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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 
  / المجالس :4
 /مجلس التعليم : 1-1

  21/20/1991الصادر  171القرار الوزاري رقم المرجع  :
 تشكيلتو :
 مدير المؤسسة المعنية رئيسا أو من ينوب ) مدير الدراسات أو األستاذ مسؤول المادة ( . .1

( وفي حال عدم  اكتمال ىذا العدد تضم المواد التعليمية المتقاربة أو المتكاملة إلى 20عددىم األدنى بخمسة )أساتذة المادة الواحدة الذين يحدد  .1
 .ءوالكيميا ءبعضها البعض كاللغة واألدب العربي و الفلسفة  و اللغات األجنبية و الرياضيات والفيزيا

 مدير الدراسات . .0

 رؤساء األشغال  خاص بالمتقن . .4

 خاص بالمتقن  . ترؤساء الو رشا .0

 المستشار الرئاسي أو مستشار التربية. .6

 المتصرف المالي.  .7

 أىداف اجتماعاتو :
 تمكين أساتذة المادة الواحدة أو المواد المتكاملة من التشاور فيما بينهم . .1

 مناقشة التوقيت والبرامج والتعليمات التربوية . .1

 دراسة الوسائل التعليمية الضرورية . .0

 التوزيع الجيد لعمل التالميذ .تنسيق النشاطات و  .4

 مناقشة القضايا المادية وكيفية استعمال اإلعتمادات المالية المخصصة للوسائل التربوية ... .0

 .  تقديم جميع االقتراحات المتعلقة بتعليم المادة .6

 : سير االجتماعات
الثاني في نهايتها . ويمكن للمدير)الرئيس( إن يبادر بعقد اجتماع المادة أو عدة مواد يجتمع مرتين  على األقل في السنة ؛ األولى في بداية السنة الدراسية و     

 عند الضرورة .
 تسجل مداوالت اجتماع المجلس في محاضرة خاصة يؤّشر المدير على أوراقو قبل استعمالو .   
حّضر لعقد االجتماعات ويقوم بأمانة المداوالت وىو الذي يلزم أيضا بتنفيذ يعتبر األستاذ المسؤول عن المادة المشط الرئيسي لمجلس التعليم ألنو ىو الذي ي   

 التوصيات الصادرة عن المجلس .
 .16/21/1991الصادر في  107القرار رقم: المرجع      / مجلس القسم :1-1
 :  تشكيلتو     

 مدير المؤسسة )رئيسا( . .1

 مدير الدراسات ) نائب المدير (. .1

  للتربية  أو مستشار التربية المعني .المستشار الرئيسي  .0

 رئيس األشغال ) بالثانوية التقنية ( .  .4

 األساتذة الذين يّدرسون في القسم المعني . .0

 . المؤسسة تتبعومستشار التوجيو المدرسي و المهني  للقطاع الذي  .6

 :  مهامو
 دراسة كل المسائل التي لها عالقة بالحياة داخل القسم . .1

التي يمكن اعتمادىا في تقدير وتقييم  رأو المعايي سالتشاور فيما بينهم من أجل تنسيق نشاطاتهم وضمان االنسجام في المقايي تمكين األساتذة من .1
 أعمال التالميذ  .
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 اإلجمالية للقسم والنتائج التي يحصل عليها كل تلميذ . ةدراسة الحصيل .0

 :  واجتماعاتو وأىداف  
 يجتمع أربع مرات في على األقل في السنة ؛ األولى مع افتتاح السنة الدراسية والثالثة الباقية في نهاية كل فصل دراسي. 

 الهدف من االجتماع األول : 
 . إعالم األساتذة بالتعليمات و التوجيهان الرسمية 

 .دراسة تركيبة القسم والمعايير المعتمدة في تشكيلها 

    . التذكير بالظروف التي جرت فيها األنشطة داخل القسم خالل السنة المنصرمة 

 . التذكير بسلوك التالميذ وقدراتهم  و مستواىم 

 . معرفة مدى تقدم التالميذ في السنة المنصرمة 

  متعلقة بقرار المجلس في نهاية السنة المنصرمةفي االلتماسات و الشكوى المقدمة من قبل التالميذ ، أو أوليائهم و ال –إذا اقتضت الضرورة  -النظر  
   . 
 : الثاني و ي الفصلين األولف الهدف من االجتماع

 . تحليل الظروف التي تطبق فيها البرامج الرسمية وبحث اإلجراءات الممكن اتخاذىا لمعالجة النقائص المسجلة 

  :  تسجيل كل المعلومات و المالحظات عل الكشوف الفصلية الموجهة إلى أولياء التالميذ  

 وانخشجٍغ ، ونىحت انشزف . تيُح يكبفئبث نخاليٍذ  انُجببء كبنخهُئ، 

 . حظهٍط انؼقىببث ػهى انخاليٍذ انكظبنى كبإلَذار و انخىبٍخ 

  المدرسييجب أن تسجل المكافئات و العقوبات أيضا على الدفتر . 

