
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية
 مديرية التربية لوالية البليدة



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية
 مديرية التربية لوالية البليدة

 نشاطات  مصالح المديرية

البطاقة الفنية للقطاع   

هيــــكلة  مديرية التربية   



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية
 مديرية التربية لوالية البليدة

مديرية التربية  هيكلة  

 مديرة التربية

االتصال وخلية اإلعالم   األمـــانة الخاصة 

 األمـــــانة العـــــامة

 مصلحة 
 الموظفين

 مصلحة
 التنظيم
 التربوي

 مصلحة المالية
 و الوسائل 

 مصلحة التكوين
 و التفتيش

 مصلحة البرمجة 
 و المتابعة

 مصلحة
 االمتحانات 
 و المسابقات 

مصلحة تسيير 

نفقات 
 المستخدمين

المصالح الخارجية   

المدرسية ضةرابطة ريا   المدرسي  مركز التوجيه 

 و المهني
المطاعم المدرسية مفتشية  



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية
 مديرية التربية لوالية البليدة

البطاقة الفنية للقطاع   

مؤسسوو ر ةفيوو ةيع وط أرفت  و   556يتوفر  طاو ا ترت ة وو ةف يوو ترة  وى    و  ( أ•

 :مفز و ك رت ري

 .ترسك نمى سو مغ قو ةسةب  ي    14+تةتىتئ ومى سو  365•

 .متفساو 143•

 .ث نفيو 47•

ة ووو    131072ر ع ووو تي روووي ألع وووط تمروووفت  مووو  ا  271730كعووو  ياوووا ترقاووو ا   •

 :مفز  ن ك رت ري

 .ر ع  تي ري ترت ة و ترتحا  يو 8481ر ع  تي ري ترتع  ا ت ةتىتئي و  135720•

 .ر ع  تي ري ترتع  ا ترعتفسط 86666•

 ر ع  تي ري ترتع  ا ترث نفي 40863•



  بها يتمدرسحجرة دراسية مستعملة   4019 بها .ابتدائيةمدرسة  365يحتوي قطاع التربية بالوالية على •

فوجاً تربوياً  3898موزعين على  % 47,65 بـبنات بنسبة مشاركة للبنت مقدرة  63781تلميذاً منهم    133826

الدوام بحيث بلغ معدل  .فوجاً  305تلميذاً في التربية التحضيرية موزعة على  8673و  .الفوج/تلميذ 34أي بمعدل 

 .القسم / تلميذ 38وبلغت نسبة احتالل القسم في التعليم االبتدائي  .1,1= 

 مقعد 160760= المتوفرة  البيداغوجيةالمقاعد عدد •

ً  4708 =التربوي  للتأطيربالنسبة •  معلما

 .مديراً  365 =اإلداري  التأطير•

 معلم/تلميذ 28 التأطيرنسبة •

 .% 98,84سنوات  6لفئة  التمدرسنسبة •

 % 0,33= المدرسي نسبة التسرب •

 % 91.55= نسبة النجاح في امتحان شهادة نهاية مرحلة التعليم االبتدائي•

تلميذاً أي بنسبة استفادة مقدرة  73500مطعماُ مدرسياً يستفيد من خدماتها  190يتوفر قطاع التربية على : اإلطعام •

 . % 54,92:  بـ

 .% 94,90=    2015النجاح في امتحان نهاية مرحلة االبتدائي دورة نسبة •
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 :الوالئيـــــةالتقنيــــة  البطاقـــة

 :ترتع  ا ت ةتىتئي•



 بها يتمدرسحجرة دراسية  2454 بها    .متوسطة  143كما يتوفر القطاع في هذه المرحلة من التعليم على 

فوجاً تربوياً أي  2620موزعين على  % 49 بـبنات أي نسبة مشاركة البنت مقدرة  42744تلميذاُ منهم  86891

 .القسم/تلميذ 36 بـالفوج وبمعدل شغل القسم مقدر / تلميذ  33بمعدل 
 مقعد 94800= المتوفرة  البيداغوجيةعدد المقاعد 

 أستاذاً  4319 =التربوي  للتأطيربالنسبة 
 أستاذ/تلميذ 20=  التأطيرنسبة 
 .% 91,65 =سنة  15- 6لفئة  التمدرسنسبة 

 .% 7.99= المدرسي نسبة التسرب 
 % 60.84= م .ت.شنسبة النجاح في 

: بـأي بنسبة تغطية مقدرة  .تلميذاً  13600داخلي بالمتوسط يستفيد منه ½ نظام  40يتوفر القطاع على : اإلطعام

15.65%. 
 .% 67.60=  2015نسبة النجاح في امتحان شهادة التعليم المتوسط  دورة 
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 :الوالئيـــــةالبطاقـــة التقنيــــة 

  :المتوسطالتعليم 



 :التعليـم الثانوي( 
  بها يتمدرسحجرة دراسية  1151 بهامغلقة بسبب الترميم،  1ثانوية منها   47كما يضم التعليم الثانوي  

فوجاً تربوياً  1210موزعين على  .%57,81 بـبنات أي بنسبة مشاركة مقدرة  23930تلميذاً منهم  41391

 .القسم/تلميذ 36 بـالفوج ونسبة شغل القسم مقدرة /تلميذ 34أي بمعدل  
 مقعد 47820 =المتوفرة  البيداغوجيةعدد المقاعد 

 .أستاذاً  2575= التربوي  التأطير
 .أستاذ/ تلميذ 16=   التأطيرنسبة 
 .% 86.71= سنة  19-16لفئة  التمدرسنسبة 

 .% 11,20= المدرسي نسبة التسرب 
:  بـتلميذاً، أي بنسبة تغطية مقدرة  17200داخلي يستفيد منه ½ نظام  43يتوفر التعليم الثانوي على : اإلطعام

41.55 %. 
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 :الوالئيـــــةالبطاقـــة التقنيــــة 

 :الثانويالتعليـم  
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 مكتب التعليم اإلبتدائي
من مهام هذا المكتب تسيير ملفات الموظفين التربويين و متابعة مسارهم المهني من حيث التوظيف بمختلف 

 .اإلدماج و خريجي المدرسة العليا لألساتذة, أنواعه المسابقات

   2015/2016نش ر   ترعكتب خالل ترس و ترى تس و 

 :أستاذ موزعين على أربع مقاطعات 4305يقوم موظفي المكتب بتسيير 

 .بوفاريكمقاطعة •

 .مقاطعة األربعاء•

 .مقاطعة البليدة•

 .العفرونمقاطعة •

  هذه المقاطعات تشرف على متابعة ملفات الموظفين لمختلف الرتب التربوية في

 ترعىد تر رب

 1607 أستاذ مكون

 392 أستاذ رئيسي 

 2241 أستاذ المدرسة اإلبتدائية

 64 معلم المدرسة اإلبتدائية

 01 معلم مساعد
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 مكتب التعليم اإلبتدائي

 الترقيات .
   12/10/2015 المؤرخة في 003 الترقية في إطار تنفيذ أحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 

 :التعليمة تم تأهيل في إطار تطبيق هذه 
  

 اإلبتدائيأستاذ مكون في التعليم  157
 اإلبتدائيأستاذ رئيسي في التعليم  09
  

 الترقية في الدرجات
  12إلى الدرجة  01أستاذ في مختلف الدرجات من الدرجة  2807قام المكتب خالل السنة الدراسية بترقية 

II. 04و  03في إطار التعليمة  دماجإلا 
 609 بتدائيةإلأستاذ مكون في المدرسة ا

 األثر  الرجعي 2014 جويلية 06 المؤرخة في 004تنفيذ التعليمة 
 424 بتدائيةإلأستاذ رئيسي في المدرسة ا
 1178 بتدائيةإلأستاذ مكون في المدرسة ا
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 ينقسم المكتب إلى التعليم الثانوي و المتوسط 
 مكتب التعليم المتوسط

التأهيل لمختلف , اإلدماج, الترقية, يقوم المكتب بتسيير أساتذة التعليم المتوسط من حيث مسارهم المهني التوظيف
 :الرتب التالية

  

 مكتب التعليم المتوسط و الثانوي

 ترعىد تر رب

 1448 أستاذ مكون

 514 أستاذ رئيسي 

 1818 أستاذ التعليم المتوسط

 220 أستاذ التعليم األساسي
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 12/10/2015المؤرخة في  003تم تأهيل في إطار التعليمة الوزارية المشتركة رقم  :لترقيات ا 
 أستاذ مكون في التعليم المتوسط 352
 أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط 143
  (مهني إمتحان)المتوسط أستاذ رئيسي في التعليم  17
 الترقية في الدرجات .2

 أستاذ التعليم المتوسط مكون و رئيسي 1389قام المكتب خالل السنة الدراسية بترقية 
II. 04و  03في إطار التعليمة  دماجإلا 

 976أستاذ مكون في التعليم المتوسط 
 146أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط 

 األثر  الرجعي 2014 جويلية 06 المؤرخة في 004تنفيذ التعليمة 
 142أستاذ مكون في التعليم المتوسط 

 76أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط 
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خر على تسيير آلتم استحداث هذا المكتب من أجل التحكم في تسيير أساتذة التعليم الثانوي الذي يشرف هو ا
 :أستاذ موزعين على الرتب التالية 2218

  

 التعليم الثانوي 1
 

 ترعىد تر رب

 595 أست ذ مكفن

 458 أست ذ  ئ سي 

 1149 أست ذ ترتع  ا ترث نفي

 01 أست ذ رق ي ري ترث نفيو  ئ س و شو 

را رقس ا ترعكتب إر  أ ةط مق رع   يش ف       مفظف ن من م  م ا ضةط ترفضع    تإلدت يو مت ةعو ترع ف   

   .ترع   و تإلمتح ن  من ح ث ترت ط و ري ترى أل   و تر رب و ترتأ  ل و 
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   12/10/2015 المؤرخة في 003 الترقية في إطار تنفيذ أحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم•

 تم تأهيل في تطبيق هذه التعليمة 

 111أستاذ مكون في التعليم الثانوي •

 102أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي •

 40أستاذ تقني في الثانوية رئيس ورشة تم ترقيتهم إلى أستاذ التعليم الثانوي ثم إلى مكون و عددهم •

 الترقية في الدرجات .2

ترقية أستاذ التعليم الثانوي في مختلف الدرجات و هذا بعد الترقية إلى  806أنجز المكتب خالل السنة الدراسية 

 .مكون و رئيسي

II. 04و  03ري إر   ترتع  عو  دم جإلت 
 47أستاذ مكون في التعليم الثانوي •

كانت من  2014المهني لهذه الرتبة سنة  اإلمتحانأستاذ رئيسي في التعليم الثانوي تم تسويتهم بعد نجاحهم في  57•

  .العالقةبين الوضعيات 
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 مكتب اإلداريين و العمال
 
يشرف هذا المكتب على تسيير الموظفين اإلداريين لمختلف الرتب و العمال لمختلف األصناف و المستويات  

 :التاليةموزعة على األبواب  4879و عددهم 

 ترعىي يو ترعتفسط ترث نفي

  ع ل إدت يفن  ع ل إدت يفن  ع ل إدت يفن

697 778 1643 1484 254 23 
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 الترقيات 1.
 
 

 إداري لمختلف الرتب من الدرجة  1234الترقية في الدرجات قام المكتب بترقية .
 12إلى الدرجة  0
 للزوال يلةآلالترقية في الرتب ا.2

 تر طا تر رب تآلي و ر زوتل  رةو ترت ط و ترعىد

 01 مساعد محاسب محاسب إداري 01

 02 مساعد المصالح االقتصادية مساعد رئيسي للمصالح االقتصادية 15

 03 مساعد التربية مساعد رئيسي للتربية 67

 04 مساعد رئيسي للتربية مشرف التربية 518

 05 عون تقني للمخبر معاون تقني للمخبر 02

 07 معاون تقني للمخبر ملحق بالمخبر /

 08 ملحق بالمخبر ملحق رئيسي للمخبر 01

 09 عامل مهني من الصنف األول عامل مهني خارج الصنف 05

 10 عامل مهني من الصنف الثاني عامل مهني من الصنف األول 08

 11 عامل مهني من الصنف الثالث عامل مهني من الصنف الثاني 32

 12 سائق سيارة من الصنف الثاني سائق سيارة من الصنف األول 02

 ترعيعـــــــــــــــــــفا 651
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II. التوظيف المباشر 
 

 
   215لمختلف المستويات و التعاقد الجزئي  2015توظيف المتعاقدين لسنة 

 عون إداري  22•

 عون حفظ بيانات  15•

 مساعد وثائقي 02•

 لىآلتقني في اإلعالم ا 03•

 مشرف التربية 68•

نائب مقتصد 30  

مقتصد 10  

مستشار التوجيه المدرسي 20   
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II. التوظيف المباشر 
 

 المهنية اإلمتحانات                                    
 مستشار رئيس للتربية 04
 ناظر ثانوية 04
 عون إدارة رئيسي 03
 كاتب 04

 اإلختياريةالترقية                                   
 ناظر ثانوية 06
 مقتصد رئيسي 03
 مستشار التربية 14
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 مكتب التأشيرة
 
 

 :يقوم بتأشير مختلف الوضعيات منها

التعيينات للموظفين الجدد الناجحين في مختلف •

 .المسابقات

 .الكفالة•

 .إستيداعالرجوع بعد حالة •

 .إنتدابالرجوع بعد •

 .إعادة إدماج بعد عطلة مرضية طويلة المدى•

 .إعادة إدماج بعد إنهاء المهام•

 .إعادة إدماج بعد التسريح•

 .إعادة إدماج بعد التنزيل•

 .التعيين على منصب عالي•

 .تحرير المناصب•

 .إنهاء المهام•

 .اإلنتداب
 .التسريح
 .اإلستقالة

 .الوفاة
 .عطلة مرضية طويلة المدى

 .إلغاء القرارات
 .النقل أو الخروج من الوالية

 .اإلحالة على القاعد
 .و تعويض الخبرة المهنية الترسيمات

إنجاز المخطط السنوي و المتكون من 

لقد تم إنجازه بمصلحة  .07إلى  01الجدول 

الوظيفة  مفتشيةالموظفين و دراسته مع 
 .العمومية

 مالحظة
نظرا لكثافة األعمال بمصلحة الموظفين المتعلقة بالتأشيرة و قصد تذليل هذه الصعوبات     

العمومي من األجدر فتح مكتب لهذه  الوظيفالمتمثلة في التنقل يوميا إلى المراقب المالي و 
   .التربيةالهيئات بمقر مديرية 

 .الوظيفة العمومية
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من مهام هذا المكتب التكفل بملفات التقاعد للموظفين قصد إيداعها بالصندوق الوطني للتقاعد و متابعة هذه العملية على مستوى مصلحة 

   .الكاملالموظفين من أجل تصفية هذه الملفات قبل الدخول المدرسي من كل سنة بما فيها التقاعد المسبق و النسبي و 
أما فيما يتعلق بالمنازعات فإن المكتب يتابع مختلف القضايا المطروحة على مستوى العدالة و عقد المجالس التأديبية كما يحددها منشور  

 .كما يقوم المكتب بضبط حصيلة المنازعات على مستوى القطاع بالوالية من أجل الفصل و البث فيها  .العمومي الوظيف
  
 :موظف على التقاعد موزعين على األطوار التالية 1073تم إحالة   

 مكتب التقاعد و المنازعات

 ترعىد تراف 

 401 اإلبتدائي

 266 المتوسط 

 145 الثانوي

 261 مختلف الرتب 
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تتكون مصلحة التنظيم التربوي حسب الهيكل التنظيمي لمديرية التربية من 

 :ثالثة مكاتب هي

 .مكتب التعلم األساسي•

 .مكتب التعليم الثانوي•

 .مكتب النشاط الثقافي والرياضي•

 :فيما يلي 2016/  2015تمثلت نشاطاتها خالل السنة الدراسية 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية
 مديرية التربية لوالية البليدة

 التنظيم التربوي مصلحة

   2015/2016متابعة انطالق الدخول المدرسي : أوال

، قمنا بتوزيع جداول على التمدرسزيادة على المشاركة في الخلية المنصبة على مستوى مديرية التربية الستقبال التالميذ وأوليائهم فيما يتعلق بقضايا 

 :يليالمؤسسات التعليمية ومفتشي المقاطعات بغية ضبط معطيات الدخول المدرسي والتي كانت كما 

 (366عدد المدارس )االبتدائي التعليم •

 التربوي التأطيرمناصب  األفواج التربوية

 5السنة  4السنة  3السنة  2السنة  1السنة 
التعليم 

 المكيف

الماكثين 

في 

 المستشفى

 المجموع فرنسية/ل عربية/ل المجموع

 4501 543 3958 3967 01 24 716 788 829 840 769 العدد

 135720 06 321 23111 26740 28692 29826 27024 التالميذ

 التعليم التحضيري

 عدد المدارس المعنية
عدد أفواج التربية 

 التحضيرية

نسبة التغطية بالنسبة 

 للمدارس

 التربوي التأطير

222 311 60.66 311 

 58.26 8481 عدد التالميذ



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية
 مديرية التربية لوالية البليدة

 التنظيم التربوي مصلحة

 التعليم الخاص
تم فتح أقسام لفئة األطفال ذوي االحتياجات الخاصة بالتنسيق مع مديرية النشاط االجتماعي والتضامن وكذلك  مع الجمعية 

 .تريزومياإلدماج مرضى  الوالئية
 المعاقين ذهنيا

في إطار االتفاقية المبرمة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التضامن والنشاط االجتماعي وقضايا المرأة, حيث تم عقد عدة 

المشتركة المنصبة على مستوى مديرية التضامن والنشاط االجتماعي لضبط قائمة األطفال المصابين  الوالئيةاجتماعات للجنة 
 .بإعاقة ذهنية خفيفة المؤهلين لاللتحاق بهذه األقسام

 نوع اإلعاقة عدد األفواج عدد التالميذ المدرسة المستقبلة للقسم الخاص الرقم

 ذهنية خفيفة 02 15 مدرسة زعبانة أحمد      البليدة 01

 ذهنية خفيفة 02 20 مدرسة محمد بن يمينة    أوالد يعيش 02

 ذهنية خفيفة 01 06 مدرسة العربي التبسي     بوفاريك 03

 ذهنية خفيفة 02 19 بوقرة بوقنداقجيمدرسة األخوين  04

 ذهنية خفيفة 02 09 مدرسة غربو محمد       األربعاء 05

 ذهنية خفيفة 02 14 مدرسة عمارة محمد       العفرون 06

 10 83 المجموع 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية
 مديرية التربية لوالية البليدة

 التنظيم التربوي مصلحة

 األقسام الخاصة بضعيفي السمع
 08وهو يضم   بوالعيدوتم نقله هذه السنة إلى مدرسة بن  الجياللي بونعامةالقسم مفتوح منذ سنوات على مستوى مدرسة 

 .أساتذة مختصون تابعون لمديرية النشاط االجتماعي والتضامن يؤطرهمتالميذ 
 21 بالتريزمياألقسام الخاصة 

  تريزوميامحمد بأوالد يعيش,تم منح رخصة لجمعية ابتسامة إلدماج مرضى  ووخامزيادة على مدرستي نسيبة بنت كعب 
(AWIT ) بالبليدةأحمد  زعبانةبفتح أقسام لهذه الفئة على مستوى مدرسة.   

اسم المؤسسة  

 المستقبلة
 نوع اإلعاقة البلدية

 عدد التالميذ

تحضي إيقاظ 

 ري
 3س 2س 1س

المجم

 وع

 أوالد يعيش نسيبة بنت كعب

 21تريزومي

10 10 20 

 22 22 أوالد يعيش وخام محمد

 20 10 10 البليدة احمد زعبانة

 62 10 10 22 10 10 المجموع



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية
 مديرية التربية لوالية البليدة

 التنظيم التربوي مصلحة

 المجموع 4السنة  3السنة  2السنة  1السنة  المستوى

 2619 477 537 700 905 عدد األفواج

 86666 15965 17836 23413 29452 التالميذ عددد

 المواد
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 المجموع

 4353 15 277 39 62 436 683 406 865 488 409 683 العدد

 (143عدد المتوسطات )المتوسط التعليم •

 األفواج التربوية -1.2

 التربوي التأطير1.

 

 التربوي التأطير1.



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية
 مديرية التربية لوالية البليدة

 التنظيم التربوي مصلحة

 اإلداري التأطير -3.2

 األسالك الخاصة بالتربية الوطنية واألسالك المشتركة
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143 38 100 87 15 50 0 82 12 107 0 0 0 401 48 4 73 0 0 24 199 10 104 27 0 2 120 
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 اإلداري التأطير -3.2



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية
 مديرية التربية لوالية البليدة

 التنظيم التربوي مصلحة

 (46 الثانوياتعدد )التعليم الثانوي 
 األفواج التربوية -1.3

 

 التربوي التأطير -2.3
 

 المجموع 3السنة  2السنة  1السنة  المستوى

 1193 445 391 376 عدد األفواج
 40863 15159 12427 13277 التالميذ عدد 
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 اإلداري التأطير -3.3

 األسالك الخاصة بالتربية الوطنية واألسالك المشتركة
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 األعوان  المتعاقدون العمال المهنيون
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 اإلداري التأطير -3.3

 األسالك الخاصة بالتربية الوطنية واألسالك المشتركة
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 األعوان  المتعاقدون العمال المهنيون

ع
مو
ج
لم
ا

 

ف
صن
 ال
ج
ار
خ

 

ف 
صن
 ال
ن
 م
ي
هن
 م
مل
عا

0
1

 

ف 
صن
 ال
ن
 م
ي
هن
 م
مل
عا

0
2

 

ف 
صن
 ال
ن
 م
ي
هن
 م
مل
عا

0
3

 

ف 
صن
 ال
ن
 م
رة
يا
س
ق 
ائ
س

0
1

 

ف 
صن
 ال
ن
 م
رة
يا
س
ق 
ائ
س

0
2

 

ن
خز
 م
س
ئي
ر

عم 
ط
 م
س
ئي
ر

 

ية
خل
دا
 ال
حة
صل
لم
 ا
ول
سؤ
م

 

ى 
تو
س
لم
ن ا
 م
ية
قا
لو
ن ا
عو

0
2

 

ى 
تو
س
لم
ن ا
 م
ية
قا
لو
ن ا
عو

0
1

 

ى 
تو
س
لم
  ا
ن
 م
ي
هن
 م
مل
عا

0
3

 

ى 
تو
س
لم
 ا
ن
 م
ي
هن
 م
مل
عا

0
2

 

ى 
تو
س
لم
 ا
ن
 م
ي
هن
 م
مل
عا

0
1

 

ى 
تو
س
لم
 ا
ن
 م
رة
يا
س
ق 
ائ
س

0
2

 

ى
تو
س
لم
 ا
ن
 م
رة
يا
س
ق 
ائ
س

0
1

 

39 48 164 32 6 3 2 2 1 3 73 42 43 476 0 3 1926 

تمثل هذه الجداول معطيات السنة الدراسية الحالية التي انطلقت في ظروف عادية باستثناء حالة االرتباك التي : مالحظة

صاحبت عملية ترحيل بعض أحياء العاصمة نحو بلدية مفتاح أين تم فتح ثالث مدارس ومتوسطتين وثانوية الستقبال التالميذ 
 .2015نهاية شهر أكتوبر 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية
 مديرية التربية لوالية البليدة

 التنظيم التربوي مصلحة

   2016/2017تحضير الدخول المدرسي : ثانيا

يتم التحضير للدخول المدرسي المقبل وفق ثالثة مراحل ترتبط أساسا بنتائج التالميذ، وعلى هذا األساس توزع جداول إحصائية تتعلق 

 .بمعدالت التالميذ وتحيين المعطيات المتعلقة بالهياكل تنجز على مستوى المؤسسات وتناقش وتدقق مع موظفي المصلحة

 استقراء نتائج الفصل األول•

 ثانوي 3السنة  متوسط 04السنة  ابتدائي 05السنة  أقسام االمتحانات

 ℅35.57 ℅66.53 ℅89.52 نسبة الحاصلين على المعدل

 استقراء نتائج الفصلين األول والثاني

 ثانوي 3السنة  متوسط 04السنة  ابتدائي 05السنة  أقسام االمتحانات

 ℅33.26 ℅69.48 ℅93.45 نسبة الحاصلين على المعدل

 تحليل نتائج الفصل األول•

عرضت خالله دراسة تحليلية ووصفية لنتائج ( ابتدائي، متوسط، ثانوي)تعليمية تم تنظيم اجتماع ضم مديري المؤسسات ومفتشي المقاطعات لكل مرحلة 

وتحسين  واالختالالتالفصل أعده مديرو مراكز التوجيه المدرسي بالتعاون مع موظفي المصلحة، أعطيت خالله توجيهات إلى كل المتدخلين من أجل معالجة 

 .والدعم البيداغوجيةالنتائج باالعتماد على حصص المعالجة 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية
 مديرية التربية لوالية البليدة

 التنظيم التربوي مصلحة

  والوطنية الجهويةالمشاركة في الندوة 
 .2017/    2016تم تحضير مختلف المعطيات المطلوبة من طرف مصالح وزارة التربية المتعلقة بالتحضير المرحلي للدخول المدرسي 

 لواليات الوسط الجهويةالندوة  . 1.4
لدراسة التقديرات المتعلقة بتعداد  2015ديسمبر  29و 28و  27أيام  بومرداسخصصت هذه الندوة التي نظمت بوالية  

 .حسب كل مؤسسة ومرحلة تعليمية البيداغوجي والتأطيرالتالميذ واألفواج التربوية 
 الندوة الوطنية . 2.4

  والتأطيربمقر وزارة التربية وخصصت لتحضير الدخول المدرسي في مجال الهياكل  2016مارس  31نظمت يوم  

 .واإلداري والتكوين والتنظيم التربوي البيداغوجي
  

 التحضير بنتائج نهاية السنة
ب ناصتجري عملية تحضير الدخول المدرسي باالعتماد على النتائج النهائية للتالميذ ليتم وضع التنظيمات التربوية التي تحدد فيها األفواج وم

مجالس )المجالس اإلداري لكل مؤسسة, باستغالل مجموعة من المعطيات تستقى من المؤسسات مسبقا تتضمن نتائج مختلف  والتأطيرالتعليم 

 (.األقسام, مجالس القبول والتوجيه
ع وتتميز السنة الدراسية المقبلة بتوسيع فتح أقسام التربية التحضيرية حسب إمكانات االستقبال المتوفرة, وكذلك بفتح مؤسسات جديدة نتوق

 :استالمها وهي
األربعاء, برقوق مفتاح,  03أوالد يعيش, يوسف شريف  02أوالد يعيش, الحرية  03, ديار البحري البليدة بن عاشور )ابتدائية مدارس  06

 (.مفتاح 04سيدي حماد 
 (باألربعاء/ ثا, بموزاية/ ثاالفتح بعد تأهيلها, )  ثانويات 03

  



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية
 مديرية التربية لوالية البليدة

 التنظيم التربوي مصلحة

 قطاع التربية رقمنة: ثالثا
تمت عملية حجز تعداد التالميذ حسب الجنس والمستوى في قاعدة البيانات وفق مراحل زمنية حددتها مصالح وزارة التربية الوطنية، حيث 

