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  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  البحث العلميوزارة التعلیم العالي و
  - قسنطینة - اإلخوة منتوري جامعة

                                                 الجغرافیاو األرضكلیة علوم               
 قسم التھیئة العمرانیة                                                     التھیئة العمرانیةو                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  عمرانیة والبیئةفي التھیئة ال ریالماجستمشروع مقدم لنیل شھادة 
  

  
        

  
  
  
  
  
  
  

         
                                                               :الدكتور شرافإ                                                      :البعداد الطإ           

  الدین كمال محمد محرزي                                              قبالرح محمد إفا -       
         

  :عضاء لجنة المناقشةأ
  رئیســا    اإلخوة منتوري جامعة  أستـاذ التعلیم العالي     بــــــــولحواش عــــــالوة  -      

  مشـرفـا    اإلخوة منتوري جامعة  "أ" ـرــأستـاذ مـحاضـ    محمد كمال الدینمحرزي  -     
  اـممتحن    اإلخوة منتوري جامعة    أستـاذ التعلیم العالي  لكحــــل عبـــد الوھـــــــاب -     
 اـممتحن    اإلخوة منتوري جامعة   "أ"ـرمـحاضـأستـاذ    مــــــــــــاروك مـــسعـــود -      

    
   



  اإلھداء
  
 

وقضى ربك أال تعبدوا إال " :متواضع إلى من قال فیھما الرحمانأھدي ھذا العمل ال   

 ھما أو كالھما فال تقل لھما أف بالوالدین إحسانا إما یبلغن عندك الكبر أحدإیاه و

 قلواخفض لھما جناح الذل من الرحمة و)  23(والتنھرھما وقل لھما قوال كریما 

  سورة اإلسراء) "             24(ا ربیاني صغیرا ربي ارحمھما كم   
  

  "أطال اهللا عمرھما " الكریمین  اإلى والدی
  :، راغبا لي رفیع المكانةمن كان سندي ومحفزي  إلى

  "أبي العزیز " 
  :ال تتم سعادتي إال بدعاھا والتي   رمز الرقة والعطاء إلى

  "امي الحبیبة " 
  

  :لحظات حیاتي إخوتي غلبإلى من عشت معھم أ

  .، إیھاباء الدین، ضیعماد الدین، عبد القوي، شمس الدین 

  

  .من كانت رؤیاھم تشجعني على العمل كل إلى

  

  .فارح إلى كل عائلة 

  

   :إلى كل من یعرفني

  ........زمیالت ء، زمالء،أصدقا

  

  .إلى كل من أحبني وأمدني بید العون أقول شكرا

 



  شكر وتقدیر 
  
  

            الثبات والعزیمة إلتمامھ  ينجاز ھذا البحث ومنحنإفي  يالحمد هللا وحده الذي وفقن    

  .فیھ يسألھ أن یبارك لأو

 

" الدینال كم محمد محرزي "ألستاذ المشرف ل بأسمى معاني الشكر والتقدیر تقدمأ

صائح، توجیھات ون إلنجاح ھذا البحث من معي على كل المجھودات التي بذلھا

  .تصحیحات وتشجیعات

 

قاموا الذین  الجغرافیا والتھیئة العمرانیة، علوم األرض كلیةنسى كل أساتذة أ كذلك ال

  .بتدریسي خالل مرحلة التدرج وما بعدھا

 

 یاالذي لم یبخل عل"  عبد الغاني غانم" تقدم باإلمتنان الكبیر إلى  األستاذ أكما 

 .ثبالنسبة لمنھجیة البح يبنصائحھ ومساعدتھ ل

  

الحصول على  يالذین سھلوا لوھا تشكر خاص لكل مسؤولي المصالح التي قصد

  :ذكر منھمأالمعلومات و
  .لوالیة قسنطینة الدیوان الوطني لإلحصاءمسؤولي  -

  .مدیریة التربیة والتعلیم لوالیة قسنطینة مسؤولي -                   

  .علیمیة لوالیة قسنطینةمختلف المؤسسات الت مسؤولي -

  .مدیریات الخدمات الجامعیة لوالیة قسنطینة مسؤولي -

  

  .وإلى كل من ساعدني من قریب أو من بعید إلیھم شكري وإمتناني وتقدیري



 

 

  المقدمة العامة
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  :المقدمة العامة

تعتبر التجھیزات التعلیمیة من أھم التجھیزات األساسیة التي تساھم في تنمیة وتطور المجتمع، 
فھي تحظى بكثیر من اإلھتمامات في الدراسات العمرانیة عامة واإلقلیمیة خاصة، وتعد من بین 
األولویات في التنمیة كون المستوى التعلیمي إحدى أھم المؤشرات في قیاس مستوى التنمیة 

جھة خصیصا إلى فئة حساسة جدا من المجتمع قصد تكوین إطارات والبشریة، ھذه التجھیزات م
وتماشیا مع ھذا حاولت وكفاءات یعتمد علیھا مستقبال لإلرتقاء بالدول إلى مصاف الكبار لذلك 

اإلستقالل برمجة المرافق التعلیمیة وفق مبادئ دیمقراطیة فعملت على  ذالجزائریة منالدولة 
إنشاء المدارس والثانویات والجامعات  بغرض إعداد فرد جزائري یكون متمكن من لعب دور 
إیجابي وتمكین الدولة الجزائریة من أن تكون في مصاف الدول المتطورة، فرصدت میزانیات 

      المرافق التعلیمیة وأخذت على عاتقھا مجانیة التعلیم في كل األطوار  خاصة إلنجاز مختلف
مع اإلشراف والمتابعة المالیة لكافة البحوث والبعثات العلمیة )  عالي، ثانوي، متوسطإبتدائي، ( 

وأصبحت تھدف إلى إصالح وتحسین منظومتھا التربویة والتي ورغم كل ھذا الزالت تعرف 
ھم ھذه المشاكل التزاید المستمر في عدد التالمیذ والطلبة لكل المستویات بعض المشاكل، من أ

ما یؤدي إلى تزاید العجز في ھیاكلھا التعلیمیة والبشریة، )  مختلف األطوار التعلیمیة( التعلیمیة 
   ونظرا لھذه المشاكل تم إختیار موضوع تنظیم وتنمیة التجھیزات التعلیمیة بمختلف أطوارھا 

في والیة من والیات التراب الجزائري وھي والیة )  إبتدائیات، متوسطات، ثانویات، جامعات( 
التي قسنطینة ومحاولة إلقاء الضوء على ھذا القطاع البشري الھام والتركیز على أھم المشاكل 

 .تعاني منھا بغیة تنظیمھا وتنمیتھا

  :اإلشكالیة

والیة قسنطینة  الوقت الحالي في یمیة فيالتعل التجھیزات وضعیة وواقعقصد التعرف على 
 ،ھاوتقییموتوزیعھا وتناسبھا من عدمھ مع توزیع السكان عبر مجالھا، وتلبیتھا لحاجیاتھم 

لوصول إلى ل التجھیزات التعلیمیة بین بلدیات الوالیة ھذه الفوارق المجالیة في مستوى إبرازو
مستقبال قمنا بطرح تنظیمھا وتنمیتھا من أجل  منھا أھم النقائص والسلبیات التي تعاني

  :التساؤالت التالیة

 .ماھي المؤسسات التعلیمیة التي تتوفر علیھا والیة قسنطینة وكیف تتوزع؟ •
 .ماھي العوامل المتحكمة في ھذا التوزیع؟ •
 .ھل یؤثر توزیع السكان على ھذه المرافق؟ •
 .ما مدى إستجابة ھذه التجھیزات التعلیمیة لمتطلبات السكان؟ •
 .ماھو مستوى تطور ھذه التجھیزات التعلیمیة؟ •
 .فیما تتمثل الفوارق المجالیة على مستوى التجھیزات التعلیمیة بین بلدیات الوالیة؟ •
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النقائص على مستوى ھذه التجھیزات؟ وماھي اإلقتراحات فیما تكمن أھم السلبیات و •
 .الموجھة لتنظیمھا وتنمیتھا؟

  :فرضیات البحث

  :التساؤالت التي طرحناھا في اإلشكالیة وضعنا الفرضیات العامة التالیةلإلجابة على 

o تعاني والیة قسنطینة من عجز على مستوى التجھیزات التعلیمیة. 
o بین بلدیاتھا تعاني والیة قسنطینة من فوارق مجالیة من حیث مستوى ھذه التجھیزات. 
o یؤثر توزیع السكان على توزیع المرافق التعلیمیة.  

  :ن دراسة ھذا الموضوعالھدف م

 تنظیم وتنمیة التجھیزات التعلیمیة في والیة قسنطینةنسعى من خالل دراستنا لموضوع 
لمعرفة واقع التجھیزات التعلیمیة في مجال والیة  )إبتدائیات، متوسطات، ثانویات، جامعات(

، تقییم ومدى تلبیتھا لحاجیاتھم وتوزیعھا وھل تتناسب مع توزیع السكان عبر مجالھا قسنطینة
ھذه التجھیزات، الفوارق المجالیة في مستوى التجھیزات التعلیمیة بین بلدیات الوالیة من أجل 

إضافة إلى دورھا  بإعتبارھا موجھة إلستقطاب فئة كبیرة من السكان مستقبال تنظیمھا وتنمیتھا
  .ھمة في تنمیة وتطور المجتمعالفعال في رفع المستوى التعلیمي للسكان وبالتالي المسا

  :وللوصول إلى ھدفنا ھذا مررنا بخطوات ومراحل كانت على النحو التالي

  مرحلة البحث النظري :المرحلة األولى

من أجل أخد نظرة شاملة عن موضوع الدراسة وإنجاز مذكرتنا، تم اإلطالع على مختلف 
ناھا ذالدراسات السابقة علیھ والتي أخلك ذالمراجع والوثائق التي لھا صلة بموضوع الدراسة وك

  :كمنطلق لنا تمثلت ھذه الدراسات في

o  شراك كنزة وزمیالتھا، الفوارق المجالیة في میدان الخدمات التعلیمیة في والیة
 .2001قسنطینة، مذكرة لنیل شھادة مھندس دولة في التھیئة اإلقلیمیة،

o مذكرة لنیل ة في والیة قسنطینةدیباوي عبد الباسط وزمیلھ، تنظیم الخدمات التعلیمی ،
 .2012شھادة مھندس دولة في التھیئة اإلقلیمیة،

والشبكة العالمیة  جرائد رسمیة أبحاث جامعیة أخرى، ،باإلضافة إلى  كتب، مذكرات
  .للمعلومات
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  مرحلة البحث المیداني: المرحلة الثانیة

  :منھامختلف الجھات ومصالح الدولة وفي ھذه المرحلة تم اإلتصال ب

o  الدیوان الوطني لإلحصاء لوالیة قسنطینة)ONS.(  
o  مكتب الدراسات واإلنجاز قسنطینة)URBACO (.  
o مدیریة التربیة والتعلیم لوالیة قسنطینة.  
o المؤسسات اإلبتدائیة، المؤسسات اإلكمالیة، ( مختلف المؤسسات التعلیمیة لوالیة قسنطینة

  .)المؤسسات الثانویة، مؤسسات التعلیم العالي
o  وسط، الخروب، عین الباي(مدیریات الخدمات الجامعیة لوالیة قسنطینة.( 

  .خدم موضوع الدراسةوذلك من أجل جمع أكبر قدر ممكن من المعطیات التي ت

  :وخالل ھذه المرحلة كانت ھناك صعوبات كثیرة تمثلت في

خاصة السكانیة (صعوبة التحصل على المعلومات، وكذلك تضاربھا من جھة أخرى
خاصة فیما یخص معطیات مؤسسات التعلیم  ،والتكتم عن  بعض المعطیات بحجة سریتھا)ھامن

، ورغم ھذا فإننا ننوه بالمساعدات الكثیرة التي حضینا بھا من بعض المصالح التي قدمت العالي
  .لنا العون الكبیر

  مرحلة ترتیب المعطیات: المرحلة الثالثة

لكونھا مرحلة  معالجة المعطیات وفقا لمنھج علمي دقیق، ھي المرحلة المھمة في إعداد البحث 
وكذا دراسة مختلف المعطیات ، وصوال إلى اإلستنتاجات تفسیرمتبعین في ذلك التحلیل وال

خمس المتحصل علیھا بمختلف األدوات من خرائط، جداول وأشكال بیانیة وجاء تحریر ذلك في 
  :فصول كانت كما یلي

  :الفصل األول 

بعض المفاھیم األساسیة حول التعلیم، التجھیزات التعلیمیة  صل تم التطرق إلىفي ھذا الف
وذلك كمدخل لدراستنا العلمیة والتي من خاللھا تم ضبط  ،والمنظومة التربویة الجزائریة

المفاھیم والتعرف على المنظومة التربویة الجزائریة ،ھیكلتھا ومھامھا في إعداد الفرد 
 .الجزائري
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  :الثاني الفصل 

 والیة قسنطینةتقدیم إلى خاللھ  تم التطرقو إنتقلنا فیھ إلى مجال دراستنا بینما في الفصل الثاني
وكذلك دراسة السكان فیھا، وذلك من أجل معرفة الوالیة وأھمیتھا وكذلك الخصائص السكانیة 

  .التعلیمیةلھا من أجل الوصول إلى مدى اإلرتباط بین ھذا التوزیع في السكان والتجھیزات 

  :الفصل الثالث 

دراسة التجھیزات التعلیمیة في الوالیة وھذا للوقوف على  فیھ أما في ھذا الفصل الثالث ركزنا
على وضعیتھا وواقعھا الحالي وذلك من خالل دراسة توزیع ھذه التجھیزات بمختلف أطوارھا 

ومدى إرتباطھا بالتوزیع عبر بلدیات الوالیة، وكذلك مختلف المؤشرات التي لھا عالقة بھا، 
  .السكاني وقدرتھا على إستیعاب العدد الكبیر منھم وتلبیة حاجیاتھم

  :رابعالفصل ال

التعلیمیة وذلك من خالل نتائج البحث المیداني   تقییم التجھیزاتوقد حاولنا في ھذا الفصل 
ات التعلیمیة المعتمدة على نتائج إستمارات میدانیة موزعة على تالمیذ وطلبة مختلف المؤسس

للوالیة، وھذا للوصول إلى المؤسسات التي تتوفر على مختلف التجھیزات والھیاكل الضروریة 
واألخرى التي تنعدم فیھا والمستوى بھا، كما قمنا بتصنیف البلدیات حسب مستوى تجھیزاتھا 

  .التعلیمیة والوصول إلى البلدیات األضعف تجھیزا واألحسن تجھیزا

  : الخامسالفصل 

ومدى إرتباطھا بالسكان  واقع التجھیزات التعلیمیة في والیة قسنطینة إلىوأخیرا وبعد التطرق 
وتقییم مختلف المؤسسات التعلیمیة، وتصنیف بلدیات الوالیة حسب الفوارق  وتلبتھا لحاجیاتھم،

الي في ھذا الفصل بتنظیمھا وتنمیتھا، وذلك بتقدیر العجز الح قمنافي مستوى ھاتھ التجھیزات، 
 أعطینابتقدیر اإلحتیاجات المستقبلیة لھا، وفي األخیر  قمنافیما یخص ھاتھ التجھیزات أوال، ثم 

والتي نراھا كفیلة بتنظیم وتنمیة ھاتھ التجھیزات التعلیمیة على  بعض التوصیات واإلقتراحات
  .سابقةمستوى مجال والیة قسنطینة مستقبال وھي مستخلصة من النتائج المسجلة في الفصول ال

 



مفاھیم عامة حول التعلیم، التجھیزات التعلیمیة : الفصل األول
  والمنظومة التربویة الجزائریة

  

  مفاھیم أساسیة: أوال

 المنظومة التربویة الجزائریة: ثانیا
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  :تمھید

إن تحدید المفاھیم والمصطلحات ألي دراسة علمیة یكتسي أھمیة بالغة في مسار البحث العلمي، 
ا األساس ذلك وتماشیا مع ھذلي یرسم المعالم األساسیة لمسار وأھداف الدراسة ذفھي النبراس ال

سنتطرق إلى تحدید بعض المفاھیم األساسیة حول التعلیم، التجھیزات التعلیمیة والمنظومة 
لك كمدخل لدراستنا العلمیة والتي من خاللھا سیتم ضبط المفاھیم ذالتربویة الجزائریة و

  .جزائريالفرد الإعداد  فيمھامھا ھیكلتھا و، الجزائریة والتعرف على المنظومة التربویة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



مفاھیم عامة حول التعلیم، التجھیزات التعلیمیة : الفصل األول
 والمنظومة التربویة الجزائریة

2015/2014 

 

 
 6 

  مفاھیم أساسیة: أوال

 :1تعریف العلم .1

التي تتضمن المبادئ والفرضیات والحقائق والقوانین  ھو مجموعة من المعارف اإلنسانیة
  .والنظریات التي كشفھا العلم ونظمھا، بھدف تفسیر ظواھر الكون

في البحث یشتمل على خطوات  وفق منھج محددیضا بأنھ جھد إنساني عقلي منظم، أویعرف 
وطرائق محددة ویؤدي إلى معرفة عن الكون والنفس والمجتمع یمكن توظیفھا في تطویر أنماط 

  .الحیاة وحل مشكالتھا

 :2تعریف التعلیم .2

التعلیم ھو نظام من األعمال المقصودة وسلسلة من العملیات والنشاطات المنظمة الھادفة 
تفاعل متبادل بین المعلم والمتعلمین، یفترض أن تؤدي إلى تغییر إلحداث التفاعل، وھو عملیات 

  .إیجابي في السلوك وال سیما سلوك المتعلمین

 :3تعریف التجھیزات التعلیمیة .3

وھي عبارة عن مختلف الھیاكل والمؤسسات التعلیمیة بأطوارھا المختلفة والتي تقدم خدمات 
فراد المجتمع وبصفة مجانیة، تشرف علیھا یتساوى في اإلستفادة من خدماتھا كل أ ،تعلیمیة

لك وفق ذھیئات عمومیة متخصصة سواء من حیث التمویل واإلنشاء أو التنظیم والتسییر و
  .دراسات دقیقة تخضع لمعاییر وطنیة وقوانین دستوریة میسرة

 :4تعریف مختلف المؤسسات التعلیمیة .4
 :المؤسسات اإلبتدائیة  . أ

لیتابعوا بھا ) سنوات 6(األطفال الذین بلغوا سن التمدرس القانوني وھي المؤسسات التي تستقبل 
سنوات، تحدث المدارس اإلبتدائیة بقرار، وتخضع إداریا  5التعلیم اإلبتدائي الذي تبلغ مدتھ 

وتربویا لوزارة التربیة الوطنیة، وتوضع تحت وصایة الوزیر المكلف بالتربیة یساعده مجلس 
 .ناؤھا وتجھیزھا وصیانتھا من من صالحیة البلدیةیكون ب. التربیة والتسییر

  
                                                             

 . www.djelfa.info، 2014منتدى الجلفة، تعریف العلم والتعلیم، 1 
  .نفس المصدر السابق  2
جامعة بوالقرون أمال وبوقاسة نوھى، تسییر التجھیزات التعلیمیة والصحیة بمدینة میلة، مذكرة لنیل شھادة مھندس دولة في التھیئة الحضریة،   3

  . 9ص 2013 ،1قسنطینة
تھیئة حنان بوحاجب ورمیساء بحیرة، واقع وتقییم دور المؤسسات التعلیمیة بمختلف أطوارھا بمدینة الخروب، مذكرة لنیل شھادة مھندس دولة في ال  4

  . 11ص2013،  1الحضریة، جامعة قسنطینة

http://www.djelfa.info
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 :المؤسسات اإلكمالیة  . ب

وھي مؤسسات عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة أي لھا كیان قائم بذاتھ یمكن أن یقاضى أو 
، تحدث وتلغى بموجب مرسوم تنفیدي، )لھا میزانیة خاصة بھا(ل المالي یقاضي، واإلستقال

یوظف عن طریق مسابقة، وھو اآلمر بصرف میزانیة تسیر اإلكمالیة من طرف مدیر 
  .المؤسسة، یساعده مسیر مالي یتكفل بتسییر المؤسسة مالیا ومادیا، ومستشارین للتربیة

تحتوي أقسام داخلیة تتوفر فیھا مطاعم مدرسیة، مكتبات وتجھیزات ثقافیة وفنیة وریاضیة 
  .ومصالح لنقل التالمیذ

 :المؤسسات الثانویة  . ج

وھي المؤسسات التي تستقبل التالمیذ الذین أنھوا دراستھم بنجاح بمرحلة التعلیم المتوسط 
لتحضیرھم لإللتحاق بالتعلیم العالي أو التكوین المھني، كما أنھا مؤسسات عمومیة تتمتع 

یسیرھا مدیر وھو المسؤول عن بالشخصیة المعنویة واإلستقالل المالي، تنشأ وتلغى بمرسوم، 
  .نیتھاصرف میزا

یمكن لمؤسسات التعلیم الثانوي أن تمتلك أقساما داخلیة ومطاعم مدرسیة ومكتبات، تجھیزات 
ثقافیة، فنیة، ریاضیة، ومصالح لنقل التالمیذ ویمكن أن تتفق ثانویتان أو أكثر على حلول 

  .مشتركة في ھذه المیادین ویشترط أن تكون داخل مجال إداري واحد من البلدیة

 :الجامعات.د

وھي عبارة عن مؤسسات للتعلیم العالي واألبحاث، تتمتع بالشخصیة المعنویة واإلستقاللیة 
ھو اآلمر بكل المصاریف، توفر دراسة من المستوى _ رئیس الجامعة_ المالیة حیث الرئیس 

، لھا حریة التصرف في )والثانویة ، المتوسطةیةبتدائدراسة اإللكإستكمال ل(الثالث أو الرابع 
شؤونھا ویتمتع أفرادھا بحریة التعلیم والمناقشة دون تدخل خارجي، ویلتزم أعضاء ھیئة 

في مختلف مجاالت التدریس بھا بمستویات علمیة وأخالقیة رفیعة، ولھا سلطة منح الدرجات 
  .كما أنھا تتفرع بدورھا إلى كلیات أو معاھد. الدراسة

  

  

  



مفاھیم عامة حول التعلیم، التجھیزات التعلیمیة : الفصل األول
 والمنظومة التربویة الجزائریة

2015/2014 

 

 
 8 

 :1ظام التربويتعریف الن .5

واإلجراءات التي تتبعھا دولة ما في تنظیم النظام التربوي ھو مجموعة القواعد والتنظیمات 
إنعكاس : وتسییر شؤون التربیة والتعلیم من جمیع الجوانب والنظم التربویة بصفة عامة وھي

الفلسفة الفلسفة الفكریة واإلجتماعیة والسیاسیة في أي بلد بغض النظر عما إذا كانت ھذه 
  :مصرحا بھا ومعلنا عنھا أم ال، وتتأثر النظم التربویة في العالم بالعوامل التالیة

o العامل الثقافي الحضاري. 
o العامل السیاسي اإلیدیولوجي. 
o العامل الطبیعي. 

ھو محصلة عدة عناصر ومكونات علمیة وسیاسیة وإجتماعیة وإقتصادیة  فالنظام التربوي
  .وإداریة محلیة وإقلیمیة وعالمیة تسعى إلى التنمیة البشریة وإعداد الفرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 www.ingdz.com ،  2014منتدى المھندس الجزائري، النظام التربوي في الجزائر،  1 
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  المنظومة التربویة الجزائریة: ثانیا

 :1تطور المنظومة التربویة الجزائریة .1

الجامعات  نتقلت عبره من الكتاتیب البدائیة إلىإالجزائریة تاریخ طویل،  إن للمؤسسات التربویة
  :و یمكن حصر مراحل ھذه التطورات فیما یلي الضخمة والمتطورة، 

 :ستعمار الفرنسيما قبل اإل علیمیةالمؤسسات الت  . أ

مسؤولیة جماعیة  لم تكن ھنالك وزارات مختصة بالتعلیم خالل ھذه المرحلة، فالتعلیم كان
المساجد، الكتاتیب،  : المرحلة یتعاون الكل إلنشاء المساجد والكتاتیب، ومن أھم مؤسسات ھذه

  .الزوایا

 ولم تتكون خالل ھذه الحقبة من الزمن جامعة في الجزائر، وقد كان الجامع الكبیر للعاصمة نواة
 حقبة من الزمنال ولم یكن التعلیم في ھذه ،للجامعة الجزائریة بمركزه وكثرة حلقاتھ الدراسیة

  .األستاذ وتعبیر صریح عن رضاه ینتھي بشھادات، وإنما كان یختم بإجازة شفویة من عند

 :ستعمار الفرنسياإل في عھد علیمیةالمؤسسات الت  . ب

الفرنسي نتیجة لضخامة  لقد كان التعلیم بمؤسساتھ المختلفة مزدھرا نسبیا قبل دخول االستعمار
الخطوات التي قام بھا االستعمار الفرنسي االستیالء على األوقاف المخصصة لھ، ومن أولى 

ستشھد كثیر إجتماعیة للمسلمین، كما األوقاف التي تمول الخدمات الثقافیة والدینیة واإل أمالك
غالبیتھم ممن بقوا على قید الحیاة ، وھكذا عملت فرنسا  من علماء الدین وتشتت شملھم وھاجر

  .بھدف الفرنسة والتنصیر إلفقارائر معتمدة التجھیل واالتعلیم في الجز على القضاء على

سم جمعیة إسمھا بإرتبط إالتعلیمي، و ستمرت الكتاتیب القرآنیة والمساجد والزوایا في دورھاإو 
ابن بادیس ،و قد عملت ھذه الجمعیة على بناء مدارس  العلماء المسلمین بزعامة عبد الحمید

  .مختلف أنحاء الجزائر واألمیة في تابعة لھا لمحاربة الجھل

 :المنظومة التربویة في عھد االستقالل  . ج

التالمیذ الذین بلغوا  من مجموع% 20ستقالل تقارب نتساب إلى التعلیم غداة اإلكانت نسبة اإل
تخذت وزارة التربیة قرارا یقضي إ 1962سن الدراسة، وقد كان أول دخول مدرسي في أكتوبر 

  .سبع ساعات في األسبوع معدلاالبتدائیة ب المدارسبإدخال اللغة العربیة في جمیع 

                                                             
 www.ahlabaht.com ،  2014موقع أحلى بحث، تطور التعلیم ومؤسساتھ في الجزائر،  1 

http://www.ahlabaht.com
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نحصار إالفرنسیة و ستقبال و قلة اإلطارات و مشكلة سیطرت اللغةورثت الجزائر قلة ھیاكل اإل
، 1962الجزائریة تعدیالت مختلفة منذ  التعلیم على مناطق و طبقات دون أخرى،فعمدت السلطة

 15جتماعھا األول في إالوطنیة التي عقدت  اللجنة تخذتھاإومن اإلجراءات الفوریة التي 
  .و التكنولوجي دیمقراطیة التعلیم، التعریب، والتكوین العلمي  - 1962دیسمبر

 طبق القرار القاضي1967تطبیق مجموع اإلجراءات السنة تلو األخرى، ففي أكتوبر ستمرإو
  .بتدائیة تعریبا كامالبتعریب السنة الثانیة اإل

  :التربوي الجزائري في فترتین و یمكن تلخیص النظام

o  1976-1962(الفترة األولى(: 

تربوي یسایر متطلبات التنمیة، ومن  تم فیھا إدخال تحویالت تدریجیة تمھیدا لتأسیس نظام
  :أولویات ھذه الفترة

ü تعمیم التعلیم بإقامة منشآت تعلیمیة وتوسیعھا للمناطق النائیة. 
ü  المجتمعات والثقافات  العناصر الدخیلة الوافدة منجزأرة إطارات التعلیم أي إزالة آثار

نظام التعلیم ومناھجھ والبعد  التي ال تمت بصلة للمجتمع الجزائري، كما یعني جزأرة
عتماد على أبناء اإلطارات غایتھا اإل ستعارة من المجتمعات األخرى، جزأرةعن اإل

 .التعلیمیة البالد من أھل االختصاص لتحقیق الكفاءة
ü ضامین التعلیم الموروثة عن النظام التعلیمي الفرنسيتكییف م. 
ü التعریب التدریجي للتعلیم. 

رتفاع نسبة المتمدرسین الذین بلغوا سن الدراسة، إذ قفزت من إو قد أدت ھذه التدابیر إلى 
  .في نھایة ھذه المرحلة% 70إبان الدخول المدرسي األول إلى % 20

o  2006-1976(الفترة الثانیة:( 

بتنظیم التربیة والتكوین  1976 أفریل 16المؤرخ في 35-76بصدور أمر بتدأت إ
جتماعیة، كما قتصادیة واإلالتحوالت اإل بالجزائر،وأدخلت إصالحات على النظام لتتماشى و

وتطبیق  سنوات، قد شرع في تعمیم 9التعلیم، وتأمینھ لمدة  كرس الطابع اإللزامي ومجانیة
  ).المدرسة األساسیة( 1981 -1980السنة الدراسیة بتداء من إ أحكام ھذا األمر

تعدیالت تتمثل  2004 - 2003وقد عرفت المنظومة التربویة الجزائریة خالل الموسم الدراسي 
  :في
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محتویات بعض  ، وقد تم تغییر2004-2003 تنصیب السنة األولى من التعلیم االبتدائي •
 .2005-2004الكتب لنفس السنة في 

الفرنسیة  ، أضیفت إلیھا اللغة2005-2004نیة من التعلیم االبتدائي تنصیب السنة الثا •
ستعمال الوسائل إ كلغة أجنبیة أولى، استعمال الترمیز العلمي والمصطلحات العلمیة،

 .التعبیریة
نظام (والتربوي تنصیب السنة األولى من التعلیم المتوسط في إطار اإلصالح التدریجي •

اللغة األمازیغیة  ، وظھور2004-2003الموسم الدراسيبتداء من إ) األربع سنوات
 .عتبارھا لغة وطنیةإب

  .2006 -2005أما التعلیم الثانوي فعرف تعدیالت في ھیكلتھ في سنة 

المنظومة  أما التعلیم العالي فقد عرف تعدیالت على ضوء توصیات اللجنة الوطنیة إلصالح
صودق علیھ في  إلصالح التربوي الذيالتربویة والتوجیھات المتضمنة في مخطط تطبیق ا

والبحث العلمي كھدف  ، سطرت وزارة التعلیم العالي2002أفریل 20مجلس الوزراء یوم 
 (LMD) للتعلیم العالي إعداد ووضع أرضیة إلصالح شامل2013- 2004استراتیجي لمرحلة
ن االنجلوسكسونیة، المعمول بھا في البلدا علیم العالي المستلھمة من البنیاتتبحیث یمثل بنیة ال

ھذه البنیة حول ثالثة أطوار للتكوین یتوج كل منھا بشھادة  تتمثل والمعممة في البلدان المصنعة،
  :جامعیة

 .)مھنیة-أكادیمیة(ثالث سنوات، یتوج بلیسانس+الطور األول بكالوریا 
 .)مھنیة-أكادیمیة (رستمابخمسة سنوات، یتوج + بكالوریا  لطور الثانيا 
 .ثمان سنوات، یتوج بدكتوراه+ الثالث بكالوریا الطور  

التربویة قصد  و ال تزال المنظومة التربویة الجزائریة إلى حد اآلن تجري تعدیالت على نظمھا
  .التحسین من المردود التربوي و الرفع من مستواه

  

  

  

  

 

  



مفاھیم عامة حول التعلیم، التجھیزات التعلیمیة : الفصل األول
 والمنظومة التربویة الجزائریة

2015/2014 

 

 
 12 

 :ھیكلة المنظومة التربویة الجزائریة .2

  :وھي) 01(مستویات وھذا ما یوضحھ المخطط رقم 4من  الجزائریة تتكون المنظومة التربویة

v  سنوات إنطالقا من السنة  5اإلبتدائي یكون في المؤسسات اإلبتدائیة، مدتھ مستوى التعلیم
األولى إبتدائي إلى غایة السنة الخامسة إبتدائي، یختتم بشھادة التعلیم اإلبتدائي ویشمل 

 ).سنة 10-6(األطفال من 
v  سنوات إنطالقا من السنة  4یكون في المؤسسات اإلكمالیة، مدتھ المتوسط مستوى التعلیم

األولى متوسط إلى غایة السنة الرابعة متوسط، یختتم بشھادة التعلیم المتوسط ویشمل 
 ).سنة 14-11(األطفال من 

v  سنوات إنطالقا من السنة  3الثانوي یكون في المؤسسات الثانویة، مدتھ مستوى التعلیم
غایة السنة الثالثة ثانوي، یختتم بشھادة البكالوریا ویشمل األطفال من  األولى ثانوي إلى 

 ).سنة 15-17(
v  سنة  18مستوى التعلیم العالي ومدتھ تختلف من تخصص إلى آخر وھو یشمل الطلبة من

 .، یكون في المؤسسات الجامعیة أو في المدارس العلیافما فوق
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  التربویة الجزائریةھیكلة المنظومة ): 01(المخطط رقم
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 :مھام وأھداف المنظومة التربویة الجزائریة .3
 :1مھمتھ وأھدافھ بتدائي والمتوسطالتعلیم اإل  . أ

تعلیما مشتركا لكل التالمیذ، یسمح لھم بإكتساب المعارف  بتدائي والمتوسطیضمن التعلیم اإل
التكوین بوالكفاءات األساسیة الضروریة لمواصلة الدراسة في المستوى الموالي أو اإللتحاق 

  .المھني أو المشاركة في حیاة المجتمع

  :على وجھ الخصوص إلى ما یأتي بتدائي والمتوسطالتعلیم اإلیھدف 

 .التعلم األساسیة المتمثلة في القراءة والكتابة والحسابتزوید التالمیذ بأدوات  §
منح المحتویات التربویة األساسیة من خالل مختلف المواد التعلیمیة التي تتضمن  §

 :المعارف والمھارات والقیم والمواقف التي تمكن التالمیذ من
 .إكتساب المھارات الكفیلة بجعلھم قادرین على التعلم مدى حیاتھم §
ھم بما یتماشى والقیم والتقالید اإلجتماعیة والروحیة واألخالقیة النابعة من تعزیز ھویت §

 .التراث الثقافي المشترك
 .التشبع بقیم المواطنة ومقتضیات الحیاة في المجتمع §
تعلم المالحظة والتحلیل واإلستدالل وحل المشكالت وفھم العالم الحي والجامد، وكذا  §

 .نتاجالسیرورات التكنولوجیة للصنع واإل
تنمیة إحساس التالمیذ وصقل الروح الجماعیة والفضول والخیال واإلبداع وروح النقد  §

 .فیھم
 .التمكن من التكنولوجیات الجدیدة لإلعالم واإلتصال وتطبیقاتھا األولیة §
العمل على توفیر ظروف تسمح بنمو أجسامھم نموا منسجما وتنمیة قدراتھم البدنیة  §

 .والیدویة
 .المبادرة لدیھم وبدل الجھد والمثابرة وقدرة التحملتشجیع روح  §
التفتح على الحضارات والثقافات األجنبیة وتقبل اإلختالف والتعایش السلمي مع الشعوب  §

 .األخرى
 .مواصلة الدراسة أو التكوین الحقا §

  

  

 

                                                             
  .المتضمن القانون التوجیھي بالتربیة الوطنیة 2008ینایر  23المؤرخ في  03-08من القانون رقم  45-44واد ، الم04الجریدة الرسمیة، العدد  1
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 :1التعلیم الثانوي مھمتھ وأھدافھ  . ب

