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 الفهرس :
 
 

 أوال :   تمهيد 

 
 

 بعض القرارات الوزارية المحددة للمهامثانيا :  
 
 

 التعليميةعلى مستوى المؤسسات المحدثة المجالس  ثالثا : 
 

 62/91/9119المااااؤر   اااا   777-19القاااارار الااااوزار  رابعااااا :
  المتعلق بنظام الجماعة التربوية

 
المتعلقااة بجواناا   ةبعااض القاارارات و المناشااير الوزارياا ا :خامساا

 التمدرس
 

 الخاتمة: ساساد
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 أوال :   تمهيد 

 

خاةة ماط طارل السالطة التشريع هو مجموعاة النواوا القانونياة المت        
 يهااا لطاابط  شااؤوط الااب د و مختلاال القطاعااات التشااريعية و المنظمااة لسااير

 النشاطات القائمة .
التشريع المدرس  هو مختلل النووا القانونية التنظيمية التا  تساير اطاا  

 التربية    مختلل مجاالته.      
 و هاته النووا نجدها بشكل :       

 
شريع  الة  تتخةه الهيئاة المنتخباة  ا  الاب د و عنادنا : النا التالقانوط  -9

المجلس الشعب  الوطن  , حيث يقترح مط طارل الحكوماة و ينااام ثام يعادل 
 و يوادق عليه و يوبح سار  المفعول مط غده .

 
: و هااو نااا تنظيماا  يواادر عااط رئاايس الجمهوريااة أو رئاايس  المرسااوم -6

نيط أو تعيايط ماوظفيط سااميط الحكومة لطبط و شرح جانبا ماط جوانا  القاوا
    الدولة .

 
: و هااو نااا تنظيماا  تطبيقاا  يواادر عااط الساالطات التنفيةيااة  لااى القاارار  -3

 البلدية .
 
 : ارار  دار  يودر عط سلطة  دارية لتنفية مأمورية معينة . المقرر -4
 
: تعليمة  تودر عاط السالطات اادارياة و ها   ع مياة أو تكيال  المنشور -5

 .التطبيق 
 

      
 
 

 بعض القرارات الوزارية المحددة للمهامثانيا :  
 
 

المحااادد  16/13/9119الماااؤر   ااا   972-91القااارار الاااوزار  راااام -
 لمهام مدير  مؤسسات التعليم الثانو  

 أحكــام عـامـة . البـا  األول : 

 النشاطات البيداغوجية. البا  الثان   :

 .  النشاطات التربويـة  البا  الثالث  :



 النشاطات ااداريـة. البـا  الرابع : 

 النشاطات الماليــة .  البا  الخامس:

 أحكـام ختــاميـة.  البا  السادس:
 

المحااادد  62/16/9119المااؤر   اا   954 -19القاارار الااوزار  رااام -
 لمهام نائ  المدير للدراسات    مؤسسات التعليم الثانو  .

 أحكــام عـامـة . البـا  األول : 

 النشاطات البيداغوجية. لبا  الثان   :ا

 النشاطات التربويـة .   البا  الثالث  :

 النشاطات ااداريـة و الماليــة. البـا  الرابع : 

 أحكـام ختــاميـة.  البا  الخامس:
 

المحااادد  62/16/9119الماااؤر   ااا  953 -19القااارار الاااوزار  راااام -
 الثانو . لمهام األساتةة    التعليم األساس  والتعليم

 أحكــام عـامـة . البـا  األول : 

 النشاطات البيداغوجية. البا  الثان   :

 النشاطات التربويـة .   البا  الثالث  :

 أحكـام ختــاميـة. البـا  الرابع : 
 

المحااادد  16/13/9119المااؤر   اا   977 -19القاارار الااوزار  رااام -
 والتعليم الثانو .لمهام األساتةة الرئيسييط    التعليم األساس  

 
المحااادد 16/13/9119الماااؤر   ااا   974 -19القااارار الاااوزار  راااام -

عااط المااادة  اا  التعلاايم األساساا  والتعلاايم  المساائوليطلمهااام األساااتةة 
 الثانو .

 

المحااادد  16/13/9119الماااؤر   ااا   979-19القااارار الاااوزار  راااام -
ات لمهااام المستشاااريط والمستشاااريط الرئيسااييط للتربيااة  اا  مؤسساا

 التعليم الثانو .

 أحكــام عـامـة . البـا  األول : 

 النشاطات التربويـة. البا  الثان   :

 النشاطات البيداغوجية. البا  الثالث  :

 النشاطات ااداريـة و الماليــة. البـا  الرابع : 

 أحكـام ختــاميـة.  البا  الخامس:
 

المحاادد لمهااام  93/99/9119المااؤر   اا   736-19القاارار الااوزار  رااام  -
 مساعد  التربية و شروط عملهم .



