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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 الوطنية وزارة التربية

 
 تسجيل  يحدد شروط 4151جوان  51مؤرخ في  422رقم قرار 

 المدرسي. مميذ في مؤسسات التربية والتعليم وكيفية فتح ومسك ملفهالتال

 

 ،إن وزيرة التربية الوطنية

 

الذي يحدد القواعد  4550غشت سنة  42الموافق  8241رجب عام  81المؤرخ في  50–50األمر رقم  بمقتضى

 العامة التي تحكم التعليم في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة،
 

المتضمن ، 4551سنة  يناير 42، الموافق 8242 محرم عام 80المؤرخ في  52 -51القانون رقم  بمقتضىو

  للتربية الوطنية،القانون التوجيهي 
 

سبتمبر سنة  1الموافق  8280ربيع األول عام  42المؤرخ في  410-22المرسوم التنفيذي رقم  وبمقتضى

 ، الذي يحدد صالحيات وزير التربية الوطنية،8222
  

، الذي 4550نوفمبر سنة  1الموافق  8241شوال عام  1المؤرخ في  224-50المرسوم التنفيذي رقم  وبمقتضى

 مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها،يحدد شروط إنشاء 
 

، 4552أكتوبر سنة  1الموافق  8225شوال عام  80المؤرخ في  281-52المرسوم التنفيذي رقم  وبمقتضى

 اإلدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، المتضمن تنظيم
  

الذي   4585يناير سنة   2الموافق  8228محرم عام  81المؤرخ في  54-85المرسوم التنفيذي رقم  وبمقتضى

 يحدد األحكام المتعلقة بإجبارية التعليم األساسي،
 

، 4585أكتوبر سنة  4الموافق  8228شوال عام  42المؤرخ في  425 -85المرسوم التنفيذي رقم  وبمقتضى

 الذي يحدد األحكام المتعلقة بتنظيم الثانوية وسيرها،
 

 4582  سنة مارس 82 الموافق 8220جمادى األولى عام  88الوزاري المشترك المؤرخ في قرارال بمقتضىو

خاصة لألطفال المعوقين ضمن مؤسسات التربية والتعليم العمومية التابعة لقطاع التربية الذي يحدد كيفيات فتح أقسام 

 الوطنية.
 

، المتعلق 8228نوفمبر سنة  82الموافق  8284جمادى األولى عام  1المؤرخ في  122القرار رقم  وبمقتضى

 ،)ة(بمسك الملف المدرسي للتلميذ

 

 :أتيتقرر ما ي

 

ية والتعليم وكيفية فتح ومسك ميذ في مؤسسات التربالقرار إلى تحديد شروط تسجيل التاليهدف هذا المادة األولى: 

 .ةالمدرسي ملفاتهم
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ديسمبر من السنة المدنية   28يسجل في السنة األولى ابتدائي كل طفل مولود ما بين أول جانفي و  : 4المادة 

 51  لقانون رقمل 21المادة  الفقرة األولى من ألحكام طبقا، لتسجيل األطفال البالغين سن التمدرس اإللزامي عنيةالم

 .المذكور أعاله ،4551يناير سنة  42الموافق  8242محرم عام  80المؤرخ في  52 –
 

من  ماي 25فريل  إلى أالسنة األولى ابتدائي خالل الفترة الممتدة من أول ب لاللتحاق: تحدد فترة التسجيل  3المادة 

 بق دخول األطفال المعنيين بالتسجيل.السنة الدراسية التي تس

 سبتمبر. التسجيل استثناء خالل شهريمكن فتح 
 

: تتخذ مديرية التربية بالتنسيق مع مصالح البلديات  كل اإلجراءات الالزمة إلعالم األولياء بالفترة المحددة  2المادة 

 التمدرس اإللزامي.التحاق كل األطفال البالغين سن لتحقيق  عمل مع هذه المصالحتللتسجيل و
 

في حدود  ( سنوات في قسم التربية التحضيرية0لطفل الذي يبلغ  من العمر خمس )تسجيل ا : يمكن 1المادة 

الموافق  8242محرم عام  80المؤرخ في   52 – 51من القانون رقم  21حكام المادة أل ، طبقاإمكانيات االستقبال

 .المذكور أعاله ،4551يناير سنة  42
   

، ويمكن أن الوالدين أو الوصي الشرعي قامةإيتم التسجيل بالمدرسة التابعة للمقاطعة الجغرافية لعنوان :  6المادة 

 .همالموجودة بمحيط عمل أحد االبتدائية يتم بالمدرسة
 

 .تناسبهالتي لتربية والتعليم افي مؤسسة  و/أو إعاقة لطفل الذي يعاني من مرض مزمنبتسجيل ا يسمح:  7المادة 
 

يسجل في قسم التربية التحضيرية أو في  السنة األولى ابتدائي ملف مدرسي  يرافقه  )ة(يفتح لكل تلميذ : 8المادة 