إلى  إلبتدائي والمتوسطالعامة للتعلیم ایرمي التعلیم الثانوي فضال عن مواصلة تحقیق األھداف 
  :تحقیق المھام اآلتیة

 .تعزیز المعارف المكتسبة وتعمیقھا في مختلف مجاالت المواد التعلیمیة §
تطویر طرق وقدرات العمل الفردي والعمل الجماعي وكذا تنمیة ملكات التحلیل  §

 .والتلخیص واإلستدالل والحكم والتواصل وتحمل المسؤولیات
مسارات دراسیة متنوعة تسمح بالتخصص التدریجي في مختلف الشعب، تماشیا توفیر  §

 .مع إختیارات التالمیذ وإستعداداتھم
 .تحضیر التالمیذ لمواصلة الدراسة أو التكوین العالي §

  :2التعلیم العالي مھمتھ وأھدافھ. ج

  :التعلیم العالي إلى یرمي

 .التركیز على القابلیة المعرفیة العامة §
 .لحل المشاكل القابلیة §
 .تحصیل المعارف الخاصة §
 .تنمیة الكفاءات الضروریة خاصة في ظل إنفجار المعلوماتیة §
 .البحث ورفع المستوى الثقافي للمجتمع §
 .ترقیة الثقافة الوطنیة §
 .اإلھتمام بكل فعل للتحسیس والتحدید والتكوین الدائم §
 .السعي وراء البحث العلمي والفكر §
 .للمعارف في إعدادھا وتطویرھا المشاركة في النشر العام §
تكوین اإلطارات الضروریة للتنمیة الوطنیة تطابقا مع األھداف المحددة من طرف  §

 .التخطیط الوطني
 .تزوید الطلبة بطرق البحث العلمي §
 .ضمان نشر الدراسات ونتائج األبحاث §

  

 
                                                             

  .53، المادةنفس المصدر السابق  1
دة أیمن یوسف، تطور التعلیم العالي اإلصالح واألفاق السیاسیة، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في علم اإلجتماع السیاسي، جامعة بن یوسف بن خ  2

  . 35ص 2007الجزائر، 
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  :خالصة الفصل

كبرى ال یستھان بھا في رفع المستوى التعلیمي للفرد وكذلك في تكوین اإلطارات للتعلیم أھمیة 
وخلق مختلف الكفاءات، والتي یمكن للدولة الجزائریة أن تعول علیھا مستقبال لإلرتقاء بھا إلى 
مصاف الدول المتطورة معتمدة في ذلك على منظومتھا التربویة التي لھا تاریخ طویل والتي ال 

مستویات  4اآلن تجري علیھا تعدیالت قصد تحسینھا ورفع مستواھا متكونة من تزال  لحد 
  .، الثانوي والعاليبتدائي، المتوسطمتمثلة في اإل

  

  



  یةالسكان دراسةالو الوالیة تقدیم: الثانيالفصل 

  

  تقدیم الوالیة : أوال

 دراسة السكان: ثانیا
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 :تمھید

بعد التطرق في الفصل األول إلى مفاھیم عامة حول التعلیم، التجھیزات التعلیمیة والمنظومة 
التربویة الجزائریة والذي من خاللھ تم ضبط المفاھیم والتعرف على المنظومة التربویة 

إلى مجال اآلن في ھذا الفصل  ننتقلالجزائریة، ھیكلتھا ومھامھا في إعداد الفرد الجزائري 
بتقدیم الوالیة وكذلك دراسة السكان فیھا، وذلك من أجل معرفة والذي من خاللھ سنقوم  دراستنا

إلى مدى اإلرتباط بین ھذا  الوالیة وأھمیتھا وكذلك الخصائص السكانیة لھا من أجل الوصول
  .یع في السكان والتجھیزات التعلیمیةالتوز
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  تقدیم الوالیة: أوال

 :الموقع والمساحة .1
o الموقع الفلكي: 

ثا وبین خطي طول  39، °36ثا و35، °36بین دائرتي عرض  والیة قسنطینة  تنحصر
  .1ثا شرق خط غرینتش43، °6ثا و15،6°

o الموقع الجغرافي: 

مكانة ممیزة ضمن الجزء الشمالي الشرقي للجزائر وتنتنمي جغرافیا إلى تحتل والیة قسنطینة 
كلم عن الحدود الجزائریة  245إقلیم الشرق الذي یعد من األقالیم الرئیسیة بالجزائر تبعد ب 

كلم عن مدینة سكیكدة شماال، و ب  89كلم عن العاصمة غربا، و ب  431و ب التونسیة شرقا، 
جنوبا، آخذة بذلك موقعا إستراتیجیا لتوفرھا على شبكة طرق كلم عن مدینة بسكرة  235

: ( محوریة تربط بین الشمال والجنوب وبین الشرق والغرب، والمتمثلة في الطرق الوطنیة رقم
  )):01(أنظر الخریطة رقم(، ویحدھا كل من الوالیات التالیة ) 79، 27، 20، 10، 5، 3

 .والیة قالمة شرقا §
 .والیة میلة غربا §
 .ة سكیكدة شماالوالی §
 .والیة أم البواقي جنوبا §
o المساحة: 

من إجمالي  %0.09وھي تمثل 2كلم 2297.2تستحود والیة قسنطینة على مساحة تقدر ب 
من إجمالي مساحة الشرق المكون من  %1.88و 2كلم2381741التراب الوطني والذي یقدر ب 

 408.52نسمة وبكثافة سكانیة تقدر ب  938475والیة، حیث تشغلھا طاقة سكانیة تقدر ب 17
 . 2008حسب آخر تعداد للسكن والسكان  2كلم/نسمة

 

 

 

 

                                                             
، 1، جامعة قسنطینةرفي التھیئة اإلقلیمیةستیأمینة بن المجات، التنمیة السیاحیة في والیة قسنطینة بین المؤھالت والعوائق، مذكرة لنیل شھادة الماج  1

  . 23ص 2005-2004جوان
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 :تطور التنظیم اإلداري لوالیة قسنطینة .2

عدة تقسیمات ھدفھا تكوین جماعات إقلیمیة بحجم مناسب لتسھیل  تعاقبت على المجال الجزائري
السیطرة والتحكم في المجال، فكان إقلیم قسنطینة من إحدى التقسیمات الذي كان متمیز بتعاقب 
الحضارات، محصور في الحدود الحالیة، وھو المسیطر من طرف مركزھا الرئیسي منذ القدم، 

البشري ففي العھد النومیدي كانت تسمى كیرطا حیث بلغ  والتي تعد من أقدم مراكز اإلستقرار
نسمة حسب المؤرخ الفرنسي سیفیان غزیل ولقد  180000و 150000عدد سكانھا مابین 

إشتھرت آنذاك بأھمیتھا التجاریة واإلقتصادیة، أما في العھد الروماني حرف إسمھا إلى سیرتا 
التاریخیة بالحروب الداخلیة التي أدت إلى الشھیرة بنشاطھا الدفاعي، وقد إشتھرت في الحقبة 

تخریبھا تخریبا كامال إلى أن جددھا قسطنطین األكبر معیدا بذلك األمن واإلستقرار وإھتم 
إلى إستقطاب أعداد ھائلة من سكان بالتعمیر وتنشیط التجارة والزراعة، الشيء الذي أدى 
النشیطة بالمدینة، وبذلك أصبح إمتداد األریاف المجاورة بعد أن إستھوتھم المعامالت التجاریة 

 1العمران وألول مرة من تاریخ المدینة خارج حدودھا الطبیعیة ووصل حتى سفوح جبال شطابة
ومن ثم إشتقت إسمھا من إسمھ وأصبحت تعرف بقسنطینة بعد إضمئالل نفوذ الرومان وصلت 
الفتوحات اإلسالمیة إلى المغرب العربي، ومست قسنطینة التي أخذت أھمیة كبرى تحت حكم 

نسمة فقط، إلى أن  8000الحمادیین، رغم تفشي الفوضى وذلك بین أفراد سكانھا المقدرون ب 
ذین أعادوا للمدینة إستقرارھا وإزدھارھا وقام الحكام العرب بتوزیع األراضي جاء الزیریون ال

الزراعیة على الفالحین وتعلیمھم اللغة العربیة والدین اإلسالمي مما میز ھذا العھد بإزدھار 
  .2الصناعة واإلقتصاد والمزاد حسب المؤرخ الفرنسي بیرتي

ھار التجارة والعمران بھا جعلھا مركز وفي عھد األتراك الذین كان لھم دور ھام في إزد
إستقطاب مرة أخرى في تاریخھا لسكان األریاف المجاورة ولتوفیر فرص العمل واإلستقرار 

  .3نسمة حسب المؤرخ لوكییر 40000بھا، فقدر عدد سكانھا بحوالي 

وإختیرت قسنطینة ) غرب  -وسط  - شرق ( في ھذا العھد قسمت الجزائر إلى ثالثة مقاطعات 
  .عاصمة للبایلك الشرقيك

لقد عاشت قسنطینة في أواخر العھد التركي وبدایة اإلحتالل الفرنسي الذي سقطت في یده 
م تحوالت ھامة، في بادئ األمر قسمت قسنطینة إلى قسمین، قسم خاص بالفرنسیین  1937سنة

ق الطرق، والیھود وقسم خاص باألھالي، وھذا بعد إدخال تغیرات جدیدة على المدینة، منھا ش
  .إنشاء ثكنات، المباني السكنیة واإلداریة، وخلق أحیاء جدیدة لیثبت وجودھم

                                                             
  . 69ص  1984محمد الھادي لعروق، مدینة قسنطینة دراسة في جغرافیة العمران، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،   1
  . 69نفس المصدر السابق ص   2
  . 69نفس المصدر السابق ص   3
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فتغیر الدور الوظیفي للمدینة الذي كان یقتصر على التجارة في بعض المواد المصنعة فأصبح 
للمدینة دور تجاري ھام في تجارة الحبوب أما تجارة النسیج التي كانت قسنطینة مركزا 

جاوزت اإلطار الوالئي للمدینة لتصل إلى مختلف أنحاء الوطن ثم إلى المغرب لصناعتھا فقد ت
  .وتونس

ولقد كان لتضاعف الجسور بالنسبة للمدینة القدیمة دور ھام في تشجیع صناعة وتسویق 
  .األدوات التقلیدیة

ثم جاءت مرحلة إزدھار المدینة بحیث عرفت نموا ملحوظا في مختلف الوظائف، باإلضافة إلى 
نشاء جسرین ھامین اللذان شجعا التجارة الكبرى كالحبوب والنسیج وقد أصبحت قسنطینة إ

وجدت بعض الوحدات الصناعیة الكبرى منطقة تبادل ھامة لھذا النوع من التجارة، كما 
  .والصغرى الخاصة بصناعة المواد الغذائیة واأللبسة

اإلھتمام بخلق أحیاء جدیدة، مما أوجب عند دخول فرنسا الحرب العالمیة الثانیة ألھتھا عن فكرة 
ظھور مساكن فوضویة أما بالنسبة للدور الوظیفي ظھرت صناعة األثاث المنزلي وغیرھا التي 
كانت تابعة لخواص فرنسیین مثل ماشا غیر أن تبلور القطاع الثالث، وبعد خروج الفرنسیین من 

  .وظائفالمدن الجزائریة لم تعرف المدینة شیئا جدیدا بالنسبة لل

عموما لقد إحتفظت فرنسا بتقسیم األتراك في كل التراب الوطني، بحیث أصبحت كل مقاطعة 
م  1955تضم أوطان والوطن بدوره یضم قبائل والقبیلة إلى قرى مجموعات مترحلة، في سنة 

التنظیم اإلداري في الجزائر الشمالیة والشرقیة ضم مقاطعة واحدة ھذه األخیرة تضم سبعة 
  .ذات صالحیات كاملة 82بلدیة مزدوجة ومختلطة و 34بلدیة من بینھا 119دوائر 

بلدیة من  636دائرة و  29مقاطعات و  5م أصبحت  1956عند إعادة التنظیم اإلقلیمي سنة 
  .بلدیة 166دوائر و  7بینھا مقاطعة قسنطینة التي تضم 

محتفظة بمكانتھا  لم تعرف مقاطعة قسنطینة تغیرات كبرى بل بقیتفي مرحلة اإلستقالل 
اإلداریة على مستوى الجھوي وشھدت نزوح ریفي كبیر حیث قدر عدد سكانھا في اإلطار 

نسمة أما سكان مدینة قسنطینة فبلغ  1500000م ب  1966األول للسكن والسكان لسنة 
بحیث كان إقلیم والیة قسنطینة یضم كل من   2كلم 19900نسمة على مساحة تقدر ب  245621
القل، جیجل، المیلیة، میلة، فرجیوة، واد الزناتي، عین الملیلة، عین البیضاء، ضامة سكیكدة، 

وذلك  2كلم 3561م ثم تقلصت بعد ذلك مساحة الوالیة إلى  1974بلدیة إلى غایة سنة  69بذلك 
المتعلق  1974جویلیة  2ه الموافق ل  1934المؤرخ في جمادى الثاني،  69-74بأمر رقم 

 1974جویلیة  02المؤرخ في  148-74اإلقلیمي للوالیات، ومنھ المرسوم بإصالح التنظیم 
المتضمن تحدید الحدود اإلداریة واإلقلیمیة وتكوین والیة قسنطینة بحیث بقیت محتفظة بمیلة 
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 3561نسمة على مساحة  478300م ب 1977وقدر عدد سكانھا في إحصاء بلدیة  28فقط و 
المؤرخ في فیفري  09-84مة وبصدور قانون رقم نس345566وضمت مدینة قسنطینة  2كلم

 12دوائر و 6ب  2كلم 2297.2م تم فصل میلة وأصبحت والیة قسنطینة تحتل مساحة  1984
، وفي اإلحصاء للسكن والسكان لسنة ))01(والخریطة رقم) 01(أنظر الجدول رقم(بلدیة 
م بلغ عدد السكان  2008نسمة أما في اإلحصاء األخیر لسنة 810914م بلغ عدد سكانھا  1998

  .نسمة 938475

  التنظیم اإلداري لوالیة قسنطینة): 01( جدول رقم

  البلدیات  الدوائر
  قسنطینة  قسنطینة

  دیدوش مراد-حامة بوزیان  حامة بوزیان
  بني حمیدان-زیغود یوسف  زیغود یوسف
  ابن بادیس-عین أعبید  عین أعبید
  مسعود بوجریو- ابن زیاد  ابن زیاد
  أوالد رحمون-عین اسمارة-الخروب  الخروب

  بلدیة 12  دوائر 6
  ) ONS 2014-2015(  2008إحصائیة سنویة : المصدر
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 معالجة الطالب+ الدیوان الوطني لإلحصاء : المصدر
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 :1الموضع .3
 :الموضع التاریخي للمدینة  . أ

ختیار المواضع مرتبط أساسا إیقصد بھ المكان الذي تربعت فوقھ عند نشأتھا األولى، ولما كان 
فإن موضع قسنطینة قد  ،التي شیدت من أجلھا المدینة لتؤدي وظیفتھا على أكمل وجھبالوظیفة 

 ،وذلك لھدف دفاعي بالدرجة األولى ،))02(نظر الخریطة رقمأ(ختیر بالضبط فوق صخرة أ
م بدایة من 280كسب وادي الرمال السحیق مناعة طبیعیة لھذه الصخرة حیث یبلغ طولھ أوقد 

التي یبدأ عندھا األخدود ثم ینتھي في الناحیة الشمالیة الشرقیة عند وھي النقطة  ،سیدي راشد
وھو یحیط بالصخرة من كل جوانبھا عدا الشریط الذي یصل الصخرة بھضبة  ،سیدي مسید

  .م300الكدیا والذي یبلغ عرضھ 

 :الموضع الحدیث  . ب

ت حیث تبلغ رتفاعاوھي تختلف فیما بینھا من حیث اإل ،ھو بقیة المناطق األخرى من المدینة
م بالقرب من حي األمیر عبد 736و ،م تقریبا فوق سطح البحر في ھضبة المنصورة700
ن إأما بقیة أجزاء المدینة ف ،م في الجزء السفلي من سیدي مسید450في حین تصل إلى  ،القادر

  .م فوق سطح البحر600م و550رتفاع بھا یتراوح ما بین اإل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  . 23ص 2008، 2، جامعة قسنطینةر في علم اإلجتماعستیرقة أمیرة، المجال السیاحي لمدینة قسنطینة، مذكرة لنیل شھادة الماجمرا  1



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 طينةموضع مدينة قسن
  

  

  

  

  ظر للتالل و األودية ذات السفوح الشديدة اإلنحدار الصعوبة أثناء إنجازها بالن

  .بالصخرة

في   ةمعتمدكما تجدر اإلشارة إلى أن مدينة قسنطينة توسعت بصورة غير منتظمة  

محاور إمتدادها األولى، شرق وجنوب غرب، كما توسعت إلى الجنوب الذي  على 

كاتجاه ثالث، ونتج عن هذه التوسعات نسيجا عمرانيا متميز يضم أحياء متباينة من  

  .المختلفة مورفولوجيتها و أهميتها، و التي بدورها تظم العديد من األنماط السكنية

سة مراحل نمو مدينة قسنطينة، يتبين أن كل مرحلة أعطـت    ومن خالل درا 

حضرية مختلفة، تتحكم فيها ظروف سياسية و إجتماعية و إقتصادية و المتغيـرة    

هذه التوسعات تطورت باستهالك المواضع المختلفـة،     مرحلة ألخرى، حيث أن

  .و الهضاب بالصخرة ثم التالل المجاورة، ثم األودية

ان توسعها األولي على التالل المجاورة وسفوحها المنحدرة خاصة جنوب   فك  

سان جون، المنظر الجميل، وشرقا على هضبة المنصورة و أخيرا على حواف   

   .بومرزوق أين توجد أراضي سهلة للتعمير

 المنصورة

بوفريكة
 

  المنظر الجميل

  

  ش

02 ): (خريطة رقم

250500 م               0

  مخطط كالزات :المصدر
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  دراسة السكان: ثانیا

 :مراحل النمو السكاني للوالیة .1

یعتبر النمو السكاني من أبرز الظواھر الدیمغرافیة كما أنھ أحد أھم المؤشرات التي تسمح بتقدیر 
الحجم السكاني المستقبلي وھذا األخیر یتحكم في توزیع مختلف اإلحتیاجات السكانیة ومنھا 

  .المرافق التعلیمیة

قسنطینة نمو سكاني مستمر، نظرا لموقعھا اإلستراتیجي ولتنوع عناصر حیث عرفت والیة 
الجذب السكاني وعوامل التثبیت واإلستقرار فیھا، فقد نمى السكان بشكل ملحوظ وھذا ما تبینھ 

  ):01(والشكل رقم) 02(نتائج اإلحصائیات السكانیة العامة المتتالیة والتي یوضحھا الجدول رقم

  النمو السكاني لوالیة قسنطینة مراحل): 02( جدول رقم

  )%(معدل النمو   )ن(الزیادة السكانیة   )ن(عدد السكان   التعداد
1977  478300  /  /  
1987  664303  186003  3.3  
1998  810914  146611  1.82  
2008  938475  127561  1.5  
        2008و  1998و  1987و 1977تعداد إنجاز الطالب باإلعتماد على معطیات : المصدر

 )ONS 2014-2015 (  

  تطور حجم سكان والیة قسنطینة عبر السنوات): 01( شكل رقم

  

        2008و  1998و  1987و 1977تعداد إنجاز الطالب باإلعتماد على معطیات : المصدر
 )ONS 2014-2015 (  
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  :ومن خاللھما نجد مراحل النمو السكاني بالوالیة على النحو التالي

 ):1977/1987( األولىالمرحلة  •

 664303إلى  1987نسمة لیرتفع سنة  478300ب  1977قدر سكان والیة قسنطینة سنة 
مما یبین النمو  % 3.3نسمة وبمعدل نمو سنوي  186003سكانیة قدرھا نسمة أي بزیادة 

وتعود  1% 3.2السكاني المعتبر الذي عرفتھ مقارنة مع معدل النمو السنوي الوطني المقدر ب 
  :ه الزیادة إلىھذ

ü إستفادة الوالیة من المنشئات والمشاریع التنمویة أدى إلى إستقطاب المھاجرین. 
ü  ھجرة سكان المناطق الریفیة نحو الوالیة خاصة المجاورة لھا والتوجھ نحو الصناعة في

 .قسنطینة بدل الزراعة في مناطقھم
ü تحسن الظروف المعیشیة أدى إلى إرتفاع في نسبة الموالید. 

 ):1987/1998( المرحلة الثانیة •

لیرتفع في سنة  1987نسمة في سنة  664303عرفت الوالیة تزاید في عدد السكان وذلك من 
 % 1.82نسمة وبمعدل نمو سنوي  146611نسمة أي بزیادة قدرھا  810914إلى  1998

وھو منخفض  % 1.82إلى  % 3.3حیث عرفت ھذه المرحلة إنخفاض في معدل النمو من 
  :وھذا اإلنخفاض راجع لعدة أسباب 2% 2.15نة بمعدل النمو السنوي الوطني الذي قدر ب مقار

ü تدھور األوضاع األمنیة التي مرت بھا البالد. 
ü تدھور األوضاع اإلقتصادیة وغالء المعیشة. 
ü باإلضافة إلى إرتفاع سن الزواج. 

 ):1998/2008( المرحلة الثالثة •

لیرتفع في  1998نسمة سنة  810914في عدد السكان من  شھدت الوالیة خالل ھذه الفترة تزاید
نسمة وبمعدل نمو سنوي  127561نسمة أي بزبادة سكانیة قدرھا  938475إلى  2008سنة 
إلى  % 1.82ھذه المرحلة ھي األخرى عرفت إنخفاض في معدل النمو السنوي من  1.5%
وھذا اإلنخفاض راجع  3% 1.6من المعدل السنوي الوطني الذي قدر ب  قریبوھو  1.5%

  :لعدة أسباب

ü إرتفاع سن الزواج لدى الجنسین. 
ü إرتفاع نسبة تعلم المرأة وخروجھا إلى العمل وھذا ما أسھم في إنخفاض الموالید. 

                                                             
  .لوالیة قسنطینة الدیوان الوطني لإلحصاء  1
  .نفس المصدر السابق  2
  .نفس المصدر السابق  3
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ü  عزوف الشباب عن الزواج بسبب البطالة وأزمة السكن وھذا یؤدي بطریقة غیر مباشرة في
 .إنخفاض نسبة الموالید

ü بین الوالدات إتباع سیاسة التباعد. 

إذن من خالل ما سبق نجد أن عدد سكان والیة قسنطینة في زیادة مستمرة وأن معدل النمو 
  .ینخفض من مرحلة إلى أخرى وھو غیر ثابت

 :1توزیع معدالت النمو عبر البلدیات .2

نسمة بمعدل نمو قدر  127561زیادة سكانیة قدرھا  2008سجلت الوالیة خالل إحصاء 
  .% 1.6من المعدل السنوي الوطني لنفس الفترة والمقدر ب  قریبوھو  %1.5ب

  :نجد) 03(والخریطة رقم) 03(فمن خالل الجدول رقم

  توزیع معدالت النمو عبر بلدیات قسنطینة ): 03( جدول رقم

  )%(معدل النمو   )ن( 2008سكان   )ن( 1998سكان   البلدیات 
  - 0.7  448374  481947  قسنطینة 
  3.3  79952  58307  حامة بوزیان
  3.1  18735  13869  ابن بادیس
  1.3  35248  31101  زیغود یوسف
  3.1  44951  33266  دیدوش مراد
  7.3  179033  89919  الخروب
  2.1  31743  25958  عین أعبید
  1.4  9397  8197  بني حمیدان
  2.5  26132  20434  أوالد رحمون
  4.3  36998  24426  عین السمارة
  1.3  9050  7975  مسعود بوجریو
  2.0  18861  15514  إبن زیاد
  1.5  938475  810914  المجموع

  ) ONS 2014-2015( 2008و  1998تعداد إنجاز الطالب باإلعتماد على معطیات : المصدر

  

  

  
                                                             

  . 100 × ]) 2 ÷) عدد السكان الالحق+ عدد السكان السابق(( ÷) فرق السنوات ÷) عدد السكان السابق -عدد السكان الالحق(([=معدل النمو  1



  

 
  

  

  

 ): (خريطة رقم
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   2008 - 1998للفترة  توزیع معدالت النمو عبر البلدیات

03

7.3 %  

3.1 – 4.3   

1.3 – 2.5   

   0أقل من 

   2008و 1998إنجاز الطالب باإلعتماد على معطیات تعداد : المصدر 
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 :% 7.3معدل نمو مرتفع جدا  •

الوالیة مرتفع جدا مقارنة بمعدل معدل وھو  % 7.3سجلت بلدیة الخروب أعلى معدل نمو ب 
بسبب توفرھا على جیوب عقاریة، كما أنھا بلدیة مجاورة لبلدیة قسنطینة وذلك  % 1.5ي بلغ ذال

  .بواسطة المدینتین الجدیدتین علي منجلي وماسینیسا إستوجب علیھا تحمل الزیادة السكانیة

 :% 4.3 - % 3.1معدل نمو مرتفع  •

 3.1سجلت في بلدیات إبن بادیس، دیدوش مراد، الحامة بوزیان، عین السمارة بمعدالت نمو 
وھي معدالت نمو مرتفعة مقارنة بمعدل الوالیة  على التوالي % 4.3، و% 3.3، % 3.1، %

  .الزیادة السكانیة لوھي بلدیات مجاورة لبلدیة قسنطینة إستوجب علیھا تحم % 1.5الذي بلغ 

 :% 2.5 - % 1.3سط معدل نمو متو •

سجلت في بلدیات زیغود یوسف، بني حمیدان، مسعود بوجریو، إبن زیاد، عین أعبید، أوالد 
 على التوالي % 2.5، % 2.1، % 2.0، % 1.4، % 1.3، % 1.3رحمون بمعدالت نمو 

إمتداد لنفود  ھذه البلدیات تعد ، بالمعدل الوالئيوھي معدالت نمو متوسطة ومقبولة مقارنة 
  .مجاالت حضریة رئیسیة وترتبط بطرق والئیة ووطنیة

 : %0سلبي أقل من  ضعیف معدل نمو •

ا ما قورن بالمعدل الوالئي ذوھو معدل ضعیف إ % -0.7تنفرد بھ بلدیة قسنطینة بمعدل نمو 
ا التجمع الكبیر حیث أصبح غیر قادر على تحمل أي زیادة سكانیة ذا راجع إلى تشبع ھذوھ

  .في المركز تإرتفعت قیمة معدل النمو عن طریق األطراف وقلوبالتالي 
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  :توزیع السكان عبر مجال الوالیة .3

نسمة یتوزعون على كامل إقلیم الوالیة  938475ب  2008قدر عدد سكان والیة قسنطینة سنة 
نطالقا من الجدول رقم إیعرفون تباینا في توزیعھم المجالي من بلدیة إلى أخرى ، فإال أنھم 

  :نجد) 04(والخریطة رقم ) 04(

  توزیع السكان عبر البلدیات): 04( جدول رقم

  المجموع  ذكور  إناث  البلدیة
  448374  222753  225621  قسنطینة

  79952  40791  39161  حامة بوزیان
  18735  9577  9158  ابن بادیس
  35248  17885  17363  زیغود یوسف
  44951  22828  22123  دیدوش مراد
  179033  89596  89437  الخروب
  31743  15983  15760  عین أعبید
  9397  4766  4631  بني حمیدان
  26132  13327  12805  أوالد رحمون
  36998  18616  18383  عین السمارة
  9050  4702  4348  مسعود بوجریو
  18861  9438  9423  إبن زیاد
  938475  470262  468213  المجموع
  ) ONS 2014-2015( 2008تعداد إنجاز الطالب باإلعتماد على معطیات : المصدر

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  

  

  

  ): (خريطة رقم
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  ش

04

  توزیع السكان عبر البلدیات

2008إنجاز الطالب باإلعتماد على معطیات تعداد : المصدر
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نسمة وھذا  448374أكبر عدد من السكان على مستوى الوالیة تضمھ بلدیة قسنطینة وذلك ب 
خدمات وتتوفر على تجھیزات ھامة، تلیھا مباشرة بلدیتي راجع لكونھا مركز الوالیة تقدم 

نسمة على الترتیب فھما بلدیتان  79952و 179033الخروب والحامة بوزیان بعدد سكان 
مجاورتان لبلدیة قسنطینة تمثالن مراكز حضریة مھمة تحتویان ھما أیضا على خدمات 

ال، ثم نجد بلدیة دیدوش مراد ب وتجھیزات ھامة إضافة لكونھما مراكز أساسیة للتنمیة مستقب
نسمة، ثم كل من بلدیات زیغود یوسف،  36998نسمة، تلیھا بلدیة عین السمارة ب  44951

نسمة على الترتیب، في  26132، 31743، 35248عین أعبید وأوالد رحمون بعدد سكان 
ود بوجریو حین نجد أقل عدد من السكان تضمھ بلدیات إبن زیاد، إبن بادیس، بني حمیدان ومسع

نسمة على الترتیب وذلك راجع لكونھا بلدیات بعیدة عن  9050و 9397، 18735، 18861ب 
  .المركز مھمشة ذات طابع ریفي تقل بھا الخدمات والتجھیزات

من خالل ما سبق نجد أن توزیع السكان عبر مجال والیة قسنطینة یكون عالي في المركز في 
وذلك یرجع بالدرجة األولى إلى تركز الخدمات حین یقل كلما إتجھنا نحو األطراف، 

والتجھیزات فھي تتوفر في المركز في حین األطراف مھمشة ذات طابع ریفي تقل بھا الخدمات 
  .والتجھیزات وبالتالي یقل فیھا السكان
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 :توزیع السكان حسب التجمعات .4

مجال والیة قسنطینة حسب نوع نجد أن توزیع سكان البلدیات عبر ) 05(من خالل الجدول رقم 
  :التجمع ھو كاآلتي

  توزیع السكان حسب التجمعات): 05( جدول رقم

  ZEمنطقة مبعثرة   ASتجمع ثانوي  ACLتجمع رئیسي  البلدیات
  %النسبة   العدد  %النسبة   العدد  %النسبة   العدد

  1.19  5344  5.43  24358  93.38  418672  قسنطینة
  2.04  1631  45.40  36376  52.46  41945  حامة بوزیان
  19.02  3564  19.50  3653  61.48  11518  إبن بادیس
  7.94  2799  10.45  3685  81.60  28764  زیغود یوسف
  6.16  2768  3.03  1364  90.81  40819  دیدوش مراد
  2.35  4214  47.79  85568  49.85  89251  الخروب
  14.14  4491  14.88  4723  70.97  22529  عین أعبید
  67.84  6375  0  0  32.16  3022  بني حمیدان
  12.04  3146  44.86  11723  43.10  11263  أوالد رحمون
  7.23  2676  6.12  2266  86.65  32057  عین السمارة
  23.67  2142  16.66  1508  59.67  5400  مسعودبوجریو
  15.79  2979  22.88  4315  61.33  11567  إبن زیاد
  4.5  42129  19.1  179539  76.4  716806  المجموع
  ) ONS 2014-2015( 2008تعداد إنجاز الطالب باإلعتماد على معطیات : المصدر

 ):ACL(سكان التجمعات الرئیسیة  •

من سكان الوالیة، وقد سجلت  % 76.4نسمة بنسبة  716806ه التجمعات ذبلغ عدد سكان ھ
من سكان  % 90.81ثم دیدوش مراد ب  % 93.38أكبر نسبة لھذا التجمع بلدیة قسنطینة ب 

على  % 81.6و % 86.45البلدیة، بینما سجلت بلدیة عین السمارة وزیغود یوسف ما نسبتھ 
الترتیب وتعتبر مراكز ھذه البلدیات من أھم المراكز في الوالیة من حیث التجھیزات والخدمات 

 % 61.33، إبن زیاد  % 61.48،إبن بادیس  % 70.95ثم تأتي بلدیة عین أعبید بنسبة 
  .% 59.67بوجریو ب  ومسعود
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 ):AS(سكان التجمعات الثانویة  •

من سكان الوالیة، وأھم  % 19.1نسمة ما نسبتھ  179539قدر عدد سكان ھذه التجمعات ب 
،أوالد  % 45.5،حامة بوزیان  % 47.79الخروب ب : البلدیات التي تمثل ھذه التجمعات

  .وھنا بلدیة بني حمیدان ینعدم فیھا ھذا النوع من المراكز % 44.86رحمون ب 

 ):ZE(سكان المناطق المبعثرة  •

نسمة وھذه المناطق المبعثرة جلھا  42129من سكان الوالیة أي ب  % 4.5یمثلون نسبة 
 % 67.84مناطق ریفیة لكن بدرجات متفاوتة حیث أكبر نسبة سجلت في بلدیة بني حمیدان ب 

كما سجلت أضعف النسب في المراكز الحضریة  % 23.67ثم تلیھا مسعود بوجریو بنسبة 
وھذا ما  % 2.35و الخروب ب  % 2.04وحامة بوزیان ب  % 1.19الكبیرة بقسنطینة 

  ).05(توضحھ الخریطة رقم

  :ویعود التأثیر على التجمع والتبعثر لعدة عوامل منھا

Ø الطوبوغرافیا: 

) في الدشرة والدوار(اطق الجبلیة أو السھول العلیا تمیل عموما إلى التبعثر نجد البلدیات في المن
ویعود ذلك في كونھا مناطق رعویة بالدرجة األولى حیث تعتمد على نشاط الرعي وتربیة 

  .المواشي

Ø الوظیفة اإلداریة والمستوى اإلقتصادي: 

التجمع وھذا لتوفر مراكزھا إلى ) الدوائر(حیث تمیل البلدیات ذات المراكز اإلداریة المھمة 
  .على مستوى جید من حیث الخدمات والنشاطات التجاریة والخدماتیة

Ø الظروف األمنیة: 

لعب عنصر األمن دورا كبیرا في مراحل سابقة في توزیع السكان عبر منطقة الدراسة حیث 
التي  شھدت المراكز العمرانیة الكبیرة ھجرة وافدة على عكس المراكز والتجمعات الصغیرة

  .سجلت ھجرة مغادرة نحو ھذه المراكز الرئیسیة

  

  

  

  



  

 
  

  

  

 ): (خريطة رقم

   

 

 

 

 

  

  

  
  

  ش

  والیة قسنطینة

  توزیع سكان البلدیات حسب نوع التجمع

  تجمع رئیسي
  تجمع ثانوي

  مناطق مبعثرة

05  2008إنجاز الطالب باإلعتماد على معطیات تعداد : المصدر

 

  نسمة  448374
179033  

9050
 

  قسنطینة

الخروب

  

  حامة بوزیان

اددیدوش مر

  

عین السمارة

  

  عین أعبید

زیغود یوسف

  

  إبن زیاد
  إبن بادیس

  مسعود بوجریو

  أوالد رحمون

  بني حمیدان
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 :1توزیع الكثافة السكانیة عبر البلدیات .5

موزعة على كامل مجالھا  2كم/ن 408.52ب  2008قدرت الكثافة السكانیة لوالیة قسنطینة سنة 
) 06(والخریطة رقم ) 06(رقم والتي نمیز فیھا تباین من بلدیة إلى أخرى فإنطالقا من الجدول 