 .يتم الحجز مباشرة على الخط كما قمنا بمتابعة ومرافقة مديري المؤسسات في حجز المعطيات الخاصة التالميذ
  

 المنافسة العلمية واألدبية: رابعا
 .ثانوية  43وشارك فيها تالميذ  2016مارس  10نظمت بتاريخ  الوالئيةالمنافسة العلمية واألدبية في مرحلتها 

واليات بما  05وشارك في تالميذ  2016مارس  17من هذه المنافسة نظمتها واليتنا على مستوى ثانوية ابن رشد يوم  الجهويةالمرحلة 

 :فيها البليدة كما هو مبين في الجدول اآلتي
  

 عدد التالميذ المشاركين الواليات المعنية

 69 البليدة

 46 تيبازة

 69 الدفلىعين 

 69 المدية

 92 الشلف

 345 المجموع

 .تلميذ من واليتنا 11شارك فيها  2016 أفريل 20المرحلة الوطنية نظمت بثانوية حسيبة بن بوعلي بالعاصمة يوم •



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية
 مديرية التربية لوالية البليدة

 التنظيم التربوي مصلحة

 أولمبياد الرياضيات: خامسا
 :وفق المعطيات اآلتية  2016 ماي 07بتاريخ  الوالئيةتم تنظيم المرحلة 

  

 المؤسسات المشاركة عدد التالميذ المشاركين المستويات المعنية مركز اإلجراء

 47 77 متوسط 4 و 3 و 2 الوزري البليدة بلقاسممتوسطة 

 17 144 ثانوي 2و  1 ثانوية عمر بن الخطاب البليدة



 النوادي. 
  الـنـوادي الـعلـمـيـة - 1.1

 المجموع الثانوي المتوسط االبتدائي

 عدد النوادي نوع النادي
عدد التالميذ 

 المنخرطين
 عدد النوادي

عدد التالميذ 

 المنخرطين
 عدد النوادي

عدد التالميذ 

 المنخرطين
 عدد النوادي

عدد التالميذ 

 المنخرطين

 394 35 152 17 242 18 0 0 الفيزياء

 531 55 120 16 336 34 20 5 التكنولوجيا

 148 16 38 2 106 12 4 2 الكهرباء

العلوم 

 الزراعية
12 115 16 128 8 59 36 302 

العلوم 

 الطبيعية
30 220 60 640 28 251 118 1111 

جميع 

 الحشرات
27 250 16 180 4 56 47 486 

تربية 

 الحيوانات
8 56 8 76 1 25 6 180 

 741 81 77 6 368 40 296 35 المتحف

 215 22 41 5 86 8 88 9 علم الفلك

 1797 202 311 32 958 95 528 75 اإلعالم اآللي

 2041 259 269 26 976 101 796 132 البيئة

 11945 1138 1919 175 5756 528 3738 346 المجموع

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية النشاط الثقافي: سادسا

 وزارة التربية الوطنية
 مديرية التربية لوالية البليدة



الفنية والنوادي الثقافية  - 2.1   

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية
 مديرية التربية لوالية البليدة

 النشاط الثقافي: سادسا

 المجموع الثانوي المتوسط االبتدائي

 نوع النادي
عدد 

 النوادي

عدد التالميذ 

 المنخرطين

عدد 

 النوادي

عدد التالميذ 

 المنخرطين

عدد 

 النوادي

عدد التالميذ 

 المنخرطين

عدد 

 النوادي

عدد التالميذ 

 المنخرطين

 855 120 204 31 528 70 123 19 الموسيقى

 51 10 12 2 24 3 15 5 التصور

 12 2 12 2 0 0 0 0 الكاميرا

 1749 199 263 33 801 89 685 77 المسرح

 1518 171 315 30 699 85 504 56 المكتبة

 2023 248 144 14 705 71 1174 163 الرسم و األشغال

 76 25 6 1 42 6 28 18 جمع الطوابع

 962 125 89 12 201 38 691 75 المراسلة والمجلة

 353 83 94 20 96 45 163 18 فن الخط

 30 7 18 4 12 3 0 0 الشطرنج

 2772 290 140 14 502 63 2130 213 األدب

 88 24 18 5 25 6 45 13 التربية المرورية

 506 47 183 14 240 24 83 9 البحث التاريخي

 10995 1351 1485 155 3570 426 5458 591 المجموع



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية النشاط الثقافي: سادسا

 وزارة التربية الوطنية
 مديرية التربية لوالية البليدة

النوادي الخضراء - 3.1   

 النشاط الثقافي: سادسا

عدد التالميذ 

 المنخرطين
 المراحل التعليمية عدد المؤسسات عدد النوادي النسبة المئوية

 االبتدائي 366 111 % 30.33 1365

 المتوسط 143 120 83.92% 1660

 الثانوي 46 30 65.22% 452

 المجموع 555 261 % 47.03 3477



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية النشاط الثقافي: سادسا

 وزارة التربية الوطنية
 مديرية التربية لوالية البليدة

النشاطات -2  

 النشاط الثقافي: سادسا



 النشاط الثقافي: سادسا

 25/10/2015 اليوم الوطني للشجرة
لفائدة تالميذ ومستخدمي ثانوية عبد 

 الكريم بودرغومة
 تقديم دروس لفائدة تالميذ الثانوية

بخصوص المشاركة في المعرض الدولي للكتاب 

SILA 

 29/10/20158من 

 07/11/2015الى 
 كل المؤسسات التربوية شاركت تالميذ كل المؤسسات التربوية

 محاضرة حول العنف في الوسط المدرسي
 31/10/2015من 

 14/11/2015الى 

الموظفين مدير  والمديرين والمفتشين 

مفتشي  والثانوية والمتوسط واالبتدائي 

 التعليم االبتدائي

محاضرة حول العنف من تأطير جمعية 

 الوعي

 01/11/1954لعيد الثورة  61إحياء الذكرى ال
 29/10/2015من 

 07/11/2015الى 
 كل المؤسسات التربوية شاركت تالميذ كل المؤسسات التربوية

 زيارة الجناح المخصص للطفل  تالميذ بعض المؤسسات SILA 01/11/2015 2015برنامج 

 16/11/2015 تنصيب النادي األخضر
ابتدائية العربي التبسي متوسطة ابن 

 الجوزي
 بالشراكة مع مديرية البيئة

 تالميذ كل المؤسسات التربوية 20/11/2015 اليوم العالمي لحقوق الطفل

برنامج ثري ومتنوع ألنشطة مختلفة موجهة 

لفئة التالميذ والمتمثلة في عروض ورشات 

 مسابقات للرسم العاب وتوزيع الجوائز

الندوة الدولية للطفل حول التغيرات المناخية 

 والتنمية المستدامة

17/11/2015 

24/11/2015/ 

28/11/2015 

 2متوسطة الحساينية 

 متوسطة العباسي يوسف الزاوية
 عروض لنوادي البيئة



 النشاط الثقافي: سادسا
 

 الندوة الدولية للطفل حول

 التغيرات المناخية والتنمية

 

2015.11.22 
 بعض المؤسسات

 اليوم العالمي لمكافحة السيدا
 24/11/2015من 

 01/12/2015الى 

تالميذ المتوسطات وتالميذ ابتدائية 

 الشهيد علي غربي

 

 29/11/2015تنظيم تجمع بملعب تشاكر –تنظيم معارض -تنظيم محاضرات -

 بمشاركة اإلذاعة الجهوي للبليدة تحت شعار اليد في اليد

لمظاهرات  55إحياء الذكرى ال

 1960ديسمبر  11
 عبر كافة المؤسسات التربوية 11/12/2015

إلقاء دروس ومحاضرات من قبل أساتذة التاريخ بمشاركة المجاهدين تنظيم 

ندوات تاريخية وانجاز تحقيقات قصيرة حول الحدث عرض أفالم ثورية وأشرطة 

تحقيقات تاريخية عرض أنشطة تربوية وثقافية وفنية كالمسرحيات واألوبرات 

 والتراكيب الشعرية

 األناشيد الوطنية الثورية

إجراء منافسات ثقافية وعلمية ودورات رياضة بين األقسام والمؤسسات 

 .التربوية

 مشاركة كل الثانويات ثانوية رابح بيطاط 2015.12.15 انطالق حصة ما بين الثانويات

 تقديم نشاطات النوادي  عبر كافة المؤسسات التربوية 15/12/2015 تنصيب نوادي خضراء

 تنمية للندوة الدولية للطفل حول التغيرات المناخية والتنمية المستدامة تالميذ كل المؤسسات التربوية 20/12/2015 األيام الخضراء للجزائر

 تقديم درس خاص بهذه المناسبة تالميذ كل المؤسسات التربوية 29/12/2015 إحياء اليوم العالمي للسيدا

 05/01/2016 االحتفال بالمولد النبوي الشريف
أحسن األعمال المنجزة على 

 مستوى المؤسسات
 احتفال والئي تضمن مجموعة من النشاطات

إحياء ذكرى رأس السنة 

 االمازيغية

09/01/2016 

12/01/2016 

 متوسطة احمد زياني قرواو

 متوسطة طريق الشريعة

 متوسطة العباسي

 الحساينية بوينان

 على مستوى جميع األطوار

 االفتتاح الرسمي للتظاهرة المقررة بقصر الثقافة مفدي زكرياء بالعاصمة

 األيام الخضراء للجزائر
09/01/2016 

20/02/2016 

 ابتدائية حي درويش

 متوسطة العباسي يوسف

 متوسطة يوسف عبد القادر

 متوسطة ال العيد الخليفة

 حي دريوش بوعرفة

 الحامةزيارة تالميذ النوادي الخضراء لحديقة 



 النشاط الثقافي: سادسا

 من حوادث المرور   الوقاية
18/01/201

6 

 ممثل من المديرية ابتدائية علي بومنجل-

 ابتدائية حمزة محمد-

 ثانوية البتاني-

تنظيم معرض للرسومات حول حوادث المرور من طرف ثانوية البتاني 

 واستفاد التالميذ من حصة حول قانون المرور مع الشرطة

انطالق المنافسات مابين 

 المدارس

19/01/201

6 
 منافسات علمية ونشاطات ثقافية تالميذ كل المدارس االبتدائية

المشاركة في برنامج أستوديو 

 الصغار

02/02/201

6 
 حصة تلفزيونية ابتدائية بن شوبان  البليدة

المنتدى الوطني لنوادي البيئة 

 الطبعة الخامسة

قبل 

15/02/201

6 

 02متوسطة الحساينية 

 متوسطة العباسي يوسف

 الزاوية

 تمثيل الوالية في هذه التظاهرة

إحياء اليوم الوطني للشهيد 

 2016.02.18المصادف ل 

18/02/201

6 
 عبر كافة المؤسسات التعليمية

 تسطير برنامج متنوعة يمس كل المؤسسات التعليمية والثقافية والرياضية

وندوات تاريخية حول الحدث وانجاز تحقيقات . محاضرات. دروس )

عرض انشطة تربوية و ثقاقية . اقامة معارض .قصيرة تتعلق بالموضوع 

 (اجراء منافسات ثقافية وعلمية ودورات رياضة . وفنية 

اليوم الوطني للشهيد فيفري 

2016 

18/02/201

6 
 احتفال والئي  أحسن األعمال

 حصة أزهار البليدة
على مدار 

 السنة 
 كل يوم سبت تشارك مؤسسة كل المؤسسات



 النشاط الثقافي: سادسا

 

إحياء اليوم اإلفريقي للتغذية 

 المدرسية

 تالميذ كل المؤسسات التربوية 01/03/2016
 تسطير برنامج ثري يتضمن أنشطة متنوعة

 (الخ.....رسوم . ندوات . مخضرات . دروس )

 نشاطات التوعية والتحسيس  مدرسة كلواز موسى الشريعة 01/03/2016 حماية الغابات

تنظيم مسابقة دولية حول حقوق 

 الطفل
 تالميذ كل المؤسسات التربوية 03/03/2016

إعداد  إشهار أو فيلم نشيط أو رسوم متحركة للتعريف 

 .بحقوق األطفال

-شعور جيد"مسابقة دولية حول اإلبداع تحت شعار 

 "شعور سيئ

عيد المرأة المصادف 

 2016.03.08ل
 كافة المؤسسات التعليمية 08/03/2016

فتح مسابقة للعامالت في القطاع وتعيين أحسن األعمال 

 وطنيا بهاالتربوية والفنية للمساهمة  البيداغوجية

التحسيس بمرض السرطان 

التشخيص المبكر لسرطان )

 (الثدي

 محاضرات باالشتراك مع جمعية البدر لمكافحة السرطان كافة المؤسسات التعليمية 08/03/2016

الجائزة الكبرى المدرسة 

لمؤسسة السالم والتعاون 

2016 

 كافة المؤسسات التعليمية 10/03/2016
فتح مسابقة لفائدة التالميذ في المؤسسة التربوية بجميع 

 أطوارها واألساتذة 

 مسابقة في الكتابة لتالميذ السنة الخامسة ابتدائي تالميذ السنة الخامسة ابتدائي 10/03/2016 الجائزة الكبرى للكتابة

حملة تطوعية لغرس الورود 

 واألزهار
 غرس الورود واألزهار في جميع المؤسسات التربوية كافة المؤسسات التعليمية 10/03/2016



 النشاط الثقافي: سادسا

الجائزة الكبرى للكتابة 

 بالفرنسية
 مسابقة مفتوحة لتالميذ السنة الخامسة ابتدائي تالميذ السنة الخامسة ابتدائي 10/03/2016

 تالميذ ثانوية محمد بوضياف 15/03/2016 صحتي في غذائي
تظاهرة تحت شعار وجبات غذائية بدون مضادات حيوية باالشتراك مع مديرية 

 الفالحة

 االحتفال بعيد النصر
إلى  17من 

19/03/2016 
 كافة المؤسسات التعليمية

 تسطير برنامج ثري يخص كل المؤسسات التعليمية

 القاء دروس ومحضرات-

 عقد ندوات-

 اقامة معارض للرسوم والصور-

 تكليف التالميذ بانجاز بحوث قصيرة-

 تنظيم زيارات مؤطرة-

 برمجة مسرحيات-

 تنظيم منافسات ثقافية وتربوية-

 تسطير برنامج رياضي-

 درس يتناول هذا الموضوع بمناسبة اليوم المغاربي للتبرع بالدم كافة المؤسسات التعليمية 30/03/2016 التبرع بالدم



 النشاط الثقافي: سادسا

االحتفال باليوم العالمي 

 للمعوقين
14/03/2016 

كل المؤسسات التعليمية ومراكز 

 األطفال المعوقين

 تنظيم معارض تبرز أسباب اإلعاقة-

 إلقاء دروس تبرز أهمية الوقاية في تقليص نسبة اإلعاقة-

 القيام بزيارات ميدانية لمراكز المعوقين-

تنظيم ندوات داخلية تبرز االنعكاسات في البلدان والمناطق -

 .التي يسودها التلوث المناخي والفساد البيئي

المهرجان الوطني المدرسي  

لألوبرا المهرجان الوطني 

للخط والزخرفة مهرجان 

األنشودة الوطنية مهرجان 

العزف الفردي والجماعي 

 باتنةمهرجان بحث التاريخي 

 20/12/2015من 

 24/12/2015الى 

 مهاليمتوسطة 

 متوسطة العيد ل خليفة

 أحمد المارشيثانوية 

 2المدنيمتوسطة سيدي 

 متوسطة البرتقال

 المشاركة بنشاطات حسب الموضوع

األبواب المفتوحة حول 

 الرياضة العسكرية
03/04/2016 

كل مؤسسات التعليم المتوسط 

 والثانوي

التعرف على مختلف الفعاليات الرياضية االولمبية 

 والعسكرية

مسابقة بينالي األردن الدولي 

 2016لفنون األطفال 
 فتح هذه المسابقة لفائدة التالميذ المؤسسات التربوية كل المؤسسات التعليمية 14/04/2016

مشاركة تالميذ في ندوة 

 تاريخية

 نظمتها وزارة التربية

17/04/2016 
 تالميذ بعض المؤسسات

 وبعض أساتذة العلوم االجتماعية
 محاضرات

الصالون الوطني للتجهيز 

المدرسي والوسائل التقني 

 بيداغوجية

 التظاهرة العلمية البيداغوجية مفتوحة للجميع 17/04/2016

تعزيز مشروع القراءة تحت 

شعار أطفال يقرؤون أطفال ال 

 يجوعون

19/04/2016 
مدرسة الشهيد علي غربي أوالد 

 سالمة
 تنشيط المطالعة بالمؤسسة ودعم األنشطة الثقافية

االحتفال باليوم العالمي 

 لحرية التعبير
 بعض المؤسسات التعليمية 03/05/2016

االحتفال باليوم العالمي لحرية التعبير الذي أقيم بقاعة 

 المؤتمرات بمقر الوالية

حضور العدد األخير لحصة 

 بين الثانويات اإلذاعية
19/05/2016 

بوضياف / بولخروف شفة ثا/ ثا

بن تفتيفة / زعبانة ثا/ العفرون ثا

/  اعمر اوعمران ثا/ ثانوية ملوكي ثا

 مقراني

 العاصمة مسعوديمقر إذاعة عيسى 



 النشاط الثقافي: سادسا

لمجازر  71إحياء الذكرى 

 60وذكرى  1945.05.08

 1956.05.19ليوم الطالب 

20/05/20

16 
 تنظيم حفل يتضمن برنامج ثري ومتنوع  كل المؤسسات التعليمية

 األسبوع المدرسي

إلى  25من 

جوان  30

2016 

 برنامج متنوع كل المؤسسات التعليمية

 اقامة حفل رسمي
في نهاية 

 السنة
 نشاطات ثقافية وتوزيع جوائز ينظم من طرف مديرية التربية









 النشاط الثقافي: سادسا

ياضة المدرسية لوالية البليدة انطلقت المنافسة في الرياضات الجماعية مطلع شهر اكتوبر ككل سنة حيث كانت المنافسة على مستوى للر

  . بوقرة . بوفاريك .الصومعة  .يعيشاوالد  .البليدة  . العاليقوادي  . موزاية . العفرون: هي عشر دوائر موزعة عبر والية البليدة  و 

الكرة الطائرة في  .السلة كرة  .اليد كرة  .القدم ح و هذا كل يوم ثالثاء مساء و تتمثل التخصصات المتنافس عليها في كرة  مفتا .االربعاء 

 جميع األصناف و  .الجنسين  كال 

   :كالتالي بعد قرابة شهرين من المنافسة على مستوى كل دائرة تأتي المنافسة بين الدوائر و التي كانت موزعة 
 

 

 حوصلة النشاطات الرياضية 

                                                                                         

 (أشبال )  موزايةفريق متقنة مالك بن نبي 



 حوصلة النشاطات الرياضية 

عند نهاية هذه المرحلة بإبراز بطل من كل مواجهة تأتي مرحلة نصف نهائي بطل الوالية و قد قسمت الوالية إلى جهتين شرقية و غربية  

و األربعاء و مفتاح أما في الجهة الغربية فيتواجه  بوقرةمع بطل دوائر  وبوفاريكيتنافس في الجهة الشرقية كل من بطل دوائر الصومعة 

 ضد بطل البليدة و أوالد يعيش العاليقووادي  موزايةو  العفرونبطل 

(اشبال)  بوضياففريق ثانوية محمد  مدرسة أشبال األمة   

                     (الوالية أبطال )المرفق مواجهة من النصف النهائي على إبراز نهائي بطل الوالية كما هو مبين في الجدول 

لكرة اليد 2فريق متوسطة بني تامو   
البليدة لكرة اليد  زوكالفريق متوسطة يوسف   



 حوصلة النشاطات الرياضية 

براعم  العفرونفريق متوسطة واد جر   
أصاغر العفرونفريق متوسطة لزهر محمد   

أصاغر  خزرونةفريق متوسطة   

محفوظ لكرة اليد أشبال  هواريفريق ثانوية   



 حوصلة النشاطات الرياضية 

   2016 افريل 16و ككل سنة تقرر إجراء نهائي الوالية تزامنا مع االحتفال بيوم العلم 

 ر يق ث نفيو ترةت ني تم ةع ء رك   ترقىم أشة ل                                                



 حوصلة النشاطات الرياضية 

 مرحلة المنطقة

و  تيبازةو  الشلفبعد ذلك تأتي مرحلة المنطقة حيث تنافس أبطال والية البليدة مع أبطال والية المدية و الجلفة فيما يتنافس أبطال والية 

و أسفرت هذه المنافسة على إبراز أبطال  الجهويفي مرحلة  2016 ماي 22فيما بينهم ليلتقي بعدها أبطال المنطقة يوم  الدفلىعين 

 ( .الجهة أبطال )المرفق  الجهة و كانت والية البليدة ممثلة بأربعة أبطال من الطورين المتوسط و الثانوي كما هو مبين في الجدول 

 مرحلة ما بين الجهات

 تنتظر الفرق المتأهلة المنافسة في الدور الجهة الكبرى هذا الدور الذي أضيف حديثا من طرف االتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية حيث

 والمتأهل في هذه المرحلة يتأهل إلى الدور الوطني  بومرداسيتواجه أبطالنا مع أبطال والية 

 حيث تأهلت ثالث فرق لوالية البليدة للدور ما بين الجهات والذي جرت فعالياته يــــــــوم 

   :كمايليبالمعهد التكنولوجي للرياضة بدالي إبراهيم و تأهلت فرق الوالية إلى الدور الوطني  2016جوان  05االحد 

 2016 جويلية 16إلى  12من  البويرةفي كرة اليد في والية ( اصاغر)األربعاء  كرطاليفريق متوسطة حسان •

 2016 جويلية 16إلى  12من  قسنطينةفي الكرة الطائرة بوالية (  شبالت)  موزايةفريق متقنة مالك بن نبي •

 في كرة السلة لم يحدد بعد مكان المنافسة( صغريات) بوفاريك الجوزيفريق متوسطة ابن •

للرياضة المدرسية بتنظيم دورات كروية داخل المؤسسات التربوية خارج أوقات الدراسة إلحياء  الوالئيةباإلضافة إلى هذا قامت الرابطة •

 المناسبات الوطنية وكانت هذه الدورات فرصة الكتشاف المواهب الشابة والكفاءات الخاصة 

بأعالي مرتفعات   KID’Sكما قامت أيضا بتنظيم استعراضات رياضية بمناسبة يوم الشهيد و ذلك في رياضة تنس الطاولة و الشطرنج و 

 الشريعة 



 حوصلة النشاطات الرياضية 

 المدارس االبتدائية
(  مقاطعة)دائرة مندوب  35كما ال ننسى المنافسة الشرسة بين المدارس االبتدائية التي انطلقت مطلع شهر نوفمبر و التي يشرف عليها 

م يو بالرغم من العراقيل و نقص االمكانيات إال أنهم استطاعوا رفع التحدي في كل مناسبة لتنتهي بإبراز أبطال الوالية الذي أجريت فعالياته

 ، احتفاال باليوم العالمي للطفولة 31/05/2016يوم  الجهويو تأهل االبطال للدور  بالعفرون بوضيافبثانوية محمد  26/04/2016

 

و تأهل فريق مدرسة الريحان  2016 ماي 31يوم   الشلفللمدارس االبتدائية بوالية  الجهويةو تنقل أبطال الوالية للمشاركة في البطولة 

 إلى الدور الوطني  للعفرون

 



 حوصلة النشاطات الرياضية 



 حوصلة النشاطات الرياضية 

 العدو الريفي و العاب القوى

 أما في الرياضات الفردية و بالخصوص العدو الريفي المدرسي الذي انطلق مطلع شهر نوفمبر و احتفاال بانطالق الثورة التحريرية المباركة

 على مستوى كل دائرة من الدوائر العشر 

 2015نوفمبر  17بالبليدة  بتاريخ   دحلبلتليه مرحلة الوالية و الذي  نظم بجامعة سعد 

الجهويةالفائزون إلى البطولة  العداؤونو تأهل  ديسمبر  22إلى  20و جاءت البطولة الوطنية من  2015 ديسمبر08يوم  الشلفبوالية   

الوالية عداؤوبوالية بشار و شارك  2015 البطولة هاتهفي      



 حوصلة النشاطات الرياضية 

 العدو الريفي و العاب القوى

 أما في الرياضات الفردية و بالخصوص العدو الريفي المدرسي الذي انطلق مطلع شهر نوفمبر و احتفاال بانطالق الثورة التحريرية المباركة

 على مستوى كل دائرة من الدوائر العشر 

 2015نوفمبر  17بالبليدة  بتاريخ   دحلبلتليه مرحلة الوالية و الذي  نظم بجامعة سعد 

الجهويةالفائزون إلى البطولة  العداؤونو تأهل  ديسمبر  22إلى  20و جاءت البطولة الوطنية من  2015 ديسمبر08يوم  الشلفبوالية   

الوالية عداؤوبوالية بشار و شارك  2015 البطولة هاتهفي      



 حوصلة النشاطات الرياضية 

و كانت المشاركة معتبرة من طرف  تشاكربالمركب األولمبي مصطفى  2016 أفريل 19أللعاب القوى التي جرت يوم  الوالئيةأما البطولة  -

 و األشبال  األصاغرتالميذ صنفي 
   تشاكربالمركب االولمبي مصطفى  2016 ماي 10أللعاب القوى صنف البراعم ذكور و اناث   بتاريخ   الوالئيةالبطولة  -
   (اناث ذكور و ) أشبال  .أصاغر  .براعم : التالية أللعاب القوى لألصناف  الجهويةالبطولة  -

 بالبليدة  تشاكربالمركب االولمبي مصطفى 
 03حيث تحصل منتخب والية البليدة  على   بجايةبوالية  2016 ماي 01إلى  أفريل 29الملتقى الوطني أللعاب القوى أشبال من  -

 ميداليات 
 و األشبال  األصاغرالبطولة الوطنية أللعاب القوى الفردية بوالية الجلفة صنفي  -

   2016 جويلية 13إلى  10من 
علي وادي  لطراويممثلة بفريق مدرسة  2016 جويلية 16إلى  12من  بوعريريجالمهرجان الوطني  للمدارس االبتدائية  بوالية برج  -

  العاليق

حليم بصدد تحضير مضمار الجري عزوطالمدير الفني الوطني أللعاب القوى السيد يقدح رضوان و السيد بن   



 حوصلة النشاطات الرياضية 

 البطولة العربية أللعاب القوى بلبنان



 2015/2016قائمة أبطال الوالية للموسم الدراسي /  01 

 حوصلة النشاطات الرياضية 

 بطل الوالية الصنف الرياضة
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 متوسطة  وادي جر العفــــــــــرون براعــــــــــــــــــــــــــــــم

 متوسطة لزهر محمد العفــــــــرون أصاغــــــــــــــــــــــــــر

 ثانوية  محمد بوضياف العفـــــرون أشبــــــــــــــــــــــــــال
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متوسطة حسان كرطالي  براعــــــــــــــــــــــــــــــم

 األربعـــــاء

 متوسطة حي الملعب بوقـــــــــــرة  برعمــــــــــــــــــــات

متوسطة  حسان كرطالي  أصاغــــــــــــــــــــــــــــــــر

 األربعـــاء

متوسطة  حسان كرطالي  صغريــــــــــــــــات

 األربعـــاء

 ثانوية البتاني األربعـــــــــــــــــــــاء اشبـــــــــــــــــــــــــــــــال 

