيد 

 تمعوشت مصطفى
 2000و 3000و 5000حي 

 البوينانمسكن عدل بلدية 

 د 811 20 البوينان 09 03 البليـدة 09
المدرسة االبتدائية المجاهد بلكاس 

 عمر 
 2000و 3000و 5000حي 

 مسكن عدل بلدية البوينان

 د 812 20 البوينان 09 03  
المدرسة االبتدائية االخوة 

 عمروسي
 2000و 3000و 5000حي 

 مسكن عدل بلدية البوينان

 د 813 20 البوينان 09 03  
 5000المدرسة االبتدائية حي 

مسكن عدل  2000و 3000و
 الجديدة

 2000و 3000و 5000حي 
 مسكن عدل بلدية البوينان

 د 814 20 البوينان 09 03  
 5000المدرسة االبتدائية حي 

مسكن عدل  2000و 3000و
 الجديدة

 2000و 3000و 5000حي 
 مسكن عدل بلدية البوينان

 د 816 20 البوينان 09 03  
المدرسة االبتدائية الشهيد بلخير 

 علي
 1000و 2600/3100حي 

 مسكن عدل بلدية البوينان
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 )تابع(الملحق 

رمز 

 الوالية
 الوالية

رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

 المدرسة االبتدائية رزيق بوعالم د 817 20 البوينان 09 03  
 2600/3100حي 
مسكن عدل بلدية 1000و

 البوينان

 09 15 البليـدة 09
أوالد 
 سالمــة

 ب 818 20
المدرسة االبتدائية الحامول 

 الجديدة
حي الحامول بلدية أوالد 

 سالمــة

 المدرسة االبتدائية باحمد أحمد ب 819 20 بوفاريك 09 16  
مزرعة البوراري بلدية 

 بوفاريك
 الحي الغربي بلدية بوفاريك االبتدائية صامت خليوالمدرسة  ب 820 20 بوفاريك 09 16  

 البويرة 10
 المدرسة االبتدائية مرزوق عيسى  ب 821 20 البويرة 10 01

المنطقة الحضرية الجديدة 
 بلدية البويرة

 المدرسة االبتدائية عكوش زوينة  ب 822 20 البويرة 10 01
حي أوالد بـواشيــة بلدية 

 البويرة

 د 823 20 تبســة 12 01  
المدرسة االبتدائية الشهيد عمراني 

 محمد بن بلقاسم 
بلدية  1حي الميزاب الدكان 

 تبســة

 ب 824 20 بئر العاتر 12 02 تبسة 12
المدرسة االبتدائية بوزيان محمد 

 الصغير بن عبد ب
 بلدية بئر العاتر

 ب 825 20 الشريعة 12 03  
المدرسة االبتدائية بوعروج حمة 

 الجديدة
حي حجرة ام ناب بلدية 

 الشريعة
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 )تابع(الملحق 

رمز 

 الوالية
 الوالية

رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

 ب 826 20 الكويف 12 11  
المدرسة االبتدائية حي غيالن 

 الجديدة
 حي غيالن بلدية الكويف

 ب 827 20 مرسط 12 12  
المدرسة االبتدائية الشهيد فاس  

 الزبير بن علي 
 طريق تبســة بلدية مرسط

 12 23 تبسة 12
عين 
 الزرقا 

 بلدية عين الزرقا  المدرسة االبتدائية قسطو محمد ج 828 20

 بلدية المزرعة المدرسة االبتدائية قوادرية عمارة ب 829 20 المزرعة 12 27  
 بلدية فركان المدرسة االبتدائية زرقين امحمد  ب 830 20 فركان 12 28  

 المدرسة االبتدائية أوجليدة الجديدة د 831 20 تلمسان 13 01  
أوجليدة الشمالية بلدية 

 تلمسان

 المدرسة االبتدائية عثماني سعيد د 832 20 تلمسان 13 01  
مسكن ترقوي  500حي 

 بلدية تلمسان

 د 833 20 تلمسان 13 01 تلمسان 13
المدرسة االبتدائية يغمراسن بن 

 2زيان 
مسكن عدل  2000حي 

 اوجليدة بلدية تلمسان

 د 834 20 تلمسان 13 01  
 2200المدرسة االبتدائية حي 
 مسكن عدل الجديدة

مسكن عدل بلدية  2200حي 
 تلمسان

 بلدية عين تالوت المدرسة االبتدائية بختي أحمد ب 835 20 عين تالوت 13 03  
 بلدية فالوسن المدرسة االبتدائية بونهار لخضر ب 836 20 فالوسن 13 20  
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

 ب 837 20 مغنية 13 27  
المدرسة االبتدائية أوالد شارف 

 الجديدة
 حي أوالد شارف بلدية مغنية

 المدرسة االبتدائية غطاس محمد د 838 20 مغنية 13 27  
مسكن عمومي  540حي 

  يجاري بلدية مغنية

 ب 839 20 العريشــة 13 32 تلمسان 13
المدرسة االبتدائية العريشــة 

 الجديدة
 بلدية العريشــة

 ب 840 20 سبدو 13 35  
المدرسة االبتدائية حي بوعناني 

 الجديدة
 سبدوحي بوعناني بلدية 

  41 13 
سيدي 
 الجياللي

 أ 841 20
المدرسة االبتدائية بوكرابلية عبد 

 الغاني
 بلدية سيدي الجياللي

  41 13 
سيدي 
 الجياللي

 د 842 20
المدرسة االبتدائية سيدي الجياللي 

 الجديدة
مسكن عمومي  200حي

  يجاري بلدية سيدي الجياللي

 د 843 20 تيارت 14 01  
براهيمي  المدرسة االبتدائية

 منصور

مسكن عمومي  2000حي 
 يجاري طريق السوقر بلدية 

 تيارت

 د 844 20 تيارت 14 01 تيارت 14
المدرسة االبتدائية ايت عامر 

 مزيان
مسكن عمومي  2000حي 

  يجاري بلدية تيارت

 د 845 20 تيارت 14 01  
المدرسة االبتدائية الشهيد صفي 

 محمد
مسكن عمومي  1900حي 

 الزمالة بلدية تيارت يجاري 

  06 14 
عين 
 الذهب

 د 846 20
المدرسة االبتدائية الشهيد مغازي 

 الجياللي 
 مسكن عمومي 680حي 

  يجاري بلدية عين الذهب
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 )تابع(الملحق 

رمز 

 الوالية
 الوالية

رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

 تيارت 14
 د 847 20 سوقر 14 16

المدرسة االبتدائية بوعجيلة 
 الطاهر

مسكن عدل بلدية  500حي 
 سوقر

29 14 
قصر 
 الشاللة

 المدرسة االبتدائية طيباوي الطيب ب 848 20
مسكن عمومي  2000حي 

  يجاري بلدية قصر الشاللة

15 
تيزي 
 وزو

 د 849 20 تيزي وزو 15 01
 1500المدرسة االبتدائية حي 

  يجاري الجديدةمسكن عمومي 

مسكن عمومي  1500حي 
 يجاري قطب اإلمتياز بلدية 

 تيزي وزو

 أ 850 20 فريقات 15 14
المدرسة االبتدائية بوثلجــة 

 أرزقي
 بلدية فريقات

 أ 851 20 يكوران 15 20
المدرسة االبتدائية األخوان 

 لعداوي احميو
 بلدية يكوران

 أ 852 20 واقنون 15 24
االبتدائية تيعوينين المدرسة 
 الجديدة

 بلدية واقنون

 بلدية مكيــرة المدرسة االبتدائية تاقــة الجديدة ب 853 20 مكيــرة 15 26

16 
الجزائر 
 شرق

 د 854 20 الحراش 16 13
المدرسة االبتدائية حي كوريفة 

 مسكن الجديدة  1424+477
 477+1424حي كوريفة 

 مسكن   بلدية الحراش

 د 855 20 الحراش 16 13
المدرسة االبتدائية حي كوريفة 

 مسكن الجديدة 1424+477
 477+1424حي كوريفة 

 مسكن   بلدية الحراش
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 )تابع(الملحق 

رمز 

 الوالية
 الوالية

رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

 د 856 20 براقي 16 14  
 4504المدرسة االبتدائية حي 
 عمومي  يجاري الجديدة

عمومي  يجاري  4504حي 
 حوش موهوب  بلدية براقي

 د 857 20 براقي 16 14  
 4504المدرسة االبتدائية حي 
 عمومي  يجاري الجديدة

عمومي  يجاري  4504حي 
 حوش موهوب  بلدية براقي

 د 858 20 براقي 16 14  
 1927المدرسة االبتدائية حي 

 الجديدةعمومي  يجاري 
عمومي  يجاري  1927حي 

 حوش موهوب  بلدية براقي
 بلدية باش جراح المدرسة االبتدائية عيسى كويسي د 859 20 باش جراح 16 19  

16 
الجزائر 
 شرق

 د 860 20 الكليتوس 16 33
 1900المدرسة االبتدائية حي 
 مسكن سالماني الجديدة

مسكن سالماني  1900حي 
 بلدية الكليتوس

 د 861 20 الرويبة 16 38  
المدرسة االبتدائية حي 

مسكن ترقوي  1100/500
 الجديدة

مسكن  1100/500حي 
ترقوي أحمد مدغري بلدية 

 الرويبة

 ب 862 20 هراوة 16 39  
المدرسة االبتدائية المجاهد 
 المتوفي عبد الجليو العربي

 بلدية هراوة

 ب 863 20 هراوة 16 39  
 رابلالمدرسة االبتدائية الشهيد 

 درموش
 بلدية هراوة

 ب 864 20 هراوة 16 39  
المدرسة االبتدائية الشهيد زيان 

 أحمد 
 حي برايـدية بلدية هراوة
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