  :نجد

  توزیع الكثافة السكانیة عبر البلدیات): 06( جدول رقم

  )2كم/ ن(الكثافة   )ن( 2008سكان  )2كم(المساحة   البلدیات
  2450.13  448374  183  قسنطینة

  1123.24  79952  71.18  حامة بوزیان
  60.35  18735  310.42  إبن بادیس
  137.71  35248  255.95  زیغود یوسف
  388.51  44951  115.70  دیدوش مراد
  702.10  179033  255  الخروب
  98.03  31743  323.80  عین أعبید
  71.72  9397  131.02  بني حمیدان
  96.80  26132  269.95  أوالد رحمون
  298.83  36998  123.81  عین السمارة
  84.90  9050  106.6  مسعود بوجریو
  125.10  18861  150.77  إبن زیاد
  408.52  938475  2297.20  المجموع
  ) ONS 2014-2015( 2008تعداد إنجاز الطالب باإلعتماد على معطیات : المصدر

  

  

  

  

  

 

 

                                                             
   . المساحة ÷عدد السكان = الكثافة السكانیة   1



  

 
  

  

  

 ): (خريطة رقم

  

  

  والیة قسنطینة

  

  
  

  ش

  توزیع الكثافة السكانیة عبر البلدیات

   2كم/ نسمة  2450.13

702.09 –  1123.24  

125.1 – 388.51   

60.35 – 98.03   

06  2008إنجاز الطالب باإلعتماد على معطیات تعداد : المصدر

زیغود یوسف
  بني حمیدان

  اددیدوش مر  مسعود بوجریو

حامة بوزیان

قسنطینة

أوالد رحمون

  عین أعبید
  الخروب

  إبن زیادإبن بادیس

عین السمارة
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 : 2كم/ن 2450.13كثافة سكانیة مرتفعة جدا  •

ھي مرتفعة جدا و 2كم/ن 2450.13سجلت بلدیة قسنطینة أكبر كثافة سكانیة في الوالیة ب 
یرجع ذلك أساسا لكونھا ، 2كم/ن 408.52بالكثافة السكانیة اإلجمالیة للوالیة والمقدرة ب مقارنة 

أكبر تجمع سكاني على مستوى الوالیة، إضافة إلى أنھا مركز الوالیة تقدم خدمات وتتوفر على 
  .تجھیزات ھامة

 :2كم/ن 1123.24 – 2كم/ن 702.09كثافة سكانیة مرتفعة  •

 وھي مرتفعة مقارنة بالكثافة السكانیة اإلجمالیة للوالیة، والخروب،تضم بلدیة الحامة بوزیان 
تمثل البلدیتین مراكز حضریة مھمة، كما تمثل نقاط إرتكاز للبلدیات األخرى كما أنھا مراكز 

  .2كم255أساسیة للتنمیة مستقبال خاصة الخروب ألھمیة مساحتھا 

 : 2كم/ن 388.51 – 2كم/ن 125.10كثافة سكانیة متوسطة  •

تمثل أربع بلدیات منھا بلدیة دیدوش مراد التي تتجاور مع بلدیة قسنطینة في الجھة الشمالیة 
إضافة إلى زیغود یوسف كذلك تقع في الجھة الشمالیة أما إبن زیاد وعین السمارة فتقعان في 

وھي كثافة سكانیة متوسطة ومقبولة مقارنة بالكثافة السكانیة اإلجمالیة  الجھة الغربیة للوالیة
  .للوالیة

 : 2كم/ن 98.03 – 2كم/ن 60.35كثافة سكانیة ضعیفة  •

وھي ضعیفة مقارنة بالكثافة تمثل بني حمیدان، إبن زیاد، إبن بادیس، عین أعبید، أوالد رحمون 
ت بعدم تناسب مساحتھا مع عدد سكانھا، إضافة إلى تتمیز ھذه البلدیاالسكانیة اإلجمالیة للوالیة، 

ذلك كونھا بلدیات ریفیة تعاني بعض الصعوبات والعوائق المجالیة وزاد قربھا من المراكز 
  .المھمة في تھمیشھا

من خالل ما سبق نجد أن توزیع الكثافة السكانیة عبر مجال والیة قسنطینة تكون عالیة في 
ین تقل الكثافة كلما إتجھنا نحو األطراف كونھا بلدیات بعیدة المراكز الحضریة الكبرى في ح

 .عن المركز وذات طابع ریفي وتقل بھا المرافق الضروریة للحیاة الیومیة
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 :الفئات العمریة .6

عند دراسة التجھیزات التعلیمیة البد من دراسة الفئات العمریة وذلك بإعتبارھا موجھة لفئة 
  .معینة فقط من السكان

  الفئات العمریة لوالیة قسنطینة): 07( رقمجدول 

  )%(النسبة  )ن(المجموع  )ن(إناث  )ن(ذكور  فئة العمر
0 -4  43862  41930  85791  9.15  
5 -9  36055  34848  70903  7.56  
10-14  42780  41143  83923  8.94  
15-19  49507  48115  97622  10.41  
20-24  50811  49706  100517  10.72  
25-29  44551  43906  88455  9.42  
30-34  37003  37162  74165  7.91  
35-39  32518  34339  66858  7.12  
40-44  30502  31358  61860  6.59  
45-49  26015  25578  51593  5.51  
50-54  22130  21395  43525  4.63  
55-59  16714  16013  32727  3.48  
60-64  10891  11950  22841  2.43  
65-69  9217  10411  19629  2.09  
70-74  7524  8611  16135  1.72  
75-79  5542  6086  11628  1.24  
80-84  2833  3289  6122  0.65  
+85  1667  2135  3802  0.40  

  100  938475  468213  470262  المجموع
  ) ONS 2014-2015( 2008تعداد إنجاز الطالب باإلعتماد على معطیات : المصدر
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  لوالیة قسنطینة الھرم السكاني): 02( شكل رقم

      
  ) ONS 2014-2015( 2008تعداد إنجاز الطالب باإلعتماد على معطیات : المصدر

سنة تضم عدد كبیر من  24- 5یتضح لنا أن الفئة من ) 02( والشكل رقم )07(من الجدول رقم 
نسمة وھي فئة  352965 مجموع سكان الوالیة وذلك ب من % 37.63السكان، إذ تمثل نسبة 

  .سن مرحلة الدراسة

من مجموع سكان  % 16.5نسمة بنسبة  154826سنة  14- 5ما بین حیث نجد عدد األفراد 
  .المتوسطوالتعلیم اإلبتدائي الوالیة وھي تمثل فئة األفراد في سن 

من مجموع  % 21.13نسمة بنسبة  198139ب فقدر  سنة 24-15عدد األفراد ما بین  أما
  .و العالي بأطواره الثالث سكان الوالیة وھي فئة األفراد في سن التعلیم الثانوي
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  :الفصل خالصة

تحتل والیة قسنطینة موقعا إستراتیجیا في المجال الجزائري وتحتوي على شبكة طرق وطنیة 
تمتاز بمیزة قلما وجدت متمثلة في تموضع  ،الشمال والجنوب ،ھامة تربط بین الشرق والغرب

مدینتھا األم قسنطینة على صخر عتیق وتتمتع بموارد بشریة ھامة وھي في زیادة مستمرة لكن 
توزیع السكان فیھا یكون عالي في  نكما أ ،معدل نموھا في إنخفاض مستمر وغیر ثابت

وذلك وفق تركز التجھیزات المراكز الحضریة الكبرى في حین یقل كلما إتجھنا نحو األطراف 
السكان ھم في  فھو یضم عدد كبیر منإضافة إلى أن المجتمع القسنطیني مجتمع فتي  ،والخدمات

  .مرحلة الدراسةسن 

  

  

  

  

  

  

 

 

  



  یزات التعلیمیة في والیة قسنطینةھواقع التج: لثالثاالفصل 

  

التجھیزات التعلیمیة في التعلیم اإلبتدائي، المتوسط : أوال
  والثانوي

 التجھیزات التعلیمیة في التعلیم العالي: ثانیا
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  :تمھید

وأھمیتھا وكذلك الخصائص السكانیة لھا وتوزیعھم عبر بعدما تعرفنا على والیة قسنطینة 
مجالھا، نأتي اآلن لدراسة التجھیزات التعلیمیة فیھا وھذا للوقوف على وضعیتھا وواقعھا الحالي 

توزیع ھذه التجھیزات بمختلف أطوارھا عبر بلدیات الوالیة، وكذلك مختلف  من خالل دراسة
المؤشرات التي لھا عالقة بھا، ومدى إرتباطھا بالتوزیع السكاني وقدرتھا على إستیعاب العدد 

 .الكبیر منھم وتلبیة حاجیاتھم
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  والثانوي بتدائي، المتوسطالتجھیزات التعلیمیة في التعلیم اإل: أوال

 :المؤسسات اإلبتدائیة .1
 :توزیع المؤسسات اإلبتدائیة عبر مجال الوالیة  . أ

قسم  3161قسم منھا  3396مؤسسة إبتدائیة والتي تضم  377تحتوي والیة قسنطینة على 
، تنتشر ھذه المؤسسات اإلبتدائیة على 2015-2014مستعمل وذلك خالل الموسم الدراسي 

 نطالقا منإفتعرف تباینا في توزیعھا المجالي من بلدیة إلى أخرى كامل إقلیم الوالیة إال أنھا 
  :نجد) 07(والخریطة رقم) 08(الجدول رقم

  توزیع المؤسسات اإلبتدائیة عبر البلدیات): 08( جدول رقم

عدد المؤسسات   البلدیات
  اإلبتدائیة

  عدد األقسام
  المستعملة  المجموع

  1248  1338  138  قسنطینة
  735  766  77  الخروب

  98  105  15  أوالد رحمون
  128  138  17  عین السمارة
  128  143  16  زیغود یوسف
  52  59  10  بني حمیدان
  126  143  20  عین أعبید
  75  86  12  ابن بادیس

  282  300  32  الحامة بوزیان
  168  179  19  دیدوش مراد

  79  90  14  ابن زیاد
  42  49  07  مسعود بوجریو

  3161  3396  377  المجموع
 2015-2014مدیریة التربیة لوالیة قسنطینة  إنجاز الطالب باإلعتماد على معطیات: المصدر

 

 

 

 

 



  

 
  

  

  

 ): (خريطة رقم

  

  والیة قسنطینة

  

  
  

  ش

  2015-2014إنجاز الطالب باإلعتماد على معطیات مدیریة التربیة والتعلیم لوالیة قسنطینة : المصدر

  توزیع المؤسسات اإلبتدائیة عبر البلدیات

07

 

  مؤسسة إبتدائیة  138

77  

07  

  عین أعبید

زیغود یوسف

إبن بادیس

مسعود بوجریو

أوالد رحمون

بني حمیدان

  الخروب

اددیدوش مر

عین السمارة

إبن زیاد
قسنطینة

حامة بوزیان
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مؤسسة  138بلدیة قسنطینة ب أكبر عدد من المؤسسات اإلبتدائیة على مستوى الوالیة تضمھ
قسم مستعمل، ویرجع ذلك لكونھا مركز  1248قسم منھا  1338إبتدائیة والتي تحتوي على 

الوالیة وھي أكبر تجمع سكاني تضم عدد كبیر من السكان وبالتالي عدد كبیر من التالمیذ في 
الحامة ثم الخروب  ةی، تلیھا مباشرة بلدھذه المرحلة إستوجب عدد كبیر من المؤسسات اإلبتدائیة

قسم  735قسم منھا  766على  انتحتوی على الترتیب مؤسسة إبتدائیة 32و 77 بوزیان ب
ھما بلدیتان تضمان عدد معتبر من ف، على التوالي قسم مستعمل 282قسم منھا  300مستعمل، و 

لتالي عدد عدد كبیر من السكان وبا ھما أیضا المؤسسات اإلبتدائیة لكونھما مراكز دوائر تضمان
بلدیة  ، ثم نجدكبیر من التالمیذ في ھذه المرحلة إستوجب ھذا العدد من المؤسسات اإلبتدائیة

تلیھا  ،قسم مستعمل 126قسم منھا  143مؤسسة إبتدائیة والتي تحتوي على  20 بعین أعبید 
ن مؤسسة إبتدائیة على الترتیب واللتا 17و 19ب دیدوش مراد وعین السمارة  تيكل من بلدی

قسم مستعمل لكل واحدة  128قسم منھا  138قسم مستعمل و 168قسم منھا  179تحتویان على 
مؤسسة  14و 16،15ب  ابن زیادوأوالد رحمون فزیغود یوسف،  ثممنھما على التوالي، 
في حین نجد أقل عدد من المؤسسات اإلبتدائیة تضمھ بلدیات ابن بادیس، ، إبتدائیة على الترتیب

مؤسسات إبتدائیة على الترتیب وھو عدد قلیل  07و 10، 12سعود بوجریو ب بني حمیدان وم
ة ذات شمقارنة بباقي البلدیات وذلك یرجع بالدرجة األولى لكونھا بلدیات بعیدة عن المركز مھم

طابع ریفي تضم عدد قلیل من السكان وبالتالي عدد قلیل من التالمیذ في ھذه المرحلة إستوجب 
  .المؤسسات اإلبتدائیةعدد قلیل من 

من خالل ما سبق نجد أن توزیع المؤسسات اإلبتدائیة عبر مجال والیة قسنطینة تكون بكثرة في 
 الوالیة  ، في حین تقل كلما إتجھنا نحو األطراف وذلك لكونھا بلدیات بعیدة عن مركزكزالمر

لیل من المؤسسات تضم عدد قلیل من السكان وبالتالي عدد قلیل من التالمیذ إستوجب عدد ق
  .اإلبتدائیة
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 :توزیع تالمیذ التعلیم اإلبتدائي عبر البلدیات  . ب

وذلك خالل الموسم الدراسي  تلمیذ 99570بلغ عدد تالمیذ الطور اإلبتدائي في والیة قسنطینة 
مؤسسة إبتدائیة، إال أنھم  377ل إقلیم الوالیة وذلك في یتوزعون على كام 2015- 2014

) 09(الجدول رقم نطالقا منإفیعرفون تباینا في توزیعھم المجالي من بلدیة إلى أخرى 
  :نجد) 08(والخریطة رقم

  توزیع تالمیذ التعلیم اإلبتدائي عبر البلدیات): 09( جدول رقم

  عدد التالمیذ  عدد المؤسسات اإلبتدائیة  البلدیات
  37897  138  قسنطینة
  26696  77  الخروب

  3249  15  أوالد رحمون
  3929  17  عین السمارة
  3620  16  زیغود یوسف
  1030  10  بني حمیدان
  3909  20  عین أعبید
  2192  12  ابن بادیس

  9100  32  الحامة بوزیان
  4934  19  دیدوش مراد

  2174  14  ابن زیاد
  840  07  مسعود بوجریو

  99570  377  المجموع
  2015-2014مدیریة التربیة لوالیة قسنطینة  الطالب باإلعتماد على معطیاتإنجاز : المصدر

  

  

  

  

  

  

 



  

 
  

  

  

 ): (خريطة رقم

  

  والیة قسنطینة

  

  
  

  ش

  توزیع تالمیذ التعلیم اإلبتدائي عبر البلدیات

  2015-2014إنجاز الطالب باإلعتماد على معطیات مدیریة التربیة والتعلیم لوالیة قسنطینة : المصدر
08

 

  تلمیذ  37897

26696  

840  

  عین أعبید

زیغود یوسف

إبن بادیس

مسعود بوجریو

أوالد رحمون

بني حمیدان

  الخروب

اددیدوش مر

عین السمارة

إبن زیاد
قسنطینة

حامة بوزیان
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وذلك ب  في ھذه المرحلة تضمھ بلدیة قسنطینة أكبر عدد من التالمیذ على مستوى الوالیة
مؤسسة إبتدائیة، ویرجع ذلك لكونھا مركز الوالیة وأكبر  138تلمیذ موزعین على  37897

تجمع سكاني تضم أكبر عدد من السكان وعدد كبیر من المؤسسات اإلبتدائیة وبالتالي عدد كبیر 
تلمیذ  26696الحامة بوزیان واللتان تضمان ثم بلدیتي الخروب  ، تلیھا مباشرةمن التالمیذ

مؤسسة إبتدائیة على  32مؤسسة إبتدائیة و 77ى لتلمیذ على الترتیب یتوزعون ع 9100و
التوالي، وھما بلدیتان تضمان عدد كبیر من التالمیذ بعد بلدیة قسنطینة مباشرة وذلك ألنھما 
مراكز دوائر تضمان عدد كبیر من السكان وعدد كبیر من المؤسسات اإلبتدائیة وبالتالي عدد 

 19تلمیذ موزعین على  4934بلدیة دیدوش مراد التي تضم  ،ثم تأتي بعدھمالمیذكبیر من الت
مؤسسة إبتدائیة، ثم  17تلمیذ موزعین عبر  3929مؤسسة إبتدائیة، تلیھا بلدیة عین السمارة ب 

تلمیذ  3620مؤسسة إبتدائیة، فبلدیة زیغود یوسف ب  20تلمیذ في  3909 بلدیة عین أعبید ب
مؤسسة  15تلمیذ في  3249ب  أوالد رحمون ةسة إبتدائیة، ثم بلدیمؤس 16موزعین عبر 

ابن زیاد،  ،ابن بادیس إبتدائیة، في حین نجد أقل عدد من التالمیذ في ھذه المرحلة تضمھ بلدیات
وھو عدد تلمیذ على الترتیب،  840و 1030و 2174و 2192ب  ومسعود بوجریو بني حمیدان

لكونھا بلدیات بعیدة عن المركز تضم عدد قلیل من  یرجع ، وذلكقلیل مقارنة بباقي البلدیات
  .السكان وعدد قلیل من المؤسسات اإلبتدائیة وبالتالي عدد قلیل من التالمیذ

من خالل ما سبق نجد أن توزیع تالمیذ التعلیم اإلبتدائي عبر مجال والیة قسنطینة یكون عالي 
ذلك راجع إلرتفاع عدد السكان وعدد في المركز في حین یقل كلما إتجھنا نحو األطراف، و

المؤسسات اإلبتدائیة في المركز وبالتالي إرتفاع عدد التالمیذ فیھ في حین یقل في األطراف لقلة 
  .عدد السكان وعدد المؤسسات اإلبتدائیة وبالتالي عدد قلیل من التالمیذ فیھا
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  :1سنوات 10إلى  6للفئة من  نسبة التمدرس. ج    

بینما بلغ عدد األطفال في سن  ،تلمیذ 99570عدد تالمیذ الطور اإلبتدائي في والیة قسنطینة بلغ 
- 2014طفل وذلك خالل الموسسم الدراسي  123505سنوات  10إلى  6الدراسة لفئة من 

وھي على العموم نسبة  %80.62وعلیھ قدرت نسبة التمدرس لھذه الفئة في الوالیة ب  2015
  :نجد) 10(لكنھا تختلف من بلدیة إلى أخرى فإنطالقا من الجدول رقم  ،جیدة

  عبر البلدیات واتسن 10إلى  6توزیع نسبة التمدرس لفئة ): 10(جدول رقم 

عدد التالمیذ   البلدیات
  ) 10-6(المتمدرسین

عدد األطفال في سن 
  )10-6(التمدرس 

  )%( نسبة التمدرس

  84.19  45014  37897  قسنطینة
  82.65  32300  26696  الخروب

  71.61  4537  3249  أوالد رحمون
  74.29  5289  3929  عین السمارة
  73.46  4928  3620  زیغود یوسف
  60.09  1714  1030  بني حمیدان
  68.99  5666  3909  عین أعبید
  76.41  2869  2192  ابن بادیس

  83.65  10879  9100  الحامة بوزیان
  77.82  6340  4934  دیدوش مراد

  76.24  2851  2174  ابن زیاد
  75.02  1118  840  مسعود بوجریو

  80.62  123505  99570  المجموع
  2015-2014مدیریة التربیة لوالیة قسنطینة  إنجاز الطالب باإلعتماد على معطیات: المصدر

تلیھا  ،%84.19سجلت أعلى نسبة تمدرس على مستوى الوالیة في بلدیة قسنطینة وذلك ب 
ثم تأتي كل من  ،%82.65ثم بلدیة الخروب ب  ،%83.65مباشرة بلدیة الحامة بوزیان ب 

بلدیات دیدوش مراد، ابن بادیس، ابن زیاد، مسعود بوجریو، عین السمارة، زیغود یوسف، 
فیما سجلت أقل النسب في  ،%71.61و %77.82أوالد رحمون بنسبة تمدرس تتراوح ما بین 

 ،لكل واحدة منھما على الترتیب %60.09و %68.99أعبید وابن زیاد ب  كل من بلدیتي عین
فعلى العموم فإن النتائج المسجلة على مستوى بلدیات الوالیة لھذه الفئة تبین اإلستجابة الجیدة 

كما أظھرت جلیا اإلھتمام  ،لحتمیة التعلیم من طرف السكان ووعیھم ببضرورة تعلیم أوالدھم

                                                             
  . 100 ×) 10-6(عدد السكان في سن الدراسة  من  ÷عدد تالمیذ الطور اإلبتدائي =نسبة التمدرس   1
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إضافة إلى أنھا أظھرت  ،القطاع الحساس وسعیھا جاھدة لرفع نسبة التمدرسالكبیر للوالیة بھذا 
  .أیضا عدم بروز فوارق حادة على مستوى ھذا الطور بین البلدیات

 :1في التعلیم اإلبتدائي معدل إشغال القسم. د    

مستعملة،  3161قسم منھا  3396تضم  مؤسسة إبتدائیة 377تحتوي والیة قسنطینة على 
وعلیھ بلغ معدل إشغال  2015- 2014تلمیذ وذلك خالل الموسم الدراسي  99570یتوزع علیھا 

أما على  2القسم/تلمیذ 30من المعدل الوطني المقدر ب  أعلىالقسم، وھو /تلمیذ 31القسم 
والخریطة ) 11(ول رقمالجد نطالقا منإفمستوى بلدیات الوالیة فنجد تباین في ھذا المعدل 

  :نجد) 09(رقم

  عبر البلدیات للتعلیم اإلبتدائي إشغال القسم تمعدال): 11( جدول رقم

  معدل إشغال القسم  عدد األقسام  عدد التالمیذ  البلدیات
  30  1248  37897  قسنطینة
  36  735  26696  الخروب

  33  98  3249  أوالد رحمون
  31  128  3929  عین السمارة
  28  128  3620  زیغود یوسف
  20  52  1030  بني حمیدان
  31  126  3909  عین أعبید
  29  75  2192  ابن بادیس

  32  282  9100  الحامة بوزیان
  29  168  4934  دیدوش مراد

  28  79  2174  ابن زیاد
  20  42  840  مسعود بوجریو

  31  3161  99570  المجموع
  30  المعدل الوطني إلشغال القسم

  2015-2014مدیریة التربیة لوالیة قسنطینة  باإلعتماد على معطیاتإنجاز الطالب : المصدر

  

  

  

                                                             
  .عدد األقسام في ھذا الطور  ÷عدد تالمیذ الطور اإلبتدائي = معدل إشغال القسم   1
  . 2015-2014مدیریة التربیة والتعلیم لوالیة قسنطینة   2



  

 
  

  

  

 ): (خريطة رقم

  

  

  والیة قسنطینة

  

  
  

  ش

09  2015-2014إنجاز الطالب باإلعتماد على معطیات مدیریة التربیة والتعلیم لوالیة قسنطینة : المصدر  

  القسم/تلمیذ  31-36

28-30  

20  

  معدالت إشغال القسم للتعلیم اإلبتدائي عبر البلدیات

  عین أعبید

زیغود یوسف

إبن بادیس

  مسعود بوجریو

الخروب

عین السمارة

  عین أعبید

أوالد رحمون

  بني حمیدان

حامة بوزیان

  اددیدوش مر

إبن زیاد
قسنطینة
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 :القسم/تلمیذ 36إلى  31من  بلدیات معدل إشغال القسم بھا أعلى من المعدل الوطني •

تتمثل في بلدیات الخروب، أوالد رحمون، الحامة بوزیان، عین السمارة وعین أعبید وذلك 
وھي  ،القسم لكل واحدة منھم على الترتیب/تلمیذ 31و 31، 32، 33، 36قسم بمعدالت إشغال 

  :القسم وھذا راجع إلى/تلمیذ 30أعلى من المعدل الوطني المقدر ب 

ü  أغلب ھذه البلدیات تضم عدد معتبر من السكان وبالتالي عدد كبیر من التالمیذ في ھذه
 .المرحلة

ü اإلبتدائیة على مستوى ھذه البلدیات عدم توازن بین عدد التالمیذ وعدد المؤسسات. 
ü  العدد الكبیر من التالمیذ مقارنة بعدد األقسام المستعملة على مستوى المؤسسات

 .اإلبتدائیة لھذه البلدیات أدى إلى إرتفاع معدالت إشغال القسم بھا
إلى  28بلدیات معدل إشغال القسم بھا مقبول یساوي أو قریب من المعدل الوطني من  •

 :القسم/ذتلمی 30

تتمثل في بلدیات قسنطینة، زیغود یوسف، ابن بادیس، دیدوش مراد وابن زیاد وذلك بمعدالت 
وھي مقبولة  ،القسم لكل واحدة منھم على الترتیب/تلمیذ 28و 28، 29، 29، 30إشغال قسم 

  :القسم وھذا راجع إلى/تلمیذ 30مقارنة بالمعدل الوطني المقدر ب 

ü  عدد متوسط من السكان وبالتالي عدد متوسط من التالمیذ في أغلب ھذه البلدیات تضم
 .ھذه المرحلة

ü توازن بین عدد التالمیذ وعدد المؤسسات اإلبتدائیة على مستوى ھذه البلدیات. 
ü  توازن بین عدد التالمیذ وعدد األقسام المستعملة على مستوى المؤسسات اإلبتدائیة لھذه

 .بولةالبلدیات أدى إلى معدالت إشغال قسم مق
 :القسم/تلمیذ 20بلدیات معدل إشغال القسم بھا جید أقل من المعدل الوطني ب  •

القسم لكل /تلمیذ 20تتمثل في بلدیتي بني حمیدان ومسعود بوجریو وذلك بمعدل إشغال قسم 
  :القسم وھذا راجع إلى/تلمیذ 30وھو جید مقارنة بالمعدل الوطني المقدر ب  ،واحدة منھما

ü  تضمان عدد قلیل من السكان وبالتالي عدد قلیل من التالمیذ في ھذه ھاتان البلدیتان
 .المرحلة

ü توفر العدد الكافي من المؤسسات اإلبتدائیة مقارنة بعدد التالمیذ في ھاتین البلدیتین. 
ü فائض في عدد األقسام على مستوى المؤسسات اإلبتدائیة لھاتین البلدیتین.  
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 :1للتعلیم اإلبتدائي معدل التأطیر. ه    

تلمیذ یشرف على تدریسھم  99570تالمیذ التعلیم اإلبتدائي في والیة قسنطینة  دبلغ عد
معلم /تلمیذ 23وعلیھ بلغ معدل التأطیر  2015-2014معلم وذلك خالل الموسم الدراسي 4394
، أما على مستوى بلدیات الوالیة فنجد 2معلم/تلمیذ 23المعدل الوطني المقدر ب  یساويوھو 

  :نجد) 10(والخریطة رقم) 12(الجدول رقم نطالقا منإفتباین في ھذا المعدل 

  عبر البلدیات للتعلیم اإلبتدائي التأطیر تمعدال): 12( جدول رقم

  معدل التأطیر  عدد المعلمین  عدد التالمیذ  البلدیات
  23  1650  37897  قسنطینة
  25  1062  26696  الخروب

  23  143  3249  أوالد رحمون
  21  188  3929  عین السمارة
  20  179  3620  زیغود یوسف
  13  77  1030  بني حمیدان
  19  208  3909  عین أعبید
  21  104  2192  ابن بادیس

  24  387  9100  الحامة بوزیان
  23  218  4934  دیدوش مراد

  18  123  2174  ابن زیاد
  15  55  840  مسعود بوجریو

  23  4394  99570  المجموع
  23  المعدل الوطني للتأطیر

  2015-2014مدیریة التربیة لوالیة قسنطینة  إنجاز الطالب باإلعتماد على معطیات: المصدر

  

  

  

  

 

                                                             
  .عدد المعلمین في ھذا الطور  ÷عدد تالمیذ الطور اإلبتدائي = معدل التأطیر   1
  . 2015-2014مدیریة التربیة والتعلیم لوالیة قسنطینة   2



  

  

  

  

 ): (خريطة رقم
  

  

  والیة قسنطینة

  

  
  

  ش

  

  2015-2014إنجاز الطالب باإلعتماد على معطیات مدیریة التربیة والتعلیم لوالیة قسنطینة : المصدر
10

  

  للتعلیم اإلبتدائي عبر البلدیات التأطیرمعدالت 

  معلم/تلمیذ  24-25

18-23  

13-15  

  عین أعبید

زیغود یوسف

إبن بادیس

  مسعود بوجریو

  عین أعبید

أوالد رحمون

  بني حمیدان

إبن زیاد

الخروب

عین السمارة

حامة بوزیان

اددیدوش مر

قسنطینة
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 :معلم/تلمیذ 25إلى  24من  بلدیات معدل التأطیر بھا أعلى من المعدل الوطني •

معلم لكل واحدة /تلمیذ 24و 25بوزیان وذلك بمعدالت تأطیر تتمثل في بلدیتي الخروب والحامة 
  :معلم وھذا راجع إلى/تلمیذ 23منھما على الترتیب، وھي أعلى من المعدل الوطني المقدر ب 

ü لھاتین  بتدائیةالعدد الكبیر من التالمیذ مقارنة بعدد المعلمین على مستوى المؤسسات اإل
 .البلدیتین أدى إلى معدالت تأطیر عالیة

 23إلى  18بلدیات معدل التأطیر بھا مقبول یساوي او قریب من المعدل الوطني من  •
 :معلم/تلمیذ

زیغود  ،تتمثل في بلدیات قسنطینة، أوالد رحمون، دیدوش مراد، عین السمارة، ابن بادیس
 18و 19، 20، 21 ،21، 23، 23، 23 وذلك بمعدالت تأطیر ، عین أعبید وابن زیادیوسف
معلم لكل واحدة منھم على الترتیب، وھي معدالت مقبولة مقارنة بالمعدل الوطني المقدر /تلمیذ
  :وذلك راجع إلىمعلم /تلمیذ 23ب 

ü  توازن بین عدد التالمیذ وعدد المعلمین على مستوى المؤسسات اإلبتدائیة لھذه البلدیات
 .مقبولةأدى إلى معدالت تأطیر 

 :معلم/تلمیذ 15إلى  13بلدیات معدل التأطیر بھا  جید أقل من المعدل الوطني من  •

معلم لكل /تلمیذ 13و 15 وبني حمیدان وذلك بمعدالت تأطیر مسعود بوجریو تيتتمثل في بلدی
معلم وذلك /تلمیذ 23على الترتیب، وھي جیدة مقارنة بالمعدل الوطني المقدر ب  اواحدة منھم
  :راجع إلى

ü  توفر العدد الكافي من المعلمین مقارنة بعدد التالمیذ على مستوى المؤسسات اإلبتدائیة
 .أدى إلى معدالت تأطیر جیدة تینالبلدی اتھلھ
ü التحسین في معدالت التأطیر زیادة التوظیف في قطاع التربیة الوطنیة مما أدى إلى.  
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 :المؤسسات اإلكمالیة .2
 :توزیع المؤسسات اإلكمالیة عبر مجال الوالیة  . أ

قسم  2064قسم منھا  2195مؤسسة إكمالیة والتي تضم  132تحتوي والیة قسنطینة على 
، تنتشر ھذه المؤسسات اإلكمالیة على 2015-2014مستعمل وذلك خالل الموسم الدراسي 

 نطالقا منإفكامل إقلیم الوالیة إال أنھا تعرف تباینا في توزیعھا المجالي من بلدیة إلى أخرى 
  :نجد) 11(والخریطة رقم) 13(الجدول رقم

  عبر البلدیات اإلكمالیةتوزیع المؤسسات ): 13( ل رقمجدو

عدد المؤسسات   البلدیات
  اإلكمالیة

  عدد األقسام
  المستعملة  المجموع

  841  878  57  قسنطینة
  513  551  32  الخروب

  66  71  04  أوالد رحمون
  90  93  06  عین السمارة
  75  85  05  زیغود یوسف
  24  36  01  بني حمیدان
  71  71  04  عین أعبید
  47  47  03  ابن بادیس

  177  186  10  الحامة بوزیان
  96  111  06  دیدوش مراد

  44  45  03  ابن زیاد
  20  21  01  مسعود بوجریو

  2064  2195  132  المجموع
  2015-2014مدیریة التربیة لوالیة قسنطینة  إنجاز الطالب باإلعتماد على معطیات: المصدر
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مؤسسة  57ب تضمھ بلدیة قسنطینة من المؤسسات اإلكمالیة على مستوى الوالیةأكبر عدد 
قسم مستعمل، ویرجع ذلك لكونھا مركز الوالیة  841قسم منھا  878إكمالیة والتي تحتوي على 

وھي أكبر تجمع سكاني تضم عدد كبیر من السكان وبالتالي عدد كبیر من التالمیذ في ھذه 
 32بلدیة الخروب التي تضم  ، تلیھا مباشرةمن المؤسسات اإلكمالیةالمرحلة إستوجب عدد كبیر 

بلدیة الحامة بوزیان التي  ثمقسم مستعمل،  513قسم منھا  551مؤسسة إكمالیة تحتوي على 
قسم مستعمل، وھما بلدیتان  177قسم منھا  186مؤسسات إكمالیة والتي تحتوي على  10تضم 

لیة لكونھما مراكز دوائر تضمان عدد كبیر من السكان تضمان عدد معتبر من المؤسسات اإلكما
، وبالتالي عدد كبیر من التالمیذ في ھذه المرحلة إستوجب ھذا العدد من المؤسسات اإلكمالیة

 ثم نجد، لكل واحدة منھمامؤسسات إكمالیة  06وزیغود یوسف ب عین السمارة  تيبلدی تلیھم
قسم مستعمل، ثم بلدیتي  75قسم منھا  85ي مؤسسات إكمالیة تحتو 05بلدیة زیغود یوسف ب 

، فبلدیتي ابن بادیس وابن لكل واحدة منھما مؤسسات إكمالیة 04أوالد رحمون وعین أعبید ب
في حین أقل عدد من المؤسسات اإلكمالیة على مستوى  لكل بلدیة، مؤسسات إكمالیة 03زیاد ب 

عدد  بلدیة وھوسسة إكمالیة لكل مؤ 01الوالیة تضمھ بلدیتي مسعود بوجریو وبني حمیدان ب 
مھمشتان ذات  عن المركز تانبعید تانا بلدیملكونھیرجع وذلك  بباقي البلدیاتمقارنة  جدا قلیل

عدد قلیل من السكان وبالتالي عدد قلیل من التالمیذ في ھذه المرحلة  انتضم طابع ریفي
  .إستوجب عدد قلیل  من المؤسسات اإلكمالیة

أن توزیع المؤسسات اإلكمالیة عبر مجال والیة قسنطینة تكون عالیة في من خالل ما سبق نجد 
، في حین تقل كلما إتجھنا نحو األطراف وذلك لكونھا بلدیات بعیدة عن المركز تضم المركز