 ثانوية بوعالم قانون الصومعـــــــة شبـــــــــــــــــــــــــالت
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متوسطة مفدي زكرياء  براعــــــــــــــــــــــــــــــم

 بوفاريــــــك

 متوسطة ابن قتيبة بوفاريــــــــــــك برعمــــــــــــــــــــات

 متوسطة حي البساتيــــــــــــــــــــن أصاغــــــــــــــــــــــــــــــــر

 متوسطة ابن الجوزي بوفاريـــــــك صغريــــــــــــــــات

 الوزري البليـــــدة بلقاسممتوسطة  اشبـــــــــــــــــــــــــــــــال 
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 موزايةمتوسطة حفصة بنت الحاج  براعــــــــــــــــــــــــــــــم

 موزايةمتوسطة حفصة بنت الحاج  برعمــــــــــــــــــــات

 بوقــــــــــــرةمتوسطة حي الملعب  أصاغــــــــــــــــــــــــــــــــر

 موزايةمتوسطة حفصة بنت الحاج  صغريــــــــــــــــات

 ثانوية البتاني األربعاء اشبـــــــــــــــــــــــــــــــال 

 موزايةمتقنة مالك بن نبي  شبـــــــــــــــــــــــــالت



 ابطال الجهة/  02

 حوصلة النشاطات الرياضية 

 بطل الجهة الصنف الرياضة

 األربعـــاء كرطاليمتوسطة  حسان  أصاغــــــــــر كرة اليــــــد

 بوفاريـــــــك الجوزيمتوسطة ابن  صغريـــــــات كرة السلـــة

 موزايــــــــــــةمتقنة مالك بن نبي  شبــــــــــالت الكرة الطائرة

 قائمـة أبطال الوالية للمدارس االبتدائية في الرياضات الجماعية/ 03

 المؤسســــــــــة بطـــــــل الواليــــــــــة الصنــــــــف النشـــــــــــــــــــــــــاط

مدرسة منصور + مدرسة الهداية بوعرفة  براعـــــم كرة القدم

 الطاهر االربعاء

 مدرسة مزيان العيد العفرون برعمات

 مدرسة لطراوي علي وادي العاليق براعـــــم كرة اليد

 مدرسة العربي بن مهيدي خزرونة برعمات

 مدرسة الريحان العفرون براعــــم كرة السلة

 مدرسة كاف الحمام أوالد يعيش برعمات

 مدرسة عين الباردة بوقرة براعــــم كرة الطائرة

 بوقرةمدرسة العشر شهداء  برعمات





 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية
 مديرية التربية لوالية البليدة

 الوسائل ومصلحة المالية 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية
 مديرية التربية لوالية البليدة

 الوسائل ومصلحة المالية 

اإلجتماعيمكتب النشاط  ـ 1   

 :الصحة المدرسيــة ــ 01

 :وحدة كشف ومتابعة موزعة كالتالي 41تتوفر والية البليدة على 

 وحدة كشف ومتابعة بالمتوسط 20•

 وحدة كشف ومتابعة بالثانوي 21•

 :منها خمسة وحدات كشف غير مجهزة  والتي تم طلب إعانات مالية لتجهيزها وهي 

 شفة 01ـ متوسطة سيدي المدني 01

 .بوعينان 02 الحساينيةـ متوسطة 02

 .بوفاريكقانون  بوعالمـ ثانوية 03

 .ـ ثانوية المصالحة الوطنية 04

 .ـ ثانوية أوالد السالمة05

  :مقسمة وفقا للجدول التالي  دج 7.721.000:  بـ 2015المالية المخصصة لهذه الوحدات لسنة  اإلعتماداتـ وتبلغ 



 الوسائل ومصلحة المالية 

 مالحظات  اإلعتماد الممنوح بالدينار البلدية إسم وحدة الكشف والمتابعة رقم الخزينة الرقم

 108.000 البليدة متوسطة أحمد الصنهاجي 134 1

 121.000 قرواو متوسطة اإلخوة حماني 288 2

 246.000 بن خليل متوسطة بن حمداني 401 3

 258.000 شفة متوسطة شفة المركزية 248 4

 175.000 الشبلي مسكن 120متوسطة  337 5

 143.000 العفرون متوسطة مهالي أحمد  86 6

 281.000 بني تامو متوسطة العباسي يوسف 382 7

 911.000 مفتاح متوسطة رحيم محمد 246 8

 109.000 أوالد يعيش محي الدين دربال 421 9

 180.000 بوعرفة الجديدة 03متوسطة بوعرفة  480 10

 66.000  البليدة القادر/ متوسطة يوسفي ع 179 11

 91.000 أوالد يعيش متوسطة طالب نور الدين 172 12

 124.000 البليدة المتوسطة الجديدة حي الموز 524 13

 105.000 البليدة متوسطة أحمد بوسليماني 197 14

 113.000 بني مراد متوسطة بني مراد 334 15

 78.000 بني مراد متوسطة طاهر سيدي عاشور 347 16

 163.000 أوالد السالمة متوسطة أوالد سالمة 383 17

 86.000 بوفاريك متوسطة مفدي زكرياء 722 18

 110.000 بوفاريك ثانوية ابن تومرت 112 19

 102.000 بوفاريك ثانوية محمد زيدان 202 20

 71.000 البليدة ثانوية الفتح 94 21

 114.000 البليدة ثانوية ماحي المتشعبة 335 22

 506.000 وادي العاليق ثانوية المرجي 193 23



 الوسائل ومصلحة المالية 

 166.000 العفرون ثانوية محمد بوضياف 174 24

 95.000 البليدة ثانوية ابن الرشد 100 25

 282.000 الصومعة ثانوية كريتلي مختار 512 26

 138.000 موزاية مولود قاسم نايت بلقاسم 297 27

 224.000 بوعينان ثانوية بوينان 470 28

 969.000 األربعاء ثانوية البتاني 140 29

 801.000 بوقرة ثانوية ابن الجني 366 30

 199.000 البليدة ثانوية عمر ابن الخطاب 131 31

 112.000 أوالد يعيش متقن هواري محفوظ 364 32

 96.000 البليدة متقن بلقاسم الوزري  266 33

 125.000 البليدة متقن أحمد زعبانة 469 34

 175.000 موزاية متقن مالك بن نبي 362 35

 78.000 بوفاريك ثانوية الجديدة طريق الشبلي 476 36

 7.721.000 المجموع 

 مالحظات  اإلعتماد الممنوح بالدينار البلدية وحدة الكشف والمتابعة إسم رقم الخزينة الرقم



 الوسائل ومصلحة المالية 

وقد تم التكفل  اإلبتدائيةلشراء المعدات الطبية الصغيرة والمواد الصيدالنــية لفائدة المدارس  دج 2.249.000: بـكما تم تخصيص مبلغ مالي مقدر       

 .وكذا األمر بالنسبة لدواء القمل وتوزيعه على سائر وحدات الكشف والمتابعة. اإلبتدائياتبالعملية وتوزيع األدوية على 

من خاللها قمنا بحملة  دج  660.000.00 بـوالتربية الصحية في الوسط المدرسي التي رصد لها مبلغ قدر  اإلجتماعي اإلتصالأما بالنســـبة لحمالت     

 .حول العنف بالوسط المدرسي وذلك بإنجاز مطويات لتوعية التالميذ من مخاطره تحسيسية

 .مع مصالح األمن بتوعية التالميذ من العنف ومخاطر المخدرات على صحة التالميذ بالتنسييقوبهذا الشأن تم القيام  

 . البوتانالسيئ للغاز  اإلستعمالللتوعية التالميذ من مخاطر  تحسيسيةـ القيام بحمالت 

متوسط ثانوي ، ناهيك عن القيام  إبتدائيحول مضار التدخين بتوزيع ملصقات حائطية على كافة المؤسسات التربوية  تحسيسيةكما تم القيام بحملة 

 .ومحاضرات من طرف أساتذة وأطباء وحدات الكشف والمتابعة باليوم العالمي لمنع التدخين  توعويةبنشاطات متنوعة من طرف التالميذ ودروس 



 الوسائل ومصلحة المالية 

 : تأطيرهم يســهرعلىتلميذاً ،   253504وعددهم  المتمدرسـينوتقوم هذه الوحدات بالتكفل بفحص ومتابعة جميع التالميذ        

عدد جراحوا  عدد األطباء العاميين

 األسنان

عدد مساعدوا جراحو 

 األسنان

عدد األطباء 

 النفسانيين

عدد األعوان الشبه 

 طبيين

44 44 10 32 32 

 :وقصد تخفيف الضغط الذي تعانيه بعض الوحدات وكذا التكفل الجيد بالجانب الصحي للتالمــيذ تم تسطير برنامج متمثل في

 وهي  2016/2017إنجاز وحدة كشف ومتابعة جديدة في الدخول المدرسي •

 .األربعاء باديسـ وحدة الكشف والمتابعة بثانوية عبد الحميد بن 

كراساي طبياة خاصاة بجراحاة األسانان،  08بموجبه تم  اقتنااء  الوالئيةومن أجل ترقية الصحة المدرسية تم تسجيل برنامج ضمن الميزانية 

 :والتي وضعت في الخدمة على مستوى كل من الوحدات التالية

 باللبليدةثانوية عمر بن الخطاب •

 العاليقثانوية مرجي محمد بوادي •

 باألربعاء البتانيثانوية •

 ببوقرةثانوية ابن جني •

 متوسطة رحيم محمد بمفتاح•



 الوسائل ومصلحة المالية 

 :منهم ليست لها ميزانية  وقد تم طلب إعانات مالية وهم 03

 .موزايةثانوية مولود قاسم •

 .زكرياء مفديمتوسطة •

 .بوفاريك تومرتـ ثانوية ابن     

 :أرائك طب األسنان لفائدة كل من  06 إقتناء إقتراحكما تم 

 .البليدة 02 بوعرفةـ متوسطة 

 .سيدي المدني شفة  02ـ متوسطة سيدي المدني 

 .العفرون بوضيافـ ثانوية محمد 

 .محفوظ أوالد يعيش هواريـ متقن 

 .قانون الصومعة  بوعالمـ ثانوية 

 .ـ ثانوية المصالحة بني تامو 



 الوسائل ومصلحة المالية 

 :مصلحة طب العمل

وفااي الشااأن الصااحي دائمااا تاام إنشاااء مصاالحة خاصااة بطااب العماال لتتكفاال بمشاااغل       

أوالد يعايش وقاد رصاد  بيطااطلوالياة البليادة ومقرهاا راباح الصحية لعمال قطاع التربياة  

 دج لتجهيز المصلحة 1.200.000.00: بـلهذه العملية مبلغ قدر 

مخصصة لتارميم مصالحة طاب العمال  دج 703.000.00:     قدربـوكذا مبلغ مالي      

 28 بناااريخنشاااطها  إسااتأنفتاألشااغال وتاام تعيااين الطاااقم الطبااي والتااي  بهااا إنتهااتالتااي 

  :فيالمتمثل و  2016 أفريل

 مختصان في طب العمل (  2)  طابيبان

 عيادياننفسانيان (  2) اخصائيان 

 



 مصلحة طب العمل
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 :مجانية الكتاب المدرسي  ـ
 :وفقا للجدول    2015/2016لقد تم توزيع الكتاب المدرسي في إطار المجانية ألبناء القطاع وفئة المعوزين في الدخول المدرسي 

 تحضيري األطوار

 أبناء القطاع
 مجموع

 المستفيدين

 من أبناء

 القطاع

 مجموع التالميذ المعوزين

المستفيدين 

من 

 المعوزين

السنة 

01 

السنة 

02 

السنة 

03 

السنة 

04 
 04السنة  03السنة  02السنة  01السنة  05السنة 

السنة 

05 

 اإلبتدائي
7643 111 1380 1506 1479 

1351 5827 22064 7021 8111 8097 8048 53341 

 المتوسط
0 1295 1149 933 906 

4283 5924 5053 3900 4091 18950 

 6073 1976 2002 2095 2576 823 850 903 0 الثانوي

 78364 8048 12188 13987 14058 30083 12686 1351 2385 3262 3379 2309 7643 المجموع
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 02وتطبيقاً لما جاء بمختلف التعليمات الوزارية الساابقة وكاذا المنشاور الاوزاري األخيار الماؤر  فاي  2016/2017وبالنسبة للدخول المدرسي الحالي        

فقاد تام توزياع الكتاب المدرساية علاى المؤسساات التربوياة مان طارف الاديوان ، المدرسي في إطار المجانية  تسييرالكتاب،بعنوان  501تحت رقم  2016 ماي

التي شرع في  دج 3000 التمدرسقوائم منحة  إستالمللمطبوعات المدرسية لتستأنف المؤسسات توزيعها على التالميذ المعوزين وأبناء القطاع  فور  الجهوي

 ملفاتها من الدوائر  إستقبال

 . الغيرللسنة الدراسية الحالية  التمدرسـ والجديد في هذه السنة أن التالميذ المعوزين المعنيين بمجانية الكتاب المدرسي هم ذاتهم المستفيدين من منحة 

نقلها  إنتظاروكتب السنة األولى متوسط التي يستلمها المأمن في .  إبـــتدائيالكتب الجديدة التي تخص السنة األولى والثانية  إلستالمكما يتم التحضير حاليا      

 .المأمن لها إستالمفور  اإلبتدائياتإلى 

فاي الفتارة  بالمدواماةمقاطعاة إدارياة وتام مراسالة المتوساطات للقياام  13وتوزيع الكتاب الجديادة عبار  إستالموتنفيذا للتعليمات تم تشكيل لجنة لمتابعة عملية 

 .مع اللجان وموافاتها بحيثيات سير العملية  والتنسييقالكتب الجديدة  إلستالم 2016أوت 31إلى غاية  2016أوت 10الممتدة من 

 : المدرسية التضامن
التالميذ  لفائد واآلزرالمدرسية  اللوزم إقتناءفي  أدناءفقد ساهم الهيئات المذكورة بالجدول  2015/2016بالنسبة للسنة الدراسية        

  والتي شرع في تسليمها في شهر اإلبتدائيالمعوزين في الطور 

 :الوالية بالحصص التالية  إستفادتسبتمبر على مستحقيها وقد 

التالميذ المعوزين 

 اإلبتدائيبالطور 

 طبيعة العملية

 ــ العدد الممنوح  العمليياتمصدر 

مجموع التالميذ 

 المستفيدين

58821 

 وزارة التضامن

 الوطني

المجلس 

 الشعبي الوالئي

تعاضدية الحوادث 

 المدرسية

 اللجنة الوالئية

 للتضامن المدرسي

 37850 4500 / 15250 18100 محافظ بلوازمها

 39700 / / 21600 18100 مآزر

 / / / / / نظارات طبية

مجموع التالميذ 

 المستفيدين
39700 
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وعدد التالميذ المعوزين  إإلحتياجاتمديرية التضامن الوطني بقائمة  موافاتتم  2016/2017وفيما يتعلق بالدخول المدرسي الجاري 

 الحصة الممنوحة من المحافظ ومآزر  إنتظارفي  إنتظارفي 

وكذا مديرية التضامن الوطني وما تقتنيه السيدة مديرة التربية عن طريق اللجنة  الوالئيالمجلس الشعبي  به ماسيساهم إنتظارـ وفي 

 .للتضامن المدرسي من محافظ ومآزر تبقى العملية جارية وسيتم التوزيع مع الدخول المدرسي الحالي  الوالئية

 .مئزر لفئة التالميذ المعوزين 1000 إقتنتالحوادث المدرسية فقد  تعاضديةأما     

 .كما هو مبين بالجدول أدناه 2016/2017ويقدر عدد التالميذ المعوزين عبر مؤسسات الوالية  للموسم الدراسي 

 عدد التالميذ المعوزين الطور التعليمي

 53341 التعليم اإلبتدائي

 18950 التعليم المتوسط

 6073 التعليمالثانوي

 78364 المجموع
   النقل المدرسي :

حافالت سلمت من 

طرف وزارة 

 الداخلية

حافالت سلمت من 

 وزارة التضامن

 مجموع

الحافال

 ت

 عدد  المستفيدين من النقل المدرسي
 

 المجموع

 الثانوي المتوسط اإلبتدائي

45 41 86 3140 2657 2178 7975 
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 :دج 3000المدرسية  المنحة ـ 

 دج 3000علااى غاارار باااقي الواليااات ماان منحااة  وتسااتفيد واليااة البلياادة  االنسااانيبالنساابة لهااذه العمليااة االجتماعيااة ذات البعااد           

تساتفيد منهاا  دج 210.000.000.00 باـمساتفيد بمبلاغ ماالي مقادر  70.000المستحدثة من طرف فخامة رئيس الجمهورية المقادرة مان 

إلاى مساتحقيها  اليصاالهاو الذين ال يتوفر ألوليائهم أي دخل  دج 8000فئة أقل من  والمعاقين  وضحايا اإلرهاب  والمعوزين  وفئة اليتامى 

طبقا لما جاء في مختلف التعليمات الوزارية الصادرة في هذا الشأن إضافة إلى تعليمات السيد الاوالي إلاى كافاة الادوائر  وفي آجالها المحددة 

مصاالح مديرياة التربياة باالقوائم النهائياة قبال الخاروج إلاى  موافااتو  االمنحاةالمتضمنة ضرورة تحديد حصة كل مؤسسة تربوية مان هاذه 

من كال سانة مماا يسامح لناا مان صارف  جويلية 30العطلة الصيفية قصد تمكيننا من صب المبالغ المالية المستحقة لكل مؤسسة تربوية قبل 

قاوائم   إساتالمو نحن بصادد (. قبيل الدخول المدرسي)إلى التالميذ المستفيدين خالل األسبوع األول من شهر سبتمبر  ايصالها وهذه المنحة 

 التالميذ المستفيدين منها وسيتم التكفل بمتابعة العملية والحرص على صبها في حساب المؤسسات التربوي

علاااى مساااتوى الخزيناااة  2016/2017كماااا التأكاااد مااان إياااداع اإلعاناااة المالياااة المتعلقاااة بالمنحاااة المدرساااية الخاصاااة بالسااانة الدراساااية 

 . نفس التاريخ الممركزةفيوتم الـتأكد من تحصيل هذه المنحة في حساب المؤسسة  09/05/2016 المركزيةبتاريخ

 :ـ النظام النصف الداخلي

 :يتم متابعة اإلحصائيات السنوية للتالميذ المستفيدين من المنح وفق العمليات التالية    

 مع المؤسسات المعنية طيلة الموسم الدراسي التنسييق وحذف وإعادة المنح المدرسية  ـتغيير  ـتحويل 

 

عدد  الطور

المؤسسات 

 عبر الوالية

المؤسسات المتواجد بها النظام 

 النصف الداخلي

التالميذ المستفيدين من النظام 

 النصف الداخلي

 9741 40 143 المتوسط

 11098 41 47 الثانوي
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 .المطاعم المدرسية -5
 ــ: الهيكلـــــــــــــــــة 

وتضم خمسة مصالح للتغذية  ببوفاريك   محمد بلعيدللتغذية المدرسية، مقرها حاليا بالمدرسة االبتدائية  مفتشية الوالئييوجد على المستوى 

 )خمس مقاطعات)المدرسية موزعة على خمسة مستشارين 

 .تضم دائرتي البليدة ــ أوالد يعيش: المقاطعة األولى  

 .العفرونــ  موزايةتضم دائرتي : المقاطعة الثانية 

 .العاليقــ وادي  بوفاريكتضم دائرتي : المقاطعة الثالثة 

 .بوينـــانــ  بوقرةتضم دائرتي :المقاطعة الرابعة 

 .تضم دائرتي األربعاء ــ مفتــاح:المقاطعة الخامسة 

  التغذية المدرسية للوالية تحت الوصاية المباشرة للسيدة مديرة التربية ولها مهام مفتشيةوتعمل 

  :تتمثل فيما يلي

 .ــ التسيير اإلداري والمادي والتقني لبرنامج التغذية المدرسية

 .ــ تنظيم ومراقبة التغذية في المدارس االبتدائية

 .ــ تقييم المردود الغذائي وإعداد المخططات الغذائية

 .ــ تقييم ومراقبة الحالة الصحية والنظافة العامة في المطاعم المدرسية

 .ــ السهر على ترقية التربية الغذائية في المؤسسات التربوية

 .ــ التكفل بعمليات التكوين في ميدان التغذية المدرسية

 .ــ تنظيم وتنشيط ومراقبة مصالح التغذية المدرسية بدوائر الوالية

 .ــ تكوين وتفتيش مسيري المطاعم المدرسية بالوالية

 .ــ متابعة برامج انجاز هياكل التغذية وتجهيزاتها

الوالئيــ تنظيم وتنشيط ومتابعة عملية التضامن المدرسي  . 

 

  :مصالح التغذية المدرسية للمقاطعات  كما تعمل بالتنسيق مع

 .ــ تنشيط وتطوير الدور التربوي للمطعم المدرسي

 . ــ تنظيم الندوات التربوية لفائدة مسيري المطاعم المدرسية

التكوينية في ميدان التربية الغذائية التربصاتــ المشاركة في  . 

 .ــ المساهمة في تحسين التربية الصحية عن طريق التغذية السليمة

 . ــ مراقبة وتفتيش وتقييم نشاطات مسيري المطاعم المدرسية

  .ــ السهر على تنصيب المجالس اإلدارية وتنشيطها كعضو نشيط
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 :اإلحصائيات 
   366:حدد المدارس االبتدائية  -

.190:ــ عدد المطاعم عبر تراب الوالية   
21:ـ عدد المطاعم  المركزية  

213:ـ عدد المدارس المستفيدة من اإلطعام  
58.19 %ـ :نسبة االستفادة من اإلطعام  

.77000:ــ عدد المستفيدين من التغذية  
 كما هو مبين بالجدول أدناه.100:ــ عدد المأمن التي تتبعها المطاعم 

 المقاطعات الدوائر المطاعم/ع عدد المستفيدين المآمنع 

 01المقاطعة  يعيش.أ/البليدة  26 11080 21

 02المقاطعة  العفرون/ موزاية 47 16280 16

 03المقاطعة  و العاليق/بوفاريك 46 21210 27

 04المقاطعة  بوقرة/بوعينان 40 15140 17

 05المقاطعة  مفتاح/األربعاء 31 13290 19

100 77000 190 10 

 :المدرسية  ميزانية المطاعم    

 الفصول المبالغ المرصدة :الوزارية  االعتمادات-1

 2016الفصل األول  دج 183.645.000,00

 2016الفصل  الثاني  دج 107.415.000,00

 المجموع دج 291.060.000,00

 :مالحظة     
تصرف مباشرة من مدير المدرسة  والمطاعم المدرسية   تصب مباشرة في حساب المتوسطات التي تتبعها المرصدة  كل المبالغ        

 .المدرسي  المطعم  مسير



 الوسائل ومصلحة المالية 

  

 2-اعتماد تحسين الوجبة)ميزانية الوالية(:
دج 38.000.000,00:المبلغ المرصد         

الرابع من السنة المالية على المطاعم   ويوزع هذا المبلغ خالل الفصلين الثاني   

عبر تراب  الوالية، كما يستفيد منه تالميذ  المستفدينالمدرسية   وذلك حسب عدد 
.متوسطات بالوالية 8  

فان ميزانية الوالية تكون  ( ، فيفري، مارس جانفي) أما بخصوص الفصل األول 
.   في طور االنجاز  

 .النشاطات المنجزة خالل الفصلين الدراسيين من سنة :2016    
 والزيارات أنشطة ـمن شأنها تحسين ظروف اإلطعام  هاتهالزيارات الميدانية للمطاعم المدرسية خالل أيام األسبوع تتخلل  الىإضافة 

 :التكفل األمثل بالتالميذ نذكر منها

 جلسات لهيئات التفتيش بأطوارها الثالثة•

• الرسمية اإلمتحاناتتحضير مراكز اإلطعام أثناء   

• 2016 مايدورة  اإلبتدائيأثناء شهادة التعليم  والزيارة الميدانية لمراكز اإلطعام قبل   

•-  

• من خالل  2016/2017يجري التحضير للدخول المدرسي  2015/2016تزامنا مع نهاية السنة الدراسية : األعمال المبرمجة 

 : الحرص على

• الرسمي للمطاعم المدرسية مع الدخول المدرسي اإلفتتاحضرورة   . 

 .توزيع المستفيدين على المطاعم المدرسية•



 الوسائل ومصلحة المالية 

  

على الموارد البشرية و المادية  باإلعتمادتتكفل المصلحة بالتسيير المالي و المادي للمديرية خاصة : الخالصة 

المالية الممنوحة لتسيير المديرية بأكملها تبقى غير كافية و ال  اإلعتماداتلذلك و في هذا اإلطار يجدر بنا اإلشارة إلى أن 

  اإلعتبارخاصة في جانب الصيانة للمديرية و ممتلكاتها المنقولة نظرا لقدمها و بالتالي حاجتها إلى إعادة  اإلحتياجاتتسد كل 
. 