 أحكــام عـامـة . البـا  األول : 

 النشاطات التربويـة البيداغوجية. البا  الثان   :

 النشاطات ااداريـة .  البا  الثالث  :

 أحكـام ختــاميـة. البـا  الرابع : 
 

لمهاااام المحااادد  93/99/9119الماااؤر   ااا   761-19القااارار الاااوزار  راااام -
 المقتوديط ومط يقوم بوظيفتهم     مؤسسات التعليم و التكويط.

 أحكــام عـامـة .  : البـا  األول 

 النشاطات ااداريـة .  البا  الثان   :

 النشاطات التربويـة .   البا  الثالث  :

 النشاطات الماليــة والمحاسبة. : البـا  الرابع 

 أحكـام ختــاميـة.  البا  الخامس:
 

 المجالس على مستوى المؤسسات التعليمية ثالثا : 
 

المتطااامط  62/16/9119الماااؤر   ااا  959-19القااارار الاااوزار  راااام -
 نشااااج مجاااالس التوجياااه و التسااايير و عملهاااا  ااا  مؤسساااات التعلااايم 

 . الثانو 
أماااور تتعلاااق  – جتماعاتاااه العادياااة و الطارئاااة  –تشاااكيلته  – المجلاااس  ماااداوالت

 ها .بوحة مداوالته و تسجيل

المتطااامط  62/16/9119الماااؤر   ااا  952-19القااارار الاااوزار  راااام -
المااادارس  نشااااج مجاااالس التنسااايق اادار  و تنظيمهاااا و عملهاااا  ااا  

 . المعاهد التكنولوجية األساسية و مؤسسات التعليم الثانو  و
 كتابة مداوالته . –تشكيلته  –أهدال  جتماعات المجلس 

المتطااامط  16/13/9119 ااا الماااؤر   976-19القااارار الاااوزار  راااام -
الماادارس األساسااية و تنظيمهااا وعملهااا  اا    نشاااج مجااالس التعلاايم و

 . مؤسسات التعليم الثانو 
 جتماعاتااه العاديااة و  –تشااكيلة الخ يااا التعليميااة   –أهاادال  جتماعااات المجلااس 

 كتابة مداوالته . -الطارئة  

المتطااامط  62/16/9119الماااؤر   ااا  957-19القااارار الاااوزار  راااام -
المااادارس األساساااية و   نشااااج مجاااالس األاساااام و تنظيمهاااا وعملهاااا

 . مؤسسات التعليم الثانو  
مجاالس بداياة السانة و  ماداوالت – جتماعاته العادية  –تشكيلته  –مهمة المجلس  
 و تسجيلها . نهاية كل  ول 



المتطااامط  16/13/9111الماااؤر   ااا  977-11القااارار الاااوزار  راااام -
 اا  الماادارس األساسااية و   نشاااج مجااالس التأدياا  و تنظيمهااا وعملهااا

 . مؤسسات التعليم الثانو 
أماور تتعلاق بواحة  – جتماعاتاه العادياة و الطارئاة  –تشاكيلته  –المجلاس   همةم

 –تشاااكيلة لجناااة الطعاااط الوالئياااة  –توااانيل العقوباااات  –مداوالتاااه و تساااجيلها 
 .والتها  مدا

 

 62/91/9119المااااؤر   اااا   777-19القاااارار الااااوزار  رابعااااا :
  المتعلق بنظام الجماعة التربوية

أحــكـااـام عـامـااـة م تهاام طابط الع اااات داخاال المؤسسااات التربويااة و   الفوال األول :
 أداج األنشطة المختلفة و ترسيخ ح  الوطط و ااعتزاز به (.

المؤسسة م تهم طبط التمدرس و تساخير الوساائل  : أحكام خاوة بسير الفول الثان 
 و أمط المؤسسة ( .

: أحكاااـام خاواااـة بالت مياااـة م تهااام تمااادرس الت مياااة و ماااواظبتهم و  الفوااال الثالاااث
 احترامهم للنظام الداخل  و تقييم أعمالهم ( . 

: أحكـام خاوـة بالموظفيط م تطبط السلوكات داخال المؤسساة و تعطا   الفول الرابع
 ق    ااطرا  ( .الح

: أحكام خاوة بالع اات بيط األولياج والمؤسسة م تطبط الع اة ماع الفول الخامس 
 األولياج ( .