  .عدد قلیل من السكان وبالتالي عدد قلیل من التالمیذ إستوجب عدد قلیل من المؤسسات اإلكمالیة
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 :التعلیم المتوسط عبر البلدیات توزیع تالمیذ  . ب

وذلك خالل الموسم الدراسي  تلمیذ 65732في والیة قسنطینة  متوسطبلغ عدد تالمیذ الطور ال
مؤسسة إكمالیة، إال أنھم  132یتوزعون على كامل إقلیم الوالیة وذلك في  2015- 2014

) 14(الجدول رقم نطالقا منإفیعرفون تباینا في توزیعھم المجالي من بلدیة إلى أخرى 
  :نجد) 12(والخریطة رقم

  توزیع تالمیذ التعلیم المتوسط عبر البلدیات): 14( جدول رقم

  عدد التالمیذ  عدد المؤسسات اإلكمالیة  البلدیات
  25386  57  قسنطینة
  17368  32  الخروب

  1941  04  أوالد رحمون
  2654  06  عین السمارة
  2501  05  زیغود یوسف
  661  01  بني حمیدان
  2280  04  عین أعبید
  1410  03  ابن بادیس

  6236  10  الحامة بوزیان
  3292  06  دیدوش مراد

  1407  03  ابن زیاد
  596  01  مسعود بوجریو

  65732  132  المجموع
  2015-2014مدیریة التربیة لوالیة قسنطینة  إنجاز الطالب باإلعتماد على معطیات: المصدر
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عدد من التالمیذ على مستوى الوالیة في ھذه المرحلة تضمھ بلدیة قسنطینة وذلك ب أكبر 
مؤسسة إكمالیة، ویرجع ذلك لكونھا مركز الوالیة وأكبر تجمع  57تلمیذ موزعین على  25386

یة وبالتالي عدد كبیر من كمالسكاني تضم أكبر عدد من السكان وعدد كبیر من المؤسسات اإل
 6236تلمیذ و 17368باشرة بلدیتي الخروب ثم الحامة بوزیان واللتان تضمان التالمیذ، تلیھا م

مؤسسات إكمالیة على التوالي،  10مؤسسة إكمالیة و 32تلمیذ على الترتیب یتوزعون على 
وھما بلدیتان تضمان عدد كبیر من التالمیذ بعد بلدیة قسنطینة مباشرة وذلك ألنھما مراكز دوائر 

لسكان وعدد كبیر من المؤسسات اإلكمالیة وبالتالي عدد كبیر من تضمان عدد كبیر من ا
مؤسسات  06تلمیذ موزعین على  3292التالمیذ، ثم تأتي بعدھم بلدیة دیدوش مراد التي تضم 

زیغود  مؤسسات إكمالیة، ثم بلدیة 06تلمیذ في  2654إكمالیة، تلیھا بلدیة عین السمارة ب 
 04تلمیذ في  2280مالیة، فبلدیة عین أعبید ب مؤسسات إك 05تلمیذ في  2501یوسف ب

مؤسسات إكمالیة، في حین  04تلمیذ في  1941مؤسسات إكمالیة، ثم بلدیة أوالد رحمون ب 
نجد أقل عدد من التالمیذ في ھذه المرحلة تضمھ بلدیات ابن بادیس، ابن زیاد، بني حمیدان 

تیب، وھو عدد قلیل مقارنة تلمیذ على التر 596و 661و 1407و 1410ومسعود بوجریو ب 
بباقي البلدیات، وذلك یرجع لكونھا بلدیات بعیدة عن المركز تضم عدد قلیل من السكان وعدد 

  .قلیل من المؤسسات اإلكمالیة وبالتالي عدد قلیل من التالمیذ

من خالل ما سبق نجد أن توزیع تالمیذ التعلیم المتوسط عبر مجال والیة قسنطینة یكون عالي 
مركز في حین یقل كلما إتجھنا نحو األطراف، وذلك راجع إلرتفاع عدد السكان وعدد في ال

المؤسسات اإلكمالیة في المركز وبالتالي إرتفاع عدد التالمیذ فیھ في حین یقل في األطراف لقلة 
  .عدد السكان وعدد المؤسسات اإلكمالیة وبالتالي عدد قلیل من التالمیذ فیھا
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 :1سنة 14إلى  11للفئة من  التمدرسنسبة . ج    

بینما بلغ عدد األطفال في سن  ،تلمیذ 65732بلغ عدد تالمیذ الطور المتوسط في والیة قسنطینة 
 2015-2014طفل وذلك خالل الموسسم الدراسي  109995سنة  14إلى  11الدراسة لفئة من 

وھي على العموم نسبة  %59.76وعلیھ قدرت نسبة التمدرس لھذه الفئة في الوالیة ب 
 :نجد) 15(لكنھا تختلف من بلدیة إلى أخرى فإنطالقا من الجدول رقم  ،متوسطة

  سنة عبر البلدیات 14إلى  11توزیع نسبة التمدرس لفئة ): 15(جدول رقم 

عدد التالمیذ   البلدیات
  ) 14-11(المتمدرسین

عدد األطفال في سن 
  )14- 11(التمدرس 

  )%( نسبة التمدرس

  66.53  38157  25386  قسنطینة
  62.58  27753  17368  الخروب

  46.10  4210  1941  أوالد رحمون
  47.43  5596  2654  عین السمارة
  54.48  4591  2501  زیغود یوسف
  35.12  1882  661  بني حمیدان
  50.51  4514  2280  عین أعبید
  48.15  2928  1410  ابن بادیس

  57.05  10931  6236  الحامة بوزیان
  56.14  5864  3292  دیدوش مراد

  57.35  2453  1407  ابن زیاد
  53.41  1116  596  مسعود بوجریو

  59.76  109995  65732  المجموع
  2015-2014مدیریة التربیة لوالیة قسنطینة  إنجاز الطالب باإلعتماد على معطیات: المصدر

تلیھا  ،%66.53سجلت أعلى نسبة تمدرس على مستوى الوالیة في بلدیة قسنطینة وذلك ب 
فبلدیة الحامة بوزیان ب  ،%57.35ثم بلدیة ابن زیاد ب  ،%62.58مباشرة بلدیة الخروب ب 

تلیھم بلدیات دیدوش مراد، زیغود یوسف، مسعود بوجریو، عین أعبید، ابن بادیس،  ،57.05%
فیما سجلت  ،%46.10و %56.14عین السمارة، أوالد رحمون بنسب تمدرس تتراوح مابین 

فعلى العموم فإن النتائج المسجلة على  ،%35.12سبة في بلدیة بني حمیدان بنسبة تمدرس أقل ن
مستوى بلدیات الوالیة لھذه الفئة تظھر عدم بروز فوارق حادة على مستوى ھذا الطور بین 

إضافة إلى أنھا نتائج مقبولة تبین إستجابة السكان ووعیھم بضرورة التعلیم وأھمیة ھذا  ،البلدیات
  .اعالقط

                                                             
  . 100 ×) 14-11(عدد السكان في سن الدراسة  من  ÷عدد تالمیذ الطور المتوسط =نسبة التمدرس   1
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 :1في التعلیم المتوسط معدل إشغال القسم.د

مستعملة، یتوزع  2064قسم منھا  2195كمالیة تضم مؤسسة إ 132تحتوي والیة قسنطینة على 
وعلیھ بلغ معدل إشغال القسم  2015-2014تلمیذ وذلك خالل الموسم الدراسي  65732علیھا 

أما على مستوى  2القسم/تلمیذ 33القسم، وھو قریب من المعدل الوطني المقدر ب /تلمیذ 32
) 13(والخریطة رقم) 16(الجدول رقم نطالقا منإفبلدیات الوالیة فنجد تباین في ھذا المعدل 

  :نجد

  عبر البلدیات للتعلیم المتوسط إشغال القسم تمعدال): 16( جدول رقم

  معدل إشغال القسم  عدد األقسام  عدد التالمیذ  البلدیات
  30  841  25386  قسنطینة
  34  513  17368  الخروب

  29  66  1941  أوالد رحمون
  29  90  2654  عین السمارة
  33  75  2501  زیغود یوسف
  28  24  661  بني حمیدان
  32  71  2280  عین أعبید
  30  47  1410  ابن بادیس

  35  177  6236  الحامة بوزیان
  34  96  3292  دیدوش مراد

  32  44  1407  ابن زیاد
  30  20  596  مسعود بوجریو

  32  2064  65732  المجموع
  33  المعدل الوطني إلشغال القسم

  2015-2014مدیریة التربیة لوالیة قسنطینة  إنجاز الطالب باإلعتماد على معطیات: المصدر

  

  

  

  

 
                                                             

  .عدد األقسام في ھذا الطور  ÷عدد تالمیذ الطور المتوسط = معدل إشغال القسم   1
  . 2015-2014مدیریة التربیة والتعلیم لوالیة قسنطینة   2
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 :القسم/تلمیذ 35إلى  34من  بلدیات معدل إشغال القسم بھا أعلى من المعدل الوطني •

 34، 35الحامة بوزیان، الخروب ودیدوش مراد وذلك بمعدالت إشغال قسم تتمثل في بلدیات 
 33القسم لكل واحدة منھم على الترتیب، وھي أعلى من المعدل الوطني المقدر ب /تلمیذ 34و

  :القسم وھذا راجع إلى/تلمیذ

ü ھذه البلدیات تضم عدد كبیر من السكان وبالتالي عدد كبیر من التالمیذ في ھذه المرحلة. 
ü دم توازن بین عدد التالمیذ وعدد المؤسسات اإلكمالیة على مستوى ھذه البلدیاتع. 
ü  العدد الكبیر من التالمیذ مقارنة بعدد األقسام المستعملة على مستوى المؤسسات اإلكمالیة

 .لھذه البلدیات أدى إلى إرتفاع معدالت إشغال القسم بھا
إلى  28بلدیات معدل إشغال القسم بھا مقبول یساوي أو قریب من المعدل الوطني من  •

 :القسم/تلمیذ 33

، قسنطینة، ابن بادیس، مسعود ابن زیادوھي زیغود یوسف، عین أعبید،  بلدیاتال باقي تتمثل في
 ،32، 32، 33وذلك بمعدالت إشغال قسم  بوجریو، عین السمارة، أوالد رحمون وبني حمیدان

القسم لكل واحدة منھم على الترتیب، وھي مقبولة مقارنة /تلمیذ 28و 29، 29، 30، 30، 30
  :القسم وھذا راجع إلى/تلمیذ 33بالمعدل الوطني المقدر ب 

ü   ھذه البلدیات تضم عدد متوسط من السكان وبالتالي عدد متوسط من التالمیذ في أغلب
 .ھذه المرحلة

ü مؤسسات اإلكمالیة على مستوى ھذه البلدیاتتوازن بین عدد التالمیذ وعدد ال. 
ü  توازن بین عدد التالمیذ وعدد األقسام المستعملة على مستوى المؤسسات اإلكمالیة لھذه

 .البلدیات أدى إلى معدالت إشغال قسم مقبولة
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 :1للتعلیم المتوسط معدل التأطیر.ه

تلمیذ یشرف على تدریسھم  65732في والیة قسنطینة  المتوسطتالمیذ التعلیم  دبلغ عد
معلم /تلمیذ 16وعلیھ بلغ معدل التأطیر  2015-2014معلم وذلك خالل الموسم الدراسي 4136

، أما على مستوى بلدیات الوالیة فنجد 2معلم/تلمیذ 17وھو قریب من المعدل الوطني المقدر ب 
  :نجد) 14(والخریطة رقم) 17(الجدول رقم نطالقا منإفتباین في ھذا المعدل 

  عبر البلدیات للتعلیم المتوسط التأطیر تمعدال): 17( جدول رقم

  معدل التأطیر  عدد المعلمین  عدد التالمیذ  البلدیات
  15  1646  25386  قسنطینة
  16  1093  17368  الخروب

  16  123  1941  أوالد رحمون
  15  181  2654  عین السمارة
  16  155  2501  زیغود یوسف
  17  38  661  بني حمیدان
  17  136  2280  عین أعبید
  16  90  1410  ابن بادیس

  18  353  6236  الحامة بوزیان
  16  200  3292  دیدوش مراد

  17  83  1407  ابن زیاد
  16  38  596  مسعود بوجریو

  16  4136  65732  المجموع
  17  المعدل الوطني للتأطیر

  2015-2014مدیریة التربیة لوالیة قسنطینة  إنجاز الطالب باإلعتماد على معطیات: المصدر

  

  

  

  

  

                                                             
  .عدد المعلمین في ھذا الطور  ÷عدد تالمیذ الطور المتوسط = معدل التأطیر   1
  . 2015-2014یة التربیة والتعلیم لوالیة قسنطینة مدیر  2



  

  

  

  

 ): (خريطة رقم
 

 

  

  والیة قسنطینة

  

  
  

  ش

  

  2015-2014إنجاز الطالب باإلعتماد على معطیات مدیریة التربیة والتعلیم لوالیة قسنطینة : المصدر
14

  عبر البلدیات متوسطللتعلیم ال التأطیرمعدالت 

  معلم/تلمیذ 18

15-17 

  

إبن زیاد

الخروب

عین السمارة

حامة بوزیان

اددیدوش مر

قسنطینة

  عین أعبید

زیغود یوسف

إبن بادیس

  مسعود بوجریو

  عین أعبید

أوالد رحمون

  بني حمیدان
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 :معلم/تلمیذ 18ب  معدل التأطیر بھا أعلى من المعدل الوطني ةبلدی •

معلم وھو أعلى من المعدل الوطني /تلمیذ 18تتمثل في بلدیة الحامة بوزیان وذلك بمعدل تأطیر 
  :معلم وھذا راجع إلى/تلمیذ 17المقدر ب 

ü  العدد الكبیر من التالمیذ مقارنة بعدد المعلمین على مستوى المؤسسات اإلكمالیة لھاتھ
 .البلدیة

  17إلى  15بلدیات معدل التأطیر بھا مقبول یساوي أو قریب من المعدل الوطني من  •
  :معلم/تلمیذ

بني حمیدان، عین أعبید، ابن زیاد، الخروب، أوالد رحمون،  وھي بلدیاتال باقي تتمثل في
وذلك  ، قسنطینة وعین السمارةمسعود بوجریو ،زیغود یوسف، ابن بادیس، دیدوش مراد

معلم لكل واحدة /تلمیذ 15و 15، 16،  16، 16، 16، 16، 16، 17، 17، 17بمعدالت تأطیر 
معلم /تلمیذ 17عدل  الوطني المقدر ب منھم على الترتیب، وھي معدالت مقبولة مقارنة بالم

  :وھذا راجع إلى

ü  المؤسسات اإلكمالیة لھذه البلدیات توازن بین عدد التالمیذ و عدد المعلمین على مستوى
 .أدى إلى معدالت تأطیر مقبولة
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 :المؤسسات الثانویة .3
 :توزیع المؤسسات الثانویة عبر مجال الوالیة  . أ

قسم  1267قسم منھا  1341مؤسسة ثانویة بمجموع أقسام  60تحتوي والیة قسنطینة على 
، تنتشر ھذه المؤسسات الثانویة عبر كامل 2015-2014مستعمل وذلك خالل الموسم الدراسي 

الجدول نطالقا من إفإقلیم الوالیة إال أنھا تعرف تباینا في توزیعھا المجالي من بلدیة إلى أخرى 
  :نجد) 15(والخریطة رقم) 18(رقم

  ثانویة عبر البلدیاتالتوزیع المؤسسات ): 18( ل رقمجدو

عدد المؤسسات   البلدیات
  ثانویةلا

  عدد األقسام
  المستعملة  المجموع

  575  600  24  قسنطینة
  319  353  17  الخروب

  20  20  01  أوالد رحمون
  58  58  03  عین السمارة
  39  39  02  زیغود یوسف
  14  16  01  بني حمیدان
  37  37  02  عین أعبید
  18  19  01  ابن بادیس

  77  77  03  الحامة بوزیان
  74  83  04  دیدوش مراد

  22  22  01  ابن زیاد
  14  17  01  مسعود بوجریو

  1267  1341  60  المجموع
  2015-2014مدیریة التربیة لوالیة قسنطینة  إنجاز الطالب باإلعتماد على معطیات: المصدر

  

  

  

  

  

 



  

 
  

  

  

 ): (خريطة رقم

  

  والیة قسنطینة

  

  
  

  ش

  2015-2014إنجاز الطالب باإلعتماد على معطیات مدیریة التربیة والتعلیم لوالیة قسنطینة : المصدر

  توزیع المؤسسات الثانویة عبر البلدیات

15

  مؤسسة ثانویة  24

17  

01  

  عین أعبید

زیغود یوسف

إبن بادیس

مسعود بوجریو

أوالد رحمون

بني حمیدان

  الخروب

اددیدوش مر

عین السمارة

إبن زیاد
قسنطینة

حامة بوزیان
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مؤسسة  24ب  على مستوى الوالیة تضمھ بلدیة قسنطینة المؤسسات الثانویةأكبر عدد من 
 17بلدیة الخروب ب  تلیھا مباشرةقسم مستعمل،  575قسم منھا  600ثانویة والتي تضم 

ھاتان البلدیتان تضمان عدد ل، قسم مستعم 319قسم منھا  353مؤسسة ثانویة وبمجموع أقسام 
لكونھما بلدیتان تضمان عدد  راجع ة بباقي البلدیات وذلككبیر من المؤسسات الثانویة مقارن

ب عدد كبیر من كبیر من السكان وبالتالي عدد كبیر من التالمیذ في ھذه المرحلة إستوج
مؤسسات ثانویة بمجموع  04بلدیة دیدوش مراد التي تضم مباشرة  المؤسسات الثانویة، تلیھما

مؤسسات  03ي عین السمارة والحامة بوزیان ب بلدیتثم قسم مستعمل،  74قسم منھا  83أقسام 
بلدیتي لتأتي على الترتیب،  كلھا مستعملةقسم  77قسم و 58وبمجموع أقسام  لكل بلدیة ثانویة

في حین نجد أقل عدد من ، لكل واحدة منھما مؤسسات ثانویة 02زیغود یوسف وعین أعبید ب
بني حمیدان، إبن بادیس، إبن زیاد أوالد رحمون، المؤسسات الثانویة تضمھ كل من بلدیات 

بباقي البلدیات و عدد قلیل جدا مقارنة وھ مؤسسة ثانویة لكل بلدیة 01ب  ومسعود بوجریو
لكونھا بلدیات مھمشة ذات طابع ریفي یقل بھا السكان وبالتالي یقل بالدرجة األولى وذلك راجع 

  .المؤسسات الثانویةفیھا عدد التالمیذ في ھذه المرحلة إستوجب عدد قلیل جدا من 

من خالل ما سبق نجد أن توزیع المؤسسات الثانویة عبر مجال والیة قسنطینة تكون عالیة في 
المركز في حین تقل كلما إتجھنا نحو األطراف وذلك ألنھا بعیدة عن المركز تضم عدد قلیل من 

  .إستوجب عدد قلیل من المؤسسات الثانویة السكان وبالتالي عدد قلیل من التالمیذ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



2014/2015 التعلیمیة في والیة قسنطینة واقع التجھیزات: لثالفصل الثا  
 

 
 72 

 :توزیع تالمیذ التعلیم الثانوي عبر البلدیات  . ب

وذلك خالل الموسم الدراسي  تلمیذ 42252في والیة قسنطینة  ثانويبلغ عدد تالمیذ الطور ال
مؤسسة ثانویة، إال أنھم یعرفون  60یتوزعون على كامل إقلیم الوالیة وذلك في  2015- 2014

والخریطة ) 19(الجدول رقم نطالقا منإفتباینا في توزیعھم المجالي من بلدیة إلى أخرى 
  :نجد) 16(رقم

  البلدیاتتوزیع تالمیذ التعلیم الثانوي عبر ): 19( جدول رقم

  عدد التالمیذ  عدد المؤسسات الثانویة  البلدیات
  18039  24  قسنطینة
  11138  17  الخروب

  788  01  أوالد رحمون
  2028  03  عین السمارة
  1575  02  زیغود یوسف
  385  01  بني حمیدان
  1337  02  عین أعبید
  734  01  ابن بادیس

  2909  03  الحامة بوزیان
  2177  04  دیدوش مراد

  813  01  زیادابن 
  329  01  مسعود بوجریو

  42252  60  المجموع
  2015-2014مدیریة التربیة لوالیة قسنطینة  إنجاز الطالب باإلعتماد على معطیات: المصدر

  

  

  

  

  

  

 



  

 
  

  

  

 ): (خريطة رقم

  

  والیة قسنطینة
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  2015-2014إنجاز الطالب باإلعتماد على معطیات مدیریة التربیة والتعلیم لوالیة قسنطینة : المصدر

  توزیع تالمیذ التعلیم الثانوي عبر البلدیات

16

  تلمیذ  18039

11138  

329  

  عین أعبید

زیغود یوسف

إبن بادیس

مسعود بوجریو

أوالد رحمون

بني حمیدان

  الخروب

اددیدوش مر

عین السمارة

إبن زیاد

حامة بوزیان
قسنطینة
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أكبر عدد من التالمیذ على مستوى الوالیة في ھذه المرحلة تضمھ بلدیة قسنطینة وذلك ب 
مؤسسة ثانویة، ویرجع ذلك لكونھا مركز الوالیة وأكبر تجمع  24موزعین على تلمیذ  18039

من  سكاني تضم أكبر عدد من السكان وعدد كبیر من المؤسسات الثانویة وبالتالي عدد كبیر
مؤسسة ثانویة وھو  17تلمیذ موزعین عبر  11138ب  الخروب التالمیذ، تلیھا مباشرة بلدیة

مقارنة بباقي البلدیات ویرجع ذلك لكونھا بلدیة مجاورة لبلدیة  أیضا عدد كبیر من التالمیذ
قسنطینة وھي األخرى تحتوي على عدد كبیر من السكان وعدد كبیر من المؤسسات الثانویة 

 03تلمیذ في  2909 التي تضمالحامة بوزیان  تلیھما بلدیة وبالتالي عدد كبیر من التالمیذ،
ثم بلدیة  ،مؤسسات ثانویة 04تلمیذ في  2177ش مراد ب مؤسسات ثانویة، ثم تأتي بلدیة دیدو

تلمیذ في  1575مؤسسات ثانویة،  فبلدیة زیغود یوسف ب  03تلمیذ في  2028عین السمارة ب 
ابن زیاد،  ، في حین نجد أقل عدد من التالمیذ في ھذه المرحلة تضمھ بلدیاتمؤسسة ثانویة 02

 329و 385، 743، 788، 813بني حمیدان ومسعود بوجریو ب  ابن بادیس، أوالد رحمون،
لكونھا بلدیات بعیدة عن ذلك تلمیذ على الترتیب، وھو عدد قلیل مقارنة بباقي البلدیات، ویرجع 

المركز تضم عدد قلیل من السكان وعدد قلیل من المؤسسات الثانویة وبالتالي عدد قلیل من 
  .التالمیذ

یع تالمیذ التعلیم الثانوي عبر مجال والیة قسنطینة یكون عالي في من خالل ما سبق نجد أن توز
المركز في حین یقل كلما إتجھنا نحو األطراف، وذلك راجع إلرتفاع عدد السكان وعدد 

في المركز وبالتالي إرتفاع عدد التالمیذ فیھ في حین یقل في األطراف لقلة  الثانویةالمؤسسات 
  .وبالتالي عدد قلیل من التالمیذ فیھا نویةثاعدد السكان وعدد المؤسسات ال
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  :1سنة 17إلى  15للفئة من  نسبة التمدرس. ج   

بینما بلغ عدد األطفال في سن  ،تلمیذ 42252بلغ عدد تالمیذ الطور الثانوي في والیة قسنطینة 
 2015-2014طفل وذلك خالل الموسسم الدراسي  100590سنة  17إلى  15الدراسة لفئة من 

لكنھا  ،وھي على العموم نسبة مقبولة %42وعلیھ قدرت نسبة التمدرس لھذه الفئة في الوالیة ب 
 :نجد) 20(تختلف من بلدیة إلى أخرى فإنطالقا من الجدول رقم 

  سنة عبر البلدیات 17إلى  15توزیع نسبة التمدرس لفئة ): 20(م جدول رق

عدد التالمیذ   البلدیات
  ) 17-15(المتمدرسین

عدد األطفال في سن 
  )17- 15(التمدرس 

  )%( نسبة التمدرس

  46.48  38810  18039  قسنطینة
  42.42  26256  11138  الخروب

  31.92  2469  788  أوالد رحمون
  46.65  4347  2028  عین السمارة
  40.93  3848  1575  زیغود یوسف
  23.92  1609  385  بني حمیدان
  38.95  3433  1337  عین أعبید
  29.97  2449  734  ابن بادیس

  32.28  9012  2909  الحامة بوزیان
  41.73  5217  2177  دیدوش مراد

  40.10  2027  813  ابن زیاد
  29.56  1113  329  مسعود بوجریو

  42.00  100590  42252  المجموع
  2015-2014مدیریة التربیة لوالیة قسنطینة  إنجاز الطالب باإلعتماد على معطیات: المصدر

تلیھا  ،%46.56سجلت أعلى نسبة تمدرس على مستوى الوالیة في بلدیة عین السمارة وذلك ب 
فبلدیة دیدوش مراد  ،%42.42ثم بلدیة الخروب ب  ،%46.48مباشرة بلدیة قسنطینة ب 

ثم تأتي  ،%40.10فبلدیة ابن زیاد ب  ،%40.93تلیھم بلدیة زیغود یوسف ب  ،41.73%
عود بوجریو بنسب تمدرس بلدیات عین أعبید، الحامة بوزیان، أوالد رحمون، ابن بادیس ومس

فیما سجلت أقل نسبة في بلدیة بني حمیدان بنسبة تمدرس  ،%29.65و %38.95بین تتراوح ما
على مستوى بلدیات الوالیة لھذه الفئة أظھرت تائج المسجلة فعلى العموم فإن الن ،23.92%

إذ یرتبط ھذا التباین أساسا في التوزیع المجالي للمؤسسات التعلیمیة  ،تباین بین ھذه البلدیات
   .فأغلبھا یتركز في المراكز الرئیسیة ویقل عددھا في المراكز الثانویة

                                                             
  . 100 ×) 17-15(عدد السكان في سن الدراسة  من  ÷عدد تالمیذ الطور الثانوي =نسبة التمدرس   1
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 :1في التعلیم الثانوي معدل إشغال القسم.د

مستعملة، یتوزع  1267قسم منھا  1341ثانویة تضم مؤسسة  60تحتوي والیة قسنطینة على 
وعلیھ بلغ معدل إشغال القسم  2015-2014تلمیذ وذلك خالل الموسم الدراسي  42252علیھا 

أما على مستوى  2القسم/تلمیذ 34القسم، وھو قریب من المعدل الوطني المقدر ب /تلمیذ 33
) 17(والخریطة رقم) 21(رقم نطالقا من الجدولإفجد تباین في ھذا المعدل بلدیات الوالیة فن

  :نجد

  عبر البلدیات للتعلیم الثانوي إشغال القسم تمعدال): 21( جدول رقم

  معدل إشغال القسم  عدد األقسام  عدد التالمیذ  البلدیات
  31  575  18039  قسنطینة
  35  319  11138  الخروب

  39  20  788  أوالد رحمون
  35  58  2028  السمارة عین

  40  39  1575  زیغود یوسف
  28  14  385  بني حمیدان
  36  37  1337  عین أعبید
  41  18  734  ابن بادیس

  38  77  2909  الحامة بوزیان
  29  74  2177  دیدوش مراد

  37  22  813  ابن زیاد
  24  14  329  مسعود بوجریو

  33  1267  42252  المجموع
  34  المعدل الوطني إلشغال القسم

  2015-2014مدیریة التربیة لوالیة قسنطینة  إنجاز الطالب باإلعتماد على معطیات: المصدر

  

  

  

  

 
                                                             

  .عدد األقسام في ھذا الطور  ÷عدد تالمیذ الطور الثانوي = معدل إشغال القسم   1
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   ): (خريطة رقم

  والیة قسنطینة

  

  
  

  ش

  

  2015-2014إنجاز الطالب باإلعتماد على معطیات مدیریة التربیة والتعلیم لوالیة قسنطینة : المصدر
17

  عبر البلدیات ثانويللتعلیم ال إشغال القسممعدالت 

  القسم/تلمیذ  35-41

28-31  

24  

  عین أعبید

زیغود یوسف

إبن بادیس

  مسعود بوجریو

  عین أعبید

أوالد رحمون

  بني حمیدان

إبن زیاد

الخروب

حامة بوزیان

اددیدوش مر

عین السمارة

قسنطینة
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 :القسم/تلمیذ 41إلى  35من  بلدیات معدل إشغال القسم بھا أعلى من المعدل الوطني •

زیاد، عین تتمثل في بلدیات ابن بادیس، زیغود یوسف، أوالد رحمون، الحامة بوزیان، ابن 
 35، 36، 37، 38، 39، 40، 41أعبید، الخروب وعین السمارة وذلك بمعدالت إشغال قسم 

 34القسم لكل واحدة منھم على الترتیب، وھي أعلى من المعدل الوطني المقدر ب /تلمیذ 35و
  :القسم وذلك راجع إلى/تلمیذ

ü  ھذه البلدیات فأعلبھا عدم توازن بین عدد التالمیذ وعدد المؤسسات الثانویة على مستوى
 .مؤسسة ثانویة وھو عدد قلیل جدا 01یضم 

ü  العدد الكبیر من التالمیذ مقارنة بعدد األقسام المستعملة على مستوى المؤسسات الثانویة
 .لھذه البلدیات أدى إلى إرتفاع معدالت إشغال القسم بھا

  31إلى  28 من من المعدل الوطني مقبول قریبمعدل إشغال القسم بھا  اتبلدی •
 :القسم/تلمیذ

  28و 29، 31إشغال قسم  التوذلك بمعد ، دیدوش مراد وبني حمیدانقسنطینة اتتتمثل في بلدی
 34مقارنة بالمعدل الوطني المقدر ب  ةمقبول ي، وھلكل واحدة منھم على الترتیب القسم/تلمیذ
  :القسم وذلك راجع إلى/تلمیذ

ü  اتالثانویة على مستوى ھذه البلدیتوازن في عدد التالمیذ وعدد المؤسسات. 
ü عدد التالمیذ وعدد األقسام المستعملة على مستوى المؤسسات الثانویة لھذه  توازن بین

 .البلدیات أدى إلى معدل إشغال قسم مقبول
  :القسم/تلمیذ  24ب  من المعدل الوطني جید أقلمعدل إشغال القسم بھا  ةبلدی •

مقارنة  و جید، وھالقسم/تلمیذ 24إشغال قسم  لمعدمسعود بوجریو وذلك ب تتمثل في بلدیة
  :القسم وذلك راجع إلى/تلمیذ 34بالمعدل الوطني المقدر ب 

ü تضم عدد قلیل من السكان وبالتالي عدد قلیل من التالمیذ في ھذه المرحلة ةھذه البلدی. 
ü ةتوفر العدد الكافي من المؤسسات الثانویة مقارنة بعدد التالمیذ في ھذه البلدی. 
ü ةفائض في عدد األقسام على مستوى المؤسسات الثانویة لھاتھ البلدی.  
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 :1للتعلیم الثانوي معدل التأطیر.ه

تلمیذ یشرف على تدریسھم  42252في والیة قسنطینة  الثانويتالمیذ التعلیم  دبلغ عد
 15وعلیھ بلغ معدل التأطیر  2015-2014وذلك خالل الموسم الدراسي  أستاذ2855
، أما على مستوى بلدیات 2أستاذ/تلمیذ 16وھو قریب من المعدل الوطني المقدر ب  أستاذ/تلمیذ

  :نجد) 18(والخریطة رقم) 22(الجدول رقم نطالقا منإفالوالیة فنجد تباین في ھذا المعدل 

  عبر البلدیات للتعلیم الثانوي التأطیر تمعدال): 22( جدول رقم

  معدل التأطیر  عدد األساتذة  عدد التالمیذ  البلدیات
  15  1220  18039  قسنطینة
  16  714  11138  الخروب

  14  56  788  أوالد رحمون
  14  146  2028  عین السمارة
  15  108  1575  زیغود یوسف
  12  31  385  بني حمیدان
  15  88  1337  عین أعبید
  16  47  743  ابن بادیس

  15  192  2909  الحامة بوزیان
  13  169  2177  دیدوش مراد

  15  54  813  ابن زیاد
  11  30  329  مسعود بوجریو

  15  2855  42252  المجموع
  16  المعدل الوطني للتأطیر

  2015-2014مدیریة التربیة لوالیة قسنطینة  إنجاز الطالب باإلعتماد على معطیات: المصدر
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 ): (خريطة رقم

  

  والیة قسنطینة

  

  
  

  ش

  

  2015-2014إنجاز الطالب باإلعتماد على معطیات مدیریة التربیة والتعلیم لوالیة قسنطینة : المصدر
18

  عبر البلدیات ثانويللتعلیم ال التأطیرمعدالت 

  أستاذ/تلمیذ 13-16

11-12 

  

  عین أعبید

زیغود یوسف

إبن بادیس

  مسعود بوجریو

  عین أعبید

أوالد رحمون

  بني حمیدان

إبن زیاد

الخروب

عین السمارة

حامة بوزیان

اددیدوش مر

قسنطینة
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 16إلى  13من  من المعدل الوطني یساوي أو قریببھا  التأطیربلدیات معدل  •
 :أستاذ/تلمیذ

، عین أعبید، الحامة بوزیانتتمثل في بلدیات الخروب، ابن بادیس، قسنطینة، زیغود یوسف، 
،  15، 15، 16، 16الت تأطیر وذلك بمعد ، أوالد رحمون، عین السمارة، دیدوش مرادابن زیاد
ة مقارنة أستاذ لكل واحدة منھم على الترتیب، وھي مقبول/تلمیذ 13و 14، 14، 15،15،15

  :أستاذ وذلك راجع إلى/تلمیذ 16بالمعدل الوطني المقدر ب 

ü  توازن بین عدد التالمیذ وعدد األساتذة على مستوى المؤسسات الثانویة لھذه البلدیات
 .أدى إلى معدالت تأطیر مقبولة

 :أستاذ/تلمیذ 12إلى  11من  من المعدل الوطني جیدة أقلبھا  التأطیربلدیات معدل  •

أستاذ لكل /تلمیذ 11و 12 مسعود بوجریو وذلك بمعدالت تأطیربني حمیدان و تيبلدیتتمثل في 
أستاذ وذلك /تلمیذ 16على الترتیب، وھي جیدة مقارنة بالمعدل الوطني المقدر ب  اواحدة منھم
  :راجع إلى

ü  توفر العدد الكافي من األساتذة مقارنة بعدد التالمیذ على مستوى المؤسسات الثانویة
 .أدى إلى معدالت تأطیر جیدة تینالبلدی اتینلھ
ü زیادة التوظیف في قطاع التربیة الوطنیة مما أدى إلى التحسین في معدالت التأطیر.  
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  التجھیزات التعلیمیة في التعلیم العالي: ثانیا

 :المتواجدة على مستوى الوالیة تعلیم العاليمؤسسات ال .1

مؤسسات كبرى للتعلیم العالي، كل مؤسسة مستقلة عن األخرى  08على تحتوي والیة قسنطینة 
، بمجموع عدد مقاعد ومدرسة تحضیریة مدارس علیا 03،جامعات  04وھي متمثلة أساسا في 