:  إقتراحات  
تعداد التالميذ القاطنين بالمناطق النائية وتعزيز النقل المدرسي الذي ال يتوافق    

.القضاء على المطاعم التي تشتغل في محالت غير الئقـــة كالحجرات الدراسية وغيرها  
.ــ تجديد أجهزة التبريد خاصة منها الثالجات القديمة  

.ــ تحديث أجهزة ووسائل الطبــخ  
.ــ توظيف اليد العاملة المؤهلة للقضاء على المطاعم التي تقدم الوجبات الباردة  

.ــ تزويد المطاعم بالطاوالت والمقاعد  
حث رؤساء البلديات على تطبيق المراسالت المحولة لهم عن طريق السادة رؤساء الدوائر  والمتعلقة بتنصيب المجالس  -

(.الطالء  ـالترميم )اإلدارية قبل االفتتاح الرسمي للمطاعم المدرسية وكذا التهيئة العامة        



 الوسائل ومصلحة المالية 

 ـ مكتب مراقبة التسيير المالي للوصاية على المؤسسات2 
 المتوسط والثانوي  بمالؤسساتاتعليمالخاصة  2016إنجاز مشروع ميزانية التسيير •

البليدة والثانية  بودرغومةالماليين األولى بثانوية عبد الكريم   المسييرينبعد المراقبة وذلك بتعيين لجنتين من  2015المصادقة على الحسابات المالية لسنة •

 بوعينانبثانوية بن خلدون 

بتلك بالمؤسسات من أجل إعادة  اإلتصالوقد تم المصادقة على الحسابات المالية المنجزة بطريقة قانونية وتم إرجاء الحسابات المالية التي يشوبها أخطاء ، وتم 

 .إنجازها

 .31/12/2015ضبط الفوائض المستخرجة للمؤسسة إلى غاية •

 متابعة ومراقبة الوضعيات المالية والمحاسبية الشهرية للمؤسسات التعليمية•

 .وتظهير هذه الحسابات 513ـ 512 ـ 511ضبط الحسابات خارج الخزينة والمتمثلة •

هذه  صيلضبط الديون الخاصة بالسكنات الوظيفية سواء للمتقاعدين الذين يشغلون هذه السكنات أو الموظفين الذين يمارسون مهامهم ، والعمل على تح•

 .الديون من خالل مراسلة المؤسسات وحثهم على القيام بإجراءات التحصيل

شهرية من حيث اإليرادات والنفقات والرصيد  والئيةمتابعة ومراقبة الوضعيات المالية الشهرية المرسلة من قبل المؤسسات ومعالجتها وإعداد حوصلة •

 ..المتبقي وإرسالها إلى الوزارة الوصية

من قبل المؤسسات والمنشور  الوصفيةالمرسلةعلى المعلومات المقدمة في البطاقة  باإلعتمادإنجاز ميزانية التسيير لمؤسسات التعليم الثانوي والمتوسط وذلك •

 .الوزاري اإلطار المحدد للمعايير والمقاييس القانونية

 .على مستوى مديرية التربية إرسال نسخة منها إلى المؤسسة وأخرى إلى الوزارة 2016المصادقة على ميزانية التسيير•

بما فيها مصالح الميزانية ومصالح خارج الميزانية وإرسالها إلى الوزارة الوصية ، والتي تكون كمرجع  31/12/2015ضبط الفوائض المالية إلى غاية •

 2017إلنجاز مشروع ميزانية التسيير لسنة 



 الوسائل ومصلحة المالية 

 :السكنات الوظيفية 
  
 :الثانويـ 

 سكن وظيفي مشغول من طرف موظفين  317حظيرة السكنات الوظيفية المتواجدة بالتعليم الثانوي على تحتوي 
 .متوفين  من القطاع 10 ومتقاعد  75منها        

الباقي في إطار المعالجة إذ تم تفويض مدراء المؤسسات المعنية للمتابعة  ومنها  بعد إتمام اإلجراءات القانونية  08وقد تم استرجاع  

 .القضائية
. 
 :المتوسط ـ 

 .سكن تتنوع بين غرفة إلى خمس غرف   488:    بـأما حظيرة السكنات الوظيفية بالمتوسط فتقدر 
 .ملف لموظفين متقاعدين 128منها 

 .مسكن مشغول لمنفعة الخدمة  58و
 .و قد تم أيضا إنجاز تفويضات لمديري المؤسسات المعنية للقيام باإلجراءات القانونية السترجاعها

  



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية
 مديرية التربية لوالية البليدة

 المتابعة ومصلحة البرمجة 





 رئيس مصلحة البرمجة والمتابعة

مكتب متابعة البناءات 
 والتجهيز

مكتب اإلحصاء 
 والخريطة المدرسة

 أمانة المصلحة



 ترع  حــــو

 ترع     ترعتىخ و ري ترع  حو 

 رئيس المصلحة:   يتولى مهام التنسيق والتنشيط والمتابعة بين المكتبين 

 يس  ــــــــــــــى 

 . كاتبة ) ملحق رئيسي ل دارة( مكلفة بأمانة المصلحة 

 

    ترفس ئل ترعتفر 
 

 .)الهياكل واسعة ومتوفرة ) مكاتب 

 ( 02(   ل عالم اآللي + طابعتين )02جهازين.) 

 .مكاتب كافية 

 .أدراج وخزائن لحفظ الوثائق 

 األدوات المكتبية + مختلف الوسائل متوفرة 
 



 مكتب تإلح  ء وتر  ياو ترعى س و

 ترع     ترعتىخ و ري ترعكتب 

 )رئيس المكتب  ) مهندس تطبيقي في اإلحصاء 

 يس  ــــــــــــــى 

  المتوسط تقني سامي في اإلحصاء مكلف بعملية اإلحصاء وكل  ما يترتب عنها في الطور. 

 .تقني سامي في اإلحصاء مكلف بعملية اإلحصاء وكل  ما يترتب عنها في الطور الثانوي 

 . ًأما الطور االبتدائي يقوم بتسييره وإنجازه رئيس المكتب شخصيا 

 . نائبة مقتصد موضوعة تحت التصرف مكلفة بالتعليم االبتدائي 

 

  م  م ترعكتب 

  العمل بالتنسيق الدائم والمحكم مع مكتب البناءات والتجهيز ومع مختلف المصالح التابعة للمديرية ومختلف القطاعات بكون هذا المكتب يعتبر بنك

 للمعلومات فيما يخ  اإلحصاء.

  إنجاز اللمحات السريعة عند كل  دخول مدرسي العمل على إيجاد الحلول لتذليل الصعوبات المعترضة في الميدان خاصة ما يتعلق منها بنسبة

 االكت اظ وظاهرة التسرب المدرسي ونسبة مشاركة البنات.

 .إنجاز اإلحصاء الشامل) الدفتر اإلحصائي( من كل سنة والذي يعتبر وثيقة أساسية لالنطال  في جميع األعمال بالنسبة لجميع المصالح 

 .إنجاز المؤشر اإلحصائي الذي يعتمد على اإلحصاء الشامل وال يقل أهمية عنه 

  .إنجاز الخريطة المدرسية 

  سنوات والغير متمدرسين.6إحصاء التالميذ البالغين سن  

 .إنجاز مختلف العمليات التي تقوم بها المصلحة كلما تعلق األمر ب حصاء ما 

 .إنجاز مخطط االستثمار السنوي الخا  بقطاع التربية 

 

    ترفس ئل ترعتفر 
 

 .)الهياكل واسعة ومتوفرة ) مكاتب 

 04 + طابعات.03 أجهزة  ل عالم اآللي  

 .مكاتب كافية 

 .أدراج وخزائن لحفظ الوثائق 

 األدوات المكتبية + مختلف الوسائل متوفرة 
 



 

 مكتب مت ةعو ترة  ءت  وترتي  ز

 ترع     ترعتىخ و ري ترعكتب 

 )رئيس المكتب  )يتولى تسيير شؤون المكتب رئيس المصلحة شخصيا 

 يس  ــــــــــــــى 

 .كاتبة ) مدرسة مرسمة(. تقوم بكل  األعمال اإلدارية التابعة للمكتب 

 .مستشار التربية  موضوع تحت تصرف المكتب يقوم بمساعدة رئيس المكتب في مختلف األعمال الواقعة على عاتق المكتب + تسيير ملف الصفقات العمومية 

 .تقني سامي  في اإلعالم اآللي يقوم بجميع األعمال المتعلقة باإلعالم اآللي على مستوى مكتب اإلحصاء وكذا مكتب متابعة البناءات أي متعدد الخدمات 

 م  م ترعكتب 

  العمل بالتنسيق الدائم والمحكم مع مكتب اإلحصاء والخريطة المدرسية في كل  النشاطات وخاصة عند إعداد وثيقة مشروع المخطط

 السنوي لالستثمار.

 .توزيع المشاريع التربوية التي يستفيد منها القطاع سنوياً على المناطق حسب متطلبات الخريطة المدرسية 

  العمل بالتنسيق المحكم مع مختلف الهيئات ) مديرية التجهيزات العمومية( على تسجيل البرنام  ووضعه حيز التنفيذ مع دراسات

 ومصادقة على التصاميم إلى غاية انطال  المشروع. بعد اختيار األرضية المناسبة مع مصالح ) مديرية التعمير والبناء(.

  العمل بالتنسيق مع مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية بالوالية في كل  األعمال الخاصة بتسجيل البرام  وإعادة تقييم المشاريع وكذا

 المتابعة لمختلف الوضعيات المتعلقة بذلك.

 .متابعة المشاريع في الميدان منذ بدايتها إلى غاية نهايتها 

 العمل على أن تحترم النمطية الخاصة بالبناءات والمقاييس المعمول بها في ميدان البناء وكذا احترام مدونة التجهيزات المدرسية 

 .الوقوف على مدى تنفيذ مختلف البرام  وإعداد الوضعيات الثالثية والفصلية ...إل  وتبليغها إلى الجهات المعنية 

 .استقبال ملفات الترميمات واإلصالحات الكبرى الوافدة من المؤسسات, ترتيبها وتصنيفها حسب األولويات الستعمالها عند الحاجة 

  توزيع االعتمادات المرصودة لكل  من الترميمات " ميزانية قطاعية" واإلصالحات الكبرى " ميزانية والئية" على المؤسسات

  المعمول بها في ميدان البناء.سالتربوية حسب األولوية ودرجة االستحقا . والحر  في نفس الوقت على أن تنفذ طبقاً للمقايي

 .استالم المشاريع وإنجاز ملفات اإلنشاء كل  مشروع غداة الدخول المدرسي 

  العلمي – المكتبي – اإلداري –متابعة عملية تجهيز المؤسسات الجديدة المستلمة والحر  على أن يكون التجهز بمختلف أنواعه: المدرسي 

  مطابقاً للمقاييس المعمول بها.–واالمعلوماتي 

 .الحر  على إنجاز عملية إسقاط جميع التجهيزات الغير صالحة وتعويضها بتجهيزات جديدة عصرية 

 .متابعة عملية تنصيب مخابر اإلعالم اآللي بمختلف المؤسسات التربوية 

 . زيادة على مختلف األعمال اليومية ومع الكثير من القطاعات خاصة عندما يتعلق األمر بهياكل تربوية وتجهيزات... إل 

 

 الهياكل واسعة ومتوفرة ) مكاتب(.جهازين ل عالم اآللي بكافة لواحقهما.- مكاتب وكراسي كافية.:  ترفس ئل ترعتفر  



مكتب اإلحصاء والخريطة المدرسية -1 

 في التعليم  بالدوامينمواصلة محاربة ظاهرة االكتظاظ في األقسام وفي مختلف مناطق الوالية والقضاء على نظام العمل

 25= االبتدائي وذلك بالعمل على تخطيط وبرمجة مرافق تربوية مختلفة بالعدد المطلوب حتى بلوغ نسبة احتالل القسم  

 وتكون هذه البرمجة ضمن المخططات السنوية التي ينجزها المكتب . تلميذاً في القسم 

 وهذا تطبيقاً للمرسوم الرئاسي المحدد لذلك. سنوات 6التالميذ البالغين  تمدرسالعمل على مواصلة عملية متابعة. 

 من  % 70حتى نصل إلى نسبة تغطية تفوق  باإلكماليبرمجة إنجاز مطاعم مدرسية إضافية وأنظمة نصف داخلية خاصة

 .المتمدرسينمجموع التالميذ 

 



مكتب متابعة البناءات والتجهيز  -2 

 في مجال البناءات المدرسية1)

 وهذا قبيل الدخول .  2017-2016العمل على احترام كّل االلتزامات المتعلقة بتسليم المشاريع المقترحة للدخول المدرسي

 المدرسي حتى نتمكن من إنجاز جميع المراحل المتبقية من إنشاء وتجهيز إلى غاية فتح واستعمال  هذه المرافق
 ومطاعم مدرسية من البناء الجاهز  والمتمثلة في أقسام دراسية  والقصديرية  والقضاء على البناءات المدرسية الجاهزة 

 وذلك ببرمجة برنامج تعويض شامل يمس كل مناطق الوالية. القصدير

 والمستغلة من طرف أشخاص أو هيئات خارج القطاع  والمحتلة  والعمل على استرجاع باقي الممتلكات التابعة لقطاع التربية 

 : المتمثلة في
 .سكنات  -
 .مطاعم مدرسية -
 .قاعات دراسية -
 .الخ-

و هذا حين . حجرة دراسية  70مدرسة عبر الوالية بمجموع  15 بـالمقدرة  وفتح المدارس المغلقة بسبب هجرة السكان  اعادة

 .مناطقهم الى االهاليرجوع 

 في مجال الصيانة والحفاظ على الممتلكات( 2

 إعادة االعتبار لمختلف  وذالك ضمن عملية الترميم  ومواصلة عملية الحفاظ على الممتلكات القائمة التابعة للقطاع

مؤسسة تربوية بجميع أطوارها  84وذالك بترميم ما يعادل . بحكم أنها حلقة متواصلة ودائمة . الهياكل والمؤسسات التربوية 

 :ودالك بضرورة احترام ما يلي. 2014ضمن برنامج 
 .البطاقات التقنية من طرف مدراء المؤسسات في شهر أكتوبر من كل سنة واحترام آجال تسليم الملفات •
 .المستعجلة وضرورة الحرص على انجاز البطاقات التقنية وفق األشغال الضرورية •
 .حتى نضمن لهذه األشغال أطول مدة صالحية بأقل تكلفة بهاالعتناء  والحفاظ على ما تم إنجازه ضمن العملية بصيانة  -•

 ويأتي . , وهذا في كل سنة ماليةالوالئيمواصلة برنامج اإلصالحات الكبرى بالتنسيق مع مصالح الوالية والمجلس الشعبي

 .هذا البرنامج استدراكاً لبرنامج الترميمات وكذلك من أجل التكفل باألشغال التي ال يمكننا إنجازها ضمن الترميمات

 



 في مجال التجهيــــــز ( 03

  
العمل على تجهيز كل المؤسسات التربوية والمشاريع المستلمة خالل كل دخول مدرسي وتتمثل في: 
 التجهيز المدرسي -
 التجهيز اإلداري -
 التجهيز المكتبي -
 التجهيز العلمي والتربوي -
 التجهيز الرياضي -
 تنصيب مخبر اإلعالم اآللي -

مع ضرورة اإلشارة إلى أنه يجب أن تكون التجهيزات المقتناة ذات جودة ونوعية عالية تتماشى والمقاييس الوطنية والدولية 

 .على أن تكون جميع هذه التجهيزات منصبة في عين المكان قبل الدخول المدرسي من كّل سنة. بهاالمعمول 
  معطيات إصالح المنظومة  والقديمة منها التي أصبحت ال تتماشى  وتجديد كل التجهيزات المدرسية الغير صالحة لالستعمال

 وحديثة تتماشى  وتعويضها بتجهيزات جديدة عصرية  والمختصة  الوالئيةهذا بعد إسقاطها من طرف اللجنة  والتربوية 

 .مع إعطاء األولوية للتعليم الثانوي كمرحلة أولى بهاكذا المقاييس الدولة المعمول  ومتطلبات اإلصالح 

      و حث رؤساء المؤسسات . 101عددها  ومواصلة عملية تنصيب مخابر اإلعالم اآللي لتشمل باقي المتوسطات بالوالية

 .أن تعويضها سيكون شيئا صعبا جدا وصيانتها لضمان لها أطول مدة خدمة خاصة  والمعنية من العمل على الحفاظ عليها 
 المتمثلة في  ودائما مواصلة عملية تنصيب مخابر اإلعالم اآللي لتشمل هذه المرة المدارس االبتدائية الواقعة عبر الوالية

   إقتراحهامدرسة ابتدائية تم  60تجهيز :  المرحلة األولى في
 خاصة منها تلك التي تفتقر إلى هذا النوع من التجهيز  وتكملة عملية تجهيز المدارس االبتدائية بوسائل التدفئة. 

 العمل على إدراج التدفئة بالمدارس االبتدائية ضمن عملية التجهيز األولى للمؤسسة عند إنجازها حتى نتفادى مستقبال تضاعف

في نفس الوقت تمكين تالميذ هذه المدارس من االستفادة من التدفئة منذ الوهلة األولى الفتتاح  وعدد المؤسسات الغير مجهزة 

 .المدرسة
  هذا حفاظا عليها من االعتداءات  والعمل على تسوية وضعية المؤسسات التربوية من ناحية حصولها على عقود الملكية

 .الخارجية
 





المبرمجة للدخول المدرسي 
2016-2017  

 الوضعية الفيزيائية
المشروع نوعية العدد  

 قيد اإلنجاز لم ينطلق

عدلبالبرنامج السكني  08 37 06  
(بوينانالمدينة الجديدة )    

 مجمعات مدرسية جديدة 

 أقسام توسيع  63 26 37 20

 مطاعم مدرسية  02 00 02 00

خاصة بالبرنامج السكني عدل 06 منها 11 00 11 00  
(بوينانالمدينة الجديدة )    

 متوسطات جديدة 

 داخلية بالمتوسط ½ أن مة  01 01 00 01

 قاعات للرياضة بالمتوسط  00 00 00 00

 مالعب للرياضة بالمتوسط  00 00 00 00

 أقسام توسيع بالمتوسط  02 02 00 02

 المتابعة بالمتوسط ووحدات الكشف  00 00 00 00

خاصة بالبرنامج السكني عدل03 منها 12 03 09 02  
(بوينانالمدينة الجديدة )    

 جديدة ثانويات

 داخلية بالثانوي½ أن مة  00 00 00 00

 قاعات للرياضة بالثانوي 01 01 00 01

(منتهية)01 00 01  المتابعة ووحدات الكشف  01 

(منتهية)01 00 01  بالثانوي داخليات 01 

 أقسام توسيع بالثانوي  00 00 00 00



 

      ميععـ   مى س ــو ألىيـــى                
 

 تر فا  طا ترعع  و مفطط ترعؤسسو ترة ىيو تر طا

نسةو رقىم 

 تمشغ ل

% 

 مالح ـــــ  

مة م  ر ىخفل ترعى سي 

2016-2017 

 % 95 ج N.K. 5.623.4.262.109.10.01 م/ ح  بن عاشور البلي  د  01
باق  اإلنجا : جدار اإلسناد )تم تعيين 

المقاولة( + الربط بالكهربا  + الما  + 
 ال ا 

 مبرم 

 % N.K. 5.623.4.262.109.11.20   00 م/ ح  سيدي موس  بمرمان البلي  د  02
 تم  تسوية وضعية العقار

 قيد الدراسة
- 

 بوعر ة 03
( خل  3م/ مخطط ش ل األراض ) 

 المسجد
N.K. 5.623.4.262.109.13.13 تم ت يير الموق  % 00 د - 

 بوعر ة 04
 1630( )3م/ مخطط ش ل األراض ) 

 مسكن(
N.K. 5.623.4.262.109.13.13 قيد الدراسة % 00 د - 

 % N.K. 5.623.4.262.109.12.08   00 م/ح  كا  الحمام  و ديعي  05
 مسكن اين 1024مقتر  للتحويل إل  ح  

 تم اختيار األرضية
- 

 مبرم  قيد اإلنجا  % 75 د N.K. 5.623.4.262.109.10.01 02م/ الح  ديار البحري  بن  مراد 06

 - قيد اإلجرا ا  التنظيمية % N.K. 5.623.4.262.109.12.06   00 م/ح  خ رونة بن  مراد  07

 - قيد ا جرا ا  التنظيمية % N.K. 5.623.4.262.109.12.04   00 م/ الح  ال رب   بو اريك  08

 % N.K. 5.623.4.262.109.13.04   00 م/ قرية  بوعمروس بو اريك 09
 مشروع مجمد 
 0003751:التعليمة الو ارية رقم 

 30/07/2015المؤرخة    
- 

 

 

                 ترعش  يط ترعس    من ر ف مىي يو ترتي  زت  ترععفم و

 

 ترعش  يط ترعس    من ر ف مىي يو ترتعع   وتر  ىسو ترععع  يو  وترة  ء                             

 

            ترعش  يط ترعس    من ر ف ترة ىيــ                                
 

   ترعش  يط ترعس    من ر ف ترفك رو ترفر  و رتافي  ترسكن ورحس     ) ىل(                    



  طا ترعع  و مفطط ترعؤسسو ترة ىيو تر طا

نسةو رقىم  تر فا

 تمشغ ل

% 

 مالح ـــــ  

مة م  ر ىخفل 

-2016ترعى سي 

2017 
 أ

 % N.K. 5.623.4.262.109.13.12   00 م/ م رعة البوراري بو اريك  10
 مشروع مجمد 
 0003751:التعليمة الو ارية رقم 

 30/07/2015المؤرخة    

- 

 الصومعة 11
 مسكن مقابل ال انوية 300م/ ح  
 الجديد 

N.K. 5.623.4.262.109.13.13 قيد اإلجرا ا  التنظيمية % 00 د - 

 - قيد اإلجرا ا  التنظيمية % 00 د N.K. 5.623.4.262.109.13.13 م/ المدينة الجديد  بوينان 12

 % 00 د AADL 2015برنام    1 مسكن عدل موق  5000ح  م/  بوينان 13

عملية اإلنجا  موكلة إل  الوكالة الوطنية 
 لتحسين السكن وتطوير 

- 

 - % 00 د AADL 2015برنام    2 مسكن عدل موق  5000ح  م/  بوينان 14

 - % 00 د AADL 2015برنام    3 مسكن عدل موق  5000ح  م/  بوينان 15

 - % 00 د AADL 2015برنام    4 مسكن عدل موق  5000ح  م/  بوينان 16

 - % 00 د AADL 2015برنام    5 مسكن عدل موق  5000ح  م/  بوينان 17

 بوينان 18
 2000 و3000   5000ح  م/ 

 1مسكن عدل موق  
 - % 00 د AADL 2015برنام   

 بوينان 19
 2000 و3000   5000ح  م/ 

 2مسكن عدل موق  
 - % 00 د AADL 2015برنام   

 بوينان 20
 2000 و3000   5000ح  م/ 

 3مسكن عدل موق  
 - % 00 د AADL 2015برنام   

 بوينان 21
 2000 و3000   5000ح  م/ 

 4مسكن عدل موق  
 - % 00 د AADL 2015برنام   

 بوينان 22
 2000 و3000   5000ح  م/ 

 5مسكن عدل موق  
 - % 00 د AADL 2015برنام   

 بوينان 23
 2000 و3000   5000ح  م/ 

 6مسكن عدل موق  
 - % 00 د AADL 2015برنام   

 



  طا ترعع  و مفطط ترعؤسسو ترة ىيو تر طا
نسةو رقىم  تر فا

 %تمشغ ل 
 مالح ـــــ  

مة م  ر ىخفل ترعى سي 

2016-2017  

 بوينان 24
 2000 و3000   5000ح  م/ 

 7مسكن عدل موق  
 % 00 د AADL 2015برنام   

عملية اإلنجا  موكلة إل  
الوكالة الوطنية لتحسين 

 السكن وتطوير 

- 

 بوينان 25
 2000 و3000   5000ح  م/ 

 8مسكن عدل موق  
 - % 00 د AADL 2015برنام   

 بوينان 26
 2000 و3000   5000ح  م/ 

 9مسكن عدل موق  
 - % 00 د AADL 2015برنام   

 بوينان 27
 2000 و3000   5000ح  م/ 

 10مسكن عدل موق  
 - % 00 د AADL 2015برنام   

 % N.K. 5.623.4.262.109.13.06   00 م/ ح  تباين  العليا الشبل  28

 مشروع مجمد 
التعليمة الو ارية رقم 

 المؤرخة    0003751:
30/07/2015 

- 

 بوقر  29
 مسكن طري  سيدي 383م/ ح  
 موس 

N.K. 5.623.4.262.109.13.13 قيد الدراسة % 00 د - 

 حمام ملوان 30
تعوي  مدرسة شري   المقط  

 األ ر 
 مبرم  قيد اإلنجا  % 80 د 2014مي انية الو ية لسنة 

 - قيد اإلجرا ا  التنظيمية % N.K. 5.623.4.262.109.10.01   00 م/  و د سالمة العليا   و د سالمة  31

 % 00 د N.K. 5.623.4.262.109.13.13 م/  و د سالمة الجنوبية )الرميل (  و د سالمة  32

 مشروع مجمد 
التعليمة الو ارية رقم 

 المؤرخة    0003751:
30/07/2015 

- 

 مبرم  قيد اإلنجا  % N.K. 5.623.4.262.109.10.01   95 م/ ح  السطاي ية  األربعا    33

 األربعا  34
 م/ مخطط ش ل األراض 

  مسكن يوس  شري (1270) 
N.K. 5.623.4.262.109.13.13 قيد الدراسة % 00 د - 

 % 00 ج C N.K. 5.623.4.262.109.11.27–( 2 مسكن )9423م/ ح   م تا  35
را ي ا ق ترعش وا ةسةب 

 ألىت  إس  د
- 

 مبرم  قيد اإلنجا  % 40 د D N.K. 5.623.4.262.109.11.30–( 1 مسكن )4239م/ ح   م تا  36

 



  طا ترعع  و مفطط ترعؤسسو ترة ىيو تر طا
نسةو رقىم  تر فا

 %تمشغ ل 
 مالح ـــــ  

مة م  ر ىخفل ترعى سي 

 أ 2016-2017

 مبرم  قيد اإلنجا  % 85 ج N.K. 5.623.4.262.109.10.01 م/ بح  برقو   م تا    37

 - قيد اإجرا ا  التنظيمية % 00 د N.K. 5.623.4.262.109.13.13  مسكن500م/ ح   م تا  38

 الع رون 39
 07م/ مخطط ش ل األراض  رقم 

  مسكن(450)
N.K. 5.623.4.262.109.13.13 قيد اإلجرا ا  التنظيمية % 00 د - 

 وادي جر 40
 4م/ مخطط ش ل األراض  رقم

 المعاي 
N.K. 5.623.4.262.109.13.13 قيد اإلجرا ا  التنظيمية % 00 د - 

 م/ ح  بر  األمير عبد القادر عين الرمانة 41
P.C.D 

2014 
 - قيد الدراسة % 00  

 - الدراسة انته  % 00 ج N.K. 5.623.4.262.109.13.08 م/ ح  العيد ابرا يم وادي العالي  42

 - قيد اإلنجا  % 20 د رعفي  N.K. 5.623.4.262.109.11.34 1تعوي  مدرسة األخو  سعيدان  بن  تامو  43

 - قيد الدراسة % 00 د N.K. 5.623.4.262.109.10.01 م/ ح  اإلخو   دري    بن  تامو  44

 % 25 د N.K. 5.623.4.262.109.13.10 م/ ح  ال اوية بن  تامو 45

 مشروع مجمد 
التعليمة الو ارية رقم 

 المؤرخة    0003751:
30/07/2015 

- 

  مجم  تعوي 01منها  مجمعا  مدرسيا  45المجم  وع الع   ام:

  قسم60 ) ( 10 -

  قسم36) ( 04 -

 قسم منها 372)د( 31 -
  تعوي 01

  مجمعا  مدرسية06 

 



  رعفي (–  حي ت  ترى   )رفس ط 
                 

  طا ترعع  و مفطط ترعؤسسو ترة ىيو تر طا
 ىد 

 ترحي ت 

 تستعع ل ترحي ت 
نسةو رقىم 

 %تمشغ ل 
 مالح ـــــــ  

مةع ألو ر ىخفل 

ترعى سي 

2016-2017 
 رعفي  رفس ط

 % N.K. 5.623.4.262.109.10.01 02 X - 00 م/  عف  ة ق سا  ترة  ى  01
تم اإلعالن عن استشار  

 للمر  ال انية
- 

 - تم اإلعالن عن المناقصة % N.K. 5.623.4.262.109.11.01 07 X - 00 م/ حي ةن   شف  ترة  ى  02

 - قيد الدراسة % N.K. 5.623.4.262.109.13.02 01 X - 00 سفيىتني ةفألععو م/ ترة  ى  03

 - قيد الدراسة % N.K. 5.623.4.262.109.13.02 02 X - 00  يكو محعى م/ ترة  ى  04

 - قيد الدراسة % N.K. 5.623.4.262.109.14.02 04 - X 00 ةفنع مو تري الري م/ ترة  ى  05