 د 865 20 الرغايـــة 16 40  
المدرسة االبتدائية الشهيد قزولة 

 الهادي 
مسكن عدل  5000حي 

 كروش بلدية الرغاية

 د 866 20 الرغايـــة 16 40  
المدرسة االبتدائية المجاهد 

 المتوفي كباني عياد 
مسكن عدل  5000حي 

 كروش بلدية الرغاية

 د 867 20 الرغايـــة 16 40  
المدرسة االبتدائية المجاهد 
 المتوفي درابلية مبروك 

مسكن  2280/568حي 
 ترقوي قريشي بلدية الرغاية

16 
الجزائر 
 شرق

 د 868 20 الرغايـــة 16 40
المدرسة االبتدائية المجاهد 

 المتوفي طوالش رابل 
مسكن ترقوي  1020حي 

 قريشي بلدية الرغاية

 المدرسة االبتدائية قمار علي  د 869 20 الرغايـــة 16 40  
عدل كروش  5000حي  

 بلدية الرغايـــة

 د 870 20 الرغايـــة 16 40  
المدرسة االبتدائية المجاهد 
 المتوفي بلقوراي بوعالم 

عدل كروش  5000حي  
 بلدية الرغايـــة

 المدرسة االبتدائية اإلخوة زنتوت  د 871 20 عين طاية 16 41  
 مسكن ترقوي 352حي 

حوري سفيان بلدية عين 
 طاية

  42 16 
برج 
 البحري

 د 872 20
المدرسة االبتدائية عبد الحميد ابن 

 باديس 
مسكن عدل بلدية  1700حي

 برج البحري
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

  26 16 
جسر 
 قسنطينة

 ب 873 20
المدرسة االبتدائية الشهيد 
الحوسين ايت داود المدعو 

 الطاهر

مسكن عين  483حي 
 المالحة بلدية جسر قسنطينة

  26 16 
جسر 
 قسنطينة

 د 874 20
 3000المدرسة االبتدائية حي 

 مسكن الجديدة
مسكن عين  3000حي 

 المالحة بلدية جسر قسنطينة

  26 16 
جسر 
 قسنطينة

 د 875 20
 3000المدرسة االبتدائية حي 

 مسكن الجديدة
مسكن عين  3000حي 

 المالحة بلدية جسر قسنطينة

16 
الجزائر 
 غرب

26 16 
جسر 
 قسنطينة

 د 876 20
المدرسة االبتدائية الشهيد محمد 

 عماري

مسكن عمومي  3028حي 
 يجاري جنان السفاري بلدية 

 جسر قسنطينة

  26 16 
جسر 
 قسنطينة

 د 877 20
 3028المدرسة االبتدائية حي 

 مسكن عمومي  يجاري الجديدة

مسكن عمومي  3028حي 
 يجاري جنان السفاري بلدية 

 جسر قسنطينة

  35 16 
وادي 
 الشبو 

 حي فورال بلدية وادي الشبو  نبن حيا المدرسة االبتدائية جابر د 878 20

 د 879 20 المعلمة 16 46  
 1200المدرسة االبتدائية حي 

 ترقوي الجديدة مسكن
مسكن ترقوي  1200حي 

 بلدية المعلمة

 د 880 20 المعلمة 16 46  
 1067المدرسة االبتدائية حي 
 مسكن ترقوي الجديدة

مسكن ترقوي  1067حي 
 بلدية المعلمة
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

 د 881 20 المعلمة 16 46  
 1400المدرسة االبتدائية حي 
 مسكن عدل الجديدة

مسكن عدل  1400حي 
 سيدي عبدب بلدية المعلمة

 د 882 20 المعلمة 16 46  
 5000المدرسة االبتدائية حي 
 مسكن عدل الجديدة

مسكن عدل  5000حي 
 سيدي عبدب بلدية المعلمة

 د 883 20 المعلمة 16 46  
 10000المدرسة االبتدائية حي 
 مسكن عدل الجديدة

مسكن عدل  10000حي 
 سيدي عبدب بلدية المعلمة

16 
الجزائر 
 غرب

 د 884 20 المعلمة 16 46
 10000المدرسة االبتدائية حي 
 مسكن عدل الجديدة

مسكن عدل  10000حي 
 سيدي عبدب بلدية المعلمة

 د 885 20 المعلمة 16 46  
/ 22000المدرسة االبتدائية حي 

 مسكن عدل الجديدة 10000

 10000/ 22000حي 
مسكن عدل سيدي عبد ب 

 بلدية المعلمة

 د 886 20 المعلمة 16 46  
/ 22000المدرسة االبتدائية حي 

 مسكن عدل الجديدة 10000

 10000/ 22000حي 
مسكن عدل سيدي عبد ب 

 بلدية المعلمة

 د 887 20 المعلمة 16 46  
 3000المدرسة االبتدائية حي 
 مسكن عدل الجديدة

مسكن عدل  3000حي 
 سيدي عبد ب بلدية المعلمة

 د 888 20 المعلمة 16 46  
 3000المدرسة االبتدائية حي 
 مسكن عدل الجديدة

مسكن عدل  3000حي 
 سيدي عبد ب بلدية المعلمة
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

 د 889 20 المعلمة 16 46  
 1500المدرسة االبتدائية حي 
 مسكن عدل الجديدة

مسكن عدل  1500حي 
 سيدي عبد ب بلدية المعلمة

 د 890 20 بابا حسن 16 47  
 888المدرسة االبتدائية حي 

 مسكن عمومي  يجاري الجديدة
مسكن عمومي  888حي 

  يجاري بلدية بابا حسن

 د 891 20 بابا حسن 16 47  
 3140المدرسة االبتدائية حي 

 مسكن عمومي  يجاري الجديدة
مسكن عمومي  3140حي 

  يجاري بلدية بابا حسن

 د 892 20 الدويـرة 16 48  
المدرسة االبتدائية حي موليــن 

 الجديدة
 حي موليــن بلدية الدويــرة

16 
الجزائر 
 غرب

 د 893 20 الدويرة 16 48
المدرسة االبتدائية الشهيد محمد 

 سرير بالو

 278و 3500/1602حي 
مسكن عمومي  يجاري 
 عبزيو بلدية الدويــرة

 د 894 20 الدويرة 16 48  
المدرسة االبتدائية حي 

مسكن  278و 3500/1602
 عمومي  يجاري الجديدة

 278و 3500/1602حي 
 يجاري مسكن عمومي 

 عبزيو بلدية الدويــرة

 د 895 20 الدويرة 16 48  
المدرسة االبتدائية حي 

مسكن  278و 3500/1602
 عمومي  يجاري الجديدة

 278و 3500/1602حي 
مسكن عمومي  يجاري 
 عبزيو بلدية الدويــرة

 د 896 20 الدويرة 16 48  
المدرسة االبتدائية حي 

مسكن  278و 3500/1602
 الجديدة عمومي  يجاري

 278و 3500/1602حي 
مسكن عمومي  يجاري 
 عبزيو بلدية الدويــرة
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

 د 897 20 الدويرة 16 48  
 1000المدرسة االبتدائية حي 

 مسكن عمومي  يجاري الجديدة
مسكن عمومي  1000حي 

  يجاري بلدية الدويــرة

 د 898 20 الدويرة 16 48  
المدرسة االبتدائية حي 

مسكن  278و 3500/1602
 عمومي  يجاري الجديدة

 278و 3500/1602حي 
مسكن عمومي  يجاري داس 
حبشي وسالم مداني بلدية 

 الدويــرة

16 
الجزائر 
 غرب

 د 899 20 الدويرة 16 48
االبتدائية حي المدرسة 
مسكن  278و 3500/1602

 عمومي  يجاري الجديدة

 278و 3500/1602حي 
مسكن عمومي  يجاري داس 
حبشي وسالم مداني بلدية 

 الدويــرة

 د 900 20 الدويرة 16 48  
 1000المدرسة االبتدائية حي 

 مسكن عمومي  يجاري الجديدة 
مسكن عمومي  1000حي 

  يجاري بلدية الدويــرة

 د 901 20 الدويرة 16 48  
 7000المدرسة االبتدائية حي 
 مسكن عدل الجديدة

مسكن عدل بلدية  7000حي 
 الدويــرة

 د 902 20 أوالد فايت 16 51  
 1200المدرسة االبتدائية حي 

 مسكن عمومي  يجاري الجديدة

مسكن عمومي  1200حي 
 يجاري سمروني بلدية أوالد 

 فايت

 د 903 20 أوالد فايت 16 51  
 2140المدرسة االبتدائية حي 

 مسكن عمومي  يجاري الجديدة

مسكن عمومي  2140حي 
 يجاري سمروني بلدية أوالد 

 فايت
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

 د 904 20 أوالد فايت 16 51  
 1988حي المدرسة االبتدائية 

 مسكن عمومي  يجاري الجديدة
مسكن عمومي  1988حي 

  يجاري بلدية أوالد فايت

 د 905 20 أوالد فايت 16 51  
المدرسة االبتدائية فرادي محمد 

 امقران
مسكن عمومي  2400حي 

  يجاري بلدية أوالد فايت

 د 906 20 أوالد فايت 16 51  
 2400المدرسة االبتدائية حي 

  يجاري الجديدةمسكن عمومي 
مسكن عمومي  2400حي 

  يجاري بلدية أوالد فايت

16 
الجزائر 
 غرب

 د 907 20 أوالد فايت 16 51
 1200المدرسة االبتدائية حي 

 مسكن عمومي  يجاري الجديدة

مسكن عمومي  1200حي 
 يجاري سمروني بلدية أوالد 

 فايت

 د 908 20 أوالد فايت 16 51  
المدرسة االبتدائية حي 

مسكن عمومي  يجاري 1200
 الجديدة

مسكن عمومي 1200حي 
 يجاري سمروني بلدية أوالد 

 فايت

 عثمان جالمدرسة االبتدائية حاف د 909 20 أوالد فايت 16 51  
عمومي  يجاري  523حي  

 بلدية أوالد فايت

 د 910 20 أوالد فايت 16 51  
المدرسة االبتدائية حي 

 مسكن ترقوي الجديدة1800/330
مسكن 1800/330 حي

 ترقوي بلدية أوالد فايت

 د 911 20 أوالد فايت 16 51  
 2140المدرسة االبتدائية حي 

 مسكن عمومي  يجاري الجديدة

مسكن عمومي  2140حي 
 يجاري سمروني بلدية أوالد 

 فايت
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  المؤسسةتسمية  النوت

 د 912 20 سطاوالي 16 53  
 872المدرسة االبتدائية حي 
 مسكن ترقوي الجديدة

مسكن ترقوي  872حي 
 بلدية سطاوالي

 د 913 20 السويدانية 16 55  
 3780المدرسة االبتدائية حي 

 عمومي  يجاري روخي الجديدة
عمومي  يجاري  3780حي 

 روخي بلدية السويدانية

16 
الجزائر 
 غرب

 ج 914 20 الخرايسيــة 16 56
المدرسة االبتدائية المجاهد 
 المتوفي امحمد بن عبد ب

 بلدية الخرايسيــة

 د 915 20 عين بنيان 16 57  
المدرسة االبتدائية المجاهد 

 المتوفي سعيد بوثلجة
مسكن بلدية عين  2200حي 
 بنيان

 د 916 20 عين بنيان 16 57  
المجاهد المدرسة االبتدائية 

 المتوفي عيسى زيامني
مسكن بلدية عين  737حي 
 بنيان

 الجلفة 17

 المدرسة االبتدائية بيرين الجديدة ب 917 20 بيرين 17 08
طريق حد الصحاري بلدية 

 بيرين

19 17 
سيدي 
 لعجو

 ب 918 20
المدرسة االبتدائية جنان الطيب 

 الجديدة
حي النصر بلدية سيدي 

 لعجو

 ب 919 20 اإلبوعين  17 30
المدرسة االبتدائية نجيمي 

 المبروك
المدخو الشمالي بلدية عين 

 اإلبو

 جيجو 18
 حي سفالطو بلدية جيجو المدرسة االبتدائية طالبي عمار  أ 920 20 جيجو 18 01

 ب 921 20 جيجو  18 01
المدرسة االبتدائية الرابطــة 

 الغربية الجديدة
 بلدية جيجو 



 