 : أحـكــام ختـاميــة م السهر على نشر هةا القرار (.الفول السادس 

 

المتعلقااة بجواناا   ةبعااض القاارارات و المناشااير الوزارياا ا :خامساا
 التمدرس

 

يتطاامط منااع العقااا   19/12/9116المااؤر   اا   979/6-16ااارار رااام  -   
الباادن  والعناال اتجاااه الت ميااة  اا  المؤسسااات التعليميااة م التأكيااد علااى كونااه 

الطارر المااد   -عمل غير تربو  ويشمل الطر  و الشتم و كل أنوا  التمثيل
 ( . -و المعنو  

 

 مياة يتعلاق بمواظباة الت 93/99/9119الماؤر   ا   733-19ارار راام  -    
 اا  المؤسسااات التعليميااة م يهاام االنطااباط و الترتيبااات المتعلقااة بال يابااات و 

 التأخرات ( . 
 

المتعلااق بشااروط تحوياال   93/99/19المااؤر   اا   737-19ااارار رااام  -    
 الت مية مط مؤسسة  لى أخرى م شروط التحويل و ملفه ( .

 



وب  المتعلاااق بمنااااد 93/99/9119المااااؤر   ااا   732-19اااارار راااام  -
ألاسام    المؤسسات التعليمية والتكوينية م نشااط منادوب  األاساام و ا

 أعمالهم اليومية ( .
 

المتعلااااق  69/11/9179الماااؤر   اااا   352-79منشاااور وزار  رااااام  -
بتعليمااات خاوااة بطاابط سااير المؤسسااات التعليميااة م تخااا التربيااة 

 الوطنية و الدراسة و اانطباط و النظا ة و تزييط المؤسسة ( .
 

 

المتعلااااق  17/15/9171الماااؤر   اااا   167-71منشاااور وزار  رااااام  -
بقرارات مجالس األاسام    نهاية السنة م  عطاجهاا أهمياة خاواة ماط 
ناحية  ع م األولياج  بالقواعد التنظيمياة والمعاايير التربوياة  المعماول 
بها و التحل  بالحكمة     تخاة القرارات و عقد مجالس  ساتثنائية عناد 

المدرس  اعطاج الفروة ألكبر عادد ممكاط ماط الطلباة لةعاادة  الدخول
 حس  اامكانيات المتاحة وحس  نتائجهم و استعداداتهم ( .

 

 

المتعلااااق  15/11/6111الماااؤر   اااا   653-11منشاااور وزار  رااااام  -
بإعاادة تنظاايم التقااويم المساتمر  اا  النظااام الترباو  م أهميااة التقااويم و 

نظم  رطاط محروساط و  ختباار كتااب   ا  مجاله  ف  التعليم الثانو  ي
كل  ول و توحيد ااختبارات للسنة األولى ثانو  توخيا لتكا ؤ الفارا 
,هةا  لى جانا   عطااج واجا  منزلا   ا  كال شاهر و الحارا علاى أط 

 يحرر ت مية الشع  األدبية مقاال أدبيا وآخر  لسفيا    كل شهر (  .
 

المتعلااااق  91/16/9117الماااؤر   اااا   391-17منشاااور وزار  رااااام  -
بتنظااايم االساااتدراع والااادعم  ااا  التعلااايم الثاااانو  م ااساااتدراع عملياااة 
تربوية بيداغوجية ةات طابع ع ج   رد  تشمل مجموعة مط الت مية 
مط القسم  أماا الادعم  يهادل  لاى تقوياة و تعزياز المكتسابات و امات ع 

مل القسام ادرات و مهارات تساعد على استيعا  البرنامج المقرر و يشا
 بكامله  ( .

 

المتعلق بتنظايم  67/17/9117المؤر      31-17منشور وزار  رام  -
خادمات األساااتةة واساتعمال الاازمط م أهميااة التنظايم التربااو  و  عااداده 
بحيث يخدم مولحة الت مية بالدرجة األولى ماط خا ل المعر اة الدايقاة 

 .لألساتةة ودراسة الوسط المدرس  و  نجاز التوايت  ( 
    

 ةـــــالخاتم: ساساد
 



 ط القراجة المتدبرة    النووا القانونية المنظماة لع ااات العمال             
و التا  تحادد مهاام كال مناا  ا  مختلال الوظاائل و االلتازام بهاا لتسااعد علاى 
القيام بمختلل األعمال    أحسط األحاوال  و تاةي  الواعوبات  التا  تعتارض 

ت و تقلل مط النزاعات و الخ  ات المهنية بشكل كبيار الطريق    أداج المهما
 جدا ألط معظمها    كثير مط األحياط  ناتج عط جهل للقانوط .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