 - قيد الدراسة % N.K. 5.623.4.262.109.14.02 01 - X 00 م اف  ترغ   م/ ترة  ى  06

 % N.K. 5.623.4.262.109.14.01 02 X - 00 ش مي ةن يفس  م/ ةف  رو 07
 الدراسة انته 

 - المقاولة قيد ا ختيار

 - قيد الدراسة % N.K. 5.623.4.262.109.13.02 02  X - 00 ترع طل ةفألععو م/ ةفي  ن 08

 مبرمجة قيد اإلنجا  % N.K. 5.623.4.262.109.13.02 03  X - 30  ش  ى14 م/ تو د سالمو 09

 % N.K. 5.623.4.262.109.13.02 03  X - 00 ترفح  م/ تم ةع ء 10
تم اإلعالن عن ا ستشار  

 - ل نجا 

 مبرمجة قيد اإلنجا  % N.K. 5.623.4.262.109.11.01 02 X - 30 م/ م ألن ة ت  ا     مفت    11

 % N.K. 5.623.4.262.109.13.02 04  X - 00 1ترسفتك يو  م/ مفت   12
 عدم جدو 

 -  إعاد  بع  العملية من جديد

 % N.K. 5.623.4.262.109.13.02 02 X - 00 رع تن  م/ مفت   13
 عدم جدو 

 -  إعاد  بع  العملية من جديد

 تو د  ألا م/ ألة ة   14
2014 
PCD 

06 X - 05 %  قيد اإلنجا - 

 ترعف ون 15
م اط شغل  م/

 7تم تضي  طا 
N.K. 5.623.4.262.109.13.02 03  X - 00 % قيد اإلجرا ا  التنظيمية - 

 



  طا ترعع  و مفطط ترعؤسسو ترة ىيو تر طا
 ىد 

 ترحي ت 

نسةو رقىم  تستعع ل ترحي ت 

 %تمشغ ل 
 مالح ـــــــ  

مة ميو ر ىخفل 

 رعفي  رفس ط 2017-2016ترعى سي 

 مبرمجة قيد اإلنجا  % N.K. 5.623.4.262.109.11.01 03 X - 80 م/ ةزت ي محعى   شفو  16

 - قيد الدراسة % N.K. 5.623.4.262.109.14.02 02 - X 00 ر رعو ر     م/ شفو 17

 مبرمجة قيد اإلنجا  % N.K. 5.623.4.262.109.11.01 03 X - 80 م/  ط ق   ي   وتد ترعاليق  18

 مبرمجة قيد اإلنجا  % N.K. 5.623.4.262.109.14.02 03 - X 40 2تإلخف  سع ىتني  م/ ة ي ر مف 19

2014مي انية الو ية لسنة  م/ زد ي محعفد ة ي ر مف 20  06 X - 50 %  مبرمجة قيد اإلنجا 

 - قيد الدراسة % N.K. 5.623.4.262.109.14.01 02 X - 00   2م/ ةن حعىتني  ةن خ  ل 21

 المجم  وع الع    ام

  قسما  منها63
  قسما  توسي 53
   قسام تعوي 10

  قسما  20    -

 



 

 ماــــــ  ا مى س ــــــــو            
                      

 (03ألىول  طا )                 

 ترة ىيــو تر طـا
تسا ترعؤسسو ترع حق 

 ة   ترعاعا
  طا ترعع  و

 ىد 

 ترعستف ىين

نسةو رقىم 

 %تمشغ ل 

 نفا ترة ن م 

 مالح ـــــــــــ  

مة م  ر ىخفل 

-2016ترعى سي 

2017 
 إنط- تطت  دي   دي

 تر فمعو 01
 م/ ةفمس ى محعى 

 ة  ي تريىيى 
N.K. 5.623.3.262.109.13.01 20000  مستف ى % X - قيد الدراسة - 

 - X % 00  مستف ى200 2013مي انية الو ية لسنة  م/ م ىتوي تري الري ترعف ون 02
قيد اإلجرا ا  

 التنظيمية
- 

 - - - - - 400 ( مى س  ن02ماعـــع ن ) ترعيعـــــــــــفا

 
 



                      

      متفساــــــ    ألىيــــــى 
                   

 ترق  ى   طا ترعع  و رسع و ترعؤسسو ترة ىيــو تر طـا

 تر  ـــ م وترا طو تإلستع  

 نسةو رقىم تمشغ ل 

مةع ألو 

ر ىخفل 

ترعى سي 

2016-2017 
 خ  ألي ½ دتخ ي دتخ ي

 - N.K. 5.623.2.262.109.13.02  7 - X  مسكن حي د يف 1630حي م /  ةف  رو 01

 تم  اختيار المقاولة
 عج     ال ال  المال 
    انتظار إعاد  التقييم

- 

 ةف  رو 02
( 4- 2مخطط ش ل األراض ) م / 

  مسكن(5000)
N.K. 5.623.2.262.109.13.05  7 - X - 

تم اختيار األرضية 
 الجديد 

 قيد الدراسة

- 

 - AADL  2015  6 - Xبرنام   1 مسكن عدل موق  5000ح  م /  ةفي  ن 03

عملية اإلنجا  موكلة إل  
الوكالة الوطنية لتحسين 

 السكن وتطوير 

- 

 - - AADL  2015  6 - Xبرنام   2 مسكن عدل موق  5000ح  م /  ةفي  ن 04

 ةفي  ن 05
 مسكن 2000+3000+5000ح  م / 

 1عدل موق  
 - - AADL  2015  6 - Xبرنام  

 ةفي  ن 06
 مسكن 2000+3000+5000ح  م / 

 2عدل موق  
 - - AADL  2015  6 - Xبرنام  

 ةفي  ن 07
 مسكن 2000+3000+5000ح  م / 

 3عدل موق  
 - - AADL  2015  6 - Xبرنام  

 ةفي  ن 08
 مسكن 2000+3000+5000ح  م / 

 4عدل موق  
 - - AADL  2015  6 - Xبرنام  

 -  قيد اإلنجا % N.K. 5.623.2.262.109.13.04  7 - X - 05  مسكن )يفس  ش ي (1270حي م /  تم ةع ء 09

 - N.K. 5.623.2.262.109.13.05  7 - X 5مخطط ش ل األراض  رقم م /  ترعف ون 10

 تم  اختيار المقاولة
 عج     ال ال  المال 
    انتظار إعاد  التقييم

- 

 وتدي أل  11
 4مخطط ش ل األراض  رقم م / 

 ترعع ي 
N.K. 5.623.2.262.109.14.01  7 - X - 

  تم  اختيار المقاولة
 عج     ال ال  المال 
    انتظار إعاد  التقييم

- 

 -  - - - (6 ) 06( + 7 ) 05  متفساو11 ترعيعفا



                      

 

 

              أن  ف دتخ     ة رعتفســـط              
                    

 رقم العملية رسع و ترعؤسسو  ترة ىيو تر طا

 تر ــــفا 
 نسةو رقىم تمشغ ل

% 

مة م  ر ىخفل  نفا ترة ن م 

ترعى سي 

2016-2017 
100 200 300 

إنع      دي

 تطت  دي

 م / محففظي محعى ترة  ى  01
C.F. 5.623.3.262.109.06.02 

(P.P)  - X - 
 )ط ى تإلنش ء(% 100

  ع  و ر ك ب ترتي  ز أل  يو
X -  مة م 

 ترعيعــــــــــفا
 (01ن  م )

  ن   دتخ ي
- - 

200 

 مستف ى
- - - - 

- 

 

 مش  يــط أخ   خ  و ة رتع  ـــا ترعتفسط      
                   

 رفس ط متفساــ  

 

  ىد ترحي ت   طا ترعع  و مفطط ترعؤسسو ترة ىيو تر طا

 تستعع ل ترحي ت 
نسةو رقىم 

 %تمشغ ل 
 مالح ـــــــ  

مة ميو ر ىخفل 

-2016ترعى سي 

2017 
 رعفي  رفس ط

 PCCE 02 2014 متفساو تر    ألي ترة  ى  01
X 

 
 مة م  قيد اإلنجا  % 75 -

    - ( توسي 02قسمين ) المجم  وع الع    ام
 ( رفس ط02طسع ن )

 



                           

 

    ث نفيــــــ   ألىيـــــى 

                  

 تر فا  طا ترعع  و مفطــــط ترعؤسسو ترة ىيو تر طا

 نفا ترة ن م  تر   م ور طو تإلستع  

نسةو رقىم 

       %تمشغ ل 

مة ميو 

ر ىخفل 

ترعى سي 

2016-2017 

 دتخ ي
ن   

 دتخ ي
   دي خ  ألي

إنع   

 إطت  دي

 N.K. 5.622.1.262.109.11.09 رعفي  ث نفيو ة ق سا ترفز ي ترة  ى  01
1000 ½ + 

 دتخ ي
- X - 

X 

 تعوي 
- 

را تخت     -

 ترعق ورو

تمشغ ل      -

 وش  تإلناال 

-  

 ةف  رو 02
( 3 ا/ مخطط ش ل األراض ) 

  مسكن(5000)
N.K. 5.622.1.262.109.13.07 1000/300 R - X - - - 

00 % 

تم اختيار 
 األرضية الجديد 

 -

 ةف  رو 03
( 3 ا/ مخطط ش ل األراض ) 

  مسكن( ح  دريو 1630)
2014  PCCE 1000/300 - X - - - 

00 % 

 قيد الدراسة
 -

 - - - AADL   2015 1000/300 - X  برنام   مسكن عدل5000 ا/ ح   ةفي  ن 04

عملية اإلنجا  موكلة 
إل  الوكالة الوطنية 
لتحسين السكن 

 وتطوير 

 -

 ةفي  ن 05
 2000+3000+5000 ا/ ح  

 1مسكن عدل موق  
 - - - - AADL   2015 1000/300 - X  برنام 

 ةفي  ن 06
 2000+3000+5000 ا/ ح  

 2مسكن عدل موق  
 - - - - AADL   2015 1000/300 - X  برنام 

 - - - NK 1000/300 R - X 5.622.1.262.109.12.04  مسكن ة م ةع ء2956ث /حي  تم ةع ء 07
80 % 

 ط ى تإلني ز
مة ميو 

 تم ةع ء 08
 – مسكن 1270 ا/ ح  

 يوس  شري 
N.K. 5.622.1.262.109.14.01 1000/300 - X - - - 

00% 

 را تخت    ترعق ورو
 -

   ا/ مرك  مو اية  مفزتيو 09
5.622.1.262.109.12.06 NK 

 
200/800 - X - - - 

90 % 

 ط ى تإلني ز
مة ميو 



                           
 

    

                  

 تر فا  طا ترعع  و مفطــــط ترعؤسسو ترة ىيو تر طا

 نفا ترة ن م  تر   م ور طو تإلستع  

       %نسةو رقىم تمشغ ل 

مة ميو ر ىخفل 

ترعى سي 

2016-2017 
 دتخ ي

ن   

 دتخ ي
   دي خ  ألي

إنع   

 إطت  دي

 ترعف ون 10
 ث / م اط شغل تم تضي 

POS  5 
5.622.1.262.109.12.05 NK 200/800 - X - - - 

25 % 
 قيد اإلنجا 

-  

 - NK 200/800 - X - X 5.622.1.262.109.13.04 ث / تر  شا وتدي أل  11

 تم  اختيار المقاولة
 عج     ال ال  المال 
    انتظار إعاد  التقييم

- 

 وتدي أل  12
 ا/ مخطط ش ل األراض  

  المعاي 4رقم 
N.K. 5.622.1.262.109.13.07 

1000/300 
R 

- X - - - 

تم ر   التجميد عن 
المشروع وتم تسليم األمر 

 ببد  األش ال

- 

     ثـ نفيـو12 ترعيعـــفا
08( 1000/300+ )01(1000 +

  (800/200 )03½ دتخ ي(   +

11400 

 مستف ى
 (02ث نفيت ن ) - - - - - -

 



           دتخ  ــــ   ترتع  ا ترث نفي
                   

  طـا ترعع  ـو رسع و ترعؤسسو ترة ىيو تر طا
نسةو رقىم  ترا طــــــو

 %تمشغ ل 

مة ميو  ر ىخفل  نفا ترة ن م 

-2016ترعى سي 

 إنع   تطت  دي   دي 300 200 100 2017

 ترة  ــى  01
ث نفيو ت مت  ز ) ترعع ى 

 ترتك فرفألي ر ت ة و س ةق ي (
N.K. 5.622.8.262.109.10.01 - - X 100 % X 

 مست عو مؤخ تي 

 ط ى ترتي  ز
 مة ميو

  ن  م دتخ ي01 - - - 300 - - -  ن  م دتخ ي01 ترعيعفا

 

 

                             طــــ  ــــــــ   تر ي ضــــو
 

 نف  و ترعش وا  طا ترعع  و رسع و ترعؤسسو  ترة ىيو تر طا
 نسةو رقىم تمشغ ل 

 ترعالح   

مة ميو  ر ىخفل 

-2016ترعى سي 

 م ت  و 2017
 ط ى تإلني ز

 را يش ا ر   

 قيد اإلنجا  % 80 - - ط  و ر  ي ضو N.K. 5.622.8.262.109.13.02 دي   ترةح يث نفيو  ة ي م تد 01
 مة ميو

 - - ترعيعــــــــــفا
( 01ط  و )

 ر  ي ضو
  ط  و ر  ي ضو01 - - - -

 

             مش  يــط أخ   خ  و ة رتع  ـــا ترث نفي
                   

 وحىت  تركش  وترعت ةعو ( أ
 

 مالح ـــــــــ    %نسةو رقىم تمشغ ل  نف  و ترعش وا  طا ترعع  و رسع ـــو ترعؤسســــــو ترة ىيــو تر طـا
مة ميو  ر ىخفل 

 2017-2016ترعى سي 

 تم ةعـــ ء 01
ث نفيو  ةى ترحع ى ةن 

 ة ديس )ترفح (
NK.5.622.1.262.109.13.06 منتهية % 100 وحى  كش  ومت ةعو 

 مة ميو

 - (01ث نفيو ) ترعيعفا ترعــ م
(  ر كش  01وحى )

 وترعت ةعو 
- - 

 وحى  ر كش  01

 وترعت ةعو



اإلنجاز باقي  األطوار المؤسسات المستفيدة نوعية األشغال الوضعية الفيزيائية 

مدارس ابتدائية 06  
العفرون جياللي مهداويمدرسة  -  

موزاية ميسومي مدرسة اإلخوة -  

مدرسة الصفصاف مفتاح -  

رجم الجبابرة اوالدمدرسة  -  

- عين الرمانة حاسينمدرسة بن   
 واألشغال ستنطلق خالل العطلة الصيفية

األشغال بهامدرسة منتهية  49  

%   90  
مدرسة 55 ترميمات مختلفة  االبتدائي 

متوسطة بن شعبان : متوسطة 01

جارية بهااألشغال : بلدية بن خليل  
  بهامتوسطة منتهية  16

 األشغال

%   94  

 

متوسطة 17 ترميمات مختلفة  المتوسط 

ثانوية مرجي محمد : ثانوية 01

جارية بهاواألشغال  العاليقبوادي   
األشغال بهاثانوية منتهية  11  

%   91  
ثانوية 12 ترميمات مختلفة  الثانوي 



اإلنجاز باقي  األطوار المؤسسات المستفيدة نوعية األشغال الوضعية الفيزيائية 

 بهامتوسطات انتهت  09 متوسطة واحدة قيد اإلنجاز

 األشغال

%   90  
متوسطات 10 أشغال ترميمات مختلفة  المتوسط 

ثانويتين قيد اإلنجاز 02 األشغال بهاانتهت  ثانويات 08   

%   80  
ثانويات10 أشغال ترميمات مختلفة  الثانوي 



 تنفيـــذ مختلف العمليات

تركيب الفتات  األطوار
 التسمية

عملية طالء 
 الواجهات

التنظيف عملية عملية التشجير عملية التزيين  

متوسطة 143 متوسطة 143  متوسطة 143  متوسطة 143  متوسطة 143   المتوسط 

ثانوية 47 ثانوية 47  ثانوية 47  ثانوية 47  ثانوية 47  ثانوية 47   

















النسبة 
 المئوية

 االستهالكات

 

 310= و 

الوضعية الفيزيائية 
 للعملية

 مصدر
 التمويل

الهيئة المكلفة 
 بمتابعة العملية

رخصة 

 البرنامج

 310= و 

سنة 
 التسجيل

 عنوان العملية الهدف

65.08% 15.717 
 عملية منتهية

100% 
وزارة التربية 

 الوطنية
التربية  مديرية

 لوالية البليدة
24.000 2008 

ترقية وتعميم 
 التحضيرية التربية

التجهيز المدرسي 

لفائدة أقاسم التربية 
 التحضيرية

21.07% 11.559 

 :01الحصة رقم  -

تم اإلعالن عن المناقصة 

 للمرة الثانية

 األظرفةعملية فتح  تمت

 2016-06-29يوم 

 :02الحصة رقم  -
 %100منتهية  عملية

وزارة التربية 
 الوطنية

التربية  مديرية
 لوالية البليدة

54.868 2009 
ترقية وتعميم 

 التحضيرية التربية
 

 البيداغوجيالتجهيز 

 422 :والمدرسي لـ

قسم للتربية 
 التحضيرية

 البرنامج الممركز



 PSD ممركز  الالالقطاعي البرنامج 

النسبة 

 المئوية
 االستهالكات

 
 310= و 

الوضعية الفيزيائية 

 للعملية
 مصدر

 التمويل
الهيئة المكلفة 

 بمتابعة العملية
رخصة 

 البرنامج
 310= و 

سنة 

 التسجيل
 عنوان العملية الهدف

67.66 % 43.508 

 :01الحصة رقم  -
 %100منتهية  عملية

 :02الحصة رقم  -

 تم تسليم األمر بالخدمة *

 عملية التوزيع جارية* 

PSD 
التربية  مديرية

 لوالية البليدة
64.300 2009 

 تجديد حظيرة -

 التجهيزات

تحسين ظروف  -
 التمدرس

تجديد التجهيزات 

المدرسية لمؤسسات 

التعليم االبتدائي عبر 
 الوالية

72.00 %  47.841 

-03-02-01الحصة رقم -
 %100منتهية  عملية :04

 :05الحصة رقم  -

تم اإلعالن عن المناقصة -

 للمرة الثانية

يوم  األظرفةعملية فتح  تمت

28-06-2016 

 

PSD 
التربية  مديرية

 لوالية البليدة
54.868 2009 

 تجديد حظيرة -

 التجهيزات

تحسين ظروف  -
 التمدرس

 

تجديد التجهيزات 

المدرسية لمؤسسات 

التعليم المتوسط عبر 
 الوالية

90.64 % 44.654 

بالنسبة للحصص األولى 
 %100عملية منتهية 

حصة إعادة تجهيز ثانوية -

 :ابن رشد

-04-03-01الحصص -
 %100منتهية  :05

عدم :02رقم  الحصة-
 جدوى

تم اإلعالن عن المناقصة -

 للمرة الثانية

عملية فتح العروض  تمت

 2016-06-29يوم 

PSD 
التربية  مديرية

 لوالية البليدة
49.263 2009 

 تجديد حظيرة -

 التجهيزات

تحسين ظروف  -
 التمدرس

تجديد التجهيزات 

المدرسية لمؤسسات 

التعليم الثانوي عبر 
 الوالية





 م   إسق ر ترتي  زت  ترقىيعو



 ت نشغ    ترعا وحـــو





 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية
 مديرية التربية لوالية البليدة

 التفتيش ومصلحة التكوين 



 التفتيش ومصلحة التكوين 

  :تعريف المصلحــة

بناء ديناميكية  وتعد بمثابة القلب النابض في إدارة النشاط  وهي مصلحة داخلية تشكل العمود الفقري في بناء هيكل مديرية التربية ، 

تشمل  وخارجها  والعمل الجماعي داخل هذه المؤسسة الحيوية الهامة ، باعتبار أنها تخطط لمختلف العمليات التكوينية داخل المديرية 

تربويون ، إداريون ، أسالك مشتركة ، باإلضافة إلى عالقاتها التفاعلية مع كل الشركاء المعنيين بقطاع : األسالك  وبنشاطها كل الفئات 

 .التعليم  والتربية 

 :نشاطها على ويقوم عمل المصلحة 

 الخ...،  التحسيس والتواصل، اإلعالم  والتقارير ، تطوير وسائل العمل ، االتصال  والتخطيط ، التحليل ، استثمار المعطيات  -

 :التفتيش من المكاتب اآلتية وتتكون مصلحة التكوين -

 أمانته ومكتب رئيس المصلحة  -1

 (التكوين المتخصص  – البيداغوجيالتكوين التحضيري )مكتب التكوين أثناء الخدمة  -2

 خلية التكوين عن بعد -3

 مكتب التفتيش -4

 التوثيق ومكتب األرشيف  - 5    



 التفتيش ومصلحة التكوين 

 :مهـــــام المصلحــــــة
 :تمارس المصلحة نشاطها على مستوى الوالية كما يلي  

 مكتب التكوين أثناء الخدمة
 متابعتها واإلشراف على كل عمليات التكوين التي تتم على مستوى الوالية -
 التربوية ولكل الفئات اإلدارية ( التربوي والمالي )إنجاز مشروع برنامج التكوين أثناء الخدمة  -
 تعليم ابتـــدائي -      
 تعليم متوســـط -      
 تعليم ثانـــوي -      
 السهر على متابعة تنفيذ مشروع برنامج التكوين على مستوى المقاطعات التربوية حسب الفئات بالتنسيق مع السادة المفتشين -- 
 استغالل نتائج التكوين ودراسة - 
 تنسيق عملهم مع السادة المفتشين وخارج الوالية  والعمليات التكوينية داخل  لتأطيرالمعنيين  المؤطرين استدعاءاتانجاز -
 خارج الوالية وخاصة بالمشاركين في عمليات التكوين داخل الوالية  استدعاءاتإنجاز -
 تنظيم عمليات تكوينية إضافية من طرف المصلحة ترى بأنها تعالج مواضيع هامة أو نقصا ملحوظا في الميدان التربوي أو العلمي-
 (مالية ، تربوية)لعمليات التكوين  اإلستخالصية الوالئيةإنجاز الحصيلة -(
 التربوية الشهرية وإنجاز الحصيلة المالية -
  للتكوين المتخصص الوالئيةإعداد الخريطة -

 



 التفتيش ومصلحة التكوين 

 مكتــــب التفتيــــش
 توحيد وثائق التفتيش وطبع -

 مطبوعات الزيارات*  
 التفتيشاتمطبوعات *  
 التقريرالفصليمطبوعات *  
التقديرية الفصلية التي تتضمن كل النشاطات  الرزناماتمطبوعات *  

 التي يؤديها المفتش
استنتاج النقائص  وتقارير التفتيش  واستغـالل الزيارات  ودراســة - 

 العلمية السائدة في الميدان والتربوية 
 واستغالل التقارير الفصلية المنجزة من طرف المفتشين  ودراسة  

 استنتاج النقائص التربوية واإلدارية  
إنجاز بطاقة اتصال في إطار استغالل تقارير التفتيش لمعالجة - 

 التربوية والقضايا اإلدارية 
 فصلية تعكس نشاطات كل مفتش في الميدان تقييميةإنجاز حصيلة - 
 التربوي*

 اإلداري*   
 التسييري*    
 التكويني*     

إعادة النظر في إعادة تقسيم المقاطعات التربوية بالوالية الخاصة - 

 بمفتشي التعليم االبتدائي
 

 مكتــــب األرشيـــف و التوثيـــــق

تصنيف األرشيف حسب كل مصلحة وفرز  -  

 حمايةاألرشيف -

 المحافظة على سرية الوثائق من خالل حفظها-
التنسيق مع مختلف المصالح إلعداد الوثائق -

تحويلها إلى قاعة األرشيف وفق  واألرشيفية 

السنوية الرزنامة  

تزويد المصالح المختلفة بكل ما تحتاجه من  -
 وثائق أرشيفية قصد استغاللها إلنجاز العمل

 إنجاز االستمارات الالزمة لتسيير وثائق األرشيف-
تسيير كل الوثائق التي  وتصنيف  وتنظيم  وجمع  -

 تنتجها مديرية التربية

 وتقييم أرشيف المؤسسات التعليمية  ومتابعة  -

 تزويد الوزارة بكل المعلومات عنها

العمل على اقتناء الوثائق المقيدة لسير المصالح -

 في حدود اإلمكانيات المتوفرة



 التفتيش ومصلحة التكوين 

 مهــــام خليـــة التكويـــن عن بعد

ترجمة النصوص المتعلقة بجهاز التكوين عن بعد ميدانيا وقراءة  -  

التحسيسية وضمان الحمالت اإلعالمية  -  

- األساتذة بإجراءات التسجيل وإعالم المعلمين   

األساتذة واستقبال ملفات المعلمين  وجمع  -  

مراجعة الملفات حسب الوثائق المطلوبة ودراسة  -  

حسب المراكز المحددة لكل والية اإلسميةإعداد القوائم  -  

المدارس العليا ومعاهد التكوين  وإيداع الملفات على مستوى المراكز  ودفع  -  

تسليم شهادات التسجيل للمتكونين وسحب  -  

 اتخاذ التدابير المتعلقة بإجراء االمتحانات إذا نظمت على المستوى المحلي -
الحصص التنشيطية والمخصصة لألعمال التطبيقية  والمساهمة في تنظيم التجمعات التنشيطية المقررة من طرف المؤسسات المذكورة  -  

األساتذة في حالة إجراء االمتحانات أو التجمعات وللمعلمين  االستدعاءاتتوجيه  -  

 ضبط تعداد المتكونين وفق الخريطة المحددة من طرف مديرية التكوين -

 .تشخيص مختلف الصعوبات التي تواجه المتكونين  وجمع  -

:مكتــــب التفتيــــــش   

 . 2015/2016نشاطات مكتب التفتيش خالل الموسم الدراسي 

 نشاطات أو أعمال يومية : 



 التفتيش ومصلحة التكوين 

 :  نشاطات أو أعمال يومية      

 . بهاألساتذة الذين يقصدون المكتب في إطـار النشاط الذي يقوم  ومديري المؤسسات التعليمية  واستقبال المفتشين  – 1

 .األطوار والتخصصات  والمحاضر التي تصلنا من المفتشيــــن في ملفات مرتبـــــة حسب المقاطعــــــات   وترتيـــب التقارير  – 2

 واإلدارية  وأيضا تقارير التفتيش التربوية  والتقديرية لنشاطاتهم  الرزنامةالمتمثل في  واستغالل البريد الذي يصلنا من المفتشين  – 3

من ثم  والتحليل  ووتخضع مختلف هذه الوثائق للدراسة . بطاقات زيارة المؤسسات التعليمية  ومحاضر العمليات التكوينية  والمالية 

األسالك  ومختلف الرتب ... أساتذة –مقتصدون  –مديرون ) الترتيب أو توجيه نســـخ منها للمعنييـــــن  على مستوى المؤسسات التربوية 

 ( .األخرى 

سلبيات تطرح من خالل هذه  وكما يتم إعالم مختلف المصالح األخرى المشكلة لمديريــة التربية كل فيما يخصها عند وجود نقائص  – 4

 .الوثائق

 :  أعمال شهرية ونشاطات     

أبرز عملية ينجزها مكتب التفتيش شهريا هي حصيلة شهرية مفصلة باألرقام حول نشاطات المفتشين في مختلف  - 1