216 

 )تابع(الملحق 

رمز 

 الوالية
 الوالية

رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

 جيجو 18

 ب 922 20 الميلية 18 09
المدرسة االبتدائية أوالد بولمناخر 

 الجديدة
 بلدية الميلية

21 18 
أوالد يحي 
 خدروش

 ب 923 20
المدرسة االبتدائية دي سعد 

 الجديدة  
 أوالد يحي خدروشبلدية 

26 18 
برج 
 الطاهر

 أ 924 20
المدرسة االبتدائية خالصي 

 السعيد  
حي بوميدول بلدية برج 

 الطاهر

 ج 925 20 سطيف 19 01  
المدرسة االبتدائية  حي قاوة 

 الجديدة
 حي قاوة بلدية سطيف

 د 926 20 سطيف 19 01 سطيف 19
 3000المدرسة االبتدائية حي 

 الجديدةمسكن عدل 
مسكن عدل بئر  3000حي 

 النسا  بلدية سطيف

 د 927 20 سطيف 19 01  
 3000المدرسة االبتدائية حي 
 مسكن عدل الجديدة

مسكن عدل بئر  3000حي 
 النسا  بلدية سطيف

 ب 928 20 الدهامشة 19 15  
المدرسة االبتدائية بن عزيز 

 العمري الجديدة
 حي الروابحة بلدية الدهامشة

 د 929 20 العلمة 19 20 سطيف 19
 2000المدرسة االبتدائية حي 
 مسكن عدل الجديدة

مسكن عدل بلدية  2000حي 
 العلمة

  22 19 
بني 
 ورتيالن

 أ 930 20
المدرسة االبتدائية بني ورتيالن 

 الجديدة
 بلدية بني ورتيالن
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

 ب 931 20 عين أرنات 19 26 سطيف 19
 1500المدرسة االبتدائية حي 

 مسكن الجديدة
مسكن بلدية عين  1500حي 
 أرنات

 بلدية سعيدة المدرسة االبتدائية مغربي محمد د 932 20 سعيدة 20 01  

 ب 933 20 سعيدة 20 01  
المدرسة االبتدائية المجاهد 
 المتوفي بوخشبة نجادي 

 حي الشرطــة بلدية سعيدة

 د 934 20 سعيدة 20 01  
 1000المدرسة االبتدائية حي 
 مسكن عدل الجديدة

 11مخطط شغو األراضي  
 بلدية سعيدة

 د 935 20 سعيدة 20 01  
المدرسة االبتدائية بلبوري عبد 

 القادر
 بلدية سعيدة

 د 936 20 سعيدة 20 01 سعيدة 20
المدرسة االبتدائية المجاهد 

 المتوفي دحماني قادة 
 حي البدر بلدية سعيدة

 د 937 20 سعيدة 20 01  
المدرسة االبتدائية المجاهد 

 المتوفي بسعد بغداد 
 بلدية سعيدة 3حي البــرج 

 المدرسة االبتدائية دكالي علي  د 938 20 سعيدة 20 01  
بلدية بوخرص الجديدة 

 سعيدة

 د 939 20 سعيدة 20 01  
المدرسة االبتدائية الشهيد بن 

 عبيدة عبد الكريم 
بلدية  1بوخرص الجديدة 

 سعيدة

 د 940 20 سعيدة 20 01  
المدرسة االبتدائية المجاهد 

 المتوفي مقدس الشي  
بلدية  2بوخرص الجديدة 

 سعيدة
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 )تابع(الملحق 

رمز 

 الوالية
 الوالية

رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

 د 941 20 سعيدة 20 01  
المدرسة االبتدائية الشهيد بلعربي 

 1لعرج 
 11 مخطط شغو األراضي

 بلدية سعيدة

 د 942 20 سعيدة 20 01  
المدرسة االبتدائية الشهيد بلعربي 

 2لعرج 
 11 مخطط شغو األراضي

 بلدية سعيدة

 20 03 سعيدة 20
عين 
 الحجر

 ب 943 20
المدرسة االبتدائية الجديدة اوالد 

 زروقي
 بلدية عين الحجر

  03 20 
عين 
 الحجر

 ب 944 20
المدرسة االبتدائية المجاهد 

 المتوفي ويس محمد 
 حي الداليـة بلدية عين الحجر

  09 20 
سيدي 
 بوبكر

 د 945 20
المدرسة االبتدائية الشهيدة دوار 

 خيرة 
مسكن عمومي  707حي 

  يجاري بلدية سيدي بوبكر

  14 20 
أوالد 
  براهيم

 ب 946 20
المدرسة االبتدائية المجاهدة 

 المتوفية شوالي خديجة 
 حي بالول بلدية أوالد  براهيم

 د 947 20 سكيكدة 21 01  
المدرسة االبتدائية حي 

مسكن عمومي  2250+1500
  يجاري الجديدة

مسكن  1500+2250حي 
عمومي  يجاري مسيون 

 بلدية سكيكدة

 د 948 20 عزابة 21 04 سكيكدة 21
 800المدرسة االبتدائية حي 
 مسكن عدل الجديدة

مسكن عدل بلدية  800حي 
 عزابة 

 د 949 20 القو 21 10  
 400المدرسة االبتدائية حي 

 مسكن عمومي  يجاري الجديدة
مسكن عمومي  400حي 

  يجاري بلدية القو
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 )تابع(الملحق 

رمز 

 الوالية
 الوالية

رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

 سكيكدة 21
 ب 950 20 فلفلــة 21 30

المدرسة االبتدائية الشهيد محمود 
 سايب 

 بوزعــرورة بلدية فلفلــة 

 د 951 20 فلفلــة 21 30
 2800المدرسة االبتدائية حي 

 الجديدةمسكن عدل 
مسكن عدل  2800حي 

 بوزعــرورة بلدية فلفلة

  01 22 
سيدي 
 بلعباس

 المدرسة االبتدائية نميمش بلعباس  د 952 20
طريق تسالة بلدية سيدي 

 بلعباس

  01 22 
سيدي 
 بلعباس

 المدرسة االبتدائية منصور أحمد  د 953 20
مسكن عدل  500حي 

 البوسكي بلدية سيدي بلعباس

22 
سيدي 
 بلعباس

 د 954 20 تيلموني 22 13
 2000المدرسة االبتدائية حي 

 مسكن عمومي  يجاري الجديدة
مسكن عمومي  2000حي 

  يجاري بلدية تيلموني

 د 955 20 تيلموني 22 13  
 2000المدرسة االبتدائية حي 

 مسكن عمومي  يجاري الجديدة
مسكن عمومي  2000حي 

  يجاري بلدية تيلموني

  22 46  
علي سيدي 

 ين يوب
956 20  ب 

الشهيد  المدرسة االبتدائية
 مصطفاوي ميلود

برج جعفر بلدية سيدي علي 
 بن يوب

 بلدية تاودموت المدرسة االبتدائية جوادي علي  ب 957 20 تاودموت 22 49  

 ب 958 20 حاسي دحو 22 52  
المدرسة االبتدائية عساس 

 الجياللي 
دوار النواورة بلدية حاسي 

 دحو

 المدرسة االبتدائية زوار صالل  د 959 20 برحال 23 02 عنابة 23
 1000و 900و 350حي

عمومي  يجاري  مسكن
 الكليتوسـة بلدية برحال
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

 د 960 20 برحال 23 02  
المدرسة االبتدائية معنصري 

 جميلة 

 1000و 900و 350حي
عمومي  يجاري  مسكن

 الكليتوسـة بلدية برحال

 المدرسة االبتدائية جابري عمار  د 961 20 برحال 23 02  
 1000و 900و 350حي

عمومي  يجاري  مسكن
 الكليتوسـة بلدية برحال

 المدرسة االبتدائية عمارة السعيد  د 962 20 برحال 23 02 عنابة 23
 مسكن 996و 954حي

عمومي  يجاري الكليتوسـة 
 بلدية برحال

 المدرسة االبتدائية رحامنية صالل  ب 963 20 البوني  23 05  
حي شاولي بلقاسم بلدية 

 البوني 

  06 23 
وادي 
 العنب

 د 964 20
المدرسة االبتدائية بونوبة علي بن 

 سعيد 

عمومي مسكن  2000حي 
 يجاري دراع الريش بلدية 

 وادي العنب

 المدرسة االبتدائية شعبان عمار ج 965 20 قالمــة 24 01  
المنطقة الحضرية جنوب 

 بلدية قالمــة

 المدرسة االبتدائية فرنان العربي  ج 966 20 قالمــة 24 01 قالمة 24
المنطقة الحضرية مركز 

