
  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
 17رخ يف  مـؤ  297قرار رقم   

، يعدل ويـتمم    2006جوان  
 02 املؤرخ يف    176القرار رقم   

، احملدد ملهام مدير    1991مارس  
  .مؤسسة التعليم الثانوي

  
  وزير التربية الوطنية،إن 
  

 املـؤرخ   35.76األمر رقم   مبقتضى  
ــل 16يف  ، املتضــمن 1976 أفري

 تنظيم التربية والتكوين املعدل واملتمم، 
 

 71.76املرسـوم رقـم     ومبقتضى  
ــؤرخ يف  ــل 16امل ، 1976 أفري

املتضمن تنظيم مؤسسـات التعلـيم      
 الثانوي وسريها ، املعدل واملتمم،

  
 49.90املرسـوم رقـم     ومبقتضى  

ــؤرخ يف  ــر 06امل ، 1990 فرباي
املتضمن القانون األساسـي اخلـاص      

  بعمال التربية، املعدل واملتمم،
  

املرسـوم التنفيـذي رقـم      ومبقتضى  
سـبتمرب   06 املؤرخ يف    265.94

، احملدد لصـالحيات وزيـر      1994
  التربية الوطنية، 

  

 املؤرخ يف   176القرار رقم   ومبقتضى  
 احملدد ملهام مدير    1991 مارس   02

 . مؤسسة التعليم الثانوي
  يقرر ما يلي

  
يعدل هذا القرار ويتمم    : املادة األوىل   
 02 املـؤرخ يف     176أحكام القرار   

  . املذكور أعاله1991مارس 
  

 من  5تعدل أحكام املادة    :  02املادة  
 02 املـؤرخ يف     176القرار رقـم    

 واملذكور أعاله وحتـرر     1991مارس  
  :كما يأيت 

  
يقوم املـدير بتنشـيط      : 05املادة  " 

خمتلف املصاحل القائمة و التنسيق بينها      
سيما ما يتعلق بتنفيذ مشروع املؤسسة      
ويسخر  الوسائل البشـرية واملاديـة       

ت تصرف املؤسسة واملالية املوضوعة حت
يف خدمة املصلحة العليا للتالميذ فهو      
ذه الصفة يضطلع بدور بيـداغوجي      

  ".وتربوي وإداري ومايل 
 

 من  7تتمم أحكام املادة    :  03املادة  
 02 املـؤرخ يف   176القرار رقـم    

 واملـذكور أعـاله،     1991مارس  
  :وحترر كما يأيت

  
يكون مدير مؤسسـة     : 07املادة  " 

   مسؤوال عما يلي التعليم الثانوي
  

  ،)بدون تغيري . ( 
  ،)بدون تغيري . ( 
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  ،)بدون تغيري . ( 
  ،)بدون تغيري . ( 
  ،)بدون تغيري . ( 

  
  ،)بدون تغيري . ( 
  ،)بدون تغيري . ( 

إعداد مشروع مؤسسته والسهر على . 
  تنفيذه و تقييمه،

توفري الوسائل التعليمية واسـتعماهلا     . 
  من طرف األساتذة،

جراءات الضرورية لتحسني   وضع اإل . 
  نتائج التالميذ، 

  .املردود التربوي للمؤسسة. 
  

تتمم اية أحكام املـادة     :  04املادة  
 املؤرخ يف          176 من القرار رقم     11
 وحترر كما يأيت    1991 مارس   02

 :  
  
يقوم مدير   :............ 11املادة  " 

املؤسسة خالل هذه الزيارات بتسجيل     
بيداغوجيـة املطروحـة    اإلشكاالت ال 

  .لدراستها يف جمالس املؤسسة
  

 14 تعدل أحكام املادة      :05املادة  
 2 املـؤرخ يف     176من القرار رقم    

  : وحترر كما يأيت 1991مارس 
  

 يهدف الدور التربـوي      :14املادة  
الذي يضطلع به مدير مؤسسة التعليم      
الثانوي بصفة خاصة إىل تفعيـل دور       

وية وتوجيـه   كل عناصر اجلماعة الترب   
نشاطهم حنو املشروع الـذي أعدتـه     

املؤسسة، وإىل توفري جو مـن شـأنه        
تكوين جمموعة متماسكة قادرة علـى      
تدليل الصعوبات والتحصـني ضـد      

  .الصراعات احملتملة وتفاديها
  

 15 تعدل أحكام املادة      :06املادة  
 02 املـؤرخ يف     176من القـرار    

 واملذكور أعاله وحترر    1991مارس  
  :أيتكما  ي

  
ينبغــي أن يشــكل  : 15املــادة " 

أسلوب العمل مبشروع املؤسسة حافزا     
يساعد على متتني عالقات املدير مـع       
التالميذ وخمتلف املوظفني من أساتذة      
وإداريني وعمال اخلدمات و أوليـاء      
التالميذ وبقية  الشـركاء، ودافعـا       
للشعور باملسؤولية قصد رفع مـردود      

 جـو   املؤسسة وحتسني نتائجهـا يف    
  ".التعاون والتضامن 

  
 17 تتمم أحكام املـادة       :07املادة  

 املؤرخ يف مارس    176من القرار رقم    
 و املذكور أعاله و حترر كما       1991

  :يأيت 
  
جيب أن تساعد التقارير     : 17املادة  " 

اليومية اليت يقـدمها نائـب املـدير        
للدراسات و املقتصـد أو املوظـف       

املؤسسـة  املكلف بالتسيري املايل مدير     
  :على التأكد مما يلي 

  
  ،)بدون تغيري . ( 
  ،)بدون تغيري . ( 
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التطبيق املرحلي لتنفيـذ مشـروع      . 
  .املؤسسة

  
 تتمم املادة مكرر احكام      :08املادة  

 02 املـؤرخ يف     176القرار رقـم    
 واملذكور أعاله مبادة    1991مارس  

  : مكرر وحترر كما يأيت 20
 يقـيم املـدير   :  مكرر   20املادة  " 

عالقات تفاعلية مع احمليط اخلـارجي      
قصد  حتقيق األهـداف املسـطرة يف        

  ".مشروع املؤسسة
  

 تتمم أحكام القرار رقـم       :09املادة  
 1991 مــارس 2 املــؤرخ 176

 مكرر وحترر 23واملذكور أعاله مبادة   
  :كما يأيت 

  
يتـوىل مـدير    :  مكرر   23املادة  " 

املؤسسة تنظـيم وحفـظ أرشـيف       
  ".املؤسسة 

  
 31 تعدل أحكام املادة      :10دة  املا

 02 املؤرخ يف    176من القرار رقم    
 واملذكور أعاله وحتـرر     1991مارس  

   :كما يأيت
  
يقوم املدير بالتعاون مع     : 31املادة  " 

املوظف املكلف بالتسيري املايل واملادي     
للمؤسسة بإعداد مشاريع امليزانية، مبا     
يف ذلك تقديرات املصـاريف الـيت       

 مشـروع املؤسسـة،     ختصص لتنفيذ 
ويقدم باالشتراك معه احلساب املـايل      

إىل جملس التوجيه والتسيري والسـلطة      
  ".السلمية 

  
 ينشر هـذا القـرار يف        :11املادة  

  .النشرة الرمسية لوزارة التربية الوطنية
  

  2006 جوان 17اجلزائر يف 
  األمني العام لوزارة التربية الوطنية

  خالدي. ب
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