العامة لإلدارة فيما  المفتشيةإلى  وفيما يخص المواد  للبيداغوجياالعامة  للمفتشيةاألطوار ترسل  والتخصصات  والمواد 

 .المالية  ويخص اإلدارة 
المكتب فصليا هو انجاز حصيلة فصلية توجه لنفس الجهات باإلضافة إلى مديرية  بهأما النشاط األبرز الذي يقوم  – 2

 .النسب  وكل مفتش في مقاطعته باألرقام  بهالتي تبرز حقيقة النشاط الذي يقوم  والتكوين 

السادة المفتشين  وو هي متمثلة في المتابعة المستمرة لنشاطات السيدات  معيينة برزنامةهناك أعمال أخرى ليست مرتبطة 

التثبيت ، وأيضا هناك مراسالت تصلنا  والتكوين  ولمعرفة مدى التغطية التي تعرفها المؤسسات التربوية من حيث التفتيش 

 .من الوزارة بمختلف مديرياتها تطالبنا بضبط وضعية ما أو أرقام متعلقة بنشاطنا في مجال التفتيش 
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 : الحصيلة السنوية ألهم نشاطات مكتب التفتيش 

القضايا التربوية  متابعة التقارير

 المعالجة

القضايا االدارية 

 المعالجة

محاضر العمليات 

بطاقة  تفتيش  التكوينية

 زيارة

 653 01 16 22 1803 ابتدائي مواد

 115 04 12 133 62 ابتدائي ادارة

 72 01 11 / 550 متوسط مواد

متوسط ادارة و 

 مالية

138 168 06 09 43 

 57 06 04 10 559 ثانوي مواد

ثانوي ادارة و 

 مالية

47 32 12 14 21 

 : األتيةالقضايا اإلدارية المعالجة تتلخص في النقاط 

في المقابل إذا كانت هذه العقوبات ناتجة  وتحول لمصلحة الموظفين ( توبيخ  – انذار –تنبيه ) العقوبات المقترحة من طرف المفتشين  - 1

 .تأخذ أهم المواضيع إلدراجها في مخطط التكوين لتجاوز مثل هذه النقائص . عن النقص في التسيير 

السلبيات التي يتطلع عليها المفتش ميدانيا على مستوى المؤسسات التربوية من  وإشعار المصالح المعنية كل فيما يخصها بالنقائص  -2

 وتسوية الوضعيات المالية / المناصب الشاغرة : و أمثلة ذلك .   العالقات  واإلداري  والتربوي  التأطير والتجهيزات  وحيث الهياكل 

 .تصليح الهياكل المختلفة  وترميم /  المحاسبية 
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 المقاطعات اإلدارية لمفتشـي التعليم االبتدائي للسنة الدراسية 2015/2016

 مفتش المقاطعة المقاطعة الرقم
عدد 

 المدارس
 مقر المفتشية

 مدرسة حصامنية محيد البليدة 29 رحاميية فاطمة الزهراء 01البليدة  01

 مدرسة بن عربية رشيف البليدة 27 بن زاين مصطفى 02البليدة  02

 مدرسة مصطقى بن بو العيد البليدة 26 بوغداوي أ معـر 03البليدة  03

 مدرسة معاذ بن جبل أ والديعيش 32 غرايب بن يوسف أ والديعيش 04

 مدرسة العريب التبيس بوفاريك 29 مربوك سعدي بوفاريك 05

 مدرسة االإخوة صامت الصومعة 20 سالماين زوبيدة الصومعة 06

 بوعينان 55أ وت  20مدرسة  25 بن دادة نرص ادلين بوعينان 07

 القادر العفرون/مدرسة بن عربية ع 33 شعياين توفيق العفرون 08

 مركز التوجيه املدريس موازية 31 حيواين بوطبة موزاية 09

 ملحة العيد اإبراهمي وادي العاليــق 32 انيت س يد أ محد محمد وادي العاليق 10

 مدرسة اذلكور املركزية بوقره 29 اتيل سلامين بوقره 11

 مدرسة غربو محمد ال ربعاء 32 مواليك راحب ال ربعاء 12

 عائشة مفتاح عيادمدرسة  29 مميون محالوي عواطف مفتاح 13

366: عــدد المدارس العمومية*  

08: عــدد المدارس الخاصة*  

374:المجموع الكلي*  
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مكتــــب التكويـــــن - 2  

ي الحصيلة النهائية للتكوين بالمضاعفة /ف -1 

   (محينة)  في الجيل الثاني للمناهج

الر الفئة المستهدفة  العدد تاريخ االنجاز   التأطير 

 قم

خالل التكوين لقيادة ) نواة المبلغين 

(المشاريع   

2016مارس   01 مفتشي التعليم المتوسط إدارة 05 

خالل التكوين لقيادة ) نواة المبلغين 

(المشاريع   

2016مارس  مفتشي التعليم المتوسط تسيير  05 

 مالي

02 

خالل التكوين لقيادة ) نواة المبلغين 

(المشاريع   

28/29 /02/2016 

05/06 /04/2016  

10/11 /05/2016  

االبتدائياتمفتشي إدارة  13  03 

( 07) المبلغين الوالئيين    31/01/2016 

16/03/2016 

(مواد ) مفتشي المتوسط  16  04 

( 03) المبلغين الوالئيين   28/29 /02/2016 

05/06 /04/2016  

10/11 /05/2016  

(مواد ) مفتشي االبتدائي  43  05 

(مواد ) مفتشي االبتدائي  إلى غاية أفريل  

2016 

158

9 

 06 أساتذة التعليم االبتدائي

(مواد ) مفتشي المتوسط  إلى غاية أفريل  

2016 

194

2 

 07 أساتذة التعليم المتوسط 

إلى غاية أفريل  مفتشي ادارة المتوسطات

2016 

 08 مديري المتوسطات 128

إلى غاية أفريل  مفتشي إدارة االبتدائيات

2016 

 09 مديري االبتدائيات 271

إلى غاية أفريل  مفتشي إدارة االبتدائيات

2016 

مساعدي مديري المدارس  72

 االبتدائية

10 

مستشاري التربية في التعليم  مديري المتوسطات

 المتوسط

11 

المسيرين الماليين في  مديري المتوسطات

 التعليمالمتوسط

12 

مستشاري التوجيه   الوالئيةنواة المبلغين 

 واالرشادالمدرسي

13 
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  2- العمليات التكوينية المتعلقة بالمحاور الكبرى المبرمجة من طرف وزارة التربية الوطنية و الخاصة:

 . الرقمنة/ مشروع مؤسسة / التربية التحضيرية / المقاربة بالكفاءات /  البيداغوجيالتحوير 

 الرقم ال ئة المستهد ة العدد الموضوع التاريخ

 01 م تشو التعليم المتوسط 20 المقاربة بالك ا   و التحوير البيداغوج    2015ماي 

 02 م تشو التعليم ا بتدائ   43 المقاربة بالك ا ا  2015نو مبر  16/17/18

و   المخطط التكوين الخاص 

 بالمقاطعة
 03  ساتذ  التعليم ا بتدائ  1589 المقاربة بالك ا   و التحوير البيداغوج  

 04 م تشو التعليم ا بتدائ  43 المقاربة بالك ا   و التحوير البيداغوج   2016مارس  06/07/08

 05 م تشو التعليم ا بتدائ  43 التربية التحضيرية 2015ماي  02/03/09

 06 مربيا  التربية التحضيرية 400 التربية التحضيرية 2015سبتمبر /16/17

خالل السنة الدراسية 

2015/2016 

 

 مشروع المؤسسة

مديرو  ال انوي 47

 المؤسسا 

 التربوية

 المتوسط 128 07

 ا بتدائ  271

 2015نو مبر  29
الدليل األول  ستخدام  رضية  رقمنة 

.قطاع التربية   
58 

مديرو ال انويا  و موظ و 

 اإلعالم اآلل  
08 

2015جان     
الدليل األول  ستخدام  رضية  رقمنة 

.قطاع التربية   
 09 م تشو التعليم ا بتدائ  ادار  13

  2016مارس 
الدليل األول  ستخدام  رضية  رقمنة 

.قطاع التربية   
 10 مديرو المدارس ا بتدائية 301

04/02/2016 

18/02/2016 

14/01/2016 

 تناس  المواد

 تناس  المواد

 تناس  المواد

09 

17 

12 

اإلبتدائ  ساتذ  التعليم   11 
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  2- العمليات التكوينية المتعلقة بالمحاور الكبرى المبرمجة من طرف وزارة التربية الوطنية و الخاصة:



 : ي التكوين على المحاور الكبرى /ف –  التفتيش ومصلحة التكوين 



 :اإلنجاز  ومشاريع للمتابعة  – 4  التفتيش ومصلحة التكوين 
 



 التفتيش ومصلحة التكوين 



 التفتيش ومصلحة التكوين 
 األرشيـــــف  مكتــــب - 2

المتعلقة  وأغلب هذه الوثائق هي الملفات المهنية التي نستقبلها من مصلحة الموظفين  واستقبال مختلف الوثائق والملفات من مختلف مصالح المديرية   -

 . بالموظفين الذين أحيلوا على التقاعد أو تم عزلهم أو تسريحهم أو في حالة الوفاة
 . التأكد من وجود بعض القرارات الوثائق الضرورية للموظفين ومراقبة هذه الملفات  -
 . االداريةالدوائر  وتقسيمها حسب األطوار التعليمية  وفرز الملفات  -
 . كل علبة رقم معين اعطاءضعها في العلب األرشيفية مع وو  بها  تسجيلها في الدوائر الدفاتر الخاص -

 . ترتيب العلب األرشيفية في قاعات األرشيف  -
 . مجمل الخدمات للمواطنين وانجاز شهادات العمل  واسترجاع الملفات المهنية  اعادة -
 . ببعض النسخ في األرشيف  مصالح مديرية التربية مع االحتفاظ  توزيعها على مختلف واستقبال الجرائد الرسمية  -
  ( ثانويات –متوسطات ) مختلف المؤسسات التعليمية  والسنوية الخاصة بالمديرية  الرزنامةوضع  -
  . إلى وزارة التربية الوطنية ارسالها والمؤسسات التعليمية  والسنوية لتسيير أرشيف مديرية التربية  الرزنامةتقييم  -

 :ترة  ى  ترث نفي   وترس فيو رتس    أ ش   ترعتفسا    تر زن مو -

 ترعك رب ترعى ألو ري تر زن مو ترفت   ترع   و ركل مكتب

10/12/2015تر   20/11/2015من   مكتب أم نو ترعىي  

31/12/2015تر   14/12/2015من  مكتب مستش   ترت ة و                          

20/01/2016تر   04/01/2016من   مكتب مستش   ترتفأل   ترعى سي           

14/02/2016تر   27/01/2016من   مكتب تر      

14/03/2016 تر  24/02/2016من  ترعقت ىيومكتب    
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 :1 - وضــــع الرزنامــــــة

المكاتــب المدرجــة في الرزنامـــــــة الفترة المخصصة لكل مكتب المالحظات  

 مكتب التعليم اإلبتدائي دائـرة بوفاريك 27/11/2015الى  18/11/2015من   /

 مكتب التعليم اإلبتدائي دائـــرة البليدة  18/12/2015الى  02/12/2015من  /

 مكتب التعليم المتوســـــــط 31/12/2015الى  21/12/2015من   /

 مكتب التعليم اإلبتدائي دائرة العفرون 13/01/2016الى  04/01/2016من   /

 مكتب الـتــأطــيـــــــــــــــر 26/01/2016الى  18/01/2016من   /

 مكتب التعليم اإلبتدائي دائرة األربعاء 10/02/2016الى  29/01/2016من   /

 مكتب العمال اإلداريين و المهنيـــين 26/02/2016الى  15/02/2016من   /

 مكتب التعلـيـــم الثانــــــوي 12/03/2016الى  01/03/2016من   /

(مكـتـب التـفـتـيـــش)مــصلحــــة التكــوين والتفتـيـــش  23/03/2016 الى 15/03/2016من   /  
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عدد المؤسسات الغير 

 مجـيـبــــة

عــدد التي بادرت بوضع 

 الرزنامــــة
 المؤسسات التعليمية عــــددها

 الثانويات و المـتـاقـن 47 ثانوية 21 26

 اإل كــــمــالــيــــــات 143 متوسطة  112 31

 المجموع  183 133 57

 : السنويــة لــدفــع أرشــيــف المــؤسـسات التعليمية الــرزنامـــةتقــيـيـــم  
  مؤسسة تعليمية 190  : عـــدد المؤسســات التعــليميــة بالواليـــــة -
 ثانوية 47: المـتـاقـــنو  الثانوياتعـــدد  -

  متوسطة 143:    كــــمــالــيـــــــــــات اإلعــدد  -

 المصالح المدرجة في الرزنامة الفترة المخصصة لكل مكتب مالحظات

10/12/2015 الى 20/11/2015من  /  مكتب أمانة المديـــــــر 

31/12/2015الى  14/12/2015من  /  مكتب مستشار التربيـة 

20/01/2016الى  04/01/2016من  / مكتب مستشار التوجيه  

 المدرسي و المهني

14/02/2016الى  27/01/2016من  /  مكتب النــــظارة 

14/03/2016 الى 24/02/2016من  / المقـتـصديــةمكتب    

 : و المدة المخصصة لكل مصلحة الرزنامةالمصالح المدرجة في  -
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الرزنامةالتي لم تنفذ   المؤسسات التي وضعت الرزنامة التي نفذت الرزنامة 

 الثانويات و المـتـاقـن 21 21 00

كــــمــالــيــــــات اإل 112 107 05  

 : محـتــوى الدفـعــــــــات للمؤسسات التعليـمـيــــة -

 : الــثـانــويـــــــــات -

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية
 مديرية التربية لوالية البليدة



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية
 مديرية التربية لوالية البليدة

 مصلحة االمتحانات و المسابقات



  :ترعـ  حـــو ئ س     
   

 .يس ــ    ــ   راة ـــق تر  ـــفص ترـــــفزت يــو -                   

 .يـــــفزا  ترع ــــــ م   ــــ  مســــ  ىيـــ  -      

 .ترفح ى أم م ترس ى  مىي   ترت ة و ر ع  يتع ق ةأمف  ترع  حو ترعسؤول ف -               

  :ترع  حوأم نـ   ئ س 

 معـــ ونــــو رـق  ـــو رــــي تإل ــالم تآلرــــي                 

 رس       ر ر ب  شـؤون  ئ س ترع  حو وكل تم ع ل ترعأرفرــو  -               

 .رألمــ نـــو                 

 

 :ترةك رف يـــ مكتب 

   ثـــالثـــو مــفظف ـــن إدت ي ـــن م سع ــــــن                 
 ومت ةعو تم ع ل تر   و ة رةك رف ي مك ففن ةت ر ب ترفث ئق ترعتع قو   -                  

 مط ترعتىتخ  ن تآلخ ين  من مىي ي مؤسس   ترتع  ـا تإلمتح نة  ت                    

 .ة ر سةو رفئو تمح ت  ة ستع ت  ترعت شح نترث نفي و                    



 :مكتب ش  د  ترتع  ا ترعتفسط
 ةإمتحـ نمع ون ن إدت ي ن مك ف ن ةت ر ب ومت ةعو كل تم ع ل ترعتع قو                 

 .ش  د  ترتع  ا ترعتفسط ة رت س ق مط مىي ي مؤسس   ترتع  ا ترعتفسط                

 :تإلةتىتئي م ح وترتع  ان  يو  إمتح نمكتب 

 ة رت س ق مط  تإلمتح نمع ون ن إدت ي ن  ئ س  ن  مك ف ن ةعت ةعـو   ت                  

 .تإلةتىتئيو مفتشي ترتع  ا  تإلةتىتئ ومىي ي ترعىت                     

 :و ترعس ةق   ترع   و تإلمتح ن  مكتب 

 م حق إدت ي م سـا مك   ةشـؤون   ت ترعكتــــب رح  إشــ تف  ئ س                         

 ترعت ةعو و ترت س ـق , ترق ت ت  ترع  حو م  ــ  ترتسي ال  إني ز م ت                      

 ترععفمي وترع تكـــــــز ترعؤ  و  ترفظ  مط ترع  رـح تر   أل و كع  رح                    

   ةفئـــو تمســــالكو ترفحفص ترع   و تر   و  وترعس ةق   تإلمتح ن  ط نفن                     

 .ترعشت كــــــــو                  

 :ترعتفرـ   تإلمك ن   ترع ديو  -
 .ترحـ ر و تإلحت ــ ألــــ  متفرـــ   ةشكــل رغاــي                    



 :رش  ـــ  ترفضع ــو
يحووىد     زن موووطووـ ت  وزت ي مشووت ك يتاووعن  ترع   ووو ورـووـق  تإلمتح نوو  ترعى سوو و و ترعسوو ةق   و  تإلمتح نوو  روو  ا        

 .و ترعس ةق   ترعة ميو تإلمتح ن  و ترعس ةق   راـا كـل  رإلمتح ن  ترىيفتن ترفر ي 

  :ترفر  و تإلمتح ن  -)أ

  و  راة ق و  مون ح وث  تإلمتح نو  ترع كف   أ وال  رععول م و حو  تر زن مورحىد رفت ي    و م ت   م تحل ر   ع           

 .تر   ئ و تآلأل ل ترعسا   ركــل  ع  و ةىءت من ترحع و تإل الم و إر  غ يو تإل الن  ن تر ت ئ   إحت تم

 :ترف ئ وترع   و و ترعس ةق     تإلمتح ن  -) 

 تإلحت  ألو  مىونو م زتن و ترسو و ترعع  وو ترتوي رحوىد مون خالر و   إستالموترعس ةق   رف   تإلمتح ن  يش ا ري ر   ا          

 .من ح ث ترع   ب ترع ر و ري م ت   تمسالك

 :ترتح  ـــــــــــــــــل
رعىونو م زتن و ترس و ترتي رة ن تحت  ألو   ترف يوو مون ح وث ترع   وب ترع ر وو و كو ت ترقوـ ت  تروفزت ي  إستالم  ةعيـ د         

 رسو   ترعفت دوترعسو ةق   ترفر  وو ترعى سو و و ترع   وو ترعى ألـوـو ضوعن م اوط  تإلمتح ن    زن مـوترس ــفي تر ي يتاعن 

و ترعس ةق   و ر    ترك ئن  رإلمتحـ نــــ  ترةش يو رش ا ترع  حو ة رت س ق  مــــط ترع  رـح تر   أل و ك رىيـــــفتن ترفر ي 

 دتيو ترعع وى تروفر ي رتكوفين ترعع عو ن ةحسو ن  ة رح ت ةعىي و ترة  ى  و مع ى ركفين مست ىمي ترت ة و و رحس ن مستفت ا 

 .و ترعس ةق   ترع   و تإلمتحـ ن  تريزتئ  و م ت   ترع تكز تمخ   ترعؤ  و رت   ـا 
                                                                                                                                                                                                  .../.... 

  

 تإلخت ـ  ووـ  كووـل حسووب  ترتع  ووـن, ترعع ووى ترووفر ي ر تس  ووـ  تإلدت ي و م تكووز ترتكووفين ترع  ووي و تريـ معووـ   ن كووـ  م  وو  

 .ترع فرـو ر  طــ نـفنـ 



 ترعى س ـو تإلمتحـ نـ         
 ترةكـــ رـــف يــــ ش  د   إمتح ن -   

 ش  د  ترتع  ـــا ترعتفســــط  إمتح ن -   

  تإلةتىتئيش  د  ن  يو م ح و ترتع  ا  إمتح ن -   

 :ترتسي ــــــــــال  -(1 
 من كل س ـــــو مـن مقــــــ   س ةتعةـ  25إر   15يسحب م   ترتسي ل س فيــــ  من        

 .ترتسي ال  و ترعس ةق       أن يس ا ر عؤسس   ترعع  و طةل ةىتيو رت    رإلمتح ن  ر ا ترىيفتن ترفر ي 

روتا  ع  وو رسوي ل  تإلةتوىتئيو شو  د  ترتع و ا ترعتفسوط و شو  د  ن  يوو م ح وو ترتع و ا  ترةك رف ي ش  د   إلمتح نة ر سةو  -   

 .رح  إش تف  ئ س ترعؤسسو تمنت ن  ن ر يق  ترعت شح ن

ترعى سو و تروثالأ أن رتوفر  ر و  ترشو ور ترع  وفص     و  روي ترقو ت ت  ترفزت يوو  رإلمتح نو   مت شحيشت ر     كل  -     

 .ترس  يو ترعفعفل

وتإلح  ئ    ترعف  ـو حسب ترشعةوـو و تر غوـو  تإلسع ومط ترقـفتئا  ترعتعـى س ن ترعت شح ـنرع فـ    ترعؤسسـ  رس  ـا  -     

 .تمأل ة ـو تمورــ 
  

و  رعت شوح   و ذر  رف  إن  ء كل مؤسسو من م تطةوو ترتسوي ال   تإلمتح ن  و طفتئا ترت ة و ترةىن و و تر ي ض و إر  م  حو 

 .أكتفة  من كل س و آخ  أألل ر ـ   ترعع  و 31يعتة  

  .تإلسع وترقفتئا  وما ةقت   مط ترعت شح نةع تطةو م ف    تإلمتح ن  رتفر  م  حو  - 

   ى  رإلمتح ن  ر سل ترع  حو ألىول مت ةعو ترتسي ال  إر  ر ا ترىيفتن ترفر ي  - 

 .ن  يو كل أسةفا إر  غ يو ن  يو مى  ترتسي ال     



 :تإلح ــ ئ ــــ   -(2
 :تإلح  ئ    تمور ـو*        

 رقـــفم ترع  حـــو ةاةــــط تإلح  ئ ـــ   تمور ــــــو         

 )حـــ   – متعــى   (  ترت شــــححسب نــفا  -    

 )إني  زيو  –ر نس و  (حسب ترشعةو و تر غو تمأل ة و تمور   -    

 .ترعع   ن ة رت ة و ترةىن و و تر ي ض ـو و ترععف  ـن م  ـ  -     

 :تإلح  ئ    تر   ئ و*      

  .وتري س ترت شححسب كل شعةو و نفا  ر عت شح نراةط تإلح  ئ    تر   ئ و         

 رإلمتح نو  وإح  ئ    خ  و ة رعع   ن ة رت ة و ترةىن و و تر ي ض و و ةعى ترع  دطو     و  رسو ا إرو  روـ ا تروىيفتن تروفر ي 

 .ديسعة  من كل س و 15و تمح ت  طةل  ترعتعى س ـن ترعت شح ـنيفم رس  ـا م فـ   
..../.... 

..../.... 

 :تمس ر   ترع حح ــن-)3

طووفتئا تمسوو ر   ترعقتوو ح ن  ر ت ووح ح و ترتووي رتووفر  ر  ووـا ترشوو ور ترع  ووفص     وو   رووي  تإلمتح نوو  راووةط م وو حو      

  .وزت ي ترتع  ع   تر سع و ط ى تستى  ئ ا رعع  و ترت ح ح ري تآلأل ل ترعحىد  

 :م تكـز تإلألــ تء-)4

ط ئعوو ترعؤسسو   ترعقت حوو كع تكوز إألو تء و ترتوي ييوب أن رتوفر  ر  و  ترشو ور ترع  ووفص  تإلمتح نو  ر يوز م و حو        

  .تإلأل تء      ري در ل رس    م تكز 

 :ترعالح فن ري م تكز تإلأل تء-)5

 20و ترعسو ةق   ترة  وى  طةول  رإلمتح نوـ  طفتئا ترعالح  ن و ر س    إر  ر ا ترىيفتن تروفر ي  تإلمتح ن  رحىد م  حو         

 .ر ف ي من كل س و



 :م تكز ترت ح ح و ترتيع ط-)6  

 وإمتحوـ نش ـ د  ترتع  ـا ترعتفسط   ترةك رف يــ ش ـ د     إلمتحــ نم تكـز ترت ح ـح و ترتيع ـط  ةإطـت ت رقـفم ترع  حو        

 تإلةتىتئــين  يو م ح و ترتع  ـا 

 و ترتيع ط م تكزترت ح حترعفت ف   ترع  فص       ري در ل رس     ة  ترتي رتفر  

 :و  ي كع  ي ــــي

 حي       تمطـــل 30رحتفي  ترعؤسسو      -    

 وألةو  500رتفر      ماعا و ماةخ   رح رتقىيا  -    
 مـ تطـى ألـ  ـز  و  ـ رحـو رإليــفتء رتفرـ     -     

 رقــط ري مفطــط ألغـ ترـــــي  م ـــ سـب -     

 رـــفرـــــ  س ــــــ    نقــــــــل -     
..../.... 

..../.... 