 بلدية قالمــة

 د 967 20 بن جراح 24 11  
 654المدرسة االبتدائية حي 

 مسكن عمومي  يجاري الجديدة
مسكن عمومي  654 حي

  يجاري بلدية بن جراح
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

 قالمة 24
 المدرسة االبتدائية زوايدية مسعود  ب 968 20 بني مزلين 24 16

حي النالور بلدية بني 
 مزلين

33 24 
وادي 
 الشحم

 ب 969 20
المدرسة االبتدائية وادي الشحم 

 الجديدة
 بلدية وادي الشحم

 د 970 20 قسنطينة 25 01  
المدرسة االبتدائية بوعرعور 

 عمار 
 حي سيساوي بلدية قسنطينة

  02 25 
حامة 
 بوزيان

 المدرسة االبتدائية زغاشو بلقاسم د 971 20
بكيرة العليا بلدية حامة 

 بوزيان

  02 25 
حامة 
 بوزيان

 د 972 20
المدرسة االبتدائية بسيكري 

 حورية
بكيرة العليا بلدية حامة 

 بوزيان

 المدرسة االبتدائية لوصيف عمار د 973 20 الخروب 25 06 قسنطينة 25
مسكن عمومي  3000حي 

بلدية   يجاري ماسينيسا
 الخروب

 المدرسة االبتدائية معاوي عمار  د 974 20 الخروب 25 06  
مسكن عمومي  3200حي 

 يجاري ماسينيسا عين 
 نحاس بلدية الخروب

 المدرسة االبتدائية الطيب نوبلي د 975 20 الخروب 25 06  
مسكن عمومي  850حي 

 يجاري علي منجلي بلدية 
 الخروب
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

 د 976 20 الخروب 25 06  
المدرسة االبتدائية الشهيد سفاري 

 مسعود
مسكن عدل علي  2150حي 

 منجلي بلدية الخروب

 د 977 20 الخروب 25 06  
المدرسة االبتدائية الشهيد كركاب 

 السعيد

مسكن عمومي  4000حي 
 يجاري علي منجلي بلدية 

 الخروب

 د 978 20 الخروب 25 06  
المدرسة االبتدائية الشهيد بغيجة 

 عمار 

مسكن عمومي  4000حي 
 يجاري علي منجلي بلدية 

 الخروب

 د 979 20 الخروب 25 06 قسنطينة 25
المدرسة االبتدائية الشهيد بن 

 ارجم رابل الجديدة

عمومي مسكن  4000حي 
 يجاري علي منجلي بلدية 

 الخروب

 المدرسة االبتدائية شاوي أحسن د 980 20 الخروب 25 06  
مسكن عمومي  4000حي 

 يجاري علي منجلي بلدية 
 الخروب

 د 981 20 الخروب 25 06  
المدرسة االبتدائية الشهيد لفتاحة 

 مسعود

مسكن عمومي  4000حي 
 يجاري علي منجلي بلدية 

 الخروب

 المدرسة االبتدائية سفاري أحسن د 982 20 الخروب 25 06  
مسكن عمومي  4000حي 

 يجاري علي منجلي بلدية 
 الخروب
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

 د 983 20 الخروب 25 06  
 المدرسة االبتدائية الشهيد

 بوغازي محمد

مسكن عمومي  4000حي 
 يجاري علي منجلي  بلدية 

 الخروب

 د 984 20 الخروب 25 06  
المدرسة االبتدائية شعبان 

 بوخلخال 

مسكن عمومي  3500حي 
 يجاري ماسينيسا بلدية 

 الخروب

 د 985 20 الخروب 25 06 قسنطينة 25
المدرسة االبتدائية بلكحو 

 لعروسي

مسكن عمومي  3500حي 
 يجاري ماسينيسا بلدية 

 الخروب

 المدرسة االبتدائية كويرة محمد د 986 20 الخروب 25 06  
مسكن عمومي  3500حي 

 يجاري ماسينيسا بلدية 
 الخروب

 المدرسة االبتدائية ربيعي أحمد  د 987 20 الخروب 25 06  
مسكن عمومي  3500حي 

 يجاري ماسينيسا بلدية 
 الخروب

 المدرسة االبتدائية طالب محمد   د 988 20 الخروب 25 06  
مسكن عمومي  2300حي 

بلدية   يجاري ماسينيسا
 الخروب
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

 قسنطينة 25

 د 989 20 عين عبيد 25 07
 4000المدرسة االبتدائية حي 

 مسكن عمومي  يجاري الجديدة
مسكن عمومي  4000حي 

  يجاري بلدية عين عبيد

 د 990 20 عين عبيد 25 07
 4000المدرسة االبتدائية حي 

 مسكن عمومي  يجاري الجديدة
مسكن عمومي  4000حي 

  يجاري بلدية عين عبيد

 بلدية المدية القطب الحضري المدرسة االبتدائية مولود رويس  ب 991 20 المدية 26 01  

 د 992 20 المدية 26 01  
 2400المدرسة االبتدائية حي 

 مسكن عمومي  يجاري الجديدة
مسكن عمومي  2400حي 

  يجاري بلدية المدية

 د 993 20 المدية 26 01  
 2400المدرسة االبتدائية حي 

 مسكن عمومي  يجاري الجديدة
مسكن عمومي  2400حي 

  يجاري بلدية المدية

 د 994 20 المدية 26 01 المديـة 26
 2400المدرسة االبتدائية حي 

 مسكن عمومي  يجاري الجديدة
مسكن عمومي  2400حي 

  يجاري بلدية المدية

 د 995 20 المدية 26 01  
 2400المدرسة االبتدائية حي 

 مسكن عمومي  يجاري الجديدة
مسكن عمومي  2400حي 

  يجاري بلدية المدية

  04 26 
عين 
 بوسيف

 أ 996 20
المدرسة االبتدائية المجاهد 

 يحياوي محمد
 بلدية عين بوسيف

 ب 997 20 العمرية 26 07  
المدرسة االبتدائية العمرية 

 الجديدة
ري بلدية ضب الحالقط

 العمرية

  26 26 
سيدي 
 نعمان

 ب 998 20
المدرسة االبتدائية صكوشي 

 محمد
 بلدية سيدي نعمان
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

  28 26 
سيدي 
 زهار

 بلدية سيدي زهار المدرسة االبتدائية المبرك الجديدة أ 999 20

  35 26 
قصر 
 البخاري 

 د 000 21
 1657المدرسة االبتدائية حي 

 مسكن عمومي  يجاري الجديدة
مسكن عمومي  1657حي 

  يجاري بلدية قصر البخاري 

  35 26 
قصر 
 البخاري 

 د 001 21
 1657المدرسة االبتدائية حي 

 مسكن عمومي  يجاري الجديدة
مسكن عمومي  1657حي 

  يجاري بلدية قصر البخاري 

 26 35 المديـة 26
قصر 
 البخاري 

 د 002 21
 1657المدرسة االبتدائية حي 

  يجاري الجديدةمسكن عمومي 
مسكن عمومي  1657حي 

  يجاري بلدية قصر البخاري 

  35 26 
قصر 
 البخاري 

 د 003 21
 1657المدرسة االبتدائية حي 

 مسكن عمومي  يجاري الجديدة
مسكن عمومي  1657حي 

  يجاري بلدية قصر البخاري 

  35 26 
قصر 
 البخاري 

 د 004 21
 1657المدرسة االبتدائية حي 

 عمومي  يجاري الجديدةمسكن 
مسكن عمومي  1657حي 

  يجاري بلدية قصر البخاري 

  35 26 
قصر 
 البخاري 

 المدرسة االبتدائية كوميشي رابل  ب 005 21
حي حناشة الجنوبي بلدية 

 قصر البخاري 

 أ 006 21 جــواب 26 37  
المدرسة االبتدائية المهايدية 

 الجديدة 
 الحي الجديد بلدية جــواب

  46 26 
بني 
 سليمان

 المدرسة االبتدائية نادري عالل  ب 007 21
القطب الحضري بلدية بني 

 سليمان
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

 د 008 21 البرواقية 26 47  
 1058المدرسة االبتدائية حي 

 مسكن عمومي  يجاري الجديدة 

مسكن عمومي  1058حي 
 يجاري طريق اوالد دايد 

 بلدية البرواقية

 ب 009 21 البرواقية 26 47  
جويلية  5المدرسة االبتدائية حي 

 الجديدة 1962
بلدية  1962جويلية  5حي 

 البروقية
 بلدية ميهوب  االبتدائية ميهوب الجديدةالمدرسة  ب 010 21 ميهوب  26 50  

 ب 011 21 بوغزول 26 51 المديـة 26
المدرسة االبتدائية المجاهد ريزو 

 يحي 
القطب الحضري بلدية 

 بوغزول

 أ 012 21 تابالط 26 52  
المدرسة االبتدائية الشهيد حجام 

 محمد 
 حي اوالد ساسي بلدية تابالط

  54 26 
ذراع 
 السمار

 د 013 21
 2332المدرسة االبتدائية حي 

 مسكن عمومي  يجاري الجديدة

مسكن عمومي  2332حي 
 يجاري عين جردة بلدية 

 ذراع السمار

  54 26 
ذراع 
 السمار

 د 014 21
المدرسة االبتدائية ذراع السمار 

 الجديدة
 بلدية ذراع السمار

  54 26 
ذراع 
 السمار

 د 015 21
 2332المدرسة االبتدائية حي 

 عمومي  يجاري الجديدةمسكن 

مسكن عمومي  2332حي 
 يجاري عين جردة بلدية 

 ذراع السمار
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

  54 26 
ذراع 
 السمار

 د 016 21
 2332المدرسة االبتدائية حي 
 الجديدةمسكن عمومي  يجاري 

مسكن عمومي  2332حي 
 يجاري عين جردة بلدية 

 ذراع السمار

 26 54 المديـة 26
ذراع 
 السمار

 د 017 21
 2332المدرسة االبتدائية حي 

 مسكن عمومي  يجاري الجديدة

مسكن عمومي  2332حي 
 يجاري عين جردة بلدية 

 ذراع السمار

 أ 018 21 أوالد عنتر 26 58  
المدرسة االبتدائية الشهيد العنتري 

 عطا  ب 
حي سبع رقود بلدية أوالد 

 عنتر

 مستغانم 27

 د 019 21 صيادة 27 02
 1المدرسة االبتدائية الحشم 

 الجديدة

مسكن  2500/2000حي
عمومي  يجاري الحشم بلدية 

 صيادة

 د 020 21 صيادة 27 02
 2المدرسة االبتدائية الحشم 

 الجديدة
مسكن عدل  1000حي 

 الحشم بلدية صيادة 

06 27 
حاسي 
 معمش

 د 021 21
المدرسة االبتدائية حاسي معمش 

 الجديدة
مسكن عدل  1000حي  

 بلدية حاسي معمش

13 27 
بن عبد المالك 

 رمضان
 ب 022 21

المدرسة االبتدائية بن عبد المالك 
 رمضان الجديدة

 بلدية بن عبد المالك رمضان

 بلدية حجاج المدرسة االبتدائية حجاج الجديدة ب 023 21 حجاج 27 14

 حي الترفاس بلدية بوقيراط المدرسة االبتدائية حي الترفاس ج 024 21 بوقيراط 27 19

 بلدية ماسرة المدرسة االبتدائية ماسرة الجديدة ب 025 21 ماسرة 27 22
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