 الهدف من االجتماع الفصل الثالث :
 لنشاط التالميذ  تحليل الحصيلة السنوية 

 لسماح بمواصلة اتخاذ القرارات المتعلقة بمصيرىم من حيث مواصلة الدراسة باالنتقال إلى القسم األعلى أو التكرار أو إعادة التوجيو أو الطرد ) عدم ا
بكل سيادة على أساس من العدل والموضوعية وىذا بعد تحليل دقيق لجميع العناصر الخاصة بكل تلميذ قبل اتخاذ الدراسة ( .ويتخذ المجلس  ىذا القرار 

 مثل ىذا القرار .

  : مجلس التنسيق اإلداري 1/0

  1991فيفري  16الصادر في  106طبقا للقرار الوزاري رقم 
 تشكيلتو : 

 يتشكل ىذا المجلس من :
 رئيس للمجلس (مدير المؤسسة المعنية )  -

 مدير الدراسات  -

 المستشار الرئيسي للتربية أو مستشار للتربية  -

 المتصرف المالي أو المقتصد  -

 رؤساء األشغال ) خاص بالمتاقن ( -

ويمكن للمدير بصفتو رئيسا للمجلس أن يدعو أي موظف آخر للمؤسسة لحضور االجتماع المجلس على سبيل  -
 االستشارة 

 المهام واألىداف :  
 يمكن تلخيص مهام وأىداف ىذا المجلي في ما يلي :                   

 مساعدة المدير في التـسيير  اليومي للمؤسسة  -

 يسمح اجتماع المجلس بتضافر جهود أعضاء الجماعة التربوية  -

 يساعد ىذا االجتماع على التعاون والتنسيق الفعال بين مختلف مصالح المؤسسة  -

 ة والحوار المثمر داخل المؤسسة يمكن من إقامة جو من الثق -
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تناقش فيو وتشرح القوانين والتعليمات الصادرة عن وزارة التربية لكي يكون لمسؤولي مختلف المصالح فهم  -
تقيم لما تم إنجازه من األشغال التي   عموحد وتطبيق موحد لهذه القوانين والتعليمات ، كما يتم في ىذا االجتما 

 كانت مبرمجة سابقا ويتم فيو أيضا تسطير لبرنامج األشغال التي تنوي المؤسسة الشروع فيها مستقبال 

تتمثل مهمتو في تحرير محاضر  : يجتمع ىذا المجلس مرة على األقل في األسبوع برئاسة مدير المؤسسة الذي يعين كاتبا للجلسة اجتماعاتو   
 االجتماعات التي يجب أن يوقعها الرئيس في نهاية كل اجتماع ) جلسة ( وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليو .

 
 : مجلس التأديب 1-4  

 . 21/20/1991الصادر في  107القرار رقم   : المرجع
 :  تشكيلتو
 مدير المؤسسة )رئيسا(  .1

 األعضاء القانونيون في مجلس التوجيو والتسيير . .1

 األعضاء المنتخبون الممثلون للمدرسين و أولياء التالميذ في مجلس التعليم والتوجيو  .0

 األستاذ الرئيسي لقسم التلميذ المعني )يشارك بصفة استشارية ( . .4

 :   مهامو
 . العمل على ازدىار المجموعة التربوية 

 . إقرار النظام في المؤسسة 

  المخالفين للنظام المعمول بو داخل المؤسسة .مكافئة التالميذ النجباء ،ومعاقبة التالميذ 

 سير اجتماعاتو :
المخالفات التي يجتمع في نهاية كل فصل دراسي قصد االطالع على حالة المؤسسة ، ويحق للمدير استدعاء المجلس في دورات استثنائية عند الضرورة للبت في 

 أن ينعقد بطلب من األغلبية البسيطة لألعضاء .يمكن أن تصدر عن بعض التالميذ ،كما يمكن أيضا لهذا المجلس 
 شروط انعقاد اجتماعاتو :

 . استدعاء األعضاء بواسطة رسائل شخصية توجو إليهم في اجل ال يقل عن ثالثة أيام قبل تاريخ االجتماع 

  كتمال النصاب يستدعى المجلس مرة أخرى وفي ضرورة حصول األغلبية البسيطة لألعضاء على األقل لكي تكون ىذه المداوالت قانونية . وفي حالة عدم ا
 ىذه الحالة تكون مداوالتو صحيحة مهما كان عدد الحاضرين .