 .نفرعة  من كل س و 30و ترعس ةق   ترة  ى  طةل  رإلمتح ن  إر  رـ ا ترىيفتن ترفر ي  تإلطت تحــ      أن ر ســل  

  :تر ي ض وترت ة و ترةىن و و  -)07

و ش  د  ترتع  ا ترعتفسط ري ترت ة و ترةىن و و تر ي ض و و يتا إألو تء  ترةك رف ي  إمتح نيمن م  م ترع  حو ك ر  ر   ا          

 أظ رووـورسوو ا إروو   ئوو س ترع كووز  .سوو في  موو ي 20و  02  وو  مسووتف  ترف يووو رحوو  إشوو تف ترع وو حو موو ة ن  تإلمتحوو ن وو ت 

 إستـوـالمة ـفم     تمطــل أو مط ةوـىء  تإلمتح نترت ة و ترةىن و و تر ي ض و طةــل ةىء  إختةــ  ت م تفمــو رحتــفي     وث ئق 

 .أول درعــو من أو ت  تإلألـ ةـ  

 .رتا م تطةــو رفط ــط و ختـا  ئ س ترع كـــــــــز -   



 :سحب و رفزيط م ت   ترفث ئق -)08

 : ةـ تإلمتح ن  رقـفم م  حو  -     

 ووث ئق تإلأل تء درعو وتحى  من رـ ا ترىيفتن ترعت شح ـنسحب أو ت  إأل ة   *     

 .و ترعسـ ةقـ   خالل ش ــ  ر فــ ي من كل س ــو رإلمتح ن  ترفر ي       

 ةكل م كـز   ـ   ترعت شح ـنو رقفم ةتفزيع       م تكز تإلألـ تء حسب رعىتد     

 .أن رس ع   إر   ؤس ء ترع تكز ري ترفط  ترعحىد    

 تر   و ة رت ة ـو  وتإلستى  ءت سحب ترقفتئا تر   ئ و و ةا ط   ترت ق ط تر   ئ و *    

 .م    س في  15ترةىن و طةل       
  

  

  رع تكزتإلأل تءوترةا ط   ترف  و  ترعت شح ن إستى  ءت سحب طفتئا ترع  دت  و ك ت *    

 .س في  أر يل 30و ترعس ةق   طةل  رإلمتح ن  مـن مق  ر ا ترىيفتن ترفر ي       

 تر   و ة مس ر   ترع حح ن و كت   تإل الم تآلري و كتــ    تإلستى  ءت سحب *    

 ن  يو   إمتح نوش  د  ترتع  ا ترعتفسط و  ترةك رف ي ش  د   إلمتح نيتمم نو ترع مو       

 .س و من كل  م ي 5طةل  تإلةتىتئيم ح و ترتع  ا       

 :ضةط  ع  و ترح تسو ري م تكز ت أل تء -)09

و ش  د  ترتع  ا  ترةك رف ي من حيا  ةإمتح نو س ع  إذت رع ق تمم   إمتح ن ع  و رعتة  ةعث ةو ترععفد ترفق ي ر ي   كل        

 .و      رس   ترع  حو     ضةـط     ترعع  و ةكـل دطـو ومفضف  ـو حت  رتـا ري تر ـ وف ترع شــفد , ترعتفسط 

 :ي ــي و رقــفم ةعــ   

 .ضةط ترقفتئا حسب كل م كز * 

 .تإلستى ـــ ءت إنيــ ز  * 

 .رس  ع   ر عؤسس   ري ترفط  ترعحىد ر    ترعع  و * 



 : تإلألــــــ تء-)10

ري     ترفت   رقفم ترع  حو ةعت ةعو م تكز تإلأل تء  ةو  رو ت  ترف يوو و  و ت مون خوالل خ  وو ترعت ةعوو و ترت سو ق   و         

و رفت وـل أ ع ر وـ  إرو  غ يوـو تإل وـالن  ون تر توـ ئ  .سو  24  و   سو  24مستـف  مىي يو ترت ة و و ترتـــي رععل     مـــىت  

 .تر   ئ و 

 :ي ـــي و ري تمخ ـ  رقـفم ةعـ   

 .تإلمتح نرح ي  رق ي  رق  عي مف ل حفل س   إأل تء  -   

 .رقــ ي  رف   ــي رتح  ـل و رق  ـــا تر ت ئـ  -   

 : ترتعفياـــــ   -)11 

رستقةل ترع  حو م ف   ترتعفيا   من كل م كز و ةعوى د تسوت   حسوب تم و  ف ترعحوىد  روي ترةا طوو ترف  وو ركول م كوز       

 .ر قفم ةىرــط ترعستحقــ   م ح ةـــ   رإلمتح ن  إأل تء رس ع   ري وطت   ترعحىد رف ا ترىيفتن ترفر ي 

 و ترعس ةق   ترع   و تإلمتح ن                                    
  :ترعس ةق  أنــفتا  -1   

 مس ةق       أس   ترش ــــ د  -    

 تإلختةـــ  ت مس ةق       أس    -    

 ترع  ي تإلمتح نمس ةق       أس    -    

 مس ةق       أس   ترفح  ترع  ي -    
       

 :إح  ء ترع   ب -2    

 رقفم ترع  حو ةإح  ء   ىد ترع   ب ترع ر و ترعفتفحو ترعست  ألو مـن ترع اط      

 ترععفمي حسب كل ترفظ  ترس في رتس    ترعفت د ترةش يو ترعؤش  من ر ف س او    

 .إخت  صس   و كل  رةو و    



 :ترفتح مق ت ت إني ز  -3   
  

  :م   ن ك   .تر سع ورقفم ترع  حو ةإني ز مق   رتح ركل مس ةقو ورق تر  فص        

 مس ةقو رفظ   أس ر   ترتع  ا ترث نــــفي -    

 مس ةقو  رفظ   تمس رــ   ترتع  ا ترعتفسط -    

 تإلةتىتئيمس ةقو  رفظ   تمس رــ   ترتع  ا  -    

 تإلطت  ديـــومس ةقو  أسالك ترع  رــح  -    

 مس ةقو أسالك  ترتفأل   ترعى سي و ترع  ـي -    

 مس ةقو أسالك ترتغ يــو ترعى س ـــــو -    

 و ترفحـــفص ترع   ـــو تإلمتحـ نـ   -    
..../....  

..../.... 

 :تإل ــالنـــ   -4  

و ترعسوو ةق    وون ر يووق تر شوو    وو  مسووتف  مىي يووو ترت ة ووو و  تإلمتح نوو  رتكفوول ترع وو حو ةوو إل الن  وون ر  وو ا  وو          

 .ترع  ي  تإلمتح نترعؤسس   ترت ةفيو     أن ر ى      تإل الن   ةش   طةل ر  يخ إأل تء ترعس ةقو أو 

  :ترع فـ   إستقة ل -5  

م ف    ةإستقة ل تإلمتح ن  و ترفحفص ترع   و ترعة ميو رش ا م  حو  تإلمتح ن  ةعى تإل الن  ن ر   ا ترعس ةق   و       

 .ري خالل تآلأل ل ترعحىد   رفتح سيال  خ  و ر  ت ترغ ض ترت شح

  

 :د تسو ترع فـ   -6 

ثــا ر يز ترعحا  تر   ئي تر ي ياـا  ترعت شح نرقفم تر ي و ترتق  و رح  إش تف  ئ س ترع  حو ةى تسو  م ف        

 :ط ئعت ــن

 ترعقةفر ــن ر عت شح ـن إسع وط ئعو  *    

 ترغ   مقةفر ـن ر عت شح ن إسع وط ئعو  *    



  :ترعت شح ن إستى  ء -

 ترعسي  ن ري محا  تر ي ن ترتق  و ترعت شح ن ةإستى  ءرتكفل ترع  حو •

 .ترغ   ترعستفر ن رش ور ترعس ةقو ترعت شح ن ةتة غ•
..../.... 

..../.... 

  :ترت ح حتإلأل تء و  -08

 تر ي يتة ـ  رإلمتح ن  رقت   ترع  حو م تكز تإلأل تء وترت ح ح ر ىيفتن ترفر ي      

 . ـ   ترعع  ـو 

 :تمسالك ترعشت كو -09

و ترعسوو ةق   تر   ووو  تإلمتحـ نووـ  مووط ترعؤسسوو   ترعؤ  ووو ترع ت ووو ةت   ووـا  ة إلر وو    تإلمتح نوو  رقـووـفم م وو حو      

  .ترعشت كوة مسالك 

  :تر   ئ وترعىتو   و تإل الن  ن تر ت ئ   -10

ريتعط ري ـو ترعىتو       مستف  مق  مىي يو ترت ة وو رحو  إشو تف ترع  حوـو و ة ئ سوو ترسو ى موىي  ترت ة وو  و اوف      

و مس ةقوـو و  إمتحو نرقوفم  و   تر ي وو ةى تسوو تر  وفص ترق نفن وو ترع  عوو ركول  .سو  معثل تإلدت   و  اوف معثول  ون كول 

 .د تسو م ف   تر  ألح ن و رع ن  ن تر ت ئ  تر   ئ و



 :ترفتح مق ت ت إني ز  -3   
  

  :م   ن ك   .تر سع ورقفم ترع  حو ةإني ز مق   رتح ركل مس ةقو ورق تر  فص        

 مس ةقو رفظ   أس ر   ترتع  ا ترث نــــفي -    

 مس ةقو  رفظ   تمس رــ   ترتع  ا ترعتفسط -    

 تإلةتىتئيمس ةقو  رفظ   تمس رــ   ترتع  ا  -    

 تإلطت  ديـــومس ةقو  أسالك ترع  رــح  -    

 مس ةقو أسالك  ترتفأل   ترعى سي و ترع  ـي -    

 مس ةقو أسالك ترتغ يــو ترعى س ـــــو -    

 و ترفحـــفص ترع   ـــو تإلمتحـ نـ   -    
..../....  

..../.... 

 :تإل ــالنـــ   -4  

 و ترعس ةق    ن ر يق تر ش      مستف  مىي يو ترت ة و تإلمتح ن  رتكفل ترع  حو ة إل الن  ن ر   ا            

 .ترع  ي  تإلمتح نو ترعؤسس   ترت ةفيو     أن ر ى      تإل الن   ةش   طةل ر  يخ إأل تء ترعس ةقو أو  

  :ترع فـ   إستقة ل -5  

م فو    ةإسوتقة ل تإلمتح نو  و ترفحفص ترع   و ترعة ميو رش ا م  حو  تإلمتح ن  ةعى تإل الن  ن ر   ا ترعس ةق   و       

 .ري خالل تآلأل ل ترعحىد   رفتح سيال  خ  و ر  ت ترغ ض ترت شح



 :د تسو ترع فـ   -6 

ثـوـا ر يووز ترعحاو  تر  و ئي ترو ي ياووـا  ترعت شوح نرقوفم تر ي وو ترتق  وو رحوو  إشو تف  ئو س ترع و حو ةى تسووو  م فو        

 :ط ئعت ــن

 ترعقةفر ــن ر عت شح ـن إسع وط ئعو  *    

 ترغ   مقةفر ـن ر عت شح ن إسع وط ئعو  *    

  :ترعت شح ن إستى  ء -7

 ترعسي  ن ري محا  تر ي ن ترتق  و ترعت شح ن ةإستى  ءرتكفل ترع  حو •

 .ترغ   ترعستفر ن رش ور ترعس ةقو ترعت شح ن ةتة غ•
..../.... 

..../.... 

  :ترت ح حتإلأل تء و  -08

 تر ي يتة ـ  رإلمتح ن  رقت   ترع  حو م تكز تإلأل تء وترت ح ح ر ىيفتن ترفر ي      

 . ـ   ترعع  ـو 

 :تمسالك ترعشت كو -09

و ترعسوو ةق   تر   ووو  تإلمتحـ نووـ  مووط ترعؤسسوو   ترعؤ  ووو ترع ت ووو ةت   ووـا  ة إلر وو    تإلمتح نوو  رقـووـفم م وو حو      

  .ترعشت كوة مسالك 

  :تر   ئ وترعىتو   و تإل الن  ن تر ت ئ   -

ريتعط ري ـو ترعىتو       مستف  مق  مىي يو ترت ة وو رحو  إشو تف ترع  حوـو و ة ئ سوو ترسو ى موىي  ترت ة وو  و اوف      

 و مس ةقـو إمتح نرقفم     تر ي و ةى تسو تر  فص ترق نفن و ترع  عو ركل  .س  معثل تإلدت   و  اف معثل  ن كل 

 .و د تسو م ف   تر  ألح ن و رع ن  ن تر ت ئ  تر   ئ و 



 األطــراف الفاعلـة المتدخلـــة

 األطرا  المتدخلة نوعية العملية

 

 اإلمتح   ان  ا  المدرسي       ة  -

 بكال      وري             ا -

 شهاد  التعلي    م المتوس       ط -

 إمتحان نهاية مرحلة التعليم اإلبتدائ      -

 

 مصلح ة اإلمتح ان ا  -مديرية التربي  ة -

 الديوان الوطن  ل متحانا  و المسابق  ا  -

  رع الديوان الوطن  ل متحانا  و المسابقا  -

 

 اإلمتحانا  و المسابقا  المهني  ة ذا  

 الطاب  المحل    

 

 مصلح ة اإلمتح ان ا  -مديرية التربي ة -

 م تشي  ة الوظي    العموم        -

 مرك       التكوي      ن  اإلداري -

 مراك       التكوي      ن المهن   -

 

 اإلمتحانا  و المسابقا  المهني  ة ذا  

 الطاب  الوطن  

 

 اإلمتح ان ا مصلح ة  -مديرية التربي  ة -

 و المسابقا  ل متحانا الديوان الوطن   -

 و المسابقا  ل متحانا  رع الديوان الوطن   -

 مديرية المستخدمين بو ار  التربية الوطني ة -

 المعهد الوطن  لتكوين  مستخدم  التربي  ة -

 .الحرا  مستواحهمو تحسين         

 المعهد الوطن  لتكوين  المعلمين و تحسي ن -

 .دايحسي   ن  مستواحه م        

 العموم        الوظي     م تشية -



 2016المدرسية دور   اإلمتحانا 
 عدد المترشحين

د 
عد

  
اك
مر

د 
عد

طر
مؤ
ال

ن
يي

د  
عد

ظ
ح
ال
لم
ا

ن
ي

 المجموع إنا  ذكور 

 -- 5086 346 23484 11410 12074 شه        اد  نهاية مرحلة التعلي      م اإلبتدائ          

 16155 8795 7360 -متم         درسون–شه   اد  التعلي    م المتوس    ط 

 12 06 06 - ح             رار–شه     اد  التعلي     م المتوس     ط  42 3041 42

+ متمدرسون  –مجموع شه     اد  التعليم المتوسط 

 - ح رار
8814 12848 16167 

 15698 9438 6260 -متم      درس    ون– البك      الوري       اشه      اد  

 6078 3218 2860 - ح                   رار–شه      اد  البك     الوري         ا  105 5501 50

 21776 12656 9120 - ح رار+ متمدرسون  –مجموع شهاد  البك        الوري     ا 



2016المدرسيـــة دورة  اإلمتحــــانــــات  

اإلبتدائينهاية مرحلة التعليم  إمتحان  

 2016دو   تإلةتىتئين  يو م ح و ترتع  ا  إلمتح نةا طو ر  و 
 

 إن أ  11410م  ا  23484: ترعت شح ـــــن ىد  -

 م كـــز 346:  ىد م تكز تإلأل تء -

 مؤر  5086: ترعؤر يـــــــن ىد  -

    10: ترح ك و تإل  ط     -

 01: تإل  ط   ترة  يــو -

 م كــــــز 172: م تكز تإلرعــــــــ م -

 ترة  ى  ش ش ريمتفساو ةن : م كز ترت ح ــــــح -

 ترعاليقث نفيو ترع ألي وتدي : م كز ترتيع ـــــــــط -

  خاليا بمعدل خلية في كل دائرة 10: عدد خاليا توزيع المواضيع -



 تإلةتىتئين  يو م ح و ترتع  ا  ةإمتح نإح  ئ    خ  و -

 ع     دد المسجلي    ن
عدد 

 مراك اإلجرا 
 عدد المالحظين المؤطرينعدد 

 إنا  ذكور
المجمو

 ع

 

12074 
11410 23484 346 5086 -- 



 إناث  12656منهم  21776: المترشحيـــــنعدد  -

 مــركـــز 50: عدد مراكز اإلجراء -

 مؤطر 5501: المؤطريـــــــنعدد  -

 01: الحركية اإلعاقات   -

 06: اإلعاقات البصريــة -

 04:اإلعفاء من اللغة الفرنسية -

 ثانوية ابن رشد البليـــدة : مركز التصحيــــــح -

                   العفرون بوضيافثانوية                           

 البليدة تفتيفةثانوية بن : مركز التجميـــــــــع -

 خاليا بمعدل خلية في كل دائرة 10: عدد خاليا توزيع المواضيع -

 2016دور  البكالورياشهادة  إلمتحانبطاقة فنية 

 الدورة العاديــــة

البكــــالوريـــــــــــاشهـــــادة   إمتحـــــان  



 (ترىو   ترع ديو (ترةك رف ي ش  د   ةإمتح نإح  ئ    خ  و -

 

عدد  ع     دد المسجلي    ن

 مراك اإلجرا 
 عدد المؤطرين

عدد 

 المجموع إنا  ذكور المالحظين

 

9120 
12656 21776 50 5501 105 

البكالـوريـاشهــادة  إمتحـانجــدول تفصيلي لحـاالت الغــش في   

 م د  ترغــــــش ترعؤسسو وس  و ترغــــش  طا ترتسي ل ترشعةـــو و تر قب تإلسا ترع كز

ث نفيو حي ترى يف  

 ترة  ى 
 رغو   ة و حــــــــ   ك تع ن+   ر  نق ل 32037038 آدت  و ر سفو م ضفي أحالم

متفساو ي    أحعى 

 تر فمعو

ترفرقفري 

 ر رعو
  ي ض    حــــــ   ك تع ن+   ر  نق ل 32038521 أدت  و ر سفو

ث نفيو ةن رفتري 

 ةفر  ي 
 ر سفو حــــــــ  مسفد  ترغش 32037854 أدت  و ر سفو رفة ل زك ي 

متفساو ي    أحعى 

 تر فمعو

ةفمىين ر رعو 

 ترز  تء
 ر سفو حــــــ  ك تع ن+   ر  نق ل 32038557 أدت  و ر سفو

متق و ة ق سا 

 ترفز ي
 ترعع ي ر ىي 

 رس   

 و تطت  د 
 مسفد  ترغش 32021590

متق و 

ة ق سا 

 ترفز ي

 ر نس و

ث نفيو محعى 

 ةفض  ف ترغف ون
   ر  نق ل 32033340 رغ   أأل ة و مسك  ي  ف ء

ث نفيو محعى 

 ةفض  ف

 ر  يخ 

 و ألغ تر  



 البطاقة الفنية ملراكز  جراء   ورة االإس ت نا ية 

2016الإمتحان ش ادة الب لوراي دورة   

 

43عـــــــــدد  مراكـــــــز االإجــــــــــــراء:  

  اان 8801  م   15571عدد امل    :

  اان 6824 م   11898ن ـــــــــــاميون:

ان 1977  م    3673أ حـــــــــــــرار:   اإ

  مالحــــــ 86عـــــــدد املالح ــــــــ :

 مراكــــزالت مي  : نوية محم د بـــــن تفتيفة

 مركزالتص ي :  نوية ابن رشد+ نوية محمدبو يا   العفرون

  ليــــــــــة مركزي ة  لمالح   :ع  م  تو  مديرية ال بية

  ليــــــــــة واحـــــــــــدة  لتــوزي :  نوية ابن الرشد البليدة

  م طر2817عـــــــدد امل طرين: 

%56.52   بة مشارك ة البنات:  



 شهادة التعليــــــم المتوسط إمتحـــان

 2016ش  د  ترتع  ا ترعتفسط دو   إلمتح نةا طو ر  و 

 إن أ  8801م  ا  16167: ترعت شح ـــــن ىد  -

 مــ كـــز 42:  ىد م تكز تإلأل تء -

 مؤر  3041: ترعؤر يـــــــن ىد  -

   04: ترح ك و تإل  ط     -

 03: تإل  ط   ترة  يــو -

 م كــــــز 35: م تكز تإلرعــــــــ م -

 ةفر  ي  رفم  ث نفيو تةن : م كز ترت ح ــــــح -

 أو ديع ش ة ا رث نفيو  تةح : م كز ترتيع ـــــــــط -

  خاليا بمعدل خلية في كل دائرة 10: عدد خاليا توزيع المواضيع -



 ش  د  ترتع  ا ترعتفسط إمتح نإح  ئ    خ  و -

 

 ع     دد المسجلي    ن
 عدد مراك اإلجرا 

عدد 

 المؤطرين

عدد 

 المجموع إنا  ذكور المالحظين

 

8814 

1284

8 
16167 42 3041 42 

 اإلبتدائينهاية مرحلة التعليم  إلمتحانالنتائج النهائية 

  2016د و ر ة                    

 الو ية الرقم

 الحاضرون المسجلون
 الناجحون و المقبلون

 للسنة األول  متوسط
 %النسبة

 م  إنا  ذكور م  إنا  ذكور م  إنا  ذكور م  إنا  ذكور

0
9

ية 
 
لو
ا

 1
2
0
7
4

 1
1
4
1
0

 2
3
4
8
4

 1
2
0
3
4

 1
1
3
6
6
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3
4
0
0

 1
0
6
6
3

 1
0
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6
0

 2
1
4
2
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8
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1

 9
4
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7

 9
1
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5

 



 شهادة التعليم المتوسط إلمتحانالنتائج النهائية 

  2016د و ر ة               

 الو ية الرقم
 %النسبة الناجحون  الحاضرون المسجلون

 م  إنا  ذكور م  إنا  ذكور م  إنا  ذكور م  إنا  ذكور

0
9

ية 
 
لو
ا

 7
3
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0

 8
7
9
5

 1
6
1
5

5 

7
3
1
9

 8
7
1
1

 1
6
0
3

0 
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9
0
1

 5
8
5
2

 9
7
5
3
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 2015/2016 حوصلة  االمتحانات المهنية و المسابقات دورة

 نوع االمتحــان الرتبـــــة عدد المناصب عدد المترشحين عدد الناجحين

ــــون ادارة 22 1257 22 ــ  عـ

 على أساس الشهادة

 مساعد وثائقي امين المحفوظات 26 02 02

 عون حفظ البيانــــات 15 91 15

 تقــــني في اإلعالم اآللي 03 33 03

 مستشار التوجيه و اإلرشاد المدرسي والمهني 20 935 20

ــــرف التربيــــة 68 872 68 ــ  مشــ

ــــد 10 3199 10 ــ ــ ــ ــ ـــصد 30 1468 30 على أساس االختبار مقتصــ ــــب مقتـ  نائـــ

ـــني مسـتوى االول 195 1700 195 ــ  عامل مهـ

 على أساس االنتقاء

ــــني مســتوى الثاني 12 01 01  عامل مهـ

ـــني مســتوى الثالث 12 268 12  عامل مهـ

ـــت الـجزئي 6 12 6  عامل مهــني التوقي

ـارة من المستوى االول 01 43 01  سائـــق سيـ

 عون ادارة رئيسي 04 05 04

 على أساس االمتحان المهني

 ملحق ادارة 04 03 03

 كاتب 04 05 04

 ناظر ثانوية 08 06 04

 مستشار رئيس للتربية 14 05 04

 استاذ رئيسي في التعليم المتوسط 17 419 17

 مستشار التغذية 01 00 00

 مقتصد 07 00 00

 نائب مقتصد مسير 07 01 01

 نائب مقتصد 01 09 01

 مساعد رئيسي للمصالح االقتصادية / 03 /

 مساعد رئيسي للتربية / 136 109

 ملحق رئيسي للمخبر 27 02 00

 معاون تقني للمخبر 05 01 00

 ملحق بالمخبر / / /

 استاذ التعليم الثانوي / / /



 2016مســـ ةقو ترتفظ ــــ  أسالك ترتع  ـــا دو   

  )الكتابية اإلختبارات)                  

 النهائية  2016االحصائيات االجمالية لمسابقة التوظيف بعنوان 

 مجموع الملفات المقبولة الملفات المودعة عدد المسجلين المناصب المفتوحة المادة الرتبة المديرية

 10269 10373 15151 199 اللغة العربية أستاذ المدرسة االبتدائية البليدة

 281 284 449 15 اللغة الفرنسية أستاذ المدرسة االبتدائية البليدة

 397 427 789 5 رياضيات أستاذ التعليم المتوسط البليدة

 212 288 588 2 علوم طبيعية أستاذ التعليم المتوسط البليدة

 267 282 523 2 علوم فيزيائية أستاذ التعليم المتوسط البليدة

 386 387 596 5 لغة عربية أستاذ التعليم المتوسط البليدة

 102 103 175 2 تاريخ وجغرافيا أستاذ التعليم المتوسط البليدة

 150 150 241 4 لغة فرنسية أستاذ التعليم المتوسط البليدة

 605 606 964 2 لغة انجليزية أستاذ التعليم المتوسط البليدة

 144 144 232 2 تربية بدنية أستاذ التعليم المتوسط البليدة

 80 91 223 10 رياضيات أستاذ التعليم الثانوي البليدة

 189 259 509 10 علوم فيزيائية أستاذ التعليم الثانوي البليدة

 علوم الطبيعة والحياة أستاذ التعليم الثانوي البليدة
10 1471 903 882 

 47 48 96 5 علوم إسالمية أستاذ التعليم الثانوي البليدة

 84 84 137 11 أدب عربي أستاذ التعليم الثانوي البليدة

 25 26 54 2 فلسفة أستاذ التعليم الثانوي البليدة

 35 36 71 4 تاريخ وجغرافيا أستاذ التعليم الثانوي البليدة

 37 38 77 8 لغة فرنسية أستاذ التعليم الثانوي البليدة

 147 147 244 10 لغة انجليزية أستاذ التعليم الثانوي البليدة

 33 33 50 2 لغة المانية أستاذ التعليم الثانوي البليدة

 65 65 114 5 لغة اسبانية أستاذ التعليم الثانوي البليدة

 129 131 250 6 اعالم الي أستاذ التعليم الثانوي البليدة

 313 312 580 7 علوم اقتصادية أستاذ التعليم الثانوي البليدة

 14879 15217 23584 328 المجموع



 2016الشفــــــوي الخــــــــاص بمســــابقة توظيــــــف األســـــاتذة بعنـــــــوان  لإلمتحـــــانمراكـــــز ا إلجـــراء  2016 ترشففي رعس ةقو ترتفظ   أسالك ترتع  ا دو   تإلختة  

 االختصاص الرتبة اسم المركز رمز المركز الترتيب

عدد 
المترشحي

 ن
 مجموع المترشحين

اسم رئيس 
 المركز

 الوظيفة
نائب رئيس 

 المركز
 الوظيفة

1 9012007 
متفساو أحعى 

   تر    ألي

أست ذ ترتع  ا 

 ترعتفسط

 99 تر غو ترع ة و

  ة و مفس   447
 مىي 

 ث نفيو
 ة ح يل ن ةل

 مىي 

 ث نفيو

ترتـــــــــ  يـــــــخ و 

 تريغ تر ــ 
10 

 43 تر غو ترف نس و 

 155 تر غو تإلني  زيو

 46 تر ي ض   

 4 ترع فم ترف زي ئ و 

 88 ترع فم تراة ع و

 2 ر ة و ةىن و 

2 9012012 
متفساو يفس  

 زوك ل

أست ذ ترتع  ا 

 ترث نفي

 4 تر ي ض   

252 
كـــ ةـف  

  ةى ترق د 
 مىي  ث نفيو

مقـــــ تن  ةى 

 هللا

 مىي 

 ث نفيو

 15 ترع فم ترف زي ئ و 

 57 ترع فم تراة ع و

 26 تإل الم تآلري

 22 ترع فم ت طت  ديو 

 28 أد    ةي

 17   فم إسالم و

 5 ترت  يخ و تريغ تر  

 19 ترف سفو

 8 تر غو ترف نس و 

 3 تر غو تإلني  زيو

 6 تر غو تمرع ن و

 42 تر غو تإلسة ن و

3 9013003 
ث نفيو  ع  تةن 

 تر ا   

أست ذ مى سو 

 تةتىتئ و

 842 رغو   ة و
 مىي  ث نفيو زي ن رع ج 1045

 ع و  

 ش  زتد

مىي   

 203 رغو ر نس و ث نفيو

4 9013006 
متق و أحعى 

 ز ة نو 

أست ذ مى سو 

 تةتىتئ و
 900 900 رغو   ة و

  ع و 

 ترسع ى
 مىي  ث نفيو

ةن ر ـةو  ز 

 ترىين

مىي  

 ث نفيو

5 9053001 
متق و  ـفت ي 

 محفـفظ 

أست ذ مى سو 

 تةتىتئ و
 مىي  ث نفيو  ي    تةح 900 900 رغو   ة و

مالك نف  

 ترىين

مىي  

 ث نفيو

مىي  أست ذ مى سو ثـ نـفيـو  عــ  



 2016إح ـــ ئ ـــ     ىديو ر  ـــ ألح ن ري مســـــ ةقو رفظ ـــ  تمســـــ ر   دو   

 اإلبتدائيأستـــــــــاذ التعليــــــــــم 

 المسجلون عدد المناصب التخصص رمز التخصص الطور الوالية
 الناجحون الغياب الحاضرون

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 ℅40,62 3542 ℅15,08 1549 ℅84,92 8720 10269 199 الغة العربية 101 1 9