 ب 026 21 المحمدية 29 31 معسكر 29
المدرسة االبتدائية الشهيد عبد 

 الالوي محمد 
قطب أوالد مالك بلدية 

 المحمدية

 د 027 21 ورقلة 30 01  
 1100المدرسة االبتدائية حي 
 مسكن عدل الجديدة

مسكن عدل بلدية  1100حي 
 ورقلة

 د 028 21 ورقلة 30 01  
 1100المدرسة االبتدائية حي 
 مسكن عدل الجديدة

مسكن عدل بلدية  1100حي 
 ورقلة

 د 029 21 ورقلة 30 01  
 1600المدرسة االبتدائية حي 

 مسكن عمومي  يجاري الجديدة 
مسكن عمومي  1600حي 

 بلدية ورقلة 1 يجاري النصر

 د 030 21 ورقلة 30 01 ورقلـة 30
 1600المدرسة االبتدائية حي 

 مسكن عمومي  يجاري الجديدة
مسكن عمومي  1600حي 

 بلدية ورقلة 2 يجاري النصر

  02 30 
عين 
 البيضا 

 ب 031 21
المدرسة االبتدائية السليمانيات 

 الجديدة
حي السليميات بلدية عين 

 البيضا 

  04 30 
حاسي 
 مسعود

 ب 032 21
المدرسة االبتدائية حي سي 

 الجديدة 2الحواس 
بلدية  2حي سي الحواس 
 حاسي مسعود

 ب 033 21 الرويسات 30 05  
أوت  20المدرسة االبتدائية 

1955 
حي الزياينـــة بلدية 

 الرويسات

 ب 034 21 الرويسات 30 05  
ديسمبر  11المدرسة االبتدائية 

1960 
مسكن بلدية  300حي 

 الرويسات

 ب 035 21 النزلة 30 08  
المدرسة االبتدائية الشهيد عليوي 

 حمزة 
 عين الصحرا  بلدية النزلة

  



 

229 

 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

 المدرسة االبتدائية البرمة الجديدة ب 037 21 البرمة 30 21 ورقلـة 30
بلدية الحي السكني الجديد 

 البرمة

 د 038 21 قديو 31 02  
المدرسة االبتدائية المجاهد 

 المتوفي عبد الباقي 
مسكن عمومي  3250/500حي

  يجاري بلدية قديو

 د 039 21 بئر الجير 31 03  
المدرسة االبتدائية الشهيد الحاج 

 بوعزة عبد العزيز

مسكن عمومي  1600حي 
 يجاري سيدي البشيربلدية بئر 

 الجير

 د 040 21 بئر الجير 31 03  
المدرسة االبتدائية المجاهد بن  

 علوش عبد ب 

مسكن عمومي  1600حي 
 يجاري سيدي البشيربلدية بئر 

 الجير

 د 041 21 بئر الجير 31 03 وهـران 31
المدرسة االبتدائية المجاهد افتن 

 العياشي  
مسكن عمومي  2000حي 

  يجاري بلقايد بلدية بئر الجير

 د 042 21 بئر الجير 31 03  
 4400المدرسة االبتدائية حي 

 مسكن عمومي  يجاري الجديدة
مسكن عمومي  4400حي 

  يجاري بلقايد بلدية بئر الجير

 د 043 21 بئر الجير 31 03  
المدرسة االبتدائية طاهر عيسى 

 الجياللي 
مسكن عمومي  4400حي 

  يجاري بلقايد بلدية بئر الجير

 ج 044 21 الجيربئر  31 03  
المدرسة االبتدائية المجاهد كمال 

 ب  عبد
 حي كناب بلدية بئر الجير

  04 31 
حاسي 
 بونيف

 د 045 21
المدرسة االبتدائية المجاهد العقيد 

 خمالوي 
 حي الزاوية بلدية حاسي بونيف
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

 د 046 21 السانية 31 05  
المدرسة االبتدائية الحاج 

 الهاشمي 
مسكن عدل بلدية  1200حي 

 السانية

 د 047 21 السانية 31 05  
المدرسة االبتدائية الشهيد بلعربي 

 محمد 
مسكن عدل بلدية  1500حي 

 السانية

 د 048 21 السانية 31 05  
 600االبتدائية حي المدرسة 

 مسكن عمومي  يجاري الجديدة

مسكن عمومي  600حي 
 يجاري عين البيضا  بلدية 

 السانية

 د 049 21 أرزيو 31 06 وهـران 31
 1300المدرسة االبتدائية حي 

 مسكن عمومي  يجاري الجديدة
مسكن عمومي  1300حي 

  يجاري المحقن بلدية أرزيو

 د 050 21 أرزيو 31 06  
 1300االبتدائية حي  المدرسة

 مسكن عمومي  يجاري الجديدة
مسكن عمومي  1300حي 

  يجاري المحقن بلدية أرزيو

 ب 051 21 أرزيو 31 06  
المدرسة االبتدائية المجاهد 

 حميداش عمر 
مسكن المحقن بلدية  800حي 
 أرزيو

  11 31 
وادي 
 تليالت

 د 052 21
 700المدرسة االبتدائية حي 

  يجاري الجديدةمسكن عمومي 
مسكن عمومي  700حي 

  يجاري بلدية وادي تليالت

  11 31 
وادي 
 تليالت

 د 053 21
 3100المدرسة االبتدائية حي 

 مسكن عمومي  يجاري الجديدة
مسكن عمومي  3100حي 

  يجاري بلدية وادي تليالت

  11 31 
وادي 
 تليالت

 د 054 21
المدرسة االبتدائية الشهيد 

 حميداش بشير 

مسكن  3000/1700 حي
عمومي  يجاري بلدية وادي 

 تليالت
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

  11 31 
وادي 
 تليالت

 د 055 21
المدرسة االبتدائية الشهيد 

 أمزياني امحند 

مسكن  3000/17000حي 
بلدية وادي عمومي  يجاري 

 تليالت

  11 31 
وادي 
 تليالت

 د 056 21
المدرسة االبتدائية الشهيد 

 خرشف أحمد 
مسكن عمومي  3000حي 

  يجاري بلدية وادي تليالت

  11 31 
وادي 
 تليالت

 د 057 21
المدرسة االبتدائية الشهيد غالي 

 الجياللي 

مسكن   3000/500حي 
عمومي  يجاري بلدية وادي 

 تليالت

 31 11 وهـران 31
وادي 
 تليالت

 د 058 21
المدرسة االبتدائية الشهيد 

 أمزياني فرحات 
مسكن عمومي  2500حي 

  يجاري بلدية وادي تليالت

  11 31 
وادي 
 تليالت

 د 059 21
المدرسة االبتدائية الشهيد سي 

 عبد القادر
مسكن عمومي  2500حي 

  يجاري بلدية وادي تليالت

  13 31 
سيدي 
 الشحمي

 د 060 21
المدرسة االبتدائية المجاهد 

 بلعزوق عثمان 
مسكن ترقوي بلدية  2100حي 

 سيدي الشحمي

 د 061 21 بن فريحة 31 20  
المدرسة االبتدائية الشهيد 

 تلمساني أحمد
مسكن عمومي  300حي

  يجاري  بلدية بن فريحة

  22 31 
سيدي بن 
 يبقى

 د 062 21
 200المدرسة االبتدائية حي 

 عمومي  يجاري الجديدةمسكن 
مسكن عمومي  200حي

  يجاري  بلدية سيدي بن يبقى
 حي الرحمة بلدية مسرغين المدرسة االبتدائية حي الرحمة  د 063 21 مسرغين 31 23  
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

 د 064 21 بوتليليس 31 24 وهـران 31
المدرسة االبتدائية الشهيد نقاز 

 علي 
 دوار النايب بلدية بوتليليس

 البيض 32

 المدرسة االبتدائية بن ديدة الشي   د 065 21 البيض 32 01
المنطقة الحضرية الجديدة بلدية 

 البيض

 ب 066 21 بريزينــة 32 04
 220المدرسة االبتدائية حي 

 مسكن
 مسكن بلدية بريزينــة 220حي 

 أ 067 21 بوعالم 32 06
المدرسة االبتدائية بوعالم 

 الجديدة
 الحي الجديد بلدية بوعالم

 حي النجمة بلدية الخيثر  المدرسة االبتدائية حي النجمة ج 068 21 الخيثر 32 11

 البنـــودبلدية  المدرسة االبتدائية خالدي الميلود د 069 21 البنـــود 32 16

  01 34 
برج 

 بوعريريج
 د 070 21

المدرسة االبتدائية عالوي 
 رمضان 

قرية بومرقد بلدية برج 
 بوعريريج

  01 34 
برج 

 بوعريريج
 د 071 21

 500المدرسة االبتدائية حي 
 مسكن عدل الجديدة

طريق بئر الصنب بلدية برج 
 بوعريريج

34 
برج 

 بوعريريج
01 34 

برج 
 بوعريريج

 ج 072 21
المدرسة االبتدائية سمارة 

 الدوادي
عين بن عمران بلدية برج 

 بوعريريج

  01 34 
برج 

 بوعريريج
 المدرسة االبتدائية رزيق البشير د 073 21

قرية  أخــروف بلدية برج 
 بوعريريج

  01 34 
برج 

 بوعريريج
 المدرسة االبتدائية زخنين العربي د 074 21

واد المالل بلدية برج 
 بوعريريج
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

  02 34 
رأس 
 الوادي

 د 075 21
المدرسة االبتدائية شامخة عبد 

 الحميد 
طريق الميزان بلدية رأس 

 الوادي

  02 34 
رأس 
 الوادي

 ب 076 21
 رأسالمدرسة االبتدائية الجديدة 

 الوادي
 بلدية رأس الوادي

  09 34 
برج 
 غــدير

 بلدية برج غــدير المدرسة االبتدائية حناشي أحمد  ب 077 21

34 
برج 

 بوعريريج
 ج 078 21 الحماديــة 34 11

المدرسة االبتدائية مقدمي عبد 
 القادر

 بلدية الحماديــة

 ج 079 21 مجانـــة 34 13  
المدرسة االبتدائية بن زيان 

 البشير
 بلدية مجانـــة

 بلدية العنصـــر  المدرسة االبتدائية عمر السعدي  ج 080 21 العنصـــر  34 28  

  31 34 
بئر قصد 
 علي

 بلدية بئر قصد علي المدرسة االبتدائية بلمانع الطاهر ب 081 21

 ب 082 21 بومرداس 35 01  
 350المدرسة االبتدائية حي 
 مسكن ترقوي الجديدة

مسكن ترقوي الكرمة  350حي 
 بلدية بومرداس

 د 083 21 بودواو 35 02 بومرداس 35
 1200المدرسة االبتدائية حي 
 مسكن عدل الجديدة 

مسكن عدل بن  1200حي 
 مرزوقة بلدية بودواو

 د 084 21 بودواو 35 02  
 1200المدرسة االبتدائية حي 
 مسكن عدل الجديدة

مسكن عدل بن  1200حي 
 بودواو مرزوقة بلدية
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

 د 085 21 برج منايو 35 04  
 800المدرسة االبتدائية حي 

 مسكن عمومي  يجاري الجديدة

مسكن عمومي  800حي 
 يجاري باسطوس بلدية برج 

 منايو

 د 086 21 زموري 35 10 بومرداس 35
 600المدرسة االبتدائية حي 

 مسكن عمومي  يجاري الجديدة
مسكن عمومي  600حي 

  يجاري بلدية زموري

 د 087 21 أوالد هداج 35 28  
 1500المدرسة االبتدائية حي 
 مسكن عدل الجديدة

مسكن عدل بلدية  1500حي 
 أوالد هداج

 د 088 21 الخروبة 35 32  
 1327االبتدائية حي المدرسة 

 مسكن عدل الجديدة
مسكن عدل بلدية  1327حي 

 الخروبة

 الطارف 36

 د 089 21 القالة 36 05
 500المدرسة االبتدائية حي 

 مسكن عمومي  يجاري الجديدة
 دوار النمشة بلدية القالة

 العيونحي الحمام بلدية  المدرسة االبتدائية العيون الجديدة ب 090 21 العيون 36 07

 ب 091 21 الذرعان 36 13
المدرسة االبتدائية الزبيري عبد 

 القادر
 بلدية الذرعان

 ب 092 21 البسباس 36 16
المدرسة االبتدائية حي الكاف 

 الجديدة
 حي الكاف بلدية البسباس
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

 تنـدوف 37

 ج 093 21 تندوف 37 01
المدرسة االبتدائية الزوبير 

 بوعجاج
 حي الوئام بلدية تندوف

 ج 094 21 تندوف 37 01
المدرسة االبتدائية المجاهد 
 المتوفي مشاطي محمد 

 حي النهضة بلدية تندوف

 ج 095 21 تندوف 37 01
المدرسة االبتدائية الشهيدة بابا 

 حامد الزهرة 
 حي الوفاق بلدية تندوف

 ج 096 21 تندوف 37 01
المدرسة االبتدائية الشهيد بن 

 عودة بوخاري 
 حي الحكمة بلدية تندوف

 تيسمسيلت 38

 المدرسة االبتدائية مكبرت الطيب  ب 097 21 تيسمسيلت 38 01
مسكــن بلدية  463حي 

 تيسمسيلت

 حي حاليلو بلدية تيسمسيلت المدرسة االبتدائية عدة محمد  د 098 21 تيسمسيلت 38 01

02 38 
برج 
 بونعامـــة

 المدرسة االبتدائية صافر الزوبير  ج 099 21
مسكن بلدية برج  920حي 

 بونعامـة

 المدرسة االبتدائية بوستة رابل  أ 100 21 ملعـــب 38 07
بلدية دوار والد زين النيــة 

 ملعـــب

 ج 101 21 خميستي 38 11
مارس  19المدرسة االبتدائية 

1962 
 حي غار الشعير بلدية خميستي
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

 الـوادي 39

 ب 102 21 الوادي 39 01
ة القارة الغربيالمدرسة االبتدائية 

 الجديدة
 القارة الغربية بلدية الوادي

 أ 103 21 البياضة 39 04
 18المدرسة االبتدائية حي 

 فيفري
 فيفري بلدية البياضة 18حي 

 أ 104 21 قمار 39 06
المدرسة االبتدائية حي 

 الظهراوية الجديدة
 حي الظهراوية بلدية قمار

 أ 105 21 كوينين 39 07
االبتدائية كوينين المدرسة 
 الجديدة

 بلدية كوينين

 أ 106 21 دوار الما  39 15
المدرسة االبتدائية حي أول 

 الجديدة 1954نوفمبر 
 بلدية دوار الما 

 ج 107 21 المقــرن 39 18
المدرسة االبتدائية المجاهد 

 المتوفي أحمد لعرورة
 بلدية المقــرن

 د 108 21 جامعــة 39 28
 970االبتدائية حي المدرسة 

 مسكن الجديدة
مسكن شمال شرق  970حي 

 بلدية جامعــة

 خنشلة 40
 د 109 21 خنشلــة 40 01

 372المدرسة االبتدائية حي 
 مسكن الجديدة

مسكن مقابو الثكنة  372حي 
 العسكرية بلدية خنشلــة

 د 110 21 خنشلــة 40 01
 340المدرسة االبتدائية حي 

 مسكن الجديدة
مسكن طريق فرينقال  340حي 

 بلدية خنشلــة

41 
سوق 
 أهراس

01 41 
سوق 
 أهراس

 د 111 21
المدرسة االبتدائية سوق أهراس 

 الجديدة
 10مخطط شغو األراضي 

 بلدية سوق أهراس
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

41 
سوق 
 أهراس

01 41 
سوق 
 أهراس

 د 111 21
المدرسة االبتدائية سوق أهراس 

 الجديدة
 10مخطط شغو األراضي 

 بلدية سوق أهراس

01 41 
سوق 
 أهراس

 د 112 21
المدرسة االبتدائية سوق أهراس 

 الجديدة
 10مخطط شغو األراضي 

 بلدية سوق أهراس

 تاورة الجديدةالمدرسة االبتدائية  ج 113 21 تاورة 41 08
 06مخطط شغو األراضي 

 بلدية تاورة

 ج 114 21 مداوروش 41 15
المدرسة االبتدائية مداوروش 

 الجديدة 
 06مخطط شغو األراضي 

 بلدية مداوروش

 د 115 21 تيبازة 42 01  
 660المدرسة االبتدائية حي 
 مسكن عمومي  يجاري

 03مخطط شغو األراضي 
 بلدية تيبازة

 بلدية دواودة المدرسة االبتدائية دواودة الجديدة أ 116 21 دواودة 42 04  

 د 117 21 الشعيبة 42 12 تيبازة 42
 600المدرسة االبتدائية حي
 مسكن عدل الجديدة 

مسكن عدل بلدية  600حي 
 الشعيبة

 د 118 21 شرشال 42 14  
 648المدرسة االبتدائية حي 
 مسكن عمومي  يجاري

مسكن عمومي  648حي 
  يجاري بلدية شرشال

 د 119 21 شرشال 42 14  
  452المدرسة االبتدائية حي 

 مسكن عمومي  يجاري الجديدة
مسكن عمومي  452حي 

  يجاري باكورة بلدية شرشال

 د 120 21 الداموس 42 15  
 410المدرسة االبتدائية حي
 مسكن عمومي  يجاري

مسكن عمومي  410حي 
  يجاري بلدية الداموس



 

238 

 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

 د 121 21 مراد 42 16  
 450المدرسة االبتدائية حي 

 مسكن عمومي  يجاري الجديدة
مسكن عمومي  450حي 

  يجاري بلدية مراد

 ب 122 21 فوكة 42 17  
 هنيالمدرسة االبتدائية حي بن 

 الجديدة
 حي بن هني بلدية فوكة

 د 123 21 فوكة  42 17  
 850المدرسة االبتدائية حي 
 مسكن عمومي  يجاري

مسكن عمومي  850حي 
  يجاري بلدية فوكة 

 د 124 21 بواسماعيو 42 18  
 09المدرسة االبتدائية حي 

 شهدا  الجديدة
شهدا  بلدية  09حي 

 بواسماعيو

 د 125 21 العينأحمر  42 19 تيبازة 42
 490المدرسة االبتدائية حي 
 مسكن عمومي  يجاري

مسكن عمومي  490حي 
 يجاري مرالن  بلدية أحمر 

 العين

  21 42 
سيدي 
 غيالس

 د 126 21
 500المدرسة االبتدائية حي

 مسكن عمومي

مسكن عمومي 500حي
 يجاري كرمود بلدية سيدي 

 غيالس

 د 127 21 مسلمون 42 22  
 510االبتدائية  حي المدرسة 

 مسكن عمومي  يجاري الجديدة
مسكن عمومي 510حي

  يجاري بلدية مسلمون
 القطب الجامعي بلدية القليعة المدرسة االبتدائية القليعة الجديدة ب 128 21 القليعة 42 24  

 د 129 21 القليعة 42 24  
المدرسة االبتدائية حي 

مسكن عمومي  320+800
  يجاري

مسكن عمومي  800+320حي 
  يجاري بلدية القليعة
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