، وبدورھا ھذه  2015-2014مقعد وذلك خالل الموسم الدراسي  97364بیداغوجیة 
  :نجد) 23(طالقا من الجدول رقمالمؤسسات تضم مجموعة من الكلیات و المعاھد المختلفة فإن

  :مؤسسات التعلیم العالي المتواجدة على مستوى والیة قسنطینة): 22( جدول رقم

عدد المقاعد   الكلیات والمعاھد  مؤسسات التعلیم العالي
  البیداغوجیة

  
  
  
  

  1جامعة قسنطینة 

  كلیة اآلداب واللغات
  كلیة علوم الطبیعة والحیاة

  كلیة الحقوق
  التكنولوجیةكلیة العلوم 

  كلیة العلوم الدقیقة
  كلیة علوم االرض
  معھد علوم البیطرة

معھد التغذیة والتغذي والتكنولوجیات 
  الزراعیة

  
  
  
  

31964  

  
  
  
  

  2جامعة قسنطینة 

كلیة العلوم اإلقتصادیة والعلوم 
  التجاریة وعلوم التسییر

كلیة التكنولوجیات الحدیثة للمعلومات 
  واإلتصال

  وعلوم التربیةكلیة علوم النفس 
  كلیة العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة

  معھد علم المكتبات والتوثیق
معھد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة 

  والریاضیة

  
  
  
  

17000  

  
  
  

  3جامعة قسنطینة 

  كلیة الھندسة المعماریة والتعمیر
  كلیة ھندسة الطرائق الصیدالنیة

  كلیة الطب
  كلیة علوم اإلعالم واإلتصال

  العلوم السیاسیةكلیة 
  كلیة الفنون والثقافة

  معھد التقنیات الحضریة

  
  
  

31500  
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  جامعة األمیر عبد القادر

  كلیة أصول الدین
  كلیة اآلداب والحضارة اإلسالمیة

  كلیة الشریعة واإلقتصاد

  
4000  

  4500  /  المدرسة العلیا لألساتذة
  4000  /  المدرسة العلیا للبیوتكنولوجیا

المتعددة المدرسة العلیا 
  التقنیات

/  4000  

المدرسة التحضیریة في 
العلوم اإلقتصادیة والتجاریة 

  علوم التسییر

  
/  

  
400  

  97364  المجموع
إنجاز الطالب باإلعتماد على معطیات مكاتب اإلحصاء لمؤسسات التعلیم العالي : المصدر

  2015-2014لوالیة قسنطینة 

كلیات ومعھدین وبعدد مقاعد  06التي تضم  1ھاتھ المؤسسات متمثلة في جامعة قسنطینة 
كلیات ومعھدین وبعدد  04التي تضم  2مقعد، إضافة إلى جامعة قسنطینة  31964بیداغوجیة 

كلیات ومعھد وبعدد  06التي تضم  3مقعد، كذلك جامعة قسنطینة  17000مقاعد بیداغوجیة 
كلیات وبعدد مقاعد  03م مقعد، جامعة األمیر عبد القادر التي تض 31500مقاعد بیداغوجیة 

مقعد، إضافة إلى المدارس العلیا المتمثلة في المدرسة العلیا لألساتذة،  4000بیداغوجیة 
المدرسة العلیا للبیوتكنولوجیا والمدرسة العلیا المتعددة التقنیات والتي تحتوي على مقاعد 

ك المدرسة وكذل مقعد لكل واحدة منھم على الترتیب، 4000و 4000، 4500بیداغوجیة 
 مقعد بیداغوجي، 400التحضیریة في العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر والتي تضم 

فعلى العموم فإن ھاتھ المعطیات تبین أن والیة قسنطینة تحتوي على مؤسسات تعلیم عالي 
  .كبرى وبعدد مقاعد بیداغوجیة معتبرة

 :1في التعلیم العالي معدل شغل المقاعد البیداغوجیة .2

طالب یتوزعون  80136بلغ عدد الطلبة المسجلین في مؤسسات التعلیم العالي لوالیة قسنطینة 
مقعد بیداغوجي وذلك خالل الموسم  97364مؤسسات كبرى والتي خصصت لھم  08على 

مقعد /طالب 0.82وعلیھ بلغ المعدل الوالئي لشغل المقاعد البیداغوجیة  2015-2014الدراسي 
وھو جید، أما فیما یخص معدل شغل المقاعد البیداغوجیة على مستوى كل مؤسسة فھو یختلف 

 :نجد) 24(من مؤسسة إلى أخرى فإنطالقا من الجدول رقم

  

                                                             
  .عدد المقاعد البیداغوجیة ÷عدد طلبة أطوار التعلیم العالي = معدل شغل المقاعد البیداغوجیة   1
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  :نصیب الطلبة من المقاعد البیداغوجیة): 24( جدول رقم

عدد المقاعد   عدد الطلبة  مؤسسات التعلیم العالي
  البیداغوجیة

معدل إشغال المقاعد 
  البیداغوجیة

  1.19  31964  37953  1جامعة قسنطینة 
  0.99  17000  16867  2جامعة قسنطینة 
  0.50  31500  15866  3جامعة قسنطینة 

  1.19  4000  4780  جامعة األمیر عبد القادر
  0.92  4500  4143  المدرسة العلیا لألساتذة

المدرسة العلیا 
  للبیوتكنولوجیا

106  4000  0.03  

المدرسة العلیا المتعددة 
  التقنیات

118  4000  0.03  

المدرسة التحضیریة في 
العلوم اإلقتصادیة 

  والتجاریة علوم التسییر

  
303  

  
400  

  
0.76  

  0.82  97364  80136  المجموع
إنجاز الطالب باإلعتماد على معطیات مكاتب اإلحصاق لمؤسسات التعلیم العالي : المصدر

  2015-2014لوالیة قسنطینة 

o مؤسسات تعلیم عالي معدل إشغال المقاعد البیداغوجیة فیھا یفوق المقعد: 

مقعد لكل /طالب 1.19وجامعة األمیر عبد القادر وذلك بمعدل  1تتمثل في جامعة قسنطینة 
منھما، وذلك راجع لكونھما جامعتان قدیمتا النشأة لھما مكانتھما على المستوى الوطني  واحدة

  .أدى إلى إرتفاع عدد الطلبة فیھما وبالتالي إرتفاع معدل إشغال المقاعد البیداغوجیة

o  من المقعد یقارب مقبولمؤسسات تعلیم عالي معدل إشغال المقاعد البیداغوجیة فیھا: 

والمدرسة التحضیریة في العلوم  لألساتذة االمدرسة العلی، 2تتمثل في جامعة قسنطینة 
مقعد لكل /طالب 0.76و 0.92، 0.99وذلك بمعدالت اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر 

  .على الترتیب وھو مقبول مواحدة منھم

o ن المقعدمؤسسات تعلیم عالي معدل إشغال المقاعد البیداغوجیة فیھا جید أقل م: 

والمدرسة العلیا للبیوتكنولوجیا والمدرسة العلیا المتعددة التقنیات  3تتمثل في جامعة قسنطینة 
مقعد، ھاتھ المؤسسات حدیثة النشأة إذ نجد المدرسة /طالب 0.03و 0.03، 0.50وذلك بمعدالت 

منعدم العلیا للبیوتكنولوجیا والمدرسة العلیا المتعددة التقنیات معدل إشغال المقعد فیھا شبھ 
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ویرجع ذلك لكونھما إفتتحتا ھذا العام، تحتویان على عدد قلیل من الطلبة مقارنة بعدد المقاعد 
  .البیداغوجیة فیھما وكلھم سنة أولى أدى غلى الحصول على ھاتھ المعدالت

 :1تعلیم العاليللمعدل التأطیر .3

طالب یشرف  80136بلغ عدد الطلبة المسجلین في مؤسسات التعلیم العالي لوالیة قسنطینة 
وعلیھ بلغ معدل التأطیر  2015-2014أستاذ وذلك خالل الموسم الدراسي  3652على تأطیرھم 

، أما فیما یخص 2أستاذ/ طالب 30أستاذ وھو جید مقارنة بالمعدل الوطني المقدر ب / طالب 22
الجدول معدل التأطیر على مستوى كل مؤسسة فھو یختلف من مؤسسة إلى أخرى فإنطالقا من 

  :نجد) 25(رقم

  :التعلیم العالي عبر مؤسسات التأطیر تمعدال): 25( جدول رقم

  معدل التأطیر  عدد األساتذة  عدد الطلبة  مؤسسات التعلیم العالي
  23  1649  37953  1جامعة قسنطینة 
  29  582  16867  2جامعة قسنطینة 
  20  774  15866  3جامعة قسنطینة 

  19  257  4780  جامعة األمیر عبد القادر
  13  320  4143  المدرسة العلیا لألساتذة

المدرسة العلیا 
  للبیوتكنولوجیا

106  20  05  

المدرسة العلیا المتعددة 
  التقنیات

118  22  05  

المدرسة التحضیریة في 
العلوم اإلقتصادیة 

  والتجاریة علوم التسییر

  
303  

  
28  

  
11  

  22  3652  80136  المجموع
  30  المعدل الوطني للتأطیر

إنجاز الطالب باإلعتماد على معطیات مكاتب اإلحصاء لمؤسسات التعلیم العالي : المصدر
  2015-2014لوالیة قسنطینة 

  

  

                                                             
  .عدد األساتذة  ÷أطوار التعلیم العالي  عدد طلبة= معدل التأطیر   1
  . 2015-2014،  1مكتب اإلحصاء لجامعة قسنطینة   2
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o مؤسسة تعلیم عالي معدل التأطیر فیھا مقبول قریب  من المعدل الوطني: 

أستاذ وھو مقبول مقارنة بالمعدل /طالب 29وذلك بمعدل تأطیر  2تتمثل في جامعة قسنطینة 
  :أستاذ وھذا راجع إلى/طالب 30الوطني المقدر ب 

ü توازن بین عدد الطلبة وعدد األساتذة على مستوى ھاتھ الجامعة. 
o مؤسسات تعلیم عالي معدل التأطیر فیھا جید أقل  من المعدل الوطني: 

، جامعة األمیر عبد 3، جامعة قسنطینة 1تتمثل في باقي المؤسسات وھي جامعة قسنطینة 
المدرسة التحضیریة في العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم  المدرسة العلیا لألساتذة، القادر،

، 23المدرسة العلیا للبیوتكنولوجیا والمدرسة العلیا المتعددة التقنیات بمعدالت تأطیر  التسییر،
أستاذ على الترتیب وھي معدالت جیدة مقارنة بالمعدل /طالب 05، 05 ،13،11، 19، 20

  :أستاذ وذلك راجع إلى/طالب 30مقدر ب الوطني ال

ü توفر العدد الكافي من األساتذة مقارنة بعدد الطلبة. 
ü زیادة التوظیف في قطاع التعلیم العالي مما أدى إلى التحسین في معدالت التأطیر. 
ü  أغلب ھذه المؤسسات حدیثة النشأة تضم عدد قلیل من الطلبة المتفوقین ذوي المعدالت

 .دالت تأطیر جیدةأدى إلى معالجیدة 
 :اإلقامات الجامعیة .4

سریر،  32462نظریة إقامة جامعیة بمجموع طاقة إستیعاب  21تحتوي والیة قسنطینة على 
وعلیھ نجد أن طاقة  2015- 2014طالب مقیم وذلك خالل الموسم الدراسي  38900إستقبلت 

اإلستیعاب الحقیقیة اإلجمالیة لإلقامات على مستوى الوالیة أكبر من طاقة إستیعابھا النظریة ما 
أما فیما یخص طاقة  ،یدل على وجود عجز على مستوى اإلقامات المتواجدة في ھاتھ الوالیة

ارنة بالنظریة على مستوى كل إقامة فھو یختلف من إقامة جامعیة إلى اإلستیعاب الحقیقیة مق
 :نجد) 03(والشكل رقم) 26(أخرى فإنطالقا من الجدول رقم
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  :طاقة اإلستیعاب النظریة والحقیقیة لإلقامات الجامعیة للوالیة): 26(جدول رقم 

  اإلیواء  الجنس  اإلقامات الجامعیة
  الحقیقیةالسعة   السعة النظریة

  4073  1992  إناث  عائشة أم المؤمنین
  1673  1750  ذكور  محمود منتوري

  3450  2030  إناث  نحاس نبیل
  2510  1600  ذكور  1971 نوفمبر 8

  1127  1500  ذكور  1زواغي سلیمان
  1095  1500  ذكور  2زواغي سلیمان

  2873  2000  إناث  1علي منجلي
  2750  2000  إناث  2علي منجلي
  2500  2000  إناث  3علي منجلي
  1500  2000  ذكور  4علي منجلي

  1968  1000  إناث  اللة فاطمة نسومر
  2000  2000  إناث  1عین الباي
  1900  2000  ذكور  2عین الباي
  2120  2000  إناث  3عین الباي
  1500  2000  ذكور  4عین الباي
  1976  2000  إناث  5عین الباي

  743  500  ذكور  اإلقامة الجامعیة الخروب
  200  250  ذكور  مسكن 140الجامعیة  اإلقامة

  90  90  إناث  إبن بادیس
  252  250  ذكور  رقان الزواوي

  2600  2000  إناث  محمد الصدیق بن یحي
  38900  32462  /  المجموع

مدیریات الخدمات الجامعیة وسط، الخروب، إنجاز الطالب باإلعتماد على معطیات : المصدر
  2015-2014لوالیة قسنطینة  عین الباي
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  :طاقة اإلستیعاب النظریة والحقیقیة لإلقامات الجامعیة للوالیة): 03(شكل رقم

  

مدیریات الخدمات الجامعیة وسط، الخروب، إنجاز الطالب باإلعتماد على معطیات : المصدر
  2015-2014لوالیة قسنطینة  عین الباي

 :النظریةإقامات جامعیة طاقة إستیعابھا الحقیقیة أكبر من طاقة إستیعابھا  •

، محمد الصدیق بن 2، علي منجلي1تتمثل في عائشة أم المؤمنین، نحاس نبیل، علي منجلي
،اللة فاطمة نسومرواإلقامة الجامعیة 3، عین الباي3، علي منجلي1971نوفمبر8یحي، 

الخروب وھي إقامات جامعیة تعاني من عجز نظرا لما تحتویھ من مقیمین مقارنة بطاقتھا 
  .النظریة

 :من طاقة إستیعابھا النظریة قلأ تساوي أو جامعیة طاقة إستیعابھا الحقیقیة إقامات •

، 2، زواغي سلیمان1محمود منتوري، زواغي سلیمان: تتمثل في باقي اإلقامات الجامعیة وھي
 140، اإلقامة الجامعیة 5، عین الباي4، عین الباي2، عین الباي1، عین الباي4علي منجلي

بھا مقبول نظرا لما تحتویھ من  اإلیواء الزواوي وھي إقامات جامعیةمسكن، إبن بادیس ورقان 
  .مقیمین مقارنة بطاقتھا النظریة

على العموم فإن النتائج المسجلة على مستوى اإلقامات الجامعیة المتواجدة على مستوى الوالیة 
انة مؤسسات وھذا یعكس مك ،تبین الكم الكبیر من الطلبة المقیمین والقادمین من خارج الوالیة

والیة على المستوى الوطني، كما أنھا تبین وجود ضغط كبیر على مستوى لالتعلیم العالي ل
 3بعض اإلقامات في إنتظار إفتتاح باقي اإلقامات المتواجدة على مستوى جامعة قسنطینة

  .من أجل تخفیف الضغط والقضاء على ھذا العجزإقامة  14والمتمثلة في 
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  :الفصل خالصة

 60مؤسسة إكمالیة،  132مؤسسة إبتدائیة،  377(مؤسسة تعلیمیة  568والیة قسنطینة تضم 
في عدد موزعة عبر كامل مجالھا مع وجود تباین ) مؤسسات تعلیم عالي 08و  ةمؤسسة ثانوی

فھي تكثر في المركز في حین تقل كلما إتجھنا نحو  ،ھذه المؤسسات من بلدیة إلى أخرى
، فكلما زاد عدد السكان زاد عدد المؤسسات التعلیمیة ،یع السكاناألطراف وھي مرتبطة بتوز

وبالتالي ھناك عالقة طردیة بین توزیع  وكلما زاد عدد المؤسسات التعلیمیة زاد عدد السكان،
المؤسسات التعلیمیة وعددھا مع توزیع السكان وعددھم عبر مجال الوالیة، ویعكس ھذا التوزیع 

ة عبر بلدیات الوالیة درجة التغطیة الجیدة لھذه التجھیزات ومدى المجالي للتجھیزات التعلیمی
تلبیتھا لحاجیات سكان الوالیة بالرغم من تواجد بعض المشاكل في بعض بلدیاتھا من حیث 

  .معدالت إشغال القسم ومعدالت التأطیر بھا والعجز المتواجد لدى بعض اإلقامات الجامعیة فیھا



 البلدیات وتصنیف التعلیمیة المؤسسات تقییم: رابعالالفصل 
  التعلیمیة التجھیزات مستوى حسب

 

  تقییم المؤسسات التعلیمیة في والیة قسنطینة: أوال

 تصنیف البلدیات حسب مستوى التجھیزات التعلیمیة: ثانیا
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 التعلیمیة التجھیزات

2014/2015  

 

 
 90 

  :تمھید

بعد دراسة واقع التجھیزات التعلیمیة بوالیة قسنطینة ومعرفة وضعھا الراھن ومدى إرتباطھا 
وذلك من خالل نتائج  ھذا الفصل بتقییم ھاتھ التجھیزاتسنقوم في  ،بالسكان وتلبیتھا لحاجیاتھم

للوصول إلى المؤسسات التي تتوفر  ،المیداني المعتمدة على نتائج اإلستمارات المیدانیةالبحث 
 كما ،على مختلف التجھیزات والھیاكل الضروریة واألخرى التي تنعدم فیھا والمستوى بھا

سنقوم بتصنیف البلدیات حسب مستوى تجھیزاتھا التعلیمیة والوصول إلى البلدیات األضعف 
  .تجھیزا حسنتجھیزا واأل
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  تقییم المؤسسات التعلیمیة: أوال

تقییم المؤسسات التعلیمیة لوالیة قسنطینة على إستمارة میدانیة موجھة لتالمیذ وطلبة  إعتمدنا في
ھاتھ المؤسسات، والتي تضم مجموعة من األسئلة عن مختلف الھیاكل والتجھیزات التي تتوفر 

إستمارة وذلك حسب العدد اإلجمالي  568، حیث قمنا بتوزیع )أنظر الملحق(علیھا مؤسساتھم 
ومن خاللھا ) إستمارة لكل مؤسسة تعلیمیة(تعلیمیة التي تضمھا والیة قسنطینة للمؤسسات ال

تعرفنا على عدد المؤسسات التي تتوفر على مختلف التجھیزات، وعدد المؤسسات التي تنعدم 
: فئات من حیث 3إلى  مستوى تجھیزات ھاتھ المؤسسات فیھا ھاتھ التجھیزات، كما صنفنا

یة التجھیزات، توفرھا على العدد الكافي من ھاتھ التجھیزات، مستوى الخدمة المقدمة، نوع
اإلحساس بالراحة أثناء إستعمالھا والتواجد بھا وتواجد متطلباتھم فیھا، وھاتھ الفئات تتمثل في 

توفر كل المؤشرات المذكورة سابقا یعني مستوى (ذات المستوى الجید، المتوسط والسيء 
أما توفر البعض وإنعدام البعض  ،أغلبھا یعني مستواه سيءوإنعدام  ،التجھیز أو الھیكل جید

  ).مستوى متوسط أنھ ذو اآلخر فیعني

  :المؤسسات اإلبتدائیة.1

باإلعتماد على أجوبة تالمیذ  ینوالمنجز) 28(رقم و) 27(رقمولین من خالل نتائج الجد
 موزعة عبر بلدیاتھا مؤسسة إبتدائیة 377ومن بین  ،المؤسسات اإلبتدائیة على مستوى الوالیة

  :نجد

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  توفر المؤسسات اإلبتدائیة على الھیاكل والتجھیزات): 27(جدول رقم      
  

  البلدیات
المساحات الخضراء   النقل المدرسي  قاعة العالج  المطعم  المكتبة  اإلعالم اآللي

  وأماكن الراحة
  المجموع  ال  نعم  المجموع  ال  نعم  المجموع  ال  نعم  المجموع  ال  نعم  المجموع  ال  نعم  المجموع  ال  نعم

  138  76  62  138  129  9  138  122  16  138  30  108  138  112  26  138  126  12  قسنطینة
  77  41  36  77  71  6  77  68  9  77  13  64  77  59  18  77  69  8  الخروب
أوالد 
  رحمون

0  15  15  2  13  15  15  0  15  1  14  15  1  14  15  8  7  15  

عین 
  السمارة

1  16  17  9  8  17  16  1  17  2  15  17  2  15  17  10  7  17  

زیغود 
  یوسف

0  16  16  3  13  16  16  0  16  1  15  16  1  15  16  9  7  16  

بني 
  حمیدان

0  10  10  1  9  10  10  0  10  0  10  10  1  9  10  5  5  10  

  20  10  10  20  18  2  20  19  1  20  0  20  20  24  6  20  20  0  عین أعبید
  12  7  5  12  11  1  12  11  1  12  0  12  12  10  2  12  11  1  ابن بادیس
الحامة 
  بوزیان

5  27  32  11  21  32  31  1  32  6  26  32  4  28  32  16  16  32  

دیدوش 
  مراد

1  18  19  9  10  19  19  0  19  2  17  19  2  17  19  10  9  19  

  14  6  8  14  13  1  14  14  0  14  0  14  14  13  1  14  14  0  إبن زیاد
مسعود 
  بوجریو

0  7  7  1  6  7  7  0  7  0  7  7  1  6  7  4  3  7  

  377  194  183  377  346  31  377  338  39  377  45  332  377  288  89  377  349  28  المجموع
  2015-2014إنجاز الطالب باإلعتماد على نتائج التحقیق المیداني : المصدر

  



  مستوى ھیاكل وتجھیزات المؤسسات اإلبتدائیة): 28(جدول رقم  
  

  البلدیات
المساحات الخضراء   النقل المدرسي  قاعة العالج  المطعم  المكتبة  اإلعالم اآللي

  وأماكن الراحة
  المجموع  سیئة  متوسطة  جیدة  المجموع  سيء  متوسط  جید  المجموع  سیئة  متوسطة  جیدة  المجموع  سيء  متوسط  جید  المجموع  سیئة  متوسطة  جیدة  المجموع  سیئة  متوسطة  جیدة

  62  5  39  18  9  2  6  1  16  6  8  2  108  22  61  25  26  0  20  6  12  2  8  2  قسنطینة
  36  4  20  12  6  2  3  1  9  4  4  1  64  19  24  21  18  0  13  5  8  1  6  1  الخروب
أوالد 
  رحمون

0  0  0  0  0  2  0  2  0  7  8  15  0  0  1  1  0  1  0  1  1  5  2  8  

عین 
  السمارة

0  1  0  1  2  6  1  9  1  12  3  16  1  1  0  2  0  2  0  2  4  5  1  10  

زیغود 
  یوسف

0  0  0  0  1  2  0  3  1  12  3  16  0  0  1  1  0  1  0  1  3  4  2  9  

بني 
  حمیدان

0  0  0  0  0  0  1  1  0  5  5  10  0  0  0  0  0  0  1  1  1  2  2  5  

عین 
  أعبید

0  0  0  0  1  3  2  6  1  13  6  20  0  0  1  1  0  1  1  2  2  6  2  10  

ابن 
  بادیس

0  0  1  1  0  2  0  2  0  5  7  12  0  0  1  1  0  0  1  1  1  2  2  5  

الحامة 
  بوزیان

0  4  1  5  2  7  2  11  2  22  7  31  1  3  2  6  1  2  1  4  5  9  2  16  

دیدوش 
  مراد

0  1  0  1  2  5  2  9  2  12  5  19  0  1  1  2  0  2  0  2  4  5  1  10  

  8  2  5  1  1  0  1  0  0  0  0  0  14  3  11  0  1  0  1  0  0  0  0  0  ابن زیاد
مسعود 
  بوجریو

0  0  0  0  0  0  1  1  0  2  5  7  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  2  4  

  183  27  103  53  31  9  19  3  39  17  17  5  332  93  186  53  89  9  61  19  28  5  20  3  المجموع
  2015-2014إنجاز الطالب باإلعتماد على نتائج التحقیق المیداني : المصدر
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o 28  مؤسسة  349تتوفرعلى قاعة إعالم آلي أما الباقي والمتمثلة في مؤسسة إبتدائیة
ومنھ فإن أغلب المؤسسات اإلبتدائیة  ،إبتدائیة فینعدم فیھا ھذا النوع من التجھیز

 فإنأما المتوفرة علیھا  ،المتواجدة على مستوى الوالیة تفتقر لوجود قاعة اإلعالم اآللي
تلیھا مباشرة بلدیة الخروب  ،مؤسسة إبتدائیة 12أكبر عدد منھا تضمھ بلدیة قسنطینة ب 

فدیدوش مراد وعین  ،مؤسسات إبتدائیة 5ثم الحامة بوزیان ب  ،مؤسسات إبتدائیة 8ب 
في حین باقي البلدیات تنعدم ،  السمارة وابن بادیس بمؤسسة إبتدائیة لكل واحدة

ومتوسطة  ،مؤسسات إبتدائیة 3أما المستوى بھا فھو جید في  ،مؤسساتھا اإلبتدائیة علیھا
المؤسسات  ومنھ فإن أغلب ،مؤسسات إبتدائیة 5بینما سیئة في  ،مؤسسة إبتدائیة 20في 
من حیث  دائیة المتوفرة على اإلعالم اآللي ذات مستوى متوسط مقبول على العموماإلبت

تلیھا  ،مؤسسات إبتدائیة 8وأن أكبر عدد منھا تضمھ بلدیة قسنطینة ب  ،ھذا التجھیز
 ،مؤسسات إبتدائیة 4ثم بلدیة الحامة بوزیان ب  ،مؤسسات إبتدائیة 6بلدیة الخروب ب 

 .ارة بمؤسسة إبتدائیة لكل واحدة منھما فبلدیتي دیدوش مراد وعین السم
o 89  مؤسسة إبتدائیة فینعدم  288مؤسسة إبتدائیة تتوفرعلى مكتبة أما الباقي والمتمثلة في

ومنھ فإن أغلب المؤسسات اإلبتدائیة المتواجدة على مستوى  ،فیھا ھذا النوع من الھیاكل
أما المتوفرة علیھا فإن أكبر عدد منھا تضمھ بلدیة قسنطینة  ،الوالیة تفتقر لوجود مكتبة

ثم الحامة  ،إبتدائیة ةمؤسس 18تلیھا مباشرة بلدیة الخروب ب  ،مؤسسة إبتدائیة 26ب 
مؤسسات إبتدائیة  9فدیدوش مراد وعین السمارة ب  ،مؤسسة إبتدائیة 11بوزیان ب 
إلى  3ثم باقي البلدیات األخرى ب  ،مؤسسات إبتدائیة 6لتأتي عین أعبید ب  ،لكل واحدة

 61ومتوسطة في  ،مؤسسة إبتدائیة 19أما المستوى بھا فھو جید في  ،إبتدائیة ةمؤسس
ومنھ فإن أغلب المؤسسات  ،مؤسسات إبتدائیة 9بینما سیئة في  ،مؤسسة إبتدائیة

ذات مستوى متوسط مقبول على العموم من حیث ھذا  المكتبةاإلبتدائیة المتوفرة على 
تلیھا بلدیة  ،مؤسسة إبتدائیة 20وأن أكبر عدد منھا تضمھ بلدیة قسنطینة ب  ،الھیكل

فبلدیتي  ،مؤسسات إبتدائیة 7ثم بلدیة الحامة بوزیان ب  ،مؤسسة إبتدائیة 13الخروب ب 
 ،مؤسسات إبتدائیة لكل واحدة منھما على الترتیب 5و 6عین السمارة ودیدوش مراد ب 

 .إلى مؤسسة إبتدائیة 3ب ثم تأتي باقي البلدیات 
o 332  مؤسسة إبتدائیة فینعدم  45مؤسسة إبتدائیة تتوفرعلى مطعم أما الباقي والمتمثلة في

ومنھ فإن أغلب المؤسسات اإلبتدائیة المتواجدة على مستوى  ،فیھا ھذا النوع من الھیاكل
دیة قسنطینة ب أما المتوفرة علیھ فإن أكبر عدد منھا تضمھ بل ،الوالیة تفتقر لوجود مطعم

ثم الحامة  ،إبتدائیة ةمؤسس 64تلیھا مباشرة بلدیة الخروب ب  ،مؤسسة إبتدائیة 108
ب  دیدوش مرادثم  ،مؤسسة إبتدائیة 20عین أعبید ب ف ،مؤسسة إبتدائیة 31بوزیان ب 

 ،إبتدائیة لكل واحدة ةمؤسس 16ب  وزیغود یوسف عین السمارة ثم ،مؤسسة إبتدائیة 19
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 7إلى  12ثم باقي البلدیات األخرى ب  ،إبتدائیة ةمؤسس 15ب  رحمونأوالد لتأتي 
 186ومتوسط في  ،مؤسسة إبتدائیة 53أما المستوى بھا فھو جید في  ،إبتدائیة اتمؤسس

ومنھ فإن أغلب المؤسسات  ،إبتدائیة ةمؤسس 93في  ءبینما سي ،مؤسسة إبتدائیة
مقبول على العموم من حیث ھذا  ذات مستوى متوسط المطعماإلبتدائیة المتوفرة على 

تلیھا بلدیة  ،مؤسسة إبتدائیة 61وأن أكبر عدد منھا تضمھ بلدیة قسنطینة ب  ،الھیكل
ثم عین  ،إبتدائیة ةمؤسس 22ثم بلدیة الحامة بوزیان ب  ،مؤسسة إبتدائیة 24الخروب ب 

ب  وزیغود یوسف عین السمارة ودیدوش مراد اتفبلدی ،مؤسسة إبتدائیة 13 أعبید ب
 إلى  11ثم تأتي باقي البلدیات ب  ،إبتدائیة لكل واحدة منھم على الترتیب ةمؤسس 12

 .تینإبتدائی تینمؤسس
o 39  مؤسسة إبتدائیة  338مؤسسة إبتدائیة تتوفرعلى قاعة عالج أما الباقي والمتمثلة في

دة على ومنھ فإن أغلب المؤسسات اإلبتدائیة المتواج ،فینعدم فیھا ھذا النوع من التجھیز
أما المتوفرة علیھا فإن أكبر عدد منھا تضمھ  ،مستوى الوالیة تفتقر لوجود قاعة العالج

مؤسسات  9تلیھا مباشرة بلدیة الخروب ب  ،مؤسسة إبتدائیة 16بلدیة قسنطینة ب 
دیتي دیدوش مراد وعین السمارة  ثم بل ،إبتدائیة اتمؤسس 6ثم الحامة بوزیان ب  ،إبتدائیة

في  ،ثم تأتي باقي البلدیات األخرى بمؤسسة إبتدائیة ،لكل واحدة تینائیإبتد تینمؤسسب
 ،حین بلدیات ابن زیاد وبني حمیدان ومسعود بوجریو تنعدم مؤسساتھا اإلبتدائیة علیھا

 ،مؤسسة إبتدائیة 17ومتوسطة في  ،إبتدائیة اتمؤسس 5أما المستوى بھا فھو جید في 
ومنھ فإن أغلب المؤسسات اإلبتدائیة المتوفرة على قاعة  ،أخرى 17بینما سیئة في 

وأن أكبر عدد منھا تضمھ  ،العالج ذات مستوى متوسط إلى سيء من حیث ھذا التجھیز
ثم  ،مؤسسة إبتدائیة 24تلیھا بلدیة الخروب ب  ،مؤسسة إبتدائیة 61بلدیة قسنطینة ب 

 ،مؤسسة إبتدائیة  13ید بثم عین أعب ،إبتدائیة ةمؤسس 22بلدیة الحامة بوزیان ب 
مؤسسة إبتدائیة لكل واحدة  12فبلدیات عین السمارة ودیدوش مراد وزیغود یوسف ب 

 .تینإبتدائی تینإلى مؤسس 11ثم تأتي باقي البلدیات ب  ،منھم
o 31  مؤسسة  346مؤسسة إبتدائیة تتوفرعلى النقل المدرسي أما الباقي والمتمثلة في

ومنھ فإن أغلب المؤسسات اإلبتدائیة  ،لنوع من التجھیزإبتدائیة فینعدم فیھا ھذا ا
أما المتوفرة علیھ فإن أكبر  ،المتواجدة على مستوى الوالیة تفتقر لوجود النقل المدرسي

 6تلیھا مباشرة بلدیة الخروب ب  ،مؤسسات إبتدائیة 9عدد منھا تضمھ بلدیة قسنطینة ب 
مراد وعین  فدیدوش ،إبتدائیة مؤسسات 4ثم الحامة بوزیان ب  ،مؤسسات إبتدائیة

لتأتي باقي البلدیات األخرى  ،لكل واحدة تینإبتدائی تینمؤسسالسمارة وعین أعبید ب
 ،مؤسسات إبتدائیة 3أما المستوى بھ فھو جید في  ،بمؤسسة إبتدائیة لكل واحدة منھم

 ومنھ فإن أغلب ،مؤسسات إبتدائیة 9بینما سيء في  ،مؤسسة إبتدائیة 19ومتوسط في 
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المؤسسات اإلبتدائیة المتوفرة على النقل المدرسي ذات مستوى متوسط مقبول على 
مؤسسات  6وأن أكبر عدد منھا تضمھ بلدیة قسنطینة ب  ،العموم من حیث ھذا التجھیز

ثم بلدیات الحامة بوزیان وعین  ،مؤسسات إبتدائیة 3تلیھا بلدیة الخروب ب  ،إبتدائیة
ثم تأتي باقي البلدیات  ،لكل واحدة منھم  تینإبتدائی تینالسمارة ودیدوش مراد بمؤسس

 .بمؤسسة إبتدائیة
o 183  مؤسسة إبتدائیة تتوفرعلى مساحات خضراء وأماكن الراحة أما الباقي والمتمثلة

ومنھ فإن ما یقارب النصف  ،مؤسسة إبتدائیة فینعدم فیھا ھذا النوع من التجھیز 194في 
ة على مستوى الوالیة تفتقر لوجود المساحات من  المؤسسات اإلبتدائیة المتواجد

وأن أكبر عدد منھا تضمھ بلدیة  ،الخضراء وأماكن الراحة والمتبقیة تتوفر علیھا
ثم  ،مؤسسة إبتدائیة 36تلیھا مباشرة بلدیة الخروب ب  ،مؤسسة إبتدائیة 62قسنطینة ب 

 10ین أعبید ب فدیدوش مراد وعین السمارة وع ،مؤسسة إبتدائیة 16الحامة بوزیان ب 
ثم باقي  ،مؤسسات إبتدائیة 9لتأتي بلدیة زیغود یوسف ب  ،مؤسسات إبتدائیة لكل واحدة

 53أما المستوى بھا فھو جید في  ،مؤسسات إبتدائیة 4إلى  8البلدیات األخرى ب 
مؤسسات  27بینما سیئة في  ،مؤسسة إبتدائیة 103ومتوسطة في  ،مؤسسة إبتدائیة