 ℅75,75 203 ℅4,63 13 ℅95,37 268 281 15 اللغة الفرنسية 103 1 9

 أستــــــاذ التعليــــــــــم المتوسط

 المسجلون عدد المناصب التخصص رمز التخصص الطور الوالية
 الناجحون الغياب الحاضرون

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 ℅29,20 99 ℅12,18 47 ℅87,82 339 386 5 اللغة العربية 201 2 9

 ℅11,11 10 ℅11,76 12 ℅88,24 90 102 2 التاريخ و الجغرافيا 203 2 9

 ℅31,85 43 ℅10 15 ℅90,00 135 150 4 اللغة الفرنسية 204 2 9

 ℅29,14 155 ℅12,07 73 ℅87,93 532 605 2 اللغة اإلنجليزية 205 2 9

 ℅13,61 46 ℅14,86 59 ℅85,14 338 397 5 الرياضيات 206 2 9

 ℅1,90 4 ℅20,97 56 ℅79,03 211 267 2 العلوم الفيزيائية 207 2 9

 ℅50,57 88 ℅17,92 38 ℅82,08 174 212 2 العلوم الطبيعية 208 2 9

 ℅1,68 2 ℅17,36 25 ℅82,64 119 144 2 التربية البدنية 212 2 9



 2016إح ـــ ئ ـــ     ىديو ر  ـــ ألح ن ري مســـــ ةقو رفظ ـــ  تمســـــ ر   دو   

 أستــــــاذ التعليــــــــــم الثــــــــــانوي

 المسجلون عدد المناصب التخصص رمز التخصص الطور الوالية
 الناجحون الغياب الحاضرون

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 ℅6,15 4 ℅18,75 15 ℅81,25 65 80 10 الرياضيات 301 3 9

 ℅8,98 15 ℅11,64 22 ℅88,36 167 189 10 العلوم الفيزيائية 302 3 9

 ℅7,37 57 ℅12,36 109 ℅87,64 773 882 10 علوم الطبيعة و الحياة 303 3 9

 ℅24,53 26 ℅17,83 23 ℅82,17 106 129 6 اإلعالم اآللي 304 3 9

 ℅9,44 22 ℅25,56 80 ℅74,44 233 313 7 العلوم االقتصادية 305 3 9

 ℅38,89 28 ℅14,29 12 ℅85,71 72 84 11 األدب العربي 306 3 9

 ℅41,46 17 ℅12,77 6 ℅87,23 41 47 5 العلوم اإلسالمية 307 3 9

 ℅17,24 5 ℅17,14 6 ℅82,86 29 35 4 التاريخ و الجغرافيا 309 3 9

 ℅76 19 ℅0,00 0 ℅100 25 25 2 الفلسفة 310 3 9

 ℅23,53 8 ℅8,11 3 ℅91,89 34 37 8 اللغةالفرنسية 311 3 9

 ℅2,22 3 ℅8,16 12 ℅91,84 135 147 10 اللغة اإلنجليزية 312 3 9

 ℅18,75 6 ℅3,03 1 ℅96,97 32 33 2 اللغة األلمانية 313 3 9

 ℅68,85 42 ℅6,15 4 ℅93,85 61 65 5 اللغة اإلسبانية 314 3 9
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   :للمصلحة التنظيمي الهيكل•
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 :تعريف المصلحة•

هذه المصلحة المستحدثة على مستوى الواليات للمصالح  .بالرواتبتعنى مصلحة تسيير نفقات المستخدمين بتسيير كل العمليات المتعلقة 

 االعتماداتوالمتضمن مركزة تسيير  2001أوت  09:بتاريخ 232-01: الالمركزية لمديريات التربية بموجب المرسوم التنفيذي رقم

 ,المخصصة بعنوان نفقات مستخدمي مؤسسات التعليم

 :المصلحة مهام•

 :تضطلع مصلحة تسيير نفقات المستخدمين باألعمال اآلتية  

 .إعداد مشروع الميزانية -

 .الميزانية وتقدير االحتياجات المالية الخاصة باألجور والمنح -

 .الميزانية تقييم  -

 .بهاإعداد الجداول األصلية والتكميلية وااللتزامات المتعلقة  -

 الدفع سواء الخاصة بالرواتب أو المخلفات ومتابعتها على مستوى الخزينة حواالتإنجاز  -

 :ينبثق من كل هذا انجاز

لهذه  مايوالمصفوفات األولية في شهر  2016لإلشارة فإنه قد تم انجاز ميزانية  . 2016موظف في سنة  15405:  لـ الرواتب الشهرية•

 .السنة

 .المستحقات الدورية -2

 .أشهر 3في كل  المردوديـــةمنحة  -أ 

 .في كل سنة التــمدرسمنحة  -ب

 .سنة الساعات اإلضافية في كل  -ج

 ., وأي تغيير يحدث في راتب الموظفاإلدماج , الترقيات المخلفات الناتجة عن تطبيق  -د
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على انشغاالتهم وتسوية وضعياتهم  لالطالعالستقبال الموظفين التابعين للقطاع ( يوم الثالثاء)األسبوع تخصيص يوم في  -
 .المالية

 :سنوية كما هو مبين فيما يلي رزنامةوألجل ضبط األعمال على مستوى المصلحة تم وضع 
 الرزنامة السنوية لدفع أجور ومخلفات موظفي القطاع  بالوالية

 مالحظات فترة الدفع في الحساب الجاري األجور والمخلفات

 باستثناء األعياد الدينية والدخول االجتماعي من كل شهر 15إلى  12من  الشهري الراتب

 / أفريل 10إلى  01من  األول للثالثي المردودية منحة

 / جويلية 10إلى  01من  الثاني للثالثي المردودية منحة

 / أكتوبر 10إلى  01من  الثالث للثالثي المردودية منحة

 / جانفي 10إلى  01من  الرابع للثالثي المردودية منحة

 / ديسمبر 10إلى  01من  السنوية التمدرس منحة

 / جوان 15إلى  12من  الدرجات في الترقية تطبيق

 / جوان 15إلى  12من  الجدد للمواليد العائلية المنح تطبيق

 / جوان 15إلى  12من  سنة 21 من أكثر لألطفال العائلية المنح حذف

 والية دخول الموظفين راتب دفع
 ديسمبر 20في حالة توفر قرار التكفل المؤشر قبل  في شهر جانـفي

 أفريل 10في حالة توفر قرار التكفل المؤشر قبل  في شهر جوان

 (المسابقات في الناجحين) الجدد الموظفين راتب دفع
 ديسمبر 20في حالة توفر قرار التكفل المؤشر قبل  في شهر جانـفي

 أفريل 10في حالة توفر قرار التكفل المؤشر قبل  في شهر جوان

 / في شهر أوت اإلضافية الساعات دفع

 / في شهري جانفي و جوان والتأهيل والمهنية لالمتحانات الرتبة في الترقية تطبيق

 / في األشهر مارس ، جويلية  ديسمبر من كل سنة العائلية والمنح المردودية ومنحة والراتب الترقية مخلفات

 من العودة استيداع، حالة من العودة حالة في الموظفين رواتب دفع

 من العودة انتداب، حالة من العودة المدى، طويلة مرضية عطلة

 الوطنية الخدمة

 ديسمبر 20في حالة توفر قرار التكفل المؤشر قبل  في شهر جانـفي

 أفريل 10في حالة توفر قرار التكفل المؤشر قبل  في شهر جوان
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 :كل مكتب من مكاتب المصلحة على النحو التالي بهاويمكن شرح المهام التي يضطلع 

 :مكتب أساتذة التعليم الثانوي والتقني•

: بـألساتذة التعليم الثانوي والمقدر عددهم ( ومنح دفع مختلف المستحقات المالية من رواتب ) المالية يتكفل هذا المكتب بمتابعة الوضعية 

 :مقسمين حسب الصنف إلى 2218

 595 :..........الثانويأساتذة مكونين للتعليم •

 458 : ........الثانويأساتذة رئيسيين للتعليم •

 1149 :...................الثانويأساتذة التعليم •

 10 :..................المتوسطأساتذة التعليم •

 05 :.................األساسيأساتذة التعليم •

 01 :..الثانويأستاذ تقني رئيس ورشة في •

 : 2016 سنةوكذا األعمال المنجزة خالل  2016إلى شهر جوان  2015وفيما يلي حوصلة عن األعمال المنجزة من شهر سبتمبر       

 2016إلى جوان  2015المنجزة من سبتمبر  األعمال
عدد 

 المستفيدين
 عدد المستفيدين 2016 سنة خاللقيد االنجاز  األعمال

 30 أساتذة جدد 2218 الرواتب الشهرية

 950 الساعات اإلضافية 2218 منحة المردودية

 400 منحة التمدرس 820 2015مخلفات الترقيات 

 900 الترقيات 845 الساعات اإلضافية

 26 2016األساتذة المتعاقدين على منصب شاغر  392 منحة التمدرس

 161 2015األساتذة المتعاقدين على منصب شاغر 

 72 2015األساتذة المتعاقدين على عطل مرضية 

 521 2016األساتذة المتعاقدين على منصب شاغر 

 55 2016األساتذة المتعاقدين على عطل مرضية 
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 :مكتب أساتذة التعليم المتوسط
  

: بـألساتذة التعليم الثانوي والمقدر عددهم ( دفع مختلف المستحقات المالية من رواتب ومنح ) يتكفل هذا المكتب بمتابعة الوضعية المالية 

 :مقسمين حسب الصنف إلى 4000
 1448:.......... أساتذة مكونين للتعليم المتوسط
 514: ........ أساتذة رئيسيين للتعليم المتوسط

 1818:................... أساتذة التعليم المتوسط
 220:................... أساتذة التعليم األساسي



   
 

 عدد المستفيدين 2016خاللسنةقيد االنجاز األعمال عدد المستفيدين 2016إلى جوان  2015من سبتمبر  األعمااللمنجزة

 1070 2016المستلمة في جوان ( الدرجات ) الترقيات  4000 الرواتب الشهرية

 4000 المردوديةمنحة 
 2016مخلفات االدمـــــاج و التأهيل المطبق في ماي 

 2016للسنوات السابقــة لسنة 
641 

 500 2016الساعات اإلضافية لسنة  443 الساعات اإلضافية

 27 2016األساتذةالمتعاقدين على منصب شاغر  811 منحة التمدرس

 1076 2015لسنة  12مخلفات الترقية عن طريق االدماج إلى صنف 

 1107 2015لسنة  13و  15مخلفات الترقية عن طريق االدماج إلى صنف 

للسنوات السابقة  13و  15مخلفات الترقية عن طريق االدماج و التأهيل إلى صنف 

 2015لسنة  
53 

 1211 2015مخلفات الترقية عن طريق الدرجات لسنة  

 1123 2015مخلفات الترقية عن طريق الدرجات للسنوات السابقة لسنة  

 216 003مخلفات االدماج الناتج عن تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة رقم 

 388 ....... (ناجحون في المسابقة , دخول والية ) رواتب الموظفين الجدد 

 1076 2015لسنة  12مخلف المردودية لالدماج إلى صنف 

 216 003مخلف المردودية الناتج عن تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة رقم 

 1233 2015في سنة ( الدرجات )مخلف المردودية الناتج عن تطبيق الترقيات 

 53 2014مخلف المردودية لالدماج المتبقي من سنة 

:  , الذين وظفوا ابتداء من  13مخلف المردودية لألساتذة المدمجين إلى صنف 

01/01/2002 
130 

 1105 2015لسنة  13و  15مخلف المردودية لالدماج إلى صنف 

إلى  01/01/2016: للفترة من  2016مخلفات االدماج و التأهيل المطبق في ماي 

30/04/2016 
641 

 67 2016المطبقة في ماي   -الدرجات  -مخلفات الترقيات 

 113 2016مخلفات المنح العائلية المطبقة في ماي 

 11 2015األساتذةالمتعاقدين على منصب شاغر 

 181 2015األساتذة المتعاقدين على عطل مرضية 

 645 2016األساتذةالمتعاقدين على منصب شاغر 

 359 2016األساتذة المتعاقدين على عطل مرضية 

: 2016وكذا األعمال المنجزة خالل سنة 2016إلى شهر جوان  2015وفيما يلي حوصلة عن األعمال المنجزة من شهر سبتمبر    
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 :مكتب أساتذة التعليم االبتدائي• 

ألساتذة التعليم الثانوي ( دفع مختلف المستحقات المالية من رواتب ومنح ) يتكفل هذا المكتب بمتابعة الوضعية المالية 

 :مقسمين حسب الصنف إلى 4305: بـوالمقدر عددهم 

 1607:.......... أساتذة مكونين في المدرسة االبتدائية•

 392: ........ أساتذة رئيسيين في المدرسة االبتدائية•

 2241:....................... أساتذة المدرسة االبتدائية•

 64:....................... االبتدائية معلميالمدرسة•

 01:...................................... معلم مساعد•



   
 

: 2016وكذا األعمال المنجزة خالل سنة 2016إلى شهر جوان  2015وفيما يلي حوصلة عن األعمال المنجزة من شهر سبتمبر   

 عدد المستفيدين 2016خاللسنةقيد االنجاز األعمال عدد المستفيدين 2016إلى جوان  2015من سبتمبر األعمال المنجزة 

 1500 الترقيات 4305 الرواتب الشهرية

 4305 المردوديةمنحة 
ناجحون في ) رواتب الموظفين الجدد 

 (2015المسابقة 
110 

 30 (دخول والية)رواتب الموظفين الجدد  الساعات اإلضافية

 744 التمدرسمنحة 
مخلفات االدماج الناتج عن تطبيق 

 003التعليمة الوزارية المشتركة رقم 
1500 

، دخول  2014ناجحون في المسابقة ) رواتب الموظفين الجدد 

 (والية
92 

العمال المتعاقدين على منصب شاغر 

2016 
79 

 461 12إلى صنف  االدماجمخلفات الترقية عن طريق 
العمال المتعاقدين على عطل مرضية 

2016 
49 

، دخول  2015ناجحون في المسابقة ) رواتب الموظفين الجدد 

 (والية
62 

 860 14إلى صنف  االدماجمخلفات الترقية عن طريق 

 133 للمتقاعدين 14إلى صنف  االدماجمخلفات الترقية عن طريق 

مخلفات االدماج الناتج عن تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة رقم 

003 
1500 

 04 2015العمال المتعاقدين على منصب شاغر 

 714 2015العمال المتعاقدين على عطل مرضية 

 543 2016العمال المتعاقدين على منصب شاغر 

 418 2016العمال المتعاقدين على عطل مرضية 
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 :مكتب أساتذة التعليم االبتدائي• 

ألساتذة التعليم الثانوي ( دفع مختلف المستحقات المالية من رواتب ومنح ) يتكفل هذا المكتب بمتابعة الوضعية المالية 

 :مقسمين حسب الصنف إلى 4305: بـوالمقدر عددهم 

 1607:.......... أساتذة مكونين في المدرسة االبتدائية•

 392: ........ أساتذة رئيسيين في المدرسة االبتدائية•

 2241:....................... أساتذة المدرسة االبتدائية•

 64:....................... االبتدائية معلميالمدرسة•

 01:...................................... معلم مساعد•
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وكذا األعمال المنجزة خالل  2016إلى شهر جوان  2015وفيما يلي حوصلة عن األعمال المنجزة من شهر سبتمبر •

 : 2016سنة

 عدد المستفيدين 2016خاللسنةقيد االنجاز األعمال عدد المستفيدين 2016إلى جوان  2015من سبتمبر  األعمااللمنجزة

 1500 الترقيات 4305 الرواتب الشهرية

 4305 المردوديةمنحة 
ناجحون في المسابقة ) رواتب الموظفين الجدد 

2015) 
110 

 30 (دخول والية)رواتب الموظفين الجدد  الساعات اإلضافية

 744 التمدرسمنحة 
مخلفات االدماج الناتج عن تطبيق التعليمة 

 003الوزارية المشتركة رقم 
1500 

 79 2016العمال المتعاقدين على منصب شاغر  92 (، دخول والية 2014ناجحون في المسابقة ) رواتب الموظفين الجدد 

 49 2016العمال المتعاقدين على عطل مرضية  461 12مخلفات الترقية عن طريق االدماج إلى صنف 

 62 (، دخول والية 2015ناجحون في المسابقة ) رواتب الموظفين الجدد 

 860 14مخلفات الترقية عن طريق االدماج إلى صنف 

 133 للمتقاعدين 14مخلفات الترقية عن طريق االدماج إلى صنف 

 1500 003مخلفات االدماج الناتج عن تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة رقم 

 04 2015العمال المتعاقدين على منصب شاغر 

 714 2015العمال المتعاقدين على عطل مرضية 

 543 2016العمال المتعاقدين على منصب شاغر 

 418 2016العمال المتعاقدين على عطل مرضية 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية
 مديرية التربية لوالية البليدة

 مصلحة تسيير نفقات المستخدمين

   
 

 :مكتب اإلداريين•

لجميع  اإلداريين تربويين وأسالك مشتركة ( دفع مختلف المستحقات المالية من رواتب ومنح ) يتكفل هذا المكتب بمتابعة الوضعية المالية 

 304: بـوعمال متعاقدين وضحايا المأساة الوطنية سواء العاملين بمقر مديرية التربية أو بمختلف المؤسسات التعليمية والمقدر عددهم 

 :مقسمين حسب الصنف إلى
 :عمال المديرية•

 .254:..........األسالك مشتركة والسلك التقني •

 11............متعاقدين بالتوقيت الكامل•

 12............متعاقدين بالتوقيت الجزئي•

 27....والمأساة الوطنية االرهابضحايا •



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية
 مديرية التربية لوالية البليدة

 مصلحة تسيير نفقات المستخدمين

   
 

 : 2016سنةوكذا األعمال المنجزة خالل  2016إلى شهر جوان  2015وفيما يلي حوصلة عن األعمال المنجزة من شهر سبتمبر       

 2016إلى جوان  2015األعمااللمنجزة من سبتمبر 
عدد 

 المستفيدين
 2016خاللسنةقيد االنجاز األعمال

عدد 

 المستفيدين

 304 الرواتب الشهرية
مخلف منحة المردودية الناتج عن 

 2016تطبيق الترقيات 
142 

 304 منحة المردودية
مخلف الراتب  الناتج عن تطبيق  

 الترقية في الدرجات
100 

 11 2015مخلف منحة التسيير المالي والمادي 

 170 منحة التمدرس

مخلف منحة المردودية الناتج عن تطبيق  الترقية في 

 الدرجات
83 

 111 مخلف الراتب  الناتج عن تطبيق  الترقية في الدرجات

 182 مخلف المنحة التعويضية الجزافية



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية
 مديرية التربية لوالية البليدة

 مصلحة تسيير نفقات المستخدمين

 :اإلبتدائيإدارة التعليم •

 .416:...........التربويين•

 : 2016سنةوكذا األعمال المنجزة خالل  2016إلى شهر جوان  2015وفيما يلي حوصلة عن األعمال المنجزة من شهر سبتمبر       

إلى جوان  2015من سبتمبر األعمال المنجزة 

2016 

عدد 

 المستفيدين
 2016خاللسنةقيد االنجاز األعمال

عدد 

 المستفيدين

 165 مخلفات الترقية وتغيير اإلطار 416 الرواتب الشهرية

 14 مخلفات الراتب 416 منحة المردودية

 206 منحة التمدرس

 02 مخلف الراتب دخول والية

 283 مخلف منحة تسيير المؤسسات التعليمية

 200 مخلفات المردودية

 199 مخلفات الترقيات

المسددة في  2013مخلفات تغيير االطار  لسنة 

2015 
07 

 216 2015مخلفات  تغيير اإلطار لسنة 

 192 2016مخلفات الترقيات لسنة 



 :إدارة التعليم المتوسط•

 967:..................... التربويين•

 692:.............أسالك مشتركة•

 1052:...........................العمال المتعاقدين•

 : 2016سنةوكذا األعمال المنجزة خالل  2016إلى شهر جوان  2015وفيما يلي حوصلة عن األعمال المنجزة من شهر سبتمبر     

 الصنف
إلى جوان  2015من سبتمبر  األعمااللمنجزة

2016 
 عدد المستفيدين

قيد االنجاز األعمال

 2016خاللسنة

عدد 

 المستفيدين

 318 مخلفات الدرجات والترقيات 1659 الرواتب الشهرية تربويين و أسالك مشتركة

 1659 منحة المردودية
مخلفات الترقية وتغيير اإلطار 

 2016لسنة 
140 

 760 منحة التمدرس
مخلف منحة المردودية 

 للترقيات المطبقة
281 

 6 مخلف الراتب دخول والية

 1402 مخلف المنحة الجزافية التكميلية

 546 مخلفات المردودية

دخول + مخلفات رواتب الموظفين الجدد 

 والية
24 

 483 مخلفات تغيير االطار

 123 2016مخلفات الترقية وتغيير اإلطار لسنة 

 117 2016مخلفات الترقيات والدرجات لسنة 

   متعاقدين عمال

 1052 الرواتب الشهرية

مخلفات الترقيات الناجمة عن 

-2015لسنتي  1.40تطبيق 

2016 

2096 

 1052 منحة المردودية

 410 منحة التمدرس

 91 2015مخلف الراتب للموظفين الجدد لسنة 

مخلف المردودية للموظفين الجدد لسنة 

2015 
91 

 983 2015مخلف المنحة الجزافية التكميلية 

 73 2015مخلف المنح العائلية المسددة في 

 46 2016مخلف المنح العائلية المسددة في 



 :إدارة التعليم الثانوي
 540:............................. السلك التقني

  424:.......................... أسالك مشتركة
  511:........................ العمال المتعاقدين

 : 2016وكذا األعمال المنجزة خالل سنة 2016إلى شهر جوان  2015وفيما يلي حوصلة عن األعمال المنجزة من شهر سبتمبر       

 الصنف
إلى  2015األعمااللمنجزة من سبتمبر 

 2016جوان 
 عدد المستفيدين

قيد االنجاز األعمال

 2016خاللسنة

عدد 

 المستفيدين

 350 الترقية في الدرجات 964 الرواتب الشهرية مشتركة أسالك و تربويين

 964 منحة المردودية
الترقيات + موظفين جدد 

 والمنح العائلية
85 

 320 منحة التمدرس

 290 مخلفات رواتب الموظفين الجدد

 36 موظفين جدد+ مخلفات الترقية في الصنف 

 669 مخلفات الترقيات والمنح العائلية

 275 موظفين جدد+ مخلفات الترقية 

 419 مخلف المنحة الجزافية التكميلية

 514 الرواتب الشهرية عمال متعاقدين

 514 منحة المردودية

 436 2015مخلف المنحة الجزافية التكميلية 

مخلف الراتب والمردودية للموظفين الجدد 

 2015لسنة 
87 

 18 مخلفات منحة المردودية

مخلف المنح العائلية المطبقة في 

05/2016 
22 



  
 :عالقة المصلحة بالمصالح الداخلية للمديرية

  
 .تتجلى العالقة الوثيقة بين مصلحة تسيير نفقات المستخدمين ومختلف المصالح األخرى من خالل التنسيق بينها وبين هذه األخيرة -
  
 .بهاالتنسيق النجاز الميزانية، مشروع الميزانية ومختلف التقديرات المتعلقة : عالقة المصلحة بمصلحة المالية والوسائل  -أ
 .ضبط كل الوضعيات اإلدارية والمالية للموظفين التابعين للقطاع: مصلحة الموظفين  -ب
 .انجاز الخرائط التربوية من اجل تحديد المناصب المالية: مصلحة التنظيم التربوي  -ج
 .التقديرات األولية للموظفين الجدد للفترات القادمة: مصلحة االمتحانات والمسابقات  -د
  

 :عالقة مصلحة الرواتب بمختلف المؤسسات التربوية
  
 .وتنفيذها في مختلف المستحقات المالية( بطاقات االتصال)استقبال الوضعيات الشهرية عن طريق  -
 .إرسال مختلف المستحقات التي دفعت للموظفين إلى المؤسسات عن طريق وسيلة اإلنترنت -

 :عالقة المصلحة بالمصالح الخارجية للمديرية
  

تقوم مصالح الرقابة المالية بمراقبة األعمال المنجزة من طرف مصلحتنا , عن طريق  :عالقة مصلحة الرواتب بمصالح الرقابة المالية 

التأكد من شرعية المستحقات ثم التأشير عليها في إطار المصادقة على النفقات العمومية , في شكل التزامات مؤشرة التي ترسل  والمراقبة 

 .إلى مصالح الخزينة العمومية من أجل التخليص 
 

 

حيث تقوم مصلحة الرواتب بإيداع كل الوثائق المالية الخاصة بمستحقات الموظفين  :عالقة مصلحة الرواتب بمصالح الخزينة العمومية  •

التحقق منها , ثم إصدار الصكوك البريدية أو البنكية أو صكوك الخزينة التي  ولدى مصالح الخزينة العمومية لتقوم هذه األخيرة بمراقبتها 

 .تكون موافقة لألقراص المرنة التي عن طريقها يتم صب مبالغ المستحقات في الحسابات الجارية للموظفين التابعين للقطاع 



(  االشتراكات ) تكون عن طريق مختلف التصريحات الخاصة باالقتطاعات  :عالقة مصلحة الرواتب بمصالح الضمان االجتماعي  -ج

التي تكون متوافقة مع المبالغ التي تدفع لمصالح الضمان االجتماعي  والسنوية  والتي يتم خصمها من مختلف مستحقات الموظفين الشهريــة 

 .عن طريق الخزينة العمومية 

تتم في إطار التنسيق من أجل التحقق من صحة مختلف التصريحات  :عالقة مصلحة الرواتب بمصالح الصندوق الوطني للتقاعد •

 .للموظفين المحالين على التقاعـــد أو المستفيدين من منح أخرى ( المستحقات ) باألجور 

تتم عن طريق إيداع الصكوك البريديـــة واألقراص المرنة الخاصة بالمستحقات  :عالقة مصلحة الرواتب بمصالح الصكوك البريدية  -هـ

 .التنسيق بين المصلحتين عند حدوث أي خلل , من أجل إيصال هذه المستحقات إلى أصحابها في آجالها  والمالية لموظفي القطاع , 

   :اقتراحات 
مصالح  من أجل تحسين وتسريع وتيرة العمل بمصلحة تسيير نفقات المستخدمين خاصة في ما يتعلق بعملية االلتزامات على مستوى

رع الرقابة المالية بالوالية نلتمس من هذه األخيرة تخصيص عون مكلف بمتابعة جميع عمليات االلتزامات بمقر مديرية التربية األمر الذي يس

 .من عملية تأشير االلتزامات وسهولة التنسيق بين مصلحة تسيير نفقات المستخدمين ومصالح الرقابة المالية في مختلف العمليات المالية

 :خالصــــــــة
الحسنة لمتابعة  السيرورةيتجلى لنا من خالل ما سبق عرضه الدور الهام الذي تلعبه مصلحة تسيير نفقات المستخدمين من خالل ضمان 

ن الوضعية المالية لموظفي قطاع التربية بالوالية بكل جوانبها, مما يؤثر باإليجاب على مستوى مردود الموظفين بشقيه اإلداري والتربوي م

 .أجل تحقيق الغاية السامية وهي الرقي بمستوى التحصيل العلمي والمعرفي لدى لتلميذ

 



 شكرا

 وفقنا هللا 

 بما فيه خير 
 للعباد و البالد