 سي.اطيلة مساره الدر
 

 :  ما يأتي إلى ، على الخصوص،)ة(يهدف مسك الملف المدرسي للتلميذ : 9المادة 

 والتأكد من قانونيته، )ة(تثبيت تسجيل التلميذ -

 واالطالع على نتائجه، )ة(معرفة المسار الدراسي للتلميذ -

 استغالل الوثائق والمعلومات التي يحتوي عليها الملف عند الحاجة. -
 

ة األولى عند تسجيله ألول مرة في قسم التربية التحضيرية أو في السن )ة(يتكون الملف المدرسي للتلميذ  :51المادة 

 ية:ابتدائي من الوثائق اآلت

 ،84رقم  شهادة الميالد -

 ،تانشمسي تانصور -

 نسخة من الدفتر الصحي، -

لتعليم أو وثيقة تثبت مقر افي المقاطعة الجغرافية لمؤسسة التربية و أو الوصي الشرعي الوالدين وثيقة تثبت إقامة -

 في محيطها، أحدهمعمل 

 .ينالمعتمد ين، وفقا للنموذجابتدائيبالسنة األولى  وأبقسم التربية التحضيرية  التسجيلاستمارة  -
 

 ية : بالوثائق والمستندات اآلت  ،بانتظام ،)ة(يتم تحيين الملف المدرسي للتلميذ  : 55المادة 

 سي،االدر هالوثائق المتعلقة بمسار -

 مختلف الرخص المطلوبة من األولياء، -

 ه االجتماعية والصحية.تالمستندات الخاصة بوضعي -

 .أو الوصي الشرعي الولي هاقدميأية وثيقة أخرى ب ،عند الحاجة ،أن تستعين التربية والتعليم يمكن لمؤسسة
 

 :وفق المجاالت اآلتيةأعاله وتصنيفها  88يتم ترتيب الوثائق المذكورة في المادة  : 54المادة 
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 الحالة المدنية والعائلية،  -

 ونتائجه، )ة(المسار المدرسي للتلميذ -

 واالنضباط،المواظبة  -

 الصحية،االجتماعية والحالة  -

 .)ة(وثائق مختلفة لها صلة بتمدرس التلميذ -
 

 تمس بسمعة عائلته.  أو إليه يمكن أن تسيءمعلومات  )ة(يجب أال يتضمن الملف المدرسي للتلميذ : 53المادة 
 

، ويمكنه تفويض مسك )ة(يتولى مدير مؤسسة التربية والتعليم مسك وتسيير الملف المدرسي للتلميذ : 52المادة 

 الملف إلى مساعد المدير في المدرسة االبتدائية والموظف المكلف باالستشارة في المتوسطة  والناظر في الثانوية.
    

إال في إطار العمل وبعد موافقة مدير  )ة(ال يسمح ألي شخص باإلطالع على الملف المدرسي للتلميذ : 51المادة 

  المؤسسة.
 

 إلى قواعد السر المهني. )ة(يخضع الملف المدرسي للتلميذ
 

 ألحكاموفقا  المستقبلةمؤسسة ال إلى من مؤسسته األصلية المعني)ة( الملف المدرسي للتلميذتحويل  يتم : 56المادة 

من مؤسسة للتربية تحويل التالميذ وكيفيات  المتضمن شروط  4580جوان  80 المؤرخ في 422رقم  القرار

 .والتعليم إلى أخرى
  

 تسييرها.ومن حسن مسكها  ونتأكدييراقب موظفو التفتيش في إطار ممارسة مهامهم ملفات التالميذ و :57المادة 
   

التربية  أو إتالفها، غير أنه يمكن مدير مؤسسة )ة(الملف المدرسي للتلميذ منوثيقة  سحب أيال يمكن  : 58المادة 

 عند الحاجة.استنساخ بعض الوثائق الستعمالها  والتعليم
 

في أرشيف  وصل إلى نهاية مساره الدراسي أو انقطع عن الدراسة،الذي  )ة(يحفظ ملف التلميذ : 59المادة 

 .، وفق التنظيم الجاري به العملالمؤسسة
 

وفتح ومسك ملفه المدرسي  في مؤسسة التربية والتعليم الخاصة ألحكام هذا  )ة(يخضع تسجيل التلميذ:  41المادة 

 القرار.

نوفمبر سنة  82الموافق   8284ولى عام جمادى األ 1في  المؤرخ 122تلغى أحكام القرار رقم  : 45المادة 

 المذكور أعاله. 8228
 

  .أحكام هذا القرار ،عند الحاجة ،توضح مناشير الحقة : 44المادة 
 

  ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية للتربية الوطنية. : 43المادة 

 

 

 وزيرة التربية الوطنية

 

 نورية  بن غبريت