المساحات الخضراء وأماكن أغلب المؤسسات اإلبتدائیة المتوفرة على ومنھ فإن  ،إبتدائیة
وأن أكبر عدد  ،تجھیزذات مستوى متوسط مقبول على العموم من حیث ھذا ال الراحة

مؤسسة  20تلیھا بلدیة الخروب ب  ،مؤسسة إبتدائیة 39منھا تضمھ بلدیة قسنطینة ب 
 6ثم بلدیة عین أعبید ب  ،تدائیةمؤسسات إب 9ثم بلدیة الحامة بوزیان ب  ،إبتدائیة

 5ب  وابن زیاد وأوالد رحمون عین السمارة ودیدوش مراد اتفبلدی ،مؤسسات إبتدائیة
 .مؤسسة إبتدائیة إلى 4ثم تأتي باقي البلدیات ب  ،مؤسسات إبتدائیة لكل واحدة منھم

الوالیة تفتقر إلى من خالل ما سبق نجد أن أغلب المؤسسات اإلبتدائیة المتواجدة على مستوى 
وأن المتوفرة على بعضھا أغلبھا ذات مستوى  ،معظم الھیاكل والتجھیزات ماعدا المطعم

وھي تتواجد في المؤسسات اإلبتدائیة لبلدیات مركز الوالیة في حین  ،متوسط ومقبول عموما
  .تقل لتنعدم كلما إتجھنا نحو األطراف

  :المؤسسات اإلكمالیة. 2

والمنجزین باإلعتماد على أجوبة تالمیذ ) 30(و رقم) 29(لین رقممن خالل نتائج الجدو
مؤسسة إكمالیة موزعة عبر بلدیاتھا  132ومن بین  ،المؤسسات اإلكمالیة على مستوى الوالیة

  :نجد

  



  على الھیاكل والتجھیزات كمالیةتوفر المؤسسات اإل): 29(جدول رقم      
  

  البلدیات
المساحات الخضراء   النقل المدرسي  قاعة العالج  المطعم  المكتبة  اإلعالم اآللي

  الراحةوأماكن 
  المجموع  ال  نعم  المجموع  ال  نعم  المجموع  ال  نعم  المجموع  ال  نعم  المجموع  ال  نعم  المجموع  ال  نعم

  57  24  33  57  41  6  57  35  22  57  49  8  57  23  34  57  40  17  قسنطینة
  32  12  20  32  28  4  32  20  12  32  29  3  32  17  15  32  4  28  الخروب
أوالد 
  رحمون

4  0  4  2  2  4  3  1  4  0  4  4  0  4  4  3  1  4  

عین 
  السمارة

5  1  6  4  2  6  2  4  6  2  4  6  1  5  6  4  2  6  

زیغود 
  یوسف

5  0  5  3  2  5  2  3  5  1  4  5  0  5  5  3  2  5  

بني 
  حمیدان

0  1  1  1  0  1  1  0  1  0  1  1  0  1  1  1  0  1  

  4  2  2  4  3  1  4  3  1  4  2  2  4  4  0  4  1  3  عین أعبید
  3  2  1  3  3  0  3  3  0  3  2  1  3  3  0  3  11  2  ابن بادیس
الحامة 
  بوزیان

6  4  10  3  10  10  6  4  10  3  7  10  2  8  10  6  4  10  

دیدوش 
  مراد

5  1  6  2  6  6  2  4  6  2  4  6  1  5  6  4  2  6  

  3  1  2  3  3  0  3  2  1  3  1  2  3  3  1  3  3  0  إبن زیاد
مسعود 
  بوجریو

1  0  1  0  1  1  1  0  1  0  1  1  0  1  1  0  1  1  

  132  53  79  132  117  15  132  88  44  132  97  33  132  67  65  132  56  76  المجموع
  2015-2014إنجاز الطالب باإلعتماد على نتائج التحقیق المیداني : المصدر



  مستوى ھیاكل وتجھیزات المؤسسات اإلكمالیة): 30(جدول رقم  
  

  البلدیات
المساحات الخضراء   النقل المدرسي  قاعة العالج  المطعم  المكتبة  اإلعالم اآللي

  وأماكن الراحة
  المجموع  سیئة  متوسطة  جیدة  المجموع  سيء  متوسط  جید  المجموع  سیئة  متوسطة  جیدة  المجموع  سيء  متوسط  جید  المجموع  سیئة  متوسطة  جیدة  المجموع  سیئة  متوسطة  جیدة

  33  1  26  6  6  4  1  1  22  9  12  1  8  1  2  5  34  0  13  21  17  7  5  5  قسنطینة
  20  1  15  4  4  2  1  1  12  3  8  1  3  0  1  2  15  0  6  9  28  10  10  8  الخروب
أوالد 
  رحمون

0  2  2  4  0  2  0  2  1  2  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  3  

عین 
  السمارة

1  1  3  5  3  1  0  4  1  1  0  2  0  2  0  2  0  0  1  1  1  3  0  4  

زیغود 
  یوسف

1  1  3  5  2  1  0  3  1  1  0  2  0  1  0  1  0  0  0  0  0  3  0  3  

بني 
  حمیدان

0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  

عین 
  أعبید

1  0  2  3  0  0  0  0  1  1  0  2  0  1  0  1  0  0  1  1  0  2  0  2  

ابن 
  بادیس

0  1  1  2  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  

الحامة 
  بوزیان

1  2  3  6  3  0  0  3  2  2  2  6  0  2  1  3  0  0  2  2  2  3  1  6  

دیدوش 
  مراد

1  2  2  5  2  0  0  2  1  1  0  2  0  2  0  2  0  0  1  1  1  3  0  4  

  2  0  2  0  0  0  0  0  1  1  0  0  2  0  2  2  1  0  1  0  0  0  0  0  ابن زیاد
مسعود 
  بوجریو

0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

  79  3  62  14  15  11  2  2  44  14  28  2  33  5  14  14  65  0  25  40  76  34  24  18  المجموع
  2015-2014إنجاز الطالب باإلعتماد على نتائج التحقیق المیداني : المصدر
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o 76  مؤسسة  56تتوفرعلى قاعة إعالم آلي أما الباقي والمتمثلة في  إكمالیةمؤسسة
 كمالیةومنھ فإن أغلب المؤسسات اإل ،فینعدم فیھا ھذا النوع من التجھیز كمالیةإ

أكبر عدد منھا تضمھ و ،قاعة اإلعالم اآللي تتوفر علىالمتواجدة على مستوى الوالیة 
 ةمؤسس 17ب  قسنطینةبلدیة  تلیھا مباشرة ،كمالیةمؤسسة إ 28ب  الخروببلدیة 

زیغود فدیدوش مراد وعین السمارة و ،إكمالیةمؤسسات  6ثم الحامة بوزیان ب  ،كمالیةإ
 ،إلى مؤسسة إكمالیة 4 لتأتي باقي البلدیات ب لكل واحدة، كمالیةإ اتمؤسس 5 بیوسف 

أما المستوى بھا  ،علیھا كمالیةتنعدم مؤسساتھا اإل بلدیتي إبن زیاد وبني حمیدانفي حین 
 34بینما سیئة في  ،كمالیةمؤسسة إ 24ومتوسطة في  ،كمالیةإ ةمؤسس 18فھو جید في 

المتوفرة على اإلعالم اآللي ذات  كمالیةومنھ فإن أغلب المؤسسات اإل ،كمالیةإ ةمؤسس
 10ب  الخروبوأن أكبر عدد منھا تضمھ بلدیة  ،من حیث ھذا التجھیز سيءمستوى 

الحامة بوزیان  اتثم بلدی ،كمالیةمؤسسات إ 7ب  قسنطینةتلیھا بلدیة  ،كمالیةمؤسسات إ
ثم بلدیات دیدوش  ،كمالیة لكل واحدة منھمإ اتمؤسس 3 وعین السمارة ب زیغود یوسف

فبلدیتي ابن  ،لكل واحدة منھما تینإكمالی تینمراد وعین أعبید وأوالد رحمون بمؤسس
 . بمؤسسة إكمالیة لكل واحدة منھما بادیس ومسعود بوجریو

o 65 فینعدم  إكمالیةمؤسسة  67تتوفرعلى مكتبة أما الباقي والمتمثلة في  كمالیةمؤسسة إ
 كمالیةالمؤسسات اإل ما یقارب النصف منومنھ فإن  ،فیھا ھذا النوع من الھیاكل

ن أكبر وأ ،یھاعل المتبقیة فتتوفرأما  ،المتواجدة على مستوى الوالیة تفتقر لوجود مكتبة
تلیھا مباشرة بلدیة الخروب ب  ،كمالیةمؤسسة إ 34عدد منھا تضمھ بلدیة قسنطینة ب 

الحامة وزیغود یوسف ف ،كمالیةإ اتمؤسس 4ب عین السمارة ثم  ،كمالیةإ ةمؤسس 15
 إلى 2لتأتي باقي البلدیات األخرى ب  ،لكل واحدة كمالیةمؤسسات إ 3ب  بوزیان

عین أعبید ابن بادیس في حین تنعدم في المؤسسات اإلكمالیة لبلدیات  ،كمالیةمؤسسة إ
 25ومتوسطة في  ،كمالیةمؤسسة إ 40أما المستوى بھا فھو جید في  ،ومسعود بوجریو

ذات مستوى  المكتبةالمتوفرة على  كمالیةومنھ فإن أغلب المؤسسات اإل ،أخرىمؤسسة 
مؤسسة  21ضمھ بلدیة قسنطینة ب وأن أكبر عدد منھا ت ،من حیث ھذا الھیكل جید

وعین  الحامة بوزیان تيثم بلدی ،كمالیةإ اتمؤسس 9تلیھا بلدیة الخروب ب  ،كمالیةإ
ودیدوش مراد  زیغود یوسففبلدیتي  ،اكمالیة لكل واحدة منھممؤسسات إ 3ب السمارة 

لكل  كمالیةمؤسسة إثم تأتي باقي البلدیات ب ،لكل واحدة منھما كمالیةمؤسسات إ  2ب 
 .واحدة

o 33 فینعدم  كمالیةمؤسسة إ 97تتوفرعلى مطعم أما الباقي والمتمثلة في  كمالیةإ ةمؤسس
المتواجدة على مستوى كمالیة ومنھ فإن أغلب المؤسسات اإل ،فیھا ھذا النوع من الھیاكل
أما المتوفرة علیھ فإن أكبر عدد منھا تضمھ بلدیة قسنطینة ب  ،الوالیة تفتقر لوجود مطعم
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 بلدیتي ثم ،كمالیةمؤسسات إ 6ب  حامة بوزیانتلیھا مباشرة بلدیة ال ،إكمالیة اتمؤسس 8
باقي البلدیات ف ،كمالیة لكل واحدة منھماإ اتمؤسس 3ب  وأوالد رحمون خروبال

 ،كمالیةمؤسسة إ 14أما المستوى بھا فھو جید في  ،إكمالیة ةإلى مؤسس 2األخرى ب 
ومنھ فإن أغلب  ،كمالیةإ اتمؤسس 5بینما سيء في  ،أخرىمؤسسة  14ومتوسط في 
من حیث ھذا  جید إلى متوسطالمتوفرة على المطعم ذات مستوى  كمالیةالمؤسسات اإل

 الخروب الحامة بوزیان اتتلیھا بلدی ،وأن أكبر عدد منھا تضمھ بلدیة قسنطینة ،الھیكل
 .البلدیات األخرى ثم باقي البلدیات ،وابن زیاد

o 44 كمالیةمؤسسة إ 88تتوفرعلى قاعة عالج أما الباقي والمتمثلة في  كمالیةمؤسسة إ 
المتواجدة على  كمالیةومنھ فإن أغلب المؤسسات اإل ،فینعدم فیھا ھذا النوع من التجھیز

أما المتوفرة علیھا فإن أكبر عدد منھا تضمھ  ،مستوى الوالیة تفتقر لوجود قاعة العالج
 ةمؤسس 12تلیھا مباشرة بلدیة الخروب ب  ،مالیةكمؤسسة إ 22بلدیة قسنطینة ب 

دیتي دیدوش مراد وعین السمارة  ثم بل ،إكمالیة اتمؤسس 3ثم الحامة بوزیان ب  ،كمالیةإ
في  ،كمالیةثم تأتي باقي البلدیات األخرى بمؤسسة إ ،لكل واحدة تینكمالیإ تینمؤسسب

بوجریو تنعدم مؤسساتھا ومسعود ابن بادیس وبني حمیدان و أوالد رحمونحین بلدیات 
 28ومتوسطة في  ،تینإكمالی تینأما المستوى بھا فھو جید في مؤسس ،علیھا كمالیةاإل

المتوفرة  كمالیةومنھ فإن أغلب المؤسسات اإل ،أخرى 28بینما سیئة في  ،كمالیةمؤسسة إ
وأن أكبر عدد منھا  ،من حیث ھذا التجھیز مقبولعلى قاعة العالج ذات مستوى متوسط 

 اتمؤسس 8تلیھا بلدیة الخروب ب  ،كمالیةمؤسسة إ 12تضمھ بلدیة قسنطینة ب 
لكل  تینكمالیإ تینبمؤسسودیدوش مراد وعین السمارة الحامة بوزیان  اتثم بلدی ،كمالیةإ

 .كمالیة لكل واحدةمؤسسة إثم تأتي باقي البلدیات ب ،واحدة منھم
o 15 مؤسسة  117لنقل المدرسي أما الباقي والمتمثلة في تتوفرعلى ا كمالیةمؤسسة إ

 كمالیةومنھ فإن أغلب المؤسسات اإل ،فینعدم فیھا ھذا النوع من التجھیز كمالیةإ
أما المتوفرة علیھ فإن أكبر  ،المتواجدة على مستوى الوالیة تفتقر لوجود النقل المدرسي

 4تلیھا مباشرة بلدیة الخروب ب  ،كمالیةمؤسسات إ 6عدد منھا تضمھ بلدیة قسنطینة ب 
لتأتي باقي البلدیات األخرى  ،تینكمالیإ تینمؤسسثم الحامة بوزیان ب ،إكمالیةمؤسسات 
في حین ینعدم في المؤسسات اإلكمالیة لبلدیات زیغود  ،لكل واحدة منھم كمالیةبمؤسسة إ

ى بھ فھو أما المستو ،أوالد رحمون وابن زیاد ،مسعود بوجریو ،بني حمیدان ،یوسف
 ةمؤسس 11بینما سيء في  تینأخر مؤسستینومتوسط في  ،تینكمالیإ تینجید في مؤسس

المتوفرة على النقل المدرسي ذات مستوى  اإلكمالیةومنھ فإن أغلب المؤسسات  ،إكمالیة
مؤسسات  4وأن أكبر عدد منھا تضمھ بلدیة قسنطینة ب  ،من حیث ھذا التجھیز سيء
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 ،تین لكل واحدة منھماكمالیإ تینب مؤسس والحامة بوزیان لخروبا تيتلیھا بلدی ،كمالیةإ
 .كمالیةثم باقي البلدیات بمؤسسة إ

o 79 تتوفرعلى مساحات خضراء وأماكن الراحة أما الباقي والمتمثلة في  كمالیةمؤسسة إ
المؤسسات أغلب ومنھ فإن  ،فینعدم فیھا ھذا النوع من التجھیز كمالیةمؤسسة إ 53
 ،المساحات الخضراء وأماكن الراحة تتوفر على الوالیة المتواجدة على مستوى كمالیةاإل
تلیھا مباشرة بلدیة  ،كمالیةمؤسسة إ 33أكبر عدد منھا تضمھ بلدیة قسنطینة ب و

فدیدوش  ،كمالیةإ اتمؤسس 6ثم الحامة بوزیان ب  ،إكمالیةمؤسسة  20الخروب ب 
لتأتي باقي البلدیات  ،منھما لكل واحدة كمالیةمؤسسات إ 4مراد وعین السمارة ب 

في حین تنعدم في المؤسسات اإلكمالیة لبلدیة مسعود  ،كمالیةإ ةمؤسس إلى 3األخرى ب 
مؤسسة  62ومتوسطة في  ،كمالیةمؤسسة إ 14أما المستوى بھا فھو جید في  ،بوجریو

 كمالیةومنھ فإن أغلب المؤسسات اإل ،كمالیةمؤسسات إ 3بینما سیئة في  ،كمالیةإ
المتوفرة على المساحات الخضراء وأماكن الراحة ذات مستوى متوسط مقبول على 

مؤسسة  26وأن أكبر عدد منھا تضمھ بلدیة قسنطینة ب  ،العموم من حیث ھذا التجھیز
عین  ،الحامة بوزیان اتثم بلدی ،كمالیةمؤسسة إ 15تلیھا بلدیة الخروب ب  ،كمالیةإ

لكل  كمالیةمؤسسات إ 3وأوالد رحمون ب  ،یوسف زیغود ،دیدوش مراد  ،السمارة
 .كمالیةإلى مؤسسة إ 2ثم تأتي باقي البلدیات ب  ،واحدة منھم

المؤسسات اإلكمالیة المتواجدة على مستوى الوالیة تتوفر على  أغلبمن خالل ما سبق نجد أن 
اھا وأن مستو ،)والمطعم قاعات العالج،النقل المدرسي  غیاب(التجھیزات والھیاكل  النصف من

كما أن معظمھا تتواجد في المؤسسات اإلكمالیة  ،ومنھ ما ھو سيء ،ماھو جید أو مقبولمنھ 
  .لبلدیات مركز الوالیة في حین تقل كلما إتجھنا نحو األطراف

  :المؤسسات الثانویة. 3

والمنجزین باإلعتماد على أجوبة تالمیذ ) 32(و رقم) 31(من خالل نتائج الجدولین رقم
  :مؤسسة ثانویة موزعة عبر بلدیاتھا نجد 60ومن بین  ،المؤسسات الثانویة على مستوى الوالیة

  

  

  

  

  



  على الھیاكل والتجھیزات ثانویةتوفر المؤسسات ال): 31(جدول رقم      
  

  البلدیات
المساحات الخضراء   النقل المدرسي  قاعة العالج  المطعم  المكتبة  اإلعالم اآللي

  وأماكن الراحة
  المجموع  ال  نعم  المجموع  ال  نعم  المجموع  ال  نعم  المجموع  ال  نعم  المجموع  ال  نعم  المجموع  ال  نعم

  24  5  19  24  20  4  24  15  9  24  6  18  24  4  20  24  1  23  قسنطینة
  17  8  9  17  15  2  17  11  6  17  11  6  17  5  12  17  3  14  الخروب
أوالد 
  رحمون

1  0  1  1  0  1  1  0  1  0  1  1  0  1  1  1  0  1  

عین 
  السمارة

3  0  3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  1  2  3  3  0  3  

زیغود 
  یوسف

2  0  2  2  0  2  1  1  2  1  1  2  1  1  2  2  0  2  

بني 
  حمیدان

1  0  1  1  0  1  1  0  1  0  1  1  0  1  1  1  0  1  

  2  1  1  2  1  1  2  1  1  2  0  2  2  0  2  2  0  2  عین أعبید
  1  0  1  1  1  0  1  1  0  1  0  1  1  0  1  1  0  1  ابن بادیس
الحامة 
  بوزیان

3  0  3  2  1  3  2  1  3  1  2  3  0  3  3  2  1  3  

دیدوش 
  مراد

4  0  4  3  1  4  3  1  4  1  3  4  1  3  4  3  1  4  

  1  0  1  1  1  0  1  1  0  1  0  1  1  0  1  1  1  0  إبن زیاد
مسعود 
  بوجریو

1  0  1  1  0  1  1  0  1  0  1  1  0  1  1  1  0  1  

  60  16  44  60  50  10  60  39  21  60  21  39  60  12  48  60  5  55  المجموع
  2015-2014باإلعتماد على نتائج التحقیق المیداني  إنجاز الطالب: المصدر



  مستوى ھیاكل وتجھیزات المؤسسات الثانویة): 32(جدول رقم  
  

  البلدیات
المساحات الخضراء   النقل المدرسي  قاعة العالج  المطعم  المكتبة  اإلعالم اآللي

  وأماكن الراحة
  المجموع  سیئة  متوسطة  جیدة  المجموع  سيء  متوسط  جید  المجموع  سیئة  متوسطة  جیدة  المجموع  سيء  متوسط  جید  المجموع  سیئة  متوسطة  جیدة  المجموع  سیئة  متوسطة  جیدة

  19  0  10  9  4  1  1  2  9  2  5  2  18  3  12  3  26  1  9  10  23  2  10  11  قسنطینة
  9  0  5  4  2  1  1  0  6  1  3  2  6  1  3  2  18  2  4  6  14  2  6  6  الخروب
أوالد 
  رحمون

0  1  0  1  0  1  0  2  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  

عین 
  السمارة

2  1  0  3  1  1  0  9  1  1  0  2  0  1  1  2  0  1  0  1  1  2  0  3  

زیغود 
  یوسف

1  1  0  2  1  1  0  3  0  0  1  1  0  0  1  1  0  0  1  1  1  1  0  2  

بني 
  حمیدان

0  0  1  1  0  1  0  1  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  

عین 
  أعبید

1  1  0  2  1  1  0  6  0  1  1  2  0  0  1  1  0  1  0  1  1  0  0  1  

ابن 
  بادیس

1  0  0  1  1  0  0  2  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  

الحامة 
  بوزیان

2  1  0  3  2  0  0  11  1  1  0  2  0  0  1  1  0  0  0  0  1  1  0  2  

دیدوش 
  مراد

2  2  0  4  2  1  0  9  0  1  2  3  0  0  1  1  0  1  0  1  1  2  0  3  

  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  ابن زیاد
مسعود 
  بوجریو

0  0  1  1  0  1  0  1  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  

  44  0  26  18  10  3  5  2  21  8  9  4  39  12  20  7  48  3  21  24  55  6  23  26  المجموع
  2015-2014إنجاز الطالب باإلعتماد على نتائج التحقیق المیداني : المصدر
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o 55  مؤسسات ثانویة  5مؤسسة ثانویة تتوفرعلى قاعة إعالم آلي أما الباقي والمتمثلة في
ومنھ فإن أغلب المؤسسات الثانویة المتواجدة على  ،فینعدم فیھا ھذا النوع من التجھیز

وأكبر عدد منھا تضمھ بلدیة قسنطینة ب  ،مستوى الوالیة تتوفر على قاعة اإلعالم اآللي
ثم دیدوش مراد  ،مؤسسة ثانویة 14تلیھا مباشرة بلدیة الخروب ب  ،مؤسسة ثانویة 23
سسات ثانویة لكل واحدة مؤ 3فالحامة بوزیان وعین السمارة ب  ،مؤسسات ثانویة 4ب 

في حین تنعدم المؤسسة الثانویة  ،إلى مؤسسة ثانویة 2لتأتي باقي البلدیات ب  ،منھما
ومتوسطة في  ،مؤسسة ثانویة 26أما المستوى بھا فھو جید في  ،لبلدیة إبن زیاد علیھا

ومنھ فإن أغلب المؤسسات  ،مؤسسات ثانویة 6بینما سیئة في  ،مؤسسة ثانویة 23
 ،یة المتوفرة على اإلعالم اآللي ذات مستوى جید إلى متوسط من حیث ھذا التجھیزالثانو

فعین  ،ثم دیدوش مراد ،تلیھا بلدیة الخروب ،وأن أكبر عدد منھا تضمھ بلدیة قسنطینة
 .ثم باقي البلدیات األخرى ،السمارة

o 48  فینعدم  ثانویةمؤسسة  12تتوفرعلى مكتبة أما الباقي والمتمثلة في  ثانویةمؤسسة
المتواجدة على مستوى  الثانویةومنھ فإن أغلب المؤسسات  ،فیھا ھذا النوع من الھیاكل

مؤسسة  20أكبر عدد منھا تضمھ بلدیة قسنطینة ب  وأن ،مكتبة تتوفر علىالوالیة 
 3ب  دیدوش مرادثم  ،ثانویة ةمؤسس 12تلیھا مباشرة بلدیة الخروب ب  ،ثانویة
 تینبمؤسس وعین أعبید وزیغود یوسف وعین السمارة زیانالحامة بوف ،ثانویة اتمؤسس

أما  ،ثانویة لكل واحدةلتأتي باقي البلدیات األخرى بمؤسسة  ،لكل واحدة تینثانوی
بینما  ،ثانویةمؤسسة  21ومتوسطة في  ،ثانویةمؤسسة  24المستوى بھا فھو جید في 

 المكتبةالمتوفرة على  لثانویةومنھ فإن أغلب المؤسسات ا ،ثانویةمؤسسات  3سیئة في 
وأن أكبر عدد منھا تضمھ بلدیة  ،من حیث ھذا الھیكل جید إلى متوسطذات مستوى 

 .ثم تأتي باقي البلدیات ،دیدوش مرادثم بلدیة  ،تلیھا بلدیة الخروب ،قسنطینة
o 39  فینعدم  ثانویةمؤسسة  21تتوفرعلى مطعم أما الباقي والمتمثلة في  ثانویةمؤسسة

المتواجدة على مستوى  ثانویةومنھ فإن أغلب المؤسسات ال ،فیھا ھذا النوع من الھیاكل
 ،ثانویةمؤسسة  18أكبر عدد منھا تضمھ بلدیة قسنطینة ب و ،مطعم تتوفر علىالوالیة 

 اتمؤسس 3ب  دیدوش مرادثم  ،ثانویةمؤسسات  6تلیھا مباشرة بلدیة الخروب ب 
 ،لكل واحدة منھم تینثانوی تینمؤسسحامة بوزیان وعین السمارة بال ،فعین أعبید ،ثانویة
 7فھو جید في  ھأما المستوى ب ،ثانویة لكل واحدة ةباقي البلدیات األخرى بمؤسس لتأتي

 ،ثانویةمؤسسة  12بینما سيء في  ،ثانویةمؤسسة  20ومتوسط في  ،ثانویة اتمؤسس
المتوفرة على المطعم ذات مستوى متوسط مقبول  ثانویةومنھ فإن أغلب المؤسسات ال

 12وأن أكبر عدد منھا تضمھ بلدیة قسنطینة ب  ،على العموم من حیث ھذا الھیكل
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ثم باقي البلدیات بمؤسسة  ،ثانویة اتمؤسس 3تلیھا بلدیة الخروب ب  ،ثانویةمؤسسة 
 .لكل واحدة ثانویة

o 21  ثانویةمؤسسة  39المتمثلة في تتوفرعلى قاعة عالج أما الباقي و ثانویةمؤسسة 
المتواجدة على  الثانویةومنھ فإن أغلب المؤسسات  ،فینعدم فیھا ھذا النوع من التجھیز

أما المتوفرة علیھا فإن أكبر عدد منھا تضمھ  ،مستوى الوالیة تفتقر لوجود قاعة العالج
 ،ثانویةمؤسسات  6تلیھا مباشرة بلدیة الخروب ب  ،ثانویة اتمؤسس 9بلدیة قسنطینة ب 

الحامة  ،زیغود یوسف ،دیدوش مراد اتثم بلدی ،تینثانوی تینبمؤسس عین السمارةثم 
تنعدم  باقي البلدیاتفي حین  ،منھم لكل واحدة ثانویة ةمؤسسوعین أعبید  ب ،بوزیان

ومتوسطة  ،ثانویة اتمؤسس 4أما المستوى بھا فھو جید في  ،علیھا لثانویةمؤسساتھا ا
 لثانویةومنھ فإن أغلب المؤسسات ا ،أخرى 8بینما سیئة في  ،ثانویة اتمؤسس 9في 

وأن  ،المتوفرة على قاعة العالج ذات مستوى متوسط إلى سيء من حیث ھذا التجھیز
ثم باقي  ،عین السمارةثم بلدیة  ،تلیھا بلدیة الخروب ،أكبر عدد منھا تضمھ بلدیة قسنطینة

 .األخرىالبلدیات 
o 10 ثانویةمؤسسة  50تتوفرعلى النقل المدرسي أما الباقي والمتمثلة في  ثانویة اتمؤسس 

المتواجدة على  ثانویةومنھ فإن أغلب المؤسسات ال ،فینعدم فیھا ھذا النوع من التجھیز
أما المتوفرة علیھ فإن أكبر عدد منھا تضمھ  ،مستوى الوالیة تفتقر لوجود النقل المدرسي

ثم  ،تینثانوی تینتلیھا مباشرة بلدیة الخروب بمؤسس ،ةثانویمؤسسات  4بلدیة قسنطینة ب 
في  ،لكل واحدة ثانویة ةبمؤسسوزیغود یوسف  ،عین أعبید ،عین السمارة ،مراددیدوش 

أما المستوى بھ فھو جید في   ،حین تنعدم المؤسسات الثانویة لباقي البلدیات علیھ
 ،ثانویةمؤسسات  3بینما سيء في  ،ثانویة اتمؤسس 5ومتوسط في  ،تینثانوی تینمؤسس

المتوفرة على النقل المدرسي ذات مستوى متوسط  ثانویةومنھ فإن أغلب المؤسسات ال
 ،وأن أكبر عدد منھا تضمھ بلدیة قسنطینة ،مقبول على العموم من حیث ھذا التجھیز

 .وباقي البلدیات األخرىتلیھا بلدیة الخروب 
o 44  ضراء وأماكن الراحة أما الباقي والمتمثلة في تتوفرعلى مساحات خ ثانویةمؤسسة

المؤسسات أغلب ومنھ فإن  ،فینعدم فیھا ھذا النوع من التجھیز ثانویةمؤسسة  16
 ،المساحات الخضراء وأماكن الراحة تتوفر علىالمتواجدة على مستوى الوالیة  ثانویةال
تلیھا مباشرة بلدیة الخروب  ،ثانویةمؤسسة  19أكبر عدد منھا تضمھ بلدیة قسنطینة ب و

ثانویة لكل واحدة  اتمؤسس 3ب  عین السمارةودیدوش مراد ثم  ،ثانویة اتمؤسس 9ب 
لتأتي باقي  ،لكل واحدة تینثانوی تینمؤسسب زیغود یوسف والحامة بوزیانف ،منھما

 18أما المستوى بھا فھو جید في  ،ثانویة لكل واحدة منھم ةمؤسسبالبلدیات األخرى 
المتوفرة  ثانویةومنھ فإن أغلب المؤسسات ال ،أخرى 26ومتوسطة في  ،ثانویة مؤسسة
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على المساحات الخضراء وأماكن الراحة ذات مستوى متوسط مقبول على العموم من 
ثم  ،تلیھا بلدیة الخروب ،وأن أكبر عدد منھا تضمھ بلدیة قسنطینة ،حیث ھذا التجھیز

 .األخرىتأتي باقي البلدیات ل ،عین السمارة ودیدوش مراد

على معظم الھیاكل والتجھیزات ما  تحتويمن خالل ما سبق نجد أن أغلب المؤسسات الثانویة 
عدا النقل المدرسي وقاعات العالج التي تتوفر في العدد القلیل من إجمالي ھاتھ المؤسسات 

في المؤسسات الثانویة  كما أن معظمھا تتواجد ،جید إلى متوسط ومقبول مستواھاوأن  ،الثانویة
  .لبلدیات مركز الوالیة في حین تقل كلما إتجھنا نحو األطراف

  :مؤسسات التعلیم العالي. 4

والمنجزین باإلعتماد على أجوبة طلبة مؤسسات ) 34(و رقم) 33(من خالل نتائج الجدولین رقم
مؤسسات تعلیم عالي موزعة عبر بلدیتي  8ومن بین  ،التعلیم العالي على مستوى الوالیة

 :الخروب وقسنطینة نجد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  على الھیاكل والتجھیزات مؤسسات التعلیم العاليتوفر ): 33(جدول رقم      
  

  البلدیات
المساحات الخضراء   النقل المدرسي  قاعة العالج  المطعم  المكتبة  اإلعالم اآللي

  وأماكن الراحة
  المجموع  ال  نعم  المجموع  ال  نعم  المجموع  ال  نعم  المجموع  ال  نعم  المجموع  ال  نعم  المجموع  ال  نعم

  3  0  3  3  0  3  3  0  3  3  0  3  3  0  3  3  0  3  قسنطینة
  5  0  5  5  0  5  5  0  5  5  0  5  5  0  5  5  0  5  الخروب
  8  0  8  8  0  8  60  0  8  8  0  8  8  0  8  8  0  8  المجموع

  2015-2014باإلعتماد على نتائج التحقیق المیداني إنجاز الطالب : المصدر

  

  

  

  مستوى ھیاكل وتجھیزات مؤسسات التعلیم العالي): 34(جدول رقم  
  

  البلدیات
المساحات الخضراء   النقل المدرسي  قاعة العالج  المطعم  المكتبة  اإلعالم اآللي

  وأماكن الراحة
  المجموع  سیئة  متوسطة  جیدة  المجموع  سيء  متوسط  جید  المجموع  سیئة  متوسطة  جیدة  المجموع  سيء  متوسط  جید  المجموع  سیئة  متوسطة  جیدة  المجموع  سیئة  متوسطة  جیدة

  3  1  2  0  3  0  0  3  3  0  3  0  3  0  2  1  3  0  0  3  3  0  2  1  قسنطینة
  5  0  4  1  5  0  3  2  5  1  1  3  5  0  1  4  5  0  1  4  5  1  0  4  الخروب
  8  1  6  1  8  0  3  5  8  1  4  3  8  0  3  5  8  0  1  7  8  1  2  5  المجموع

  2015-2014إنجاز الطالب باإلعتماد على نتائج التحقیق المیداني : المصدر
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o كل مؤسسات التعلیم العالي المتواجدة على مستوى الوالیة تتوفر على قاعة إعالم آلي، 
 ،بینما سیئة في مؤسسة واحدة ،أخرى 2ومتوسطة في  ،مؤسسات 5في  ةجید وھي

ذات مستوى متوسط إلى جید من حیث  للوالیة وعلیھ فإن أغلب مؤسسات التعلیم العالي
 .اإلعالم اآللي

o مؤسسات 7مستوى بھا جید في الوأن  ،كل مؤسسات التعلیم العالي تتوفر على مكتبة، 
وعلیھ فإن أغلب مؤسسات التعلیم العالي للوالیة ذات مستوى  ،ومتوسطة في مؤسسة

 .بةجید من حیث المكت
o 3مستوى بھا جید في البینما  ،كل مؤسسات التعلیم العالي تتوفر على قاعة عالج 

وعلیھ فإن أغلب مؤسسات  ،وسیئة في مؤسسة ،مؤسسات 4ومتوسطة في  ،مؤسسات
 .التعلیم العالي للوالیة ذات مستوى جید إلى متوسط من حیث قاعة العالج

o مؤسسات 5جید في  وھو ،رسيلعالي تتوفر على النقل المدكل مؤسسات التعلیم ا، 
وعلیھ فإن أغلب مؤسسات التعلیم العالي للوالیة ذات مستوى  ،مؤسسات 3ومتوسط في 

 .جید إلى متوسط من حیث النقل المدرسي
o جیدة في ھي و ،كل مؤسسات التعلیم العالي تتوفر على مساحات خضراء وأماكن الراحة

وعلیھ فإن أغلب مؤسسات  ،مؤسسات 6بینما متوسطة في  ،وسیئة في أخرى ،مؤسسة
التعلیم العالي للوالیة ذات مستوى متوسط مقبول من حیث المساحات الخضراء وأماكن 

 .الراحة

ما سبق نجد أن كل مؤسسات التعلیم العالي المتواجدة على مستوى الوالیة تتوفر على  لمن خال
  .ھا جید إلى متوسطمستوى بالوأن  ،معظم الھیاكل والتجھیزات