  ضرورة تحري المدير الحقيقة حول القضية المطروحة على المجلس وجمع أكثر قدر ممكن من المعلومات عنها واطالع أعضاء المجلس عليها قبل
 االجتماع .

 ة أصوات الحاضرين . وفي حالة تعادل األصوات يرجح صوت الرئيس .المجلس بأغلبي تاتخاذ قرارا 

 :العقوبات الصادرة عن المجلس وأصنافها
 تصنف إلى ثالث درجات :

 اإلنذار المكتوب ، التوبيخ   عقوبات الدرجة األولى : .1

 أيام . 28إلى  24اإلقصاء المؤقت من يوم إلى ثالث أيام ،  اإلقصاء المؤقت من  عقوبات الدرجة الثانية : .1

 اإلقصاء من النظام الداخلي ، اإلقصاء من المؤسسة مع اقـتراح إلى مؤسسة أخرى أو ........ عقوبات الدرجة الثالثة : .0

 ويمكن اإلشارة في ىذا الصدد إلى انو يمكن للمدير تسليط عقوبات الدرجة األولى دون الرجوع إلى المجلس .
 الطعن في قرارات المجلس :

 الطعن فقط في عقوبات الدرجة الثالثة . وتوجو الطعون إلى لجنة خاصة توجد على مستوى مديرية التربية بالوالية وتتشكل من :يمكن 
 .)مدير التربية أو من ينوب عنو )رئيسا 

 . مدير مؤسسة التعليم الثانوي 

 . مفتش التربية والتعليم األساسي 

  . مدير مدرسة أساسية 

  المدرسي و المهني أو مستشار التوجيو المدرسي و المهني .مدير مركز التوجيو 



 4 

 . أستاذ رئيسي لتعليم الثانوي 

 . أستاذ رئيسي لتعليم األساسي 

 . ممثالن عن جمعية أولياء التالميذ 

  مجلس القبول والتوجيه : –1/0 

، إن ىذا المجلس حديث الوجود ألنو جاء متأخرا عن  1991أفريل  26 الصادر في 96طبقا للقرار الوزاري رقم                                  
توجيو السنة األولى ثانوي جذوع مشتركة وىذا بعد الهيكلة  مهمةوالهدف من إنشائو ىو تسهيل  1991المجالس السابقة لو التي أنشأت كلها من 

نة األولى ثانوي ) تكنولوجيا ، علوم ، آداب ( والتي بدا العمل الجديدة التي أدخلت على التعليم الثانوي والمتمثلة في إنشاء جذوع مشتركة في الس
في  المتضمن تنظيم التربية والتكوين في الجزائر 76/00كما أن قرار إنشاء ىذا المجلس يعد تطبيقا لألمر   1991/ 1991بها في السنة الدراسية 

  (66 إلى 61بابو الثامن الخاص بالتوجيو المدرسي والمهني ) أنظر المواد من 
مسؤوال ومن أجل تسهيل مهمة توجيو التالميذ بعد الجذع المشترك المستحدث في السنة أولى ثانوي ومن أجل إشراك أساتذة الثانوي إشراكا فعليا و 

ى مستوى كل فهذا التوجيو ومن أجل إنصاف التالميذ ما أمكن في تقدير قدراتهم واستعداداتهم العلمية وميولهم أنشأ مجلس القبول والتوجيو عل
 نوية ثا
 يتشكل ىذا المجلس من : تشكيلتو : -

 مدير التربية بالوالية أو من يمثلو ) رئيسا للمجلس( -

 مدير الثانوية أو المتقنة المعنية  -

 مدير الدراسات  -

 مدير مركز التوجيو المدرسي و المهني  -

 األساتذة الرئيسيين مسؤلي األقسام في السنة األولى ثانوي حسب كل جذع مشترك  -

 أستاذ المادة الرئيسي لكل شعبة من الشعب المفتوحة للسنة الثانية ثانوي بالمؤسسة  -

 المستشار الرئيسي للتربية ) المراقب العام (  -

 ممثل عن جمعية أولياء التالميذ  -

 لمجلس ما يلي :تشمل صال حيات ىذا ا صالحياتو :
 مجلس األقسام فيما يتعلق بالتقويم والتوجيو تالميذ الجذع مشترك  تدراسة اقتراحا -