 ميلة 43

 ب 130 21 ميلة 43 01
المدرسة االبتدائية المجاهد 

 بوفامة محمود 
 بلدية ميلة

 ب 131 21 ميلة 43 01
االبتدائية الشهيد خلف المدرسة 
 ب عمار

 القنازع بلدية ميلة

03 43 
شلغــوم 
 العيد

 ج 132 21
المدرسة االبتدائية المجاهد 

 مصنف يوسف 
 حي بوقرانة بلدية شلغــوم العيد

23 43 
ترعي 
 باينان

 ج 133 21
المدرسة االبتدائية حي باردو 

 الجديدة
 حي باردو بلدية ترعي باينان

30 43 
عين 
البيضا  
 حريش

 ج 134 21
المدرسة االبتدائية الشهيد فياللي 

 مسعود 
حي السداري بلدية عين 

 البيضا  حريش

 د 135 21 عين الدفلى 44 01  
المدرسة االبتدائية بوررقة 
 عبدب المدعو عبدب البحار

ري الجديد الشالل ضالقطب الح
 بلدية عين الدفلى

44 
عين 
 الدفلى

 د 136 21 الدفلىعين  44 01
المدرسة االبتدائية أمبارك عبد 

 ب

مسكن عمومي  1580حي 
 1 يجاري بقوادري الشالل 

 بلدية عين الدفلى

 د 137 21 عين الدفلى 44 01  
المدرسة االبتدائية برحمون 

 الطيب

مسكن عمومي  1580حي 
 2 يجاري بقوادري الشالل 

 بلدية عين الدفلى
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

 د 138 21 عين الدفلى 44 01  
المدرسة االبتدائية باركي عبد 

 القادر
 حي خياط بلدية عين الدفلى

  04 44 
خميس 
 مليانة

 د 139 21
المدرسة االبتدائية بن أرقية 

 بولنوار
الدردارة بلدية مسكن  950حي 

 خميس مليانة
 عين الصمات بلدية العامرة المدرسة االبتدائية قرون محمد ب 140 21 العامرة 44 08  

44 
عين 
 الدفلى

 حي العبابســــة بلدية بوراشد المدرسة االبتدائية تايب العربي ب 141 21 بوراشد 44 09

 د 142 21 جندل 44 12  
المدرسة االبتدائية األخوين 

 الشهيدين بن قطيب
القطب السكني الجديد بلدية 

 جندل

  32 44 
تاشتة 
 زقاغة

 بلدية تاشتة زقاغة بالمدرسة االبتدائية محاج علي ب 143 21

  32 44 
تاشتة 
 زقاغة

 ب 144 21
المدرسة االبتدائية كاف الدير 

 الجديدة
 سوق االثنين بلدية تاشتة زقاغة

 النعـامة 45

 د 145 21 مشرية 45 02
المدرسة االبتدائية خيدي عبد 

 القادر 
مسكن عمومي  1990حي

  يجاري بلدية مشرية

03 45 
عين 
 الصفرا 

 المدرسة االبتدائية قندوسي ميلود  د 146 21
مسكن عمومي  800حي

  يجاري بلدية عين الصفرا 

 بلدية مغرار المدرسة االبتدائية مغرار الجديدة ج 147 21 مغرار 45 06
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

46 
عين 
 تموشنت

01 46 
عين 
 تموشنت

 د 148 21
المدرسة االبتدائية بوشيخي 

 قويدر
 بلدية عين تموشنت

 د 149 21 العامرية 46 19
المدرسة االبتدائية حي 

مسكن  200+  200+400
 الجديدة

مسكن 200+  400+200حي 
 بلدية العامرية

20 46 
حاسي 
 الغلة

 أ 150 21
المدرسة االبتدائية حاسي الغلة 

 الجديدة
 دوار القيطنة بلدية حاسي الغلة

25 46 
ولهاصة 
 الغرابة

 ب 151 21
المدرسة االبتدائية ولهاصة 

 الغرابة الجديدة
 رشقون بلدية ولهاصة الغرابة

27 46 
األمير عبد 
 القادر

 ب 152 21
المدرسة االبتدائية األمير عبد 

 القادر الجديدة
 بلدية األمير عبد القادر

 د 153 21 غليزان 48 01  
المدرسة االبتدائية حي 

مسكن عمومي  500/3000
  يجاري الجديدة

مسكن  500/3000حي 
عمومي  يجاري برمادية بلدية 

 غليزان

 د 154 21 غليزان 48 01 غليزان 48
المدرسة االبتدائية المجاهد 

 عمراني محمد

مسكن  500/3000حي 
عمومي  يجاري برمادية بلدية 

 غليزان

  03 48 
بلعسو 
 بوزقزة

 ب 155 21
المدرسة االبتدائية الشهيد شليحة 

 محمد 
 بلدية بلعسو بوزقزة
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 )تابع(الملحق 

رمز 
 الوالية

 الوالية
رمز 
 البلدية

 البلدية
رقم 

التعريف 
 الوطني

 العنوا  تسمية المؤسسة النوت

 د 156 21 الحمادنة 48 07  
المدرسة االبتدائية الشهيد سليمان 

 الطاهر 

مسكن عمومي  860حي

  يجاري بوركبة بلدية الحمادنة

 د 157 21 المطمر 48 17 غليزان 48
المدرسة االبتدائية المجاهد دوبة 

 عبد القادر
مسكن عمومي  519حي

 المطمر يجاري بلدية 

  26 48 
وادي 
 الجمعة 

 د 158 21
المدرسة االبتدائية المجاهد زيان 

 محمد
 بلدية وادي الجمعة 

 د 159 21 بن داود 48 35  
المدرسة االبتدائية المجاهد 

 بطاهر عبد القادر
 بلدية بن داود
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 الشعبيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

 وزارة التربية الوطنية

 األمين العا 

  .2021و.ت.و/أ.ع//169 :الرقم

                                                                                  

 : السيدات والسادة

 .مديرو التربية بالواليات  -

مديرو المؤسااااسااااات العمومية تحت   -

 .الوصاية

الوطنياااة لتكوين ماااديرو المعااااهاااد   -

 .مولفي التربية

 

 ي ترشوووووويد النفقات ف ف الموضوووووووت

 .العمومية والتحكم فيها

 

 األول الوزير الساااااايد تعليمة:  المرجع

 .2021جانفي  5المؤرخة في  08 رقم

 

تطبيقااا لتعليمااة الساااااايااد الوزير األول 

المشاااااااار  ليها في المرجع، ومن أجو 

ضاااااامااان الحفااال على االسااااااتاادامااة 

الميزانياتية المعتمدة واالسااااااتمرار في 

تنفيذ مسااااعى ترشاااايد النفقات العمومية 

بف الحكومة في مخطط  لذي التزمت  ا

كو فيما يخصف،  ،دعو الجميعأعملها، 

ود الجهف مع متطلباتف ودعم  لى التكيّ 

 المبذولة من أجو تحقيقف.

 

الوضااااااع  نّ وعلياااف بجااادر التاااذكير أ

ياتي الحالي يتطلب مشااااااااركة  الميزان

 نيرييوالمساااجميع اسمرين بالصااارف 

العموميين، من اجاااو تسااااااايير أكثر 

عقالنية في االعتمادات الموضااااااوعة 

تحت تصاارفهم، و عطا  عناية خاصاة 

بالنفقات في اتجاه تقليصاااااها بأكبر قدر 

وهو ما يسااااااتدعي اتخاذ جملة ممكن، 

من التدابير والترتيبات الضرورية من 

نفقات العمومية والتحكم الأجو ترشاااايد 

  التعليمة.فيها وهو موضوع هذه 

 

ن التحكم في إفي هاااذا الساااااايااااق، فااا

التوازنات الميزانياتية يساااتلزم تساااييرا 

ديناااميكيااا وفعاااال، في لااو مسااااااعى 

يضمن النجاعة والتحلي بأكبر قدر من 

لصاااارامة في تساااايير المخصااااصااااات ا

المالية الممنوحة لمصااااااالحكم، والتقيد 

بشااااااااادة باااالنصااااااوص التشااااااريعياااة 

والتنظيميااة، الساااااايمااا تلااك المرتبطااة 

بتطبيق النظام المحاسبي والمالي. بهذا 

الخصااااااوص، فأنني أدعوكم، كو فيما 

يخصاااف، الساااهر على التسااايير المثالي 

تحااات  لموضاااااااوعاااة  لالعتماااادات ا

ة التدابير المالئمتصااارفكم، واتخاذ كو 

فقاااات  ن ل في ا حكم  ت ل لى ا مياااة   لرا ا

على ما  وتقليصااااها من خالل الحرص

 يلي :

 وذلك المصووووووالح، تسوووووويير تكاليف -1

 السوووووهر مع تب ير كل من الحد قصووووود

 المرتبطوووة التكووواليف تقليص عل 

 والهاتف والماء، الكهرباء، باستهال 

 تفضوووووويل خالل من والمحمول، الثابت

 إل  األخير، لهوو ا بووالنسووووووبووة اللجوء

 ف المسبق للدفع الجزافية العمليات

طااار، وجااب التقلي  في اإلفي هااذا 

األعبا ، خاصااااااة المتعلقة باسااااااتخدام 

)انترنااات، الهااااتف،  بعض الخااادماااات

الكهرباااا ، الماااا ، المكيف الهوائي، 

التدفئة..( والمنتجات ذات االساااااتهالك 
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المتكرر )الورق والمطبوعاااات( من 

وعليااف، يجاادر طرف المسااااااتخاادمين. 

التنبيف على ضاااااارورة محاربة التبذير 

في الوساااااائو المساااااتعملة في تسااااايير 

المصالل والعمو على ترشيد استهالك 

الطاقة باتخاذ تدابير عملية والتي هي 

 مسؤولية الجميع.

أما بالنساابة للمؤسااسااات التعليمية فانف  

يتعين على مسااايري هذه المؤساااساااات 

 اتخاذ التدابير التالية:

الجميع بضرورة االقتصاد تحسيس  -

 عمالو في اسااااااتهالك الطاقة )حراس

 أساتذة وتالميذ(و مولفونو

تشااغيو اإلنارة الخارجية للمؤسااسااة  -

ي تبذير فالبالقدر الضاااااروري وتفادي 

اسااااتهالك الطاقة الناجم عن اسااااتعمال 

 اإلنارة داخو األقسام والمحالت ليال.

تصليل األعطاب المتعلقة بتسربات  -

 أوانها.المياه في 

 عقلنة استعمال التدفئة المركزية. -

 

 بووتوونووظوويووم الوومووتووعوولووقوووة الوونووفووقوووات -2

 الدراسية واأليا  والندوات المؤتمرات

 ف اإلدارة منشآت استعمال خالل من

في  طااار ترشاااااايااد النفقااات العموميااة 

واالسااااااتغالل األمثااو للموارد الماااليااة 

المتااااحاااة، وتااادعيماااا للتوجاااف الجااادياااد 

يا للحكومة، وتماشللسياسة االقتصادية 

مع التطورات التكنولوجية الحاصاااااالة 

 على مستو  قطاع التربية الوطنية.

ن النااادوات والملتقياااات والااادورات إفااا

التكوينية ساااوف تعتمد معظمها طريقة 

التحاضااااار المرئي عن بعد، لتساااااهيو 

حركة المعلومة وساااااارعة  يصاااااااالها 

وضاااااامان فعالية اتخاذ القرارات وكذا 

لاامصااااااااااريااف الااتااحااكاام األنااجااع فااي ا

المخصصة لهذه العمليات، ماعدا الحد 

األدنى منهااا الااذي يتطلااب الحضااااااور 

الضاااروري ألساااباب خاصاااة بالنسااابة 

لاالااماالااتااقااياااات والاانااادوات، وأخاار  

 بيداغوجية بالنسبة للدورات التكوينية. 

 

 رتقتصوووو يجعلها بما الوقود، نفقات -3

 لضوووما  الضوووروري األدن  الحد عل 

 ف اإلدارات سير بسن

تطبيقا للتعليمة الصاااادرة عن مصاااالل 

المؤرخة في  3418وزارة المالية رقم 

وكاااذا المرسااااااوم  2020 جويلياااة 8

 16 المؤرخ في 78-03التنفيااذي رقم 

يحدد شااروط اقتنا  الذي  2003 أفريو

واسااتعمالها لحاجات  ساايارة شااخصااية

المصاااااالحة، وتماشاااااايا مع المساااااااعي 

الرامية  لى تجسيد كو آليات النصوص 

التنظيمية المحددة الستعمال السيارات 

اإلدارية المخصاااصاااة للمصااالحة، من 

خالل االسااااااتمرار في تنفياذ مسااااااعى 

ترشااايد النفقات العمومية الذي التزمت 

بف الحكومة في مخطط عملها، سااااالف 

 الذكر.

 

ما  كو في هذا المسااااااعى، ادعوكم،  في 

 طالضااابيخصااف، السااهر على التساايير 

تحااات  لموضاااااااوعاااة  لالعتماااادات ا

تصرفكم، والموجهة خصيصا لتغطية 

النفقات الناتجة عن استعمال السيارات 

حيث  اإلدارية المخصااصااة للمصاالحة، 

يجب أن ها، لتنبيف أن اسااااااتعماليجب ا

يقتصاااااار حصاااااارياااا على حااااجاااات 
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فين واألعوان المصاااااالحة، وأن المول

الذين اسااااااتفادوا من قر   نالعموميي

القتنا  سااايارة خاصاااة في  طار أحكام 

فياااذي رقم  ن ت ل مرساااااااوم ا ل  03-78ا

فهم مساااااااتثنون من  .ذكور آنفااااماااال

وعليف، فإن . اسااااتعمال هذه الساااايارات

تجااااوز محتماااو في االسااااااتعمااال  أي

الالمشروع للسيارت اإلدارية، سيؤدي 

نة بالخزيبالضرورة  لى  لحاق الضرر 

العمومية، ويمكن تصاااااانيف هذا الفعو 

على أنااف اسااااااتعمااال غير مشااااااروع 

للممتلكااات العموميااة، وهااذا وفقااا لمااا 

أشااااارت  ليف تعليمة وزارة المالية رقم 

وكذا التعليمة  الساااااااالفة الذكر. 3418

في الصاااادرة عن مصاااالحي المؤرخة 

والمتعلقة  1008رقم  2020سبتمبر  6

رياااة بااااسااااااتعماااال السااااااياااارات اإلدا

 المخصصة للمصلحة.

 

من جهاااة أخر ، تشاااااااكاااو حظيرة 

السااااااياااارات أهم محااااور الممتلكاااات 

المحلية المستهلكة للطاقة، مشكلة بذلك 

على ميزانياات اإلدارات  اًكبير اًعاب 

العمومياااة وعلياااف، وجاااب التحكم في 

نفقات حضااااايرة السااااايارات وذلك من 

يو  خالل مبااشاااااارة تنفياذ برناامج تحو

النفطي الساااائو، وفقا  واساااتخدام الغاز

يماااات  عل ت ل في ا محاااددة  ل لألهاااداف ا

 الوزارية الموجهة في هذا الشأن.

 

في هذا السااااااياق، تجدر اإلشااااااارة  لى 

مساااعى الوزارة  لى االنتقال التدريجي 

من اساااااتعمال السااااايارات بالوقود  لى 

السااااايارات بوقود غاز البترول المميع 

)ساااااايرغاااز(،  ن هااذا اإلجرا  يااأتي 

ج قات الوقود كخطوة من أ و تقلي  نف

 بأكبر قدر ممكن. 

 بالخرجات المرتبطة المصووووووواريف -4

 تشوووكيالت تقليص خالل من الميدانية،

 نقلال وسووائل وتفضوويل المعنية الوفود

 ف الجماعي

قصد التقليو والتقلي  من المصاريف 

المرتبطاااة باااالخرجاااات الميااادانياااة، 

والمرتبطة أساااااااسااااااا بالنفقات المتعلقة 

بااالزيااارات المياادانيااة للمسااااااؤولين أو 

الوفود الرسااامية، السااايما تلك المتعلقة 

باااالجتماااعااات وجلسااااااااات العمااو مع 

بهذا ر سااااااا  المصااااااالل التابعة لكم، 

داية بيجدر التنبيف أنف سوف يتم الصدد 

تنظيم  2021من الساااانة المالية الحالية 

االجتماعات وجلسااااات العمو المرتقبة 

وفق تنسااااايق منظم ومنساااااجم يتم على 

مسااتو  مصااالل اإلدارة المركزية من 

خالل برناااامج زمني منظم يضاااااامن 

حضااااور جميع المعنيين في نفس اليوم 

لتاااأكياااد على حضاااااااور رئيس  مع ا

ون د المصاااالحة المعنية باالجتماع فقط

 واه.  س

 

، وبخصاااااوص قما ساااااب ضاااااافة  لى 

تنزيووول نفقوووات المسوووووووتخووودمين إل  

لهوا ، وكاإجرا  مسووووووتويوات يمكن تحم 

لهذه العملية ومن أجو التوجيف األمثو 

ر السهكم لالعتمادات المالية، نطلب من

على القياااام بعملياااات اساااااااترجااااع 

االعتماااادات الماااالياااة النااااجماااة على 

مختلف العملياااات الساااااايماااا العطاااو 

 وتقاااعااد بعض المولفينالمرضاااااايااة 
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، وذلك بصفة دورية والحاالت األخر 

كو ثالثة أشهر ابتدا  من السنة المالية 

، على أن يتم اسااااتغالل 2021الجارية 

هاذه المباالغ الماالياة المسااااااترجعاة في 

تمويااو نفقااات المسااااااتخاادمين والتكفااو 

بااالمخلفااات الماااليااة للمولفين الجاادد 

 والسنوات سابقة. 

 

التذكير أن ترشاااايد وفي األخير، يجدر 

اإلنفاق يتضمن ضبط النفقات، و حكام 

الرقااابااة عليهااا، وتجنااب النفقااات غير 

الضااااااروريااة، ومحاااولااة االسااااااتفااادة 

ية  القصااااااو  من الموارد االقتصااااااااد

والبشاااااارية المتوفرة، وبالتالي  ينبغي 

ية بصاااااارف  ئات المعن على جميع الهي

النفقات العمومية ومن ضمنها مسيري 

من آمرين  المؤسااااااساااااااااات التربوياااة

بالصاااااارف ومقتصااااااادين أن يلتزموا 

بااتااطاابااياق الااقااوانااياان والااتشااااااارياعاااات 

والنصااااااوص التنظيميااة المعمول بهااا 

فيما يخ  النفقات العمومية واألمالك 

الوطنية وقانون الصاااااافقات العمومية 

والقاااانون التوجيهي للتربياااة ومختلف 

م التنفيذية المفساااارة والمكملة المراسااااي

 .اله

 

 اإلدارة سااامات من ،معروف هو كماو

 دالجياااّ  التحكم والفعاااالاااة النااااجحاااة

مال في والمجدي عام، اسااااااتعمال ال  ال

  عدي الذي القطاع لخصوصية واعتبارا

 

 

 

 

 الاادولااة، ميزانيااة صاااااارف مواقع أول

نف أعلمكم  مغيرك من أكثر عليكم تقع أ

 كو ترشاااااايد على السااااااهر مسااااااؤولية

 دائاارة فااي تااادخاااو الااتااي الااناافااقاااات

 مظاهر كو ومحاربة اختصااااااصاااااكم،

 يالت الساااالبية والساااالوكيات اإلسااااراف

 ةالميزاني على ب خر أو بشااااكو تتداعى

 كمااا تسااااااييرهااا، القااانون خولكم التي

  ساااااادا  السااااااياق هذا في عليكم يتعين

 والمناااسااااااباة الضااااااروريااة التعليمااات

 مديرو السااايما المختصاااة لمصاااالحكم

 التربويااة المؤسااااااسااااااااات ومساااااايرو

 ربية،الت رييلمد بالنساابة والمقتصاادين

 سااابةبالن بالصااارف الثانويين ولآلمرين

 تحت العمومية المؤساااااساااااات لمديري

 مسااااؤوليتكم تحت الواقعين الوصاااااية،

 ييرالتسااا في أدائهم تحساااين على لحثهم

 .المالي

 

 للتطبيقالالزماااة  العنااااياااة كاااو وليأُ 

 صارم لمحتو  هذه التعليمة.ال

 

جماد  الثانية عام  7 حرر بالجزائر في

 .2021جانفي سنة  21الموافق  1442

 

 العا  األمين

بوعزة صديق بوبكر
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