كما أن توفر التجھیزات والھیاكل على مستوى المؤسسات التعلیمیة لوالیة قسنطینة في تزاید من 
إبتداءا من الطور اإلبتدائي وصوال إلى أطوار التعلیم العالي والتي تتوفر فیھ  ،طور إلى آخر

لتعلیمیة لبلدیات مركز إضافة إلى أنھا تتوفر في المؤسسات ا ،معظم ھاتھ التجھیزات والھیاكل
وكذلك بالنسبة لمستواھا فھو یسوء معھا كلما  ،الوالیة في حین تقل كلما إتجھنا نحو األطراف

  .إبتعدنا عن المركز 
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  تصنیف البلدیات حسب مستوى التجھیزات التعلیمیة :ثانیا

مؤشر  36حسب الفوارق في مستوى التجھیزات التعلیمیة على إعتمدنا في تصنیف البلدیات 
عدد السكان، الكثافة السكانیة، عدد التالمیذ، عدد : مختلفة تناولناھا في الفصول السابقة منھا

المؤسسات التعلیمیة، معدالت إشغال القسم، معدالت التأطیر، نسبة التمدرس، توفر الھیاكل 
البلدیات بناءا إلخ، حیث قمنا بترتیب ......والتجھیزات داخل المؤسسات التعلیمیة لھاتھ البلدیات

رتبة كل بلدیة من حیث المؤشرات المذكورة سابقا حیث تكون البلدیات (على ھاتھ المؤشرات 
) 35(وفي األخیر توصلنا إلى إنجاز الجدول رقم ) األكثر تجھیزا وتطورا في المرتبة األولى

ت الخاصة بالفوارق في التجھیزا) 19(ومن خالل نتائجھ تمكنا من إنجاز الخریطة رقم 
  :فئات حیث نجد 5التعلیمیة بین بلدیات والیة قسنطینة والتي من خاللھا تحصلنا على 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ترتیب البلدیات حسب المؤشرات ):35(جدول رقم 

 2015- 2014إنجاز الطالب باإلعتماد على نتائج الفصول السابقة : المصدر
معدل إشغال القسم :8،معدل تأطیر الطور اإلبتدائي:7،سنة 10-6نسبة التمدرس من:6اإلبتدائي،عدد تالمیذ الطور :5عدد مؤسسات التعلیم اإلبتدائي،:2008،4الكثافة السكانیة : 2008،3معدل النمو :2008،2عدد السكان :1

عدد مؤسسات التعلیم : 14،معدل إشغال القسم للطور المتوسط :13،معدل تأطیر الطور المتوسط :12،سنة 14-11نسبة التمدرس من :11،متوسطعدد تالمیذ الطور ال: 10،متوسطعدد مؤسسات التعلیم ال: 9،للطور اإلبتدائي
عدد  :20،عدد مؤسسات التعلیم اإلبتدائي المتوفرة على اإلعالم اآللي:19،معدل إشغال القسم للطور الثانوي :18،معدل تأطیر الطور الثانوي :17،سنة 17-15نسبة التمدرس من :16،ثانويعدد تالمیذ الطور ال: 15،ثانويال

عدد مؤسسات التعلیم اإلبتدائي المتوفرة على  :23،عدد مؤسسات التعلیم اإلبتدائي المتوفرة على قاعة العالج :22،عدد مؤسسات التعلیم اإلبتدائي المتوفرة على المطعم :21،مكتبةمؤسسات التعلیم اإلبتدائي المتوفرة على ال
عدد مؤسسات  :27،عدد مؤسسات التعلیم المتوسط المتوفرة على المكتبة :26،عدد مؤسسات التعلیم المتوسط المتوفرة على اإلعالم اآللي :25،عدد مؤسسات التعلیم اإلبتدائي المتوفرة على أماكن الراحة :24،النقل المدرسي

عدد مؤسسات التعلیم المتوسط المتوفرة على  :30،ى النقل المدرسيعدد مؤسسات التعلیم المتوسط المتوفرة عل :29،عدد مؤسسات التعلیم المتوسط المتوفرة على قاعة العالج :28،التعلیم المتوسط المتوفرة على المطعم
عدد مؤسسات التعلیم :34،عدد مؤسسات التعلیم الثانوي المتوفرة على المطعم :33،عدد مؤسسات التعلیم الثانوي المتوفرة على المكتبة :32،عدد مؤسسات التعلیم الثانوي المتوفرة على اإلعالم اآللي :31،أماكن الراحة

  .عدد مؤسسات التعلیم الثانوي المتوفرة على أماكن الراحة :36،عدد مؤسسات التعلیم الثانوي المتوفرة على النقل المدرسي :35،الثانوي المتوفرة على قاعة العالج

  المؤشرات
  البلدیات

المجموع  36  35  34  33  32  31  30  29  28  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1

  82  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  1  1  1  1  1  1  4  10  2  1  1  6  2  1  1  1  7  10  1  1  1  1  12  1  قسنطینة

  141  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  2  1  2  2  2  2  2  2  6  12  3  2  2  11  8  2  2  2  12  12  3  2  2  3  1  2  الخروب

دیدوش 
  مراد

4  4  4  5  4  4  9  6  4  4  5  7  10  3  4  4  3  3  4  4  5  4  4  4  4  6  5  4  4  4  3  3  3  5  3  3  159  

الحامة 
  بوزیان

3  3  2  3  2  2  11  10  3  3  4  12  12  4  3  8  9  9  3  3  3  3  3  3  3  4  2  3  3  3  4  4  4  4  7  5  167  

عین 
  السمارة

5  2  5  6  8  8  7  9  5  5  10  1  3  5  5  1  5  5  5  5  6  5  5  5  5  3  6  5  5  5  5  5  5  3  4  4  181  

زیغود 
  یوسف

6  10  6  7  9  9  5  4  6  6  6  5  9  7  6  5  7  11  7  7  7  7  7  7  6  5  7  6  7  6  6  6  7  6  5  6  239  

  257  7  6  7  6  7  7  8  6  7  8  10  8  6  6  6  4  6  6  7  8  7  7  6  8  11  8  7  7  8  4  11  11  4  8  7  7  عین أعبید

أوالد 
  رحمون

8  6  9  8  10  10  8  11  8  8  11  4  2  9  9  9  4  10  8  8  8  8  8  8  7  7  4  9  9  7  8  9  9  9  9  9  288  

  302  8  8  8  8  8  9  10  10  10  10  11  9  10  9  9  10  9  9  12  11  10  10  8  5  6  9  9  9  5  6  5  5  10  12  5  10  ابن بادیس

  302  10  10  10  10  10  12  9  8  8  9  8  11  9  10  10  9  10  10  8  6  6  8  10  7  10  3  10  10  3  3  6  6  9  7  8  9  إبن زیاد

بني 
  حمیدان

11  9  11  11  12  12  1  2  11  11  12  9  1  11  11  12  2  2  11  11  11  11  11  11  12  9  11  11  11  11  10  11  11  11  11  11  346  

مسعود 
  بوجریو

12  11  10  12  7  7  2  1  12  12  7  3  4  12  12  11  1  1  12  12  12  12  12  12  10  12  12  12  12  12  11  12  12  12  12  12  350  



  

  

  

  

 ): (خريطة رقم

  

  والیة قسنطینة

  

  
  

  ش
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  الفوارق في التجھیزات التعلیمیة بین البلدیات

   2015-2014إنجاز الطالب : المصدر

  تجھیز جید جدا

  تجھیز جید

  تجھیز متوسط
  تجھیز ضعیف

ا  تجھیز ضعیف جد

  عین أعبید

زیغود یوسف

إبن بادیس

  مسعود بوجریو

  عین أعبید

أوالد رحمون

  بني حمیدان

أوالد رحمون

إبن زیاد

الخروب

حامة بوزیان

اددیدوش مر

عین السمارة

قسنطینة
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o ذات مستوى تجھیز جید جدا ةبلدی: 

على عدد كبیر من التجھیزات التعلیمیة تلبي  يتحتو اقسنطینة وذلك لكونھة تتمثل في بلدی
وھي جیدة جدا مقارنة بباقي تجھیزات البلدیات األخرى حیث إحتلت المراتب  ،حاجیات سكانھا

  .األولى في أغلب المؤشرات المذكورة

o بلدیات ذات مستوى تجھیز جید: 

كونھا بلدیات الحامة بوزیان، دیدوش مراد وعین السمارة وذلك ل الخروب، تتمثل في بلدیات
وھي جیدة  ،قسنطینة ةعلى عدد كبیر من التجھیزات التعلیمیة بعد بلدیھي األخرى تحتوي 
  .لبلدیاتا لباقي التجھیزات التعلیمیةبمقارنة 

o بلدیات ذات مستوى تجھیز متوسط: 

تتمثل في بلدیات زیغود یوسف، عین أعبید وأوالد رحمون وذلك لكونھا بلدیات تحتوي على 
وھي متوسطة مقارنة بباقي تجھیزات البلدیات  ،بھ ومقبول من التجھیزات التعلیمیة عدد البأس

  .األخرى حیث إحتلت المراتب الوسطى في أغلب المؤشرات المذكورة

o بلدیات ذات مستوى تجھیز ضعیف: 

تتمثل في بلدیتي إبن بادیس وإبن زیاد وذلك لكونھما تحتویان على عدد قلیل من التجھیزات 
  .وھي ضعیفة مقارنة بباقي تجھیزات البلدیات األخرى ،التعلیمیة

o بلدیات ذات مستوى تجھیز ضعیف جدا: 

تتمثل في بلدیتي بني حمیدان ومسعود بوجریو وذلك لكونھما تحتویان على عدد قلیل جدا من 
وھي ضعیفة جدا مقارنة بباقي تجھیزات البلدیات األخرى حیث إحتلتا  ،التجھیزات التعلیمیة

  .األخیرة في أغلب المؤشرات المذكورةالمراتب 

من خالل ما سبق نجد أن بلدیات مركز الوالیة تمتاز بتوفر التجھیزات التعلیمیة وھي جیدة جدا 
ومنھ ھناك فوارق في التجھیزات  ،في حین تقل لتصبح ضعیفة جدا في األطراف ،إلى جیدة

  .التعلیمیة بین بلدیات والیة قسنطینة
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  :خالصة الفصل

مؤسسة تعلیمیة تضمھا والیة قسنطینة فإن الھیاكل والتجھیزات داخلھا شبھ  568ین من ب
لتتوفر وتتحسن من طور إلى آخر حتى الوصول إلى التعلیم العالي  ،منعدمة في الطور اإلبتدائي

كما أن ھناك فوارق بین  ،الھیاكل والتجھیزات ھاتھ على مختلف فیھ مؤسساتھ والتي تتوفر
فبلدیات مركز الوالیة تكون ذات تجھیز أكثر  ،بلدیات الوالیة من حیث التجھیزات التعلیمیة

في حین بلدیات الھوامش تقل فیھا ھاتھ التجھیزات وذات مستوى أضعف مقارنة بباقي  ،وأحسن
  .البلدیات

  

  



 والیة في التعلیمیة التجھیزات وتنمیة تنظیم: خامسالفصل ال
  قسنطینة

  

  ت التعلیمیةتجھیزاتقدیر العجز الحالي لل: أوال

التقدیرات المستقبلیة للسكان واإلحتیاجات للتجھیزات : ثانیا
 التعلیمیة
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  :تمھید

بعد دراسة واقع التجھیزات التعلیمیة في والیة قسنطینة وتقییم مختلف المؤسسات التعلیمیة، 
وتصنیف بلدیات الوالیة حسب الفوارق في مستوى ھاتھ التجھیزات، سنقوم في ھذا الفصل 

وذلك بتقدیر العجز الحالي فیما یخص ھاتھ التجھیزات أوال، ثم القیام بتقدیر بتنظیمھا وتنمیتھا، 
  .اإلحتیاجات المستقبلیة لھا، وفي األخیر نعطي بعض التوصیات واإلقتراحات
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  تقدیر العجز الحالي للتجھیزات التعلیمیة: أوال

 :االبتدائيتقدیر العجز على مستوى التعلیم  .1
 :األقسامعدد   . أ

من نتائج في الفصل الثالث وجدنا أن ھناك بلدیات یفوق معدالت من خالل ما توصلنا إلیھ 
كما  جاءتلذلك فھي تعاني من نقص في عدد األقسام والتي  ،إشغال القسم فیھا المعدل الوطني

  ).36(ھو مبین في الجدول رقم 

  حساب العجز في عدد األقسام في بلدیة الخروب: مثال

o  قسم 735: األقسام الموجودة ھيعدد.  
o  تلمیذ 26696: ھو 2015-2014عدد التالمیذ لسنة.  
o قسم/تلمیذ 30: المعدل الوطني إلشغال القسم ھو.  
o  المعدل الوطني إلشغال القسم/ عدد التالمیذ = عدد األقسام الالزمة.  

  .قسم 890=  30/  26696=                                   

o قسم -164=  890 – 735: العجز في عدد األقسام في ھذه البلدیة ھو.  

  :ونفس الطریقة لباقي البلدیات التي یفوق فیھا معدل إشغال القسم المعدل الوطني فوجدنا

  تقدیر العجز الحالي على مستوى األقسام في الطور اإلبتدائي): 36(جدول رقم 

  العجز في عدد األقسام  البلدیات
  155  الخروب

  21  الحامة بوزیان
  10  أوالد رحمون
  4  عین أعبید

  3  عین السمارة
  193  المجموع

  2015-2014إنجاز الطالب : المصدر

 155وأكبر عجز تسجلھ الخروب ب  ،بلدیات 5قسم من مجموع  193حیث یتمثل العجز في 
  .قسم في حین أقل عجز فھو ببلدیة عین السمارة

  

  



2014/2015 یم وتنمیة التجھیزات التعلیمیة في والیة قسنطینةتنظ: خامسالفصل ال  
 

 
 116 

 :معلمینعدد ال  . ب

فمن خالل نتائج الفصل الثالث سجلنا أن ھناك بلدیات تفوق معدالت  معلمینلعدد البالنسبة كذلك 
والتي یبینھا الجدول  معلمینلذلك فھي تعاني من نقص في عدد ال ،التأطیر فیھا المعدل الوطني

  ).37(رقم

  في بلدیة الخروب معلمینحساب العجز في عدد ال: مثال

o  معلم 1062: الموجود ھو المعلمینعدد.  
o  تلمیذ 26696: ھو 2015-2014عدد التالمیذ لسنة.  
o معلم/تلمیذ 23: المعدل الوطني للتأطیر ھو.  
o المعدل الوطني للتأطیر/عدد التالمیذ= الالزم  معلمینعدد ال.  

  .معلم 1160=  23/  26696=                                  

o معلم -98=  1160 – 1062: في ھذه البلدیة ھو معلمینالعجز في عدد ال.  

  :ونفس الطریقة بالنسبة لباقي البلدیات التي یفوق فیھا معدل التأطیر المعدل الوطني فوجدنا

  تقدیر العجز الحالي على مستوى المعلمین في الطور اإلبتدائي ):37(جدول رقم 

  معلمینالعجز في عدد ال  البلدیات
  98  الخروب

  9  الحامة بوزیان
  107  المجموع

  2015-2014إنجاز الطالب  :المصدر

  .وأكبر عجز ھو في بلدیة الخروب ،من مجموع بلدیتین معلم 107یتمثل العجز في 

 :تقدیر العجز على مستوى التعلیم المتوسط .2
 :عدد األقسام  . أ

بلدیات یفوق فیھا  3دائما ومن خالل ما توصلنا إلیھ من نتائج في الفصل الثالث والتي وجدنا فیھ 
على نفس الطریقة المعتمدة في حساب العجز  وباالعتماد ،المعدل الوطنيمعدالت إشغال القسم 

  :وجدنا االبتدائيفي عدد األقسام على مستوى الطور 
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  تقدیر العجز الحالي على مستوى األقسام في الطور المتوسط ):38(جدول رقم 

  العجز في عدد األقسام  البلدیات
  13  الخروب

  12  الحامة بوزیان
  4  دیدوش مراد

  29  المجموع
  2015-2014إنجاز الطالب : المصدر

 13وأكبر عجز سجلتھ بلدیة الخروب ب  ،بلدیات 3قسم ھو مجموع العجز على مستوى  29
  .قسم في حین أقل عجز ھو على مستوى بلدیة دیدوش مراد

 :معلمینعدد ال  . ب

وھذا دائما باإلعتماد على ما  ،المعلمیننفس الطریقة كذلك بالنسبة لحساب العجز في عدد 
حیث وجدنا بلدیة فقط معدل التأطیر بھا یفوق المعدل  ،وصلنا إلیھ من نتائج في الفصل الثالث

  :الوطني وبتطبیقھا نجد

  تقدیر العجز الحالي على مستوى المعلمین في الطور المتوسط ):39(جدول رقم 

  معلمینالعجز في عدد ال  البلدیات
  14  الحامة بوزیان

  2015-2014إنجاز الطالب : المصدر

  .معلم 14یتمثل العجز فقط في بلدیة الحامة بوزیان وذلك ب 

 :تقدیر العجز على مستوى التعلیم الثانوي .3
 :عدد األقسام  . أ

ودائما من خالل نتائج الفصل  والمتوسط االبتدائيبتطبیق نفس الطریقة المعتمدة في الطورین 
وجدنا  ،بلدیات تفوق معدالت إشغال القسم بھا المعدل الوطني 8الثالث والتي توصلنا فیھ إلى 
  :العجز في عدد األقسام كاآلتي
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  تقدیر العجز الحالي على مستوى األقسام في الطور الثانوي ):40(جدول رقم 

  العجز في عدد األقسام  البلدیات
  9  الخروب

  9  الحامة بوزیان
  7  زیغود یوسف
  4  إبن بادیس

  3  أوالد رحمون
  2  عین السمارة
  2  عین أعبید
  2  إبن زیاد
  38  المجموع

  2015-2014إنجاز الطالب : المصدر

 9حیث أكبر عجز نجده في بلدیتي الخروب والحامة بوزیان ب  ،بلدیات 8قسم من  38بإجمالي 
عین أعبید وإبن زیاد ب  ،أقسام لكل واحدة منھما في حین أقل عجز فھو في بلدیات عین السمارة

  .م لكل واحدة منھماأقس 2

 :عدد األساتذة  . ب

ل بلدیات فإن ك ،من ناحیة عدد المؤطرین في الطور الثانوي وإعتمادا على نتائج الفصل الثالث
قریب أو الوالیة ال تعاني نقص من ناحیة عدد األساتذة فمعدالت التأطیر بھا منھا ماھو یساوي 

وبالتالي ال یعاني الطور الثانوي على عجز من ناحیة  ،ومنھ ماھو أقل منھ ،من المعدل الوطني
  .عدد األساتذة

 :تقدیر العجز على مستوى التعلیم العالي .4

على النتائج المتوصل إلیھا في الفصل الثالث فإن مؤسسات التعلیم على العموم وباإلعتماد 
العالي لوالیة قسنطینة ال تعاني عجز من حیث عدد المقاعد البیداغوجیة وال من حیث عدد 

حیث  ،ولكنھا تعاني من حیث اإلقامات الجامعیة المتواجدة واإلكتظاظ الذي بداخلھا ،األساتذة
إقامات طاقة إستیعابھا الحقیقیة أكبر من طاقة إستیعابھا  10 إقامة جامعیة ھناك 21ومن بین 

وعلیھ فإن تقدیر العجز من حیث عدد األسرة بھا ھو على  ،النظریة وھي التي تعاني من عجز
  :النحو اآلتي
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  تقدیر العجز الحالي على مستوى األسرة في اإلقامات الجامعیة ):41(جدول رقم 

  النظریةالسعة   اإلقامات الجامعیة
  )سریر(

  السعة الحقیقیة
  )سریر(

  العجز
  )الحقیقیة-النظریة(

عائشة أم المؤمنین 
  )إناث(

1992  4073  2081 -  

  - 1420  3450  2030  )إناث(نحاس نبیل 
  -873  2873  2000  )إناث( 1علي منجلي
  -750  2750  2000  )إناث( 2علي منجلي

محمد الصدیق بن 
  )إناث(یحي 

2000  2600  600-  

  -910  2510  1600  )ذكور(1971نوفمبر8
  -500  2500  2000  )إناث( 3علي منجلي
  -120  2120  2000  )إناث( 3عین الباي

اللة فاطمة نسومر 
  )إناث(

1000  1968  968-  

اإلقامة الجامعیة 
  )ذكور(الخروب 

500  743  243-  

  - 8465  25587  17122  المجموع
  2015-2014إنجاز الطالب : المصدر

إقامات جامعیة  10سریر في  8465العجز على مستوى ھاتھ اإلقامات الجامعیة ھو ومنھ فإن 
وھي أغلبھا إقامات جامعیة خاصة باإلناث حیث أكبر عجز فیھا ھو على مستوى  ،المذكورة

  .3اإلقامة الجامعیة عین الباي في في حین أقل عجز فھو ،اإلقامة الجامعیة عائشة أم المؤمنین
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  :التقدیرات المستقبلیة للسكان واإلحتیاجات للتجھیزات التعلیمیة: ثانیا

 :التقدیرات المستقبلیة للسكان .1

نظرا لما توصلنا إلیھ في الفصل الثاني من حیث دراسة السكان والتي تبین أن عدد سكان والیة 
 ،وأن معدل النمو ینخفض من مرحلة إلى أخرى وأنھ غیر ثابت ،قسنطینة في زیادة مستمرة

حیث  ،سنقوم بتقدیرات مستقبلیة لیست على المدى البعید حتى تكون إسقاطاتنا قریبة من الواقع
إلستغاللھا في معرفة نسبة تالمیذ األطوار  2014سنقوم أوال بتقدیر عدد سكان الوالیة في سنة 

 2030ثم التقدیر حتى آفاق ، 2015-2014التعلیمیة بالنسبة للسكان خالل الموسم الدراسي 
كل ھذا طبعا  ،ھذا إلستغاللھا فیما بعد في تقدیر اإلحتیاجات المستقبلیة من التجھیزات التعلیمیةو

بإستبعاد إرتفاع معدل النمو إستبعادا مطلقا ألن المراحل السابقة بینت أنھ في إنخفاض مستمر 
  :حیث نجد 1حیث سنعتمد في ذلك على طریقة المتتالیة الھندسیة

  2030وآفاق  2014سكان بلدیات والیة قسنطینة لسنة تقدیر  ):42(جدول رقم 
  
  

  البلدیات

سكان 
2008  
  

  )ن(

معد النمو 
1998-
2008  

)%(  

تقدیرات 
السكان 
2014  

  )ن(

تقدیرات 
السكان 
2030  

  )ن(

الزیادة 
السكانیة 
الفعلیة 
2008-
2030  

الزیادة 
السكانیة 
الفعلیة 
2014-
2030  

  -45699  -64204  384170  429869  - 0.7  448374  قسنطینة
الحامة 
  بوزیان

79952  3.3  97147  163319  83367  66172  

  14172  17938  36673  22501  3.1  18735  ابن بادیس
  8744  11584  46832  38088  1.3  35248  زیغود یوسف
  34002  43038  87989  53987  3.1  44951  دیدوش مراد

  570349  664548  843581  273232  7.3  179033  الخروب
  14184  18400  50143  35959  2.1  31743  عین أعبید
  2545  3362  12759  10214  1.4  9397  بني حمیدان
  14683  18856  44988  30305  2.5  26132  أوالد رحمون
  45788  56420  93418  47630  4.3  36998  عین السمارة

مسعود 
  بوجریو

9050  1.3  9779  12024  2974  2245  

  7919  10298  29159  21240  2  18861  ابن زیاد
  276024  363718  1302193  1026169  1.5  938475  المجموع

 2015-2014إنجاز الطالب : المصدر

                                                             
1  Px=P0(1+r)n        حیث     :Px :عدد السكان المتوقع حسابھ في السنة الطویلة.  

                                    P0 :عدد السكان في التعداد السابق.  
                                      r  :معدل النمو السنوي للسكان.  
                                     n :فارق السنوات بین التعدادین.    
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یصل عدد سكانھا إلى سحیث  2030زیادة سكانیة معتبرة حتى آفاق ستشھد والیة قسنطینة  
 363718تقدر ب  2030إلى  2008بزیادة سكانیة من  ،ن وھذا حسب التقدیرات 1302193

حیث ستعرف بلدیات المركز أكبر زیادة سكانیة بإستثناء بلدیة قسنطینة التي یتواصل  ،1ن
تناقص عدد السكان فیھا بسبب تشبعھا وتھجیر سكانھا إلى البلدیات المجاورة وبالضبط إلى 

في حین بلدیات الھوامش ستعرف زیادة سكانیة ضعیفة  ،بلدیة الخروب لتخفیف الضغط علیھا
فعلى العموم فإن ھذه الزیادة المعتبرة لسكان الوالیة یجب أن توفر لھا  ،لمركزمقارنة ببلدیات ا

  .2030زمة أیضا في آفاق لالالتجھیزات التعلیمیة ال

 :من التجھیزات التعلیمیة 2030تقدیر اإلحتیاجات المستقبلیة آلفاق  .2
 :التعلیم اإلبتدائي  . أ

 ،ن 1026169والذي وجدناه لوالیة قسنطینة  2014بعدما تم تقدیر عدد السكان لسنة 
وباإلعتماد على نتائج الفصل الثالث والتي وجدنا فیھا أن عدد تالمیذ المؤسسات اإلبتدائیة خالل 

فإن نسبة تالمیذ ھذا الطور بالنسبة إلجمالي  ،تلمیذ 99570ھو  2015- 2014الموسم الدراسي 
سنقوم بتقدیر  2030ولتقدیر إحتیاجاتھم في المستقبل أي في آفاق  ،% 9.70سكان الوالیة ھو 

ثم على أساسھم نقوم بتقدیر إحتیاجاتھم من حیث عدد األقسام وعدد  ،والأعددھم في تلك السنة 
  :حیث نجد ،المعلمین في نفس الفترة

o  100/ نسبة تالمیذ الطور اإلبتدائي  ×الزیادة الفعلیة =  2030عدد التالمیذ لسنة .  

                                         =276024 × 9.70  /100 .  

  .تلمیذ 26774=                                         

o  المعدل الوطني إلشغال /  2030عدد التالمیذ لسنة =  2030عدد األقسام الالزمة لسنة
  .القسم

                                                     =26774  /30 .  

  .قسم 892=                                                     

o  المعدل الوطني للتأطیر/  2030عدد التالمیذ لسنة =  2030عدد المعلمین الالزم لسنة.  

                                                  =26774  /23 .  

  .معلم 1164=                                                  

                                                             
   .عدد السكان في التعداد السابق –عدد السكان المتوقع حسابھ = الزیادة السكانیة الفعلیة  1
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أما بالنسبة لإلحتیاجات على مستوى كل بلدیة من بلدیاتھا وبتطبیق  ،ھذا فیما یخص الوالیة ككل
  :نفس الطریقة نجد

تقدیر اإلحتیاجات التعلیمیة على مستوى التعلیم اإلبتدائي لبلدیات والیة  ):43(جدول رقم 
  2030قسنطینة في آفاق 

الزیادة السكانیة   البلدیات
2014 -2030  

عدد التالمیذ 
2030  

عدد األقسام 
2030  

عدد المعلمین 
2030  

  -193  -148  - 4433  -45699  قسنطینة
  279  214  6419  66172  الحامة بوزیان

  60  46  1375  14172  إبن بادیس
  37  28  848  8744  زیغود یوسف
  143  110  3298  34002  دیدوش مراد

  2405  1844  55324  570349  الخروب
  60  46  1376  14184  عین أعبید
  11  8  247  5245  بني حمیدان
  62  47  1424  14683  أوالد رحمون
  193  148  4441  45788  عین السمارة

  9  7  218  2245  مسعود بوجریو
  33  26  768  7919  إبن زیاد
  1164  892  26774  276024  المجموع

  2015-2014إنجاز الطالب : المصدر

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

 ): (خريطة رقم

  والیة قسنطینة

  

  
  

  ش

 

  عین أعبید

زیغود یوسف

إبن بادیس

مسعود بوجریو

أوالد رحمون

بني حمیدان

  الخروب

اددیدوش مر

عین السمارة

إبن زیاد قسنطینة

حامة بوزیان

  2030آلفاق  للبلدیات لتعلیم اإلبتدائيلالمقدرة عدد األقسام جات احتیإ

20
   2015-2014إنجاز الطالب : المصدر

  قسم 1844

214  

7  



  

  

  

  

 ): (خريطة رقم

  والیة قسنطینة

  

  
  

  ش

  عین أعبید

زیغود یوسف

إبن بادیس

مسعود بوجریو

أوالد رحمون

بني حمیدان

  الخروب

اددیدوش مر

عین السمارة

إبن زیاد قسنطینة

حامة بوزیان

  2030آلفاق  للبلدیات لتعلیم اإلبتدائيل المقدر معلمینعدد الجات احتیإ

21
   2015-2014إنجاز الطالب : المصدر

  معلم 2405
279  

9  
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عدد تالمیذ التعلیم  فإن) 21(ورقم ) 20(والخریطتین رقم ) 43(ومن خالل الجدول رقم  إذن
 1164قسم و  892تلمیذ جدید ما یتطلب  26774ھو  2030اإلبتدائي لوالیة قسنطینة في آفاق 

یكون في بلدیات  والمعلمیناألقسام حیث أكبر عدد من  ،معلم موزعة عبر مختلف البلدیات
 بإستثناء بلدیة قسنطینة التي ینقص فیھا عدد التالمیذ بسبب تناقص عدد سكانھا( المركز 

فأكبر عدد من األقسام والمعلمین  ) وبالتالي ال تحتاج إلى زیادة في عدد األقسام والمعلمین
عین السمارة ثم أوالد  معلم تلیھا الحامة بوزیان  ثم 2405قسم و 1844تضمھ بلدیة الخروب ب 

بلدیات الھوامش یكون فیھا عدد تالمیذ أقل  في حین ،رحمون فبلدیتي عین أعبید وبني حمیدان
، حیث أقل عدد من األقسام والمعلمین 2030وبالتالي عدد أقسام ومعلمین أقل وھذا حتى آفاق 

  .    معلمین 9أقسام و 7معلم ومسعود بوجریو ب  11أقسام و 8تضمھ بلدیتي بني حمیدان ب 

 :التعلیم المتوسط  . ب

ودائما  ،نفس الطریقة وبإتباع نفس الخطوات المستعملة في تقدیر إحتیاجات التعلیم اإلبتدائي
  :نجد أن 2014باإلعتماد على نتائج الفصل الثالث وتقدیرات عدد سكان والیة قسنطینة 

o  23.81: ھو 2014نسبة تالمیذ الطور المتوسط بالنسبة إلجمالي سكان الوالیة في%.  
o  تلمیذ 65721: للوالیة ھو 2030عدد التالمیذ لسنة.  
o  قسم 2191: للوالیة ھي 2030عدد األقسام الالزمة لسنة.  
o  معلم 3866: للوالیة ھو 2030عدد المعلمین الالزم لسنة.  

  :أما فیما یخص اإلحتیاجات على مستوى كل بلدیة فھو كاآلتي
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تقدیر اإلحتیاجات التعلیمیة على مستوى التعلیم المتوسط لبلدیات والیة  ):44(جدول رقم 
  2030قسنطینة في آفاق 

الزیادة السكانیة   البلدیات
2014 -2030  

عدد التالمیذ 
2030  

عدد األقسام 
2030  

عدد المعلمین 
2030  

  -640  -363  -10880  -45699  قسنطینة
  926  525  15755  66172  الحامة بوزیان

  198  112  3374  14172  إبن بادیس
  122  69  2082  8744  زیغود یوسف
  476  270  8096  34002  دیدوش مراد

  7988  4527  135800  570349  الخروب
  199  113  3377  14184  عین أعبید
  36  20  606  5245  بني حمیدان
  206  116  3496  14683  أوالد رحمون
  64  36  1092  45788  عین السمارة

  31  18  534  2245  مسعود بوجریو
  111  63  1885  7919  إبن زیاد
  3866  2191  65721  276024  المجموع

  2015-2014إنجاز الطالب : المصدر

فإن عدد تالمیذ التعلیم المتوسط لوالیة قسنطینة في آفاق ) 44(الجدول رقم ومن خالل  إذن
معلم موزعة عبر مختلف  3866قسم و  2191تلمیذ جدید ما یتطلب  65721ھو  2030

بإستثناء بلدیة ( البلدیات، حیث أكبر عدد من األقسام والمعلمین یكون في بلدیات المركز 
میذ بسبب تناقص عدد سكانھا وبالتالي ال تحتاج إلى زیادة في قسنطینة التي ینقص فیھا عدد التال

قسم  4527فأكبر عدد من األقسام والمعلمین تضمھ بلدیة الخروب ب ) عدد األقسام والمعلمین 
معلم تلیھا الحامة بوزیان  ثم دیدوش مراد ثم أوالد رحمون فبلدیتي عین أعبید وبني  7988و

كون فیھا عدد تالمیذ أقل وبالتالي عدد أقسام ومعلمین أقل حمیدان، في حین بلدیات الھوامش ی
 20، حیث أقل عدد من األقسام والمعلمین تضمھ بلدیتي بني حمیدان ب 2030وھذا حتى آفاق 

معلم وھذا ما توضحھ الخریطتین رقم  31أقسام و 18معلم ومسعود بوجریو ب  36أقسام و
  ).23(ورقم ) 22(

  

  

  



  

  

  

  

 ): (خريطة رقم

  والیة قسنطینة

  

  
  

  ش

  عین أعبید

زیغود یوسف

إبن بادیس

مسعود بوجریو

أوالد رحمون

بني حمیدان

  الخروب

اددیدوش مر

عین السمارة

إبن زیاد قسنطینة

حامة بوزیان

  2030آلفاق  للبلدیات متوسطلتعلیم اللالمقدرة عدد األقسام جات احتیإ

22
   2015-2014إنجاز الطالب : المصدر

  قسم 4527
525  

18  



  

  

  

  

 ): (خريطة رقم

  والیة قسنطینة

  

  
  

ش

 

  عین أعبید

زیغود یوسف

إبن بادیس

مسعود بوجریو

أوالد رحمون

بني حمیدان

  الخروب

اددیدوش مر

عین السمارة

إبن زیاد قسنطینة

حامة بوزیان

  2030آلفاق  للبلدیات لمتوسطلتعلیم ال المقدر معلمینعدد الجات احتیإ

23
   2015-2014إنجاز الطالب : المصدر

  معلم 7988
926  

31  
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 :التعلیم الثانوي  . ج

  :نفس الخطوات السابقة المتبعة في تقدیر إحتیاجات التعلیم اإلبتدائي والمتوسط نجد

o 15.30: ھو 2014بالنسبة إلجمالي سكان الوالیة في  ثانوينسبة تالمیذ الطور ال%.  
o  تلمیذ 42232: للوالیة ھو 2030عدد التالمیذ لسنة.  
o  قسم 1242: للوالیة ھي 2030عدد األقسام الالزمة لسنة.  
o أستاذ 2639: للوالیة ھو 2030الالزم لسنة  ساتذةعدد األ.  