اتخاذ القرار النهائي في قبول وتوجيو تالميذ الجذع المشترك في مختلف التخصصات المفتوحة في السنة الثانية بالمؤسسة  -
 األصلية  ةالتخصص الذي يوجو إليو التلميذ بالمؤسسأو في مؤسسة أخرى في حال عدم وجود الشعبة بالمؤسسة أو 

اتخاذ قرار التوجيو والقبول في التخصصات غير المرتبطة بالجذوع المشتركة األصلية إذ كانت المتطلبات التربوية تستلزم  -
 ذلك 

ع مشترك آخر اتخاذ القرار بإعادة السنة أولى ثانوي في نفس الجذع المشترك الذي قضى فيو التلميذ سنتو أو في جذ  -
 يناسب ملمحو التربوي

يجتمع ىذا المجلس مباشرة بعد انتهاء مجالس األقسام للفصل الثالث ، وتخضع مداوالتو للسرية التامة ويتولى مسؤولية أمانة المجلس  اجتماعاتو :
 مدير مركز التوجيو المدرسي والمهني أو مستشار التوجيو المدرسي والمهني 

من طرف المجلس في محضر من نسختين يجب أن توقع من جميع األعضاء وتعلق واحدة منها في مكان بارز بالمؤسسة تسجل القرارات المتخذة 
سنة بحيث يمكن للجميع من تالميذ وأولياء وكل من يهمو األمر االطالع على القرارات التي تضمنها وتبقى معلقة إلى نهاية الفصل األول من ال

 الموالية 
 ائية للتالميذ وأوليائهم ضمن كشوف نقاط الفصل الثالث وتكون ىذه القرارات نافذة مع االحتفاظ لألولياء بحق الطعن فيها   تبلغ القرارات النه
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  ينشأ في كل ثانوية و منقنة: / مجاس التسيير و التوجيو :6ــ  1
 ـ األعضاء الشرعيون : ــ مدير المؤسسة رئيسا 1  :تشكيلتو  

 للدراسات )الناظر(ــ نائب المدير  
 ـ انًقخصذ او انًىظف انًكهف ببنخظٍز انًبنً 

 ـ انًظخشبر انزئٍظً نهخزبٍت  االقذو أو يظخشبر انخزبٍت االقذو أو انًىظف انًكهف  بًهبيه  بهذا انخزحٍب 

 ـ يظخشبر انخىجٍه انًذرطً 

 يًثهٍٍ ػٍ انًذرطٍٍ 0ـ األػضبء انًُخخبىٌ: ـ 1             

 ثهٍٍ ػٍ انًىظفٍٍ غٍز يذرطٍٍ : اداري ـ يظبػذ حزبىي ـ أػىاٌ انخذيبثيً 0ـ      

 ثبنثت 1ثبٍَت ـ  1أونى ـ  1يًثهٍٍ ػٍ انخاليٍذ:  0ـ      

 يًثهٍٍ ػٍ أونٍبء انخاليٍذ 1ـ      

  يهبيه :

 ٌبج فً يشزوع يٍشاٍَت انًؤطظت 

 و   ـ ابزاو انصفقبث و كم انؼقىد انًخؼهقت ببنخُبسل ػٍ حزاد انًؤطظت   

 يشبرٌغ حىطغ و حزيٍى انًؤطظت و حجهٍشهبـ         

 ـ حظىٌت انخالفبث انًزحبطت ببنحٍبة داخم انًؤطظت        

 ـ انهببث و انخزكبث انخً حقذيهب أو حظخفٍذ يُهب انًؤطظت        

 احبث نخحظٍٍ ظزوف انخًذرص فً انًؤطظتـ حقذٌى االقخز        

  هـ ٌخبُى يشزوع انًؤطظت بؼذ صٍبغخ        

 

 : بصفت ػبدٌت ثالد يزاث فً انظُت أحذاهب فً بذاٌخهباجخًبػبحه

 

 ال حكىٌ قزاراث انًجهض َبفذة إال بؼذ أٌ حصبدق ػهٍهب انظهطبث انظهًٍت )يصبنح انىسارة ـ انىالٌت ... يالحظت:

 فً أجبل أقصبهب شهزٌٍ و اال حصبح َبفذة      

 

 

 مجالس اخري :

ـ المجلس الصحي : يتشكل من ـ المدير ـ الطبيب المكلف بالصحة في المدرسة ـ التقني في الصحة المكلف بالمكتب البلدي ـ المراقب 8     

 مي العام ـ المقتصد ـممثل الموظفين )معين او منتخب ( ـ رئيس جمعية اولياء التال

     خاصين بالمدارس االبتدائية( 11ـ  9ـ مجلس المدرسة االبتدائية  ) 11مجلس النشاط التربوي  ــ 9    


