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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 الوطنية وزارة التربية

 

 

 

 وكيفياتشروط  يحدد 2015جوان  15في    مؤرخ 243رقم قرار 

 .لتربية والتعليم إلى أخرىلتحويل التالميذ من مؤسسة 

 

   

 ة الوطنية،التربي ةإن وزير
 

 

الذي يحدد  2005غشت سنة  23افق المو 1426رجب عام  18المؤرخ في  07 – 05األمر رقم  بمقتضى

 القواعد العامة التي تحكم التعليم في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، 
 

 2008ساانة  يناااير 23 ، الموافااق1429 محاارم عااام 15فااي  المااؤرخ    04 - 08رقاام  القااانو  بمقتضىىىو

  لقانو  التوجيهي للتربية الوطنية،اوالمتضم  
 

 سانة سابتمبر 6 الموافاق 1415ربيع األول عام  29 المؤرخ في 265-94قم رالتنفيذي المرسوم  بمقتضىو

 دد صالحيات وزير التربية الوطنية،، الذي يح1994
 

، 2005 سنة نوفمبر 8 الموافق 1426شوال عام  6 المؤرخ في 432-05رقم التنفيذي المرسوم  بمقتضىو

 ها ومراقبتها،مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وفتحالذي يحدد شروط إنشاء 
 

أكتااوبر ساانة  6 الموافااق 1430شااوال عااام  17 المااؤرخ فااي 318-09رقاام التنفيااذي المرسااوم  بمقتضىىىو

 ة التربية الوطنية،، المتضم  تنظيم اإلدارة المركزية في وزار2009
 

، 2010 سانة ينااير 4 الموافاق 1431محرم عاام  18 المؤرخ في 02-10رقم التنفيذي المرسوم  بمقتضىو

 بإجبارية التعليم األساسي، يحدد األحكام المتعلقةالذي 
 

 ساانة أكتااوبر 2الموافااق  1431شااوال عااام  23المااؤرخ فااي  230 -10رقاام التنفيااذي المرسااوم  بمقتضىىىو

 ،وسيرها ةالثانوي ، الذي يحدد األحكام المتعلقة بتنظيم2010
 

  سنة مارس 13 الموافق 1435جمادى األولى عام  11 الوزاري المشترك المؤرخ في قرارال بمقتضىو

الذي يحدد كيفيات فتح أقسام خاصة لألطفال المعوقي  ضم  مؤسسات التربية والتعليم العمومية  2014

 التابعة لقطاع التربية الوطنية.
 

 ،1991 سنة نوفمبر 13 الموافق 1426 عام جمادى األولى 6مؤرخ في  ال 837قرار رقم ال بمقتضىو

 ميذ م  مؤسسة إلى أخرى وكيفيات،،بشروط تحويل التالعلق المت
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 :أتيقرر ما يت
 

 

 إلاىلتربياة والتعلايم لمؤسساة تحويل التالميذ ما   وكيفياتيهدف هذا القرار إلى تحديد شروط  المادة األولى :

المؤرخ في  04 – 08م  القانو  رقم  64أحكام المادة ، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، السيما أخرى

 .، المذكور أعاله2008يناير سنة  23الموافق  1429عام  محرم 15
 

 :ةالحاالت اآلتي في ،أخرى إلىلتربية والتعليم لمؤسسة م   )ة(المتمدرس )ة(تلميذالتحويل  تمي : 2المادة 

  الولي أو الوصي الشرعيتغيير مقر إقامة، 

 وصي الشرعيالأو  تغيير مقر عمل الولي، 

 اإلعاقة، /أوو المزم  المرض 

  العائلي ع  مقر الدراسة السك  بعد. 
 

 تعرض، لعقوبة تأديبية طبقا لإلجراءات المعماول بهاا فاي هاذا الشاأ ، وتتاولى عند )ة(كما يمك  تحويل التلميذ

 .إجراءات التحويل ، في هذه الحالة،مديرية التربية
 

طلاب التحويال للمصاادقة بلة، المساتق التربية والتعلايم لمدير مؤسسةيقدم الولي أو الوصي الشرعي  : 3المادة 

أعاله. ويرفق طلب التحويل  2طبقا إلحدى الحاالت المذكورة في المادة  على المطبوعة المعتمدة في نسختي ،

 :بالوثائق اآلتية

 صلية لكشف النقاط األخير،األنسخة ال -

في  ي الشرعيالولي أو الوصأو مقر عمل  المستقبلة وثيقة تثبت اإلقامة في القطاع الجغرافي للمؤسسة -

 محيطها،

 أوو/لطبيب وحدة الكشف والمتابعة لمقاطعة المؤسسة المستقبلة في حالة مرض مزم   تقرير صحي -

 ،أو اإلعاقةو/ المزم  المرض ،حسب الحالة، ثبتي إعاقة

أعاله،  3طلب التحويل المذكور في المادة  يسلم الولي أو الوصي الشرعي لمدير المؤسسة األصلية :4المادة 

يتعااي  علااى ماادير المؤسسااة األصاالية ماانح  .نسااختي  مؤشاار عليهمااا ماا  طاارف ماادير المؤسسااة المسااتقبلة فااي

الثانية إلى الولي أو الوصي الشرعي إلتمام  ةويعيد النسخالموافقة بالتأشير على طلب التحويل، فيحتفظ بنسخة 

 . لتسجيلإجراءات ا
 

المؤسساة مادير لأعااله  3 المنصوص علي، في المادة ملف التحويلالولي أو الوصي الشرعي  يقدم : 5المادة 

 في حالة التحويل خارج الوالية. ت،،واليلالتربية المستقبلة الذي يتولى تبليغ مدير 
 

 المساتقبلة المؤسساة مادير كال ما يلتحق التلميذ)ة( بالمؤسسة المستقبلة فور حصاول، علاى تأشايرة  : 6المادة 

 باستكمال إجراءات التحويل. ال اللذي  يتكف األصليةالمؤسسة مدير و

المؤسسة األصلية فور التحاق، المحول إليها م   )ة(ويجب على المؤسسة المستقبلة أ  تطلب كتابيا ملف التلميذ

شهادة القبول بالنسبة إلى التالميذ المقبولي  في السنة األولاى متوساط أو السانة األولاى ثاانوي  بها، بما في ذلك

 .المعتمدة وفقا للمطبوعات هادة تغيير المؤسسة،وش
 

في  المؤسسة األصلية أ  ترد على طلب الملف بإرسال، في ظرف سري مضمو  إدارة يتعي  على : 7المادة 

 .)ة(تحويل التلميذيوما، ابتداء م  تاريخ  (30) أجل أقصاه ثالثو 
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 سانة ناوفمبر 13  وافقالم 1426جمادى األولى عام  6 المؤرخ في 837تلغى أحكام القرار رقم  : 8المادة 

 المذكور أعاله. ،1991
 

 .أحكام هذا القرار ،عند الحاجة ،توضح مناشير الحقة : 9المادة 
  

 .الوطنية في النشرة الرسمية للتربيةالقرار  اينشر هذ : 10المادة 

 

 

 

 الوطنية التربية ةوزير

 

 نوريــة بن غبريت

 