  :أما فیما یخص اإلحتیاجات على مستوى كل بلدیة فھو كاآلتي

تقدیر اإلحتیاجات التعلیمیة على مستوى التعلیم الثانوي لبلدیات والیة  ):45(جدول رقم 
  2030آفاق قسنطینة في 

الزیادة السكانیة   البلدیات
2014 -2030  

عدد التالمیذ 
2030  

عدد األقسام 
2030  

 ساتذةعدد األ
2030  

  -437  -206  - 6992  -45699  قسنطینة
  633  298  10124  66172  الحامة بوزیان

  135  64  2168  14172  إبن بادیس
  84  39  1338  8744  زیغود یوسف
  325  153  5202  34002  دیدوش مراد

  5454  2566  87263  570349  الخروب
  136  64  2170  14184  عین أعبید
  24  11  389  5245  بني حمیدان
  140  66  2246  14683  أوالد رحمون
  438  206  7006  45788  عین السمارة

  21  10  343  2245  مسعود بوجریو
  76  36  1212  7919  إبن زیاد
  2639  1242  42232  276024  المجموع

  2015-2014الطالب إنجاز : المصدر

  

  

  

 



  

  

  

  

 ): (خريطة رقم

  والیة قسنطینة

  

  
  

  ش

 

  عین أعبید

زیغود یوسف

إبن بادیس

مسعود بوجریو

أوالد رحمون

بني حمیدان

  الخروب

اددیدوش مر

عین السمارة

إبن زیاد قسنطینة

حامة بوزیان

  2030آلفاق  للبلدیات ثانويلتعلیم اللالمقدرة عدد األقسام جات احتیإ

24
   2015-2014إنجاز الطالب : المصدر

  قسم 2566

298  
10

  



  

  

  

  

 ): (خريطة رقم

  والیة قسنطینة

  

  
  

  ش

 

  عین أعبید

زیغود یوسف

إبن بادیس

مسعود بوجریو

أوالد رحمون

بني حمیدان

  الخروب

اددیدوش مر

عین السمارة

إبن زیاد قسنطینة

حامة بوزیان

  2030آلفاق  للبلدیات لثانويلتعلیم ال المقدر ساتذةعدد األجات احتیإ

25
   2015-2014إنجاز الطالب : المصدر

  معلم 5454

633  
21  
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فإن عدد تالمیذ التعلیم ) 25(ورقم ) 24(والخریطتین رقم ) 45(ومن خالل الجدول رقم  إذن
 2639قسم و  1242تلمیذ جدید ما یتطلب  42232ھو  2030الثانوي لوالیة قسنطینة في آفاق 

البلدیات، حیث أكبر عدد من األقسام واألساتذة یكون في بلدیات أستاذ موزعة عبر مختلف 
بإستثناء بلدیة قسنطینة التي ینقص فیھا عدد التالمیذ بسبب تناقص عدد سكانھا ( المركز 

فأكبر عدد من األقسام واألساتذة تضمھ ) وبالتالي ال تحتاج إلى زیادة في عدد األقسام واألساتذة 
أستاذ تلیھا الحامة بوزیان  ثم عین السمارة ثم دیدوش  5454وقسم  2566بلدیة الخروب ب 

مراد  ثم أوالد رحمون فبلدیتي عین أعبید وبني حمیدان، في حین بلدیات الھوامش یكون فیھا 
، حیث أقل عدد من 2030عدد تالمیذ أقل وبالتالي عدد أقسام وأساتذة أقل وھذا حتى آفاق 

 10أستاذ ومسعود بوجریو ب  24قسم و 11حمیدان ب األقسام واألساتذة تضمھ بلدیتي بني 
  .أستاذ 21أقسام و

مما سبق یمكن القول أن كل ھذه اإلحتماالت ماھي إال عبارة عن توقعات مستقبلیة قد تنطبق 
وھذا طبعا حسب الظروف اإلجتماعیة واإلقتصادیة للوالیة خاصة  ،على الواقع أو قد ال تنطبق

فھي مربوطة بالتغیرات الطارئة على مستواھا قد تحدث إذا ما إستمرت  ،وللوطن عامة
  . 2030الظروف على ماھو علیھ في الوقت الحالي حتى آلفاق 
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  :توصیات وإقتراحات

ودراسة  ،بعد تقدیر العجز الحالي المسجل على مستوى التجھیزات التعلیمیة لوالیة قسنطینة
سنعطي بعض اإلقتراحات والتوصیات والتي  ،2030اإلحتیاجات المستقبلیة لھا حتى آفاق 

نراھا كفیلة بتنظیم وتنمیة ھاتھ التجھیزات التعلیمیة على مستوى مجال والیة قسنطینة وھي 
  :ھاتھ اإلقتراحات والتوصیات تتمثل في ،مستخلصة من النتائج المسجلة في الفصول السابقة

توفیر األقسام والمؤطرین الالزمین بالنسبة للبلدیات المسجل على مستواھا عجز فیما  •
 .تجھیزات في مختلف األطوار التعلیمیة لیخص ھاتھ ا

توفیر الھیاكل والتجھیزات الضروریة داخل المؤسسات التعلیمیة لمختلف البلدیات  •
میة للطورین اإلبتدائي مع التركیز أكثر على المؤسسات التعلی ،خاصة بلدیات الھوامش

 .والمتوسط والتي تكاد تنعدم فیھا ھاتھ الھیاكل والتجھیزات داخل مؤسساتھا التعلیمیة
تحسین مستوى الھیاكل والتجھیزات المتوفرة داخل المؤسسات التعلیمیة لمختلف  •

مع التركیز أكثر على المؤسسات التعلیمیة لبلدیات األطراف وكذلك الطورین  ،البلدیات
 .تدائي والمتوسطاإلب

 14تغطیة العجز المسجل على مستوى اإلقامات الجامعیة مع ضرورة اإلسراع إلفتتاح  •
والوصول  حالیا، إقامة المتواجدة في قید اإلنجاز من أجل تخفیف الضغط على الموجودة

 .إلى القضاء على ھذا العجز
بلدیات الوالیة مع  العمل على تحقیق توزیع متوازن فیما یخص التجھیزات التعلیمیة بین •

اإلھتمام أكثر ببلدیات األطراف التي تمتاز بتجھیزات تعلیمیة أضعف وأقل مقارنة 
وھذا ما یساعد في تثبیت السكان في مناطقھم وعدم التنقل إلى البلدیات  ،ببلدیات المركز

 .األخرى التي تمتاز بتوفر ھاتھ التجھیزات
ات التعلیمیة قصد ضمان التوزیع العادل لھا العمل بالمعاییر التخطیطیة لتوزیع التجھیز •

 .بین مختلف بلدیات الوالیة
األخذ بعین اإلعتبار البعد السكاني في التخطیط وفي إعداد مختلف البرامج في قطاع  •

 .التعلیم
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  :خالصة الفصل

في الوقت الراھن یعاني العدد القلیل من بلدیات والیة قسنطینة من عجز على مستوى عدد 
لكنھ ال یؤثر كثیرا على درجة  ،األقسام وعدد المعلمین واألساتذة في مختلف األطوار التعلیمیة

في حین ستشھد  ،التغطیة الجیدة لھذه التجھیزات ومدى تلبیتھا لحاجیات سكان الوالیة ككل
 ھذه الزیادة المعتبرة یجب ،وھذا حسب التقدیرات 2030الوالیة زیادة سكانیة معتبرة حتى آفاق 

أن توفر لھا التجھیزات التعلیمیة الالزمة والتي تم تقدیرھا من طرفنا بغیة تنظیمھا مستقبال 
مع اإلشارة إلى ضرورة  ،وتوفیر داخلھا مختلف التجھیزات والھیاكل الضروریة لتنمیتھا

اإللتزام بتطبیق التوصیات واإلقتراحات حیث اإلھتمام أكثر ببلدیات األطراف وھذا من أجل 
 ،توازن بینھا وبین بلدیات مركز الوالیة من حیث مستوى ھاتھ التجھیزات التعلیمیةتحقیق 
وتوزیعھا داخل مجالھا وبالتالي الوصول إلى تثبیت سكان الوالیة في مناطقھم وبھذا  ،عددھا

  .2030نكون قد وصلنا إلى تنظیم وتنمیة التجھیزات التعلیمیة لوالیة قسنطینة آلفاق 

  



 

 

  الخالصة العامة
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 :العامة خالصةال

تحتل والیة قسنطینة موقعا إستراتیجیا ھاما في المجال الجزائري فھي تحتوي على شبكة طرق 
مدینتھا األم متموضعة فوق صخر  ،الشمال والجنوب ،وطنیة ھامة تربط بین الشرق والغرب

ومجتمعھا فتي إذ أنھ یضم عدد كبیر من السكان ھم في سن  ،وتتمتع بموارد بشریة ھامة ،عتیق
 132مؤسسة إبتدائیة،  377( مؤسسة تعلیمیة  568لذلك خصصت لھم الوالیة  ،مرحلة الدراسة

وذلك خالل الموسم الدراسي ) مؤسسات تعلیم عالي  8مؤسسة ثانویة و  60مؤسسة إكمالیة، 
زعة عبر كامل مجالھا لكن ھناك تباین في عدد ھذه المؤسسات من بلدیة وھي مو 2015- 2014

فھي تكثر في المركز في حین تقل كلما إتجھنا نحو األطراف وھي مرتبطة بتوزیع  ،إلى أخرى
فكلما زاد عدد السكان زاد عدد المؤسسات التعلیمیة وكلما زاد عدد المؤسسات التعلیمیة  ،السكان

لي ھناك عالقة طردیة وإرتباط بین بین توزیع المؤسسات التعلیمیة زاد عدد السكان وبالتا
مؤسسة تعلیمیة  568كما أن ھاتھ ال  ،وعددھا مع توزیع السكان وعددھم عبر مجال الوالیة

التي تضمھا والیة قسنطینة بداخلھا الھیاكل والتجھیزات الضروریة شبھ منعدمة في الطور 
ى آخر حتى الوصول إلى التعلیم العالي والتي تتوفر فیھ اإلبتدائي لتتوفر وتتحسن من طور إل

كما أنھا في بلدیات مركز الوالیة تكون أكثر  ،مؤسساتھ على مختلف ھاتھ الھیاكل والتجھیزات
وأحسن في حین بلدیات أطراف الوالیة تكون بقلة وأضعف مقارنة باألخرى حیث ھناك فوارق 

وعلى العموم فإن في الوقت الراھن ومن  ،ت التعلیمیةبین بلدیات الوالیة من حیث ھاتھ التجھیزا
یعاني من عجز على مستوى  منھا بلدیة التي تضمھا والیة قسنطینة ھناك العدد القلیل 12بین 

لكنھ ال یؤثر كثیرا على درجة  ،عدد األقسام والمعلمین واألساتذة في مختلف األطوار التعلیمیة
تلبیتھا لحاجیات سكان الوالیة ككل وھذا ما تدل علیھ التغطیة الجیدة لھذه التجھیزات ومدى 

معدالت إشغال القسم ومعدالت التأطیر للوالیة ككل مقارنة بالمعدالت الوطنیة في مختلف 
ستعرف الوالیة  % 1.5لكن في المستقبل وبمعدل النمو السكاني السنوي المقدر ب  ،األطوار

یجب توفیر التجھیزات لذلك  2030فاق زیادة سكانیة معتبرة حسب التقدیرات المنجزة آل
كما یجب اإلسراع في  ،التعلیمیة لھم مستقبال حتى تنظم وحتى ال نصل إلى عجز في ھذا القطاع

توفیر الھیاكل والتجھیزات الضروریة الالزمة داخل مؤسساتھا التعلیمیة وتحسین مستواھا 
وتطویرھا لتنمیتھا وبالتالي خلق مجال متوازن بین المؤسسة التعلیمیة والتلمیذ ما یقلل من 

ألطراف للقضاء مع ضرورة اإلھتمام أكثر ببلدیات ا ،معانات ھذا األخیر وخلق سبل الراحة لھ
على الالتوازن وعلى الفوارق الموجودة بینھا وبین بلدیات المركز لنصل إلى أسمى ھدف في 
التھیئة اإلقلیمیة والمتمثل في تثبیت سكان الوالیة في مناطقھم وعدم التنقل وزیادة الثقل على 

قسنطینة حتى آفاق  وبھذا نكون قد وصلنا إلى تنظیم وتنمیة التجھیزات التعلیمیة لوالیة ،المركز
2030.  

 



 

 

  حقالمال

  

  

 



  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  -1- جامعة قسنطینة 

  قلیمیةكلیة علوم األرض، الجغرافیا والتھیئة العمرانیة                                                                 قسم التھیئة اإل

وطلبة المؤسسات التعلیمیة بغرض إنجاز بحث لنیل شھادة الماجستیر في التھیئة اإلقلیمیة تحت  ذإستمارة موجھة لتالمی
ه ذا البحث ھو التعرف على واقع ھذوالغایة من وراء ھ ،تنظیم وتنمیة التجھیزات التعلیمیة في والیة قسنطینة: عنوان

ه التجھیزات، الفوارق ذعبر مجال الوالیة، تقییم ھالتجھیزات التعلیمیة وتوزیعھا وھل تتناسب طردیا مع توزیع السكان 
  .ه التجھیزات بین البلدیات من أجل تنظیمھا وتنمیتھاذالمجالیة على مستوى ھ

العلمیة، كما  ات أھمیة قصوى في خدمة الموضوع وإعطاءه المصدقیةذالمعلومات المقدمة تكون تجدر اإلشارة إلى أن 
  .المطروح أعاله دون سواه ه المعلومات لخدمة الموضوعذتستخدم ھ

  :.............................................................البلدیة

  :....................................................إسم المؤسسة

  :...................................أو الطالب ذإسم ولقب التلمی

  .............................................:.المستوى الدراسي

  نعم                                        ال   .                     ھل تتوفر المؤسسة على قاعة إعالم آلي؟ •

  سیئة                   جیدة                     متوسطة                                        .؟ھو مستواھاا كان نعم ما ذإ

 نعم                                         ال.                                ؟ھل تتوفر المؤسسة على مكتبة •

  جیدة                     متوسطة                  سیئة                          .؟ما ھو مستواھاا كان نعم ذإ

  نعم                                         ال.                               المؤسسة على مطعم؟ھل تتوفر  •

ءسي                    متوسط  جید                                               .؟ما ھو مستواها كان نعم ذإ  

  نعم                                         ال .                        ھل تتوفر المؤسسة على قاعة عالج؟ •

  جیدة                   متوسطة                   سیئة                           .              ؟ما ھو مستواھاا كان نعم ذإ

 ال              نعم                                             . ھل تتوفر المؤسسة على النقل المدرسي؟ •

  يءس         متوسط                     جید                  .                     ؟ھو مستواها كان نعم ماذإ

 ال   ال                           نعم         .الراحة ؟ھل تتوفر المؤسسة على مساحات خضراء وأماكن  •

  سیئة   متوسطة                  جیدة                                             .؟مستواھا وا كان نعم ماھذإ

 .لك ؟ذ؟ وماھي إقتراحاتك ل ماھي النقائص التي تعاني منھا المؤسسة •

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  



العدد العدد 04
السالسّنة اخلامسة واألربعوننة اخلامسة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اJغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اJغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اJطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 19  محر محرّم عام م عام 1429 هـهـ
اJوافـق اJوافـق 27  يناير يناير سنة سنة 2008 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اJطبعة الراJطبعة الرّسميسميّة

حي البساتqX بئر مراد رايسq ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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27 يناير  سنة  يناير  سنة 2008 م م

قــــــــــــانانــــــــــون ون رقم رقم 08 -  - 04  م  مــــــــــؤرؤرّخ في خ في 15  م  مــــــــــحــــــــــرّم عم عــــــــــام ام 1429
اJاJــــوافق وافق 23  ي  يــــــنــــايايــــر سر ســــنــــة ة q2008 يq يــــتــــضــــمّن الن الــــقــــانانــــونون

التوجيهي للتربية الوطنية.التوجيهي للتربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهورية
- بـنــاء عــلى الــدسـتــورq الســيـمــا اJـواد 53 و65 و119

qو120 (الفقرتان األولى و2) و122 - 16 و126 منه
- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 66 - 156 اJــــــؤرخ في 18
صــفـر عـام 1386 اJـوافق 8  يــونـيــو ســنـة 1966 واJــتــضـمن

qتممJعدل واJا qقانون العقوبات
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 58 اJــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اJــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتممJعدل واJا qدنيJتضمن القانون اJوا
- و�قـتـضى األمر رقم 76 - 35 اJـؤرخ في 16 ربـيع
الــثــاني عـام 1396 اJـوافق 16 أبــريل ســنـة 1976 واJــتــعـلق

qتممJعدل واJا qبتنظيم التربية والتكوين
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 85 - 05 اJــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اJــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

qتممJعدل واJا qتعلق بحماية الصحة وترقيتهاJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 08 اJــؤرخ في 12
رمــضـان عـام 1410 اJـوافق 7  أبــريل سـنـة 1990 واJــتـعـلق

qتممJا qبالبلدية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 09 اJــؤرخ في 12
رمــضـان عـام 1410 اJـوافق 7  أبــريل سـنـة 1990 واJــتـعـلق

qتممJا qبالوالية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 21 اJــؤرخ في 24
مــحــرم عـام 1411 اJــوافق 15  غــشت ســنـة 1990 واJــتــعـلق

qباحملاسبة العمومية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 05 اJــؤرخ في 30
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1411 اJــوافق 16 يــنــايــر ســنـة 1991
واJـــتــضـــمن تــعـــمــيم اســـتــعـــمــال الـــلــغـــة الــعـــربــيـــةq اJــعــدّل

qادة 15 منهJالسيما ا qتمّمJوا
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 95 - 20 اJـؤرخ في 19 صـفر
عـام 1416 اJـوافق 17  يـولـيـو سـنة 1995 واJـتـعـلق �ـجلس

qاحملاسبة
- و�قـتـضى األمر رقم 95 - 24 اJـؤرخ في 30 ربـيع
الــــثـــــاني عــــام 1416 اJـــــوافق 25  ســـــبـــــتــــمـــــبــــر ســـــنــــة 1995
واJــتــعــلق بـــحــمــايــة األمالك الــعـــمــومــيــة وأمن األشــخــاص

qفيها
- و�قـتضى الـقانون رقم 99 - 05 اJؤرخ في 18 ذي
احلــجـة عـام 1419 اJـوافق 4  أبــريل ســنـة 1999 واJــتــضـمن

qعدلJا qالقانون التوجيهي للتعليم العالي

اJاداJادّة  7 : :  ينشر هـذا القانون  في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 15 مــحــرّم عــام 1429 اJــوافق 23
يناير سنة 2008. 

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــــــــانانــــــــــون رقم ون رقم 08 -  - 03  م  مــــــــــؤرؤرّخ في خ في 15  م  مــــــــــحــــــــــرّم عم عــــــــــام ام 1429
23  ي  يــــــــنــــــــايايــــــــر سر ســــــــنــــــــة ة q  q2008  يــــــــــعـعـــــــــدّل ويل ويــــــــــتــــــــمّم اJاJــــــــوافق وافق 
القانون رقم القانون رقم 05 -  - 12  اJؤراJؤرّخ في خ في 28 جمادى الثانية جمادى الثانية
عــــــــام ام 1426 اJ اJــــــــوافق وافق 4 غ غــــــــشت سشت ســــــــنــــــــة ة 2005 واJ واJــــــــتــــــــعــــــــلقلق

باJياه.باJياه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهورية
- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورq ال ســـيـــمـــا اJـــواد 119 و120

q(الفقرتان األولى و2) و122 و126 منه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 12 اJــؤرّخ في 28
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1426 اJــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 2005

واJتعلق باJياه.
qوبعد رأي مجلس الدولة
qانJوبعد مصادقة البر

 يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

اJــــادة اJــــادة األولى : األولى :  تــــعـــدل وتــــتــــمم أحــــكــــام اJـــادة 14 من
الـــــقـــــانـــــون رقم 05 - 12 اJـــــؤرّخ في 4 غـــــشـت ســـــنــــة 2005

واJتعلق باJياهq وحترر كما يأتي :
"اJادة 14 : ...........بدون تغيير...............

q2009 وإلى غـايـة 31 غـشت سـنة qوبـصــفـة انـتـقـالـيـة
�ـكـن الـتــرخــيص بـاالســتــخـراج فـي إطـار نــظــام االمـتــيـاز
اJـرفق بدفـتر الـشروط مـع مراعـاة دراسة الـتأثـير اJـعدة

طبقا للتشريع والتنظيم اJعمول بهما.
يـــجب مــــراعـــاة وضــــعـــيـــة اJــــنـــاطق واألوديــــةq حـــسب

احلالةq في مجال منح أو منع الترخيص اJذكور أعاله.

تــشـــكل جلـــنــة مـــشــتـــركــة بـــX الــقـــطــاعـــات الــوزاريــة
اJـعـنــيـةq لـضــبط قـائـمــة األوديـة اJـعـنــيـة �ـنح الــتـرخـيص

باستخراج مواد الطمي أو منعه. 
................ ( الباقي بدون تغيير )...................".

اJاداJادّة ة 2 :  :  ينـشر هـذا القـانون في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 15 مــحــرّم عــام 1429 اJــوافق 23
يناير سنة 2008. 

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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- تــــكـــــوين جــــيل مـــــتــــشــــبع �ــــبــــاد  اإلسـالم وقــــيــــمه
 qالروحية واألخالقية والثقافية واحلضارية

qترقية قيم اجلمهورية ودولة القانون -
- إرســــــاء ركـــــائــــــز مـــــجــــــتــــــمع مــــــتــــــمـــــسـك بــــــالـــــســــــلم
qـعـاصرةJـيـة والـرقي واJمتـفـتح عـلى الـعـا qوالـد�ـقـراطـيـة
�ــســاعـدة الــتالمــيـذ عــلى امــتالك الــقـيـم الـتي يــتــقـاســمــهـا
اجملــــتـــمع اجلـــزائـــري والــــتي تـــســـتــــنـــد إلى الـــعـــلـم والـــعـــمل
والــتـضـامن واحـتـرام اآلخــر والـتـسـامحq وبــضـمـان تـرقـيـة
قـيم ومـواقف إيـجـابـيـة لـهـا صـلـةq عـلى اخلـصـوصq �ـبـاد 

حقوق اإلنسان واJساواة والعدالة االجتماعية.

الفصل الفصل الثانيالثاني
مهام اJدرسةمهام اJدرسة

اJاداJادّة ة 3 : :  في إطـار غايـات التـربـية احملـددة في اJادة
2 أعالهq تـــضــطـــلـع اJــدرســـة �ـــهـــام الـــتــعـــلـــيم والـــتـــنـــشـــئــة

االجتماعية والتأهيل.
اJـاداJـادّة ة 4 : :  تقـوم اJـدرسـة في مـجال الـتـعلـيم بـضـمان
تــــعـــلــــيم ذي نــــوعـــيـــة يــــكـــفـل الـــتــــفـــتح الــــكـــامـل واJـــنــــســـجم
واJـتـوازن لـشـخـصـيـة الـتالمـيـذ بـتـمـكـيـنهــم مـن اكـتـساب
مستـــوى ثقافــي عــامq وكـذا مـعـارف نظـريــة وتـطبيـقية

كافيــة قصــد االندمــاج في مجتمع اJعرفة.
ومـن ثــــمـــــةq يـــــتــــعـــــX عـــــلى اJـــــدرســــة الـــــقـــــيــــام عـــــلى

اخلصوص �ا يأتي :
- ضــمــان اكــتــســاب الــتالمــيــذ مــعــارف في مــخــتــلف
مــجــاالت اJـواد الــتـعــلـيــمـيــة وحتـكــمــهم في أدوات اJـعــرفـة
الفكـرية واJنهـجية �ا يسـهّل عمليـات التعلم والـتحضير

qللحياة العملية
- إثراء الـثـقافـة الـعامـة لـلتـالميـذ بـتعـمـيق عمـلـيات
الـتـعـلـم ذات الـطـابع الـعــلـمي واألدبي والــفـنيq وتـكـيــيـفـهـا
بـــاســـتـــمـــرار مع الـــتـــطــــورات االجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة

qهنيةJوالتكنولوجية وا
- تــنـــمــيـــة قــدرات الــتـالمــيــذ الـــذهــنــيـــة والــنــفـــســيــة
والـــبـــدنـــيــةq وكـــذا قـــدرات الـــتـــواصل لـــديـــهم واســـتـــعـــمــال
مـــخـــتــلـف أشــكـــال الـــتـــعــبـــيـــرq الـــلـــغــويـــة مـــنـــهــا والـــفـــنـــيــة

qوالرمزية واجلسمانية
- ضمان تكـوين ثقافي في مـجاالت الفنون واآلداب

qوالتراث الثقافي
qتزويد التالميـذ بكفاءات مالئمة ومـتينة ودائمة -
�ـكن تـوظـيـفـهـاq بـتـبـصــرq في وضـعـيـات تـواصل حـقـيـقـيـة
وحل اJـــشــاكلq �ـــا يــتـــيح لــلـــتالمــيـــذ الــتـــعــلم مـــدى احلــيــاة
واJــســاهــمـةq فــعــلــيــاq في احلــيـاة االجــتــمــاعــيـة والــثــقــافــيـة

qتغيراتJوكذا التكيف مع ا qواالقتصادية

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 02 - 09 اJــؤرخ في 25
صــــفــــر عـــام 1423 اJــــوافق 8  مـــايــــو ســـنـــة 2002 واJــــتــــعـــلق

qوترقيتهم XعوقJبحماية األشخاص ا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 04 - 10 اJــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اJــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

qتعلق بالتربية البدنية والرياضةJوا
- و�قـتـضى األمر رقم 05 - 07 اJـؤرخ في 18 رجب
عـــــام 1426 اJـــــوافق 23  غـــــشـت ســـــنـــــة 2005 الـــــذي يــــــحـــــدد
الـــقـــواعـــد الـــعــــامـــة الـــتي حتـــكـم الـــتـــعـــلـــيـم في مـــؤســـســـات

qالتربية والتعليم اخلاصة
qوبعد رأي مجلس الدولة -
qانJوبعد مصادقة البر -

 يصدر القانون اآلتي نصه : يصدر القانون اآلتي نصه : 

الباب األولالباب األول
أسس اJدرسة اجلزائريةأسس اJدرسة اجلزائرية

الفصل األولالفصل األول
غايات التربيةغايات التربية

اJـاداJـادّة األولى : األولى :  يـهـدف هــذا الـقـانــون الـتـوجــيـهي إلى
حتديد األحكام األساسـية اJطبقة على اJـنظومة التربوية

الوطنية.
اJــاداJــادّة ة 2 : :  تــتـــمـــثل رســـالـــة اJــدرســـة اجلـــزائــريـــة في
تكـوين مـواطن مزود �ـعالم وطـنـية أكـيدةq شـديـد التـعلق
بــقـيم الــشـعب اجلــزائـريq قــادر عـلى فــهم الـعــالم من حـوله
والـــتــكــيف مــعه والــتــأثــيــر فــيـهq ومــتــفــتح عــلى احلــضــارة

العاJية.
وبهـذه الـصفـةq تسـعى الـتربـية إلى حتـقـيق الغـايات

اآلتية :
- جتــذيـر الـشـعــور بـاالنـتــمـاء لـلـشــعب اجلـزائـري في
نـــفـــوس أطـــفــالـــنـــا وتـــنـــشـــئــتـــهم عـــلـى حب اجلـــزائــر وروح
االعـتزاز باالنـتمـاء إليهـاq وكذا تعـلقـهم بالـوحدة الوطـنية

qووحدة التراب الوطني ورموز األمة
- تـــــقـــــويــــة الـــــوعـي الــــفـــــردي واجلـــــمــــاعـي بــــالـــــهـــــويــــة
الـوطــنــيــةq بــاعــتـبــاره وثــاق االنــســجــام االجـتــمــاعي وذلك

qتصلة باإلسالم والعروبة واألمازيغيةJبترقية القيم ا
- تـرســيخ قــيم ثــورة أول نـوفــمــبـر 1954 ومـبــادئــهـا
الـــنــبـــيـــلــة لـــدى األجـــيــال الـــصـــاعــدة واJـــســـاهــمـــة من خالل
الــتـــاريخ الـــوطــنـيq في تـــخــلـــيــد صـــورة األمـــة اجلــزائـــريــة
بـتـقـويـة تـعـلق هـذه األجـيـال بـالـقـيم الـتـي يـجـسـدهـا تراث

qالتاريخي واجلغرافي والديني والثقافي qبالدنا
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اJاداJادّة  6 : : تقـوم اJدرسة فـي مجـال التـأهيلq  بـتلـبية
احلـاجــيـات األسـاسـيــة لـلـتالمـيــذ وذلك بـتـلـقــيـنـهم اJـعـارف

والكفاءات األساسية التي تمكنهم من :
- إعــادة اســـتــثـــمــار اJـــعــارف واJـــهــارات اJـــكــتـــســبــة

qوتوظيفها
- االلـتحـاق بـتـكوين عـال أو مـهني أو �ـنـصب شغل

qيتماشى وقدراتهم وطموحاتهم
q ــهنJالــتـــكــيف بـــاســتـــمــرار مع تـــطــور احلـــرف وا -
qوكذا مع التغيرات االقتصادية والعلمية والتكنولوجية

qبادراتJاالبتكار واتخاذ ا -

- اسـتئـنـاف دراسـتـهم أو الشـروع في تـكـوين جـديد
بــعـد تـخــرجـهم من الــنـظـام اJــدرسي وكـذا االســتـمـرار في

التعلم مدى احلياةq بكل استقاللية.

الفصل الثالثالفصل الثالث
اJباد  األساسية للتربية الوطنيةاJباد  األساسية للتربية الوطنية

اJاداJادّة  7 : :  يـحتل التلـميذ مركـز اهتمامـات السياسة
التربوية.

اJاداJادّة  8 : : تعد التربيـة باعتبارها استـثمارا إنتاجيا
واسـتــراتـيـجـيــاq من األولـويـة األولى لــلـدولـة الــتي تـسـهـر
عــلى جتـــنــيــد الـــكــفــاءات والـــوســائل الــضـــروريــة لــلـــتــكــفل
بـــالــطــلب االجــتــمــاعي لــلــتــربــيــة الــوطــنــيــةq واالســتــجــابــة

حلاجيات التنمية الوطنية.

اJــــاداJــــادّة  9 : :  تــــســـــاهم اجلـــــمــــاعـــــات احملــــلـــــيـــــةq في إطــــار
االخـتــصـاصــات اخملــولـة لــهــا قـانــونـاq فـي الـتــكـفـل بـالــطـلب
االجـتماعي للتـربية الوطـنيةq ال سيمـا في إجناز الهياكل
اJــدرســـيــة وصــيـــانــتـــهــا وتـــرقــيـــة الــنــشـــاطــات الـــثــقـــافــيــة
والـــريــــاضـــيــــة ومـــســـاهــــمـــتــــهـــا فـي الـــنـــشــــاط االجـــتــــمـــاعي

اJدرسي.

10 : : تـــضـــمـن الـــدولـــة احلق فـي الـــتـــعـــلــــيم لـــكل اJــاداJــادّة  
جـــزائــريـــة وجـــزائـــري دون تـــمــيـــيـــز قـــائم عـــلى اجلـــنس أو

الوضع االجتماعي أو اجلغرافي.

11 : : يـــتـــجــــســـد احلـق في الـــتــــعـــلـــيـمq بـــتـــعــــمـــيم اJــاداJــادّة ة 
الــتــعــلـيـم األسـاسـي وضـمــان تــكــافــؤ الـفــرص فــيــمــا يـخص
ظـــروف الـــتــــمـــدرس ومـــواصـــلـــة الـــدراســـة بــــعـــد الـــتـــعـــلـــيم

األساسي.

اJــــاداJــــادّة  12 : :  الــــتــــعــــلــــيم إجــــبــــاري جلــــمــــيع الــــفــــتــــيـــات
والـفـتيـان الـبـالغـX من الـعـمر ست (6) سـنوات إلى ست

عشرة (16) سنة كاملة.

- ضــمـان الــتــحــكم في الــلــغـة الــعــربــيــةq بـاعــتــبــارهـا
الــلـغــة الـوطــنـيــة والـرســمــيـةq وأداة اكــتـســاب اJـعــرفـة في
مـــخــتـــلف اJــســـتــويـــات الــتـــعــلـــيــمــيـــة ووســيـــلــة الـــتــواصل

qاالجتماعي وأداة العمل واإلنتاج الفكري
qترقية وتوسيع تعليم اللغة األمازيغية -

Xأجنـبيت Xالتالمـيذ من التـحكم في لغـت Xتمـك -
عـلى األقل لـلتـفتح عـلى الـعالمq بـاعتـبار الـلـغات األجـنبـية
وســيـلــة لإلطالع عــلى الــتــوثــيق واJــبـادالت مع الــثــقــافـات

qواحلضارات األجنبية
- إدماج تكنـولوجيات اإلعالم واالتصال احلديثة في
مـحـيط الـتـلـمـيـذq وفي أهـداف الـتـعـلـيم وطـرائـقه والـتـأكد
من قـــدرة الـــتالمـــيـــذ عــلـى اســتـــخـــدامـــهـــا بـــفــعـــالـــيـــةq مـــنــذ

qالسنوات األولى للتمدرس
- مـــــنح جــــــمـــــيع الـــــتـالمـــــيـــــذ إمـــــكـــــانـــــيــــــة ¥ــــــارســـــــة
الـــــنــــشــــاطــــــات الــــريـــــاضــــيــــــة والــــثــــقــــافــــــيــــــة والــــفــــنــــيــــــة
والترفيهيةq واJشاركــة في احلياة اJدرسية واجلماعية.

اJــــاداJــــادّة  5 : :  تــــقــــوم اJــــدرســــة فـي مــــجــــال الــــتــــنــــشــــئــــة
االجــتـمــاعــيـة بــاالتـصــال الـوثــيق مع األســرة الـتي تــعـتــبـر
امـــتـــدادا لـــهـــاq بـــتـــنـــشـــئـــة الـــتالمـــيـــذ عـــلى احـــتـــرام الـــقـــيم
الروحيـة واألخالقيـة واJدنيـة للـمجتـمع اجلزائـري والقيم

اإلنسانية وكذا مراعاة قواعد احلياة في اجملتمع.
ومـن ثــــمـــــةq يـــــتــــعـــــX عـــــلى اJـــــدرســــة الـــــقـــــيــــام عـــــلى

اخلصوص �ا يأتي :
- تنمية احلس اJـدني لدى التالميذ وتـنشئتهم على
قـــيم اJـــواطـــنـــة بـــتـــلـــقـــيـــنـــهـم مـــبـــاد  الـــعـــدالـــة واإلنـــصــاف
وتــســاوي اJـواطــنــX في احلــقـوق والــواجــبـات والــتــسـامح

qXواطنJا Xواحترام الغير والتضامن ب
- مــنـح تــربــيــة تــنـــســجم مع حــقـــوق الــطــفل وحــقــوق
اإلنـــســـان وتــــنـــمـــيـــة ثــــقـــافـــة د�ـــقــــراطـــيـــة لـــدى الــــتالمـــيـــذ
بـإكـسـابـهم مـبـاد  الـنـقـاش واحلـوار وقـبـول رأي األغـلـبـيـة
وبـــحــمــلــهم عــلى نـــبــذ الــتــمــيــيــز والــعــنـف وعــلى تــفــضــيل

qاحلوار
- توعية األجيال الـصاعدة بأهمية العملq باعتباره
عـامال حـاسـمـا من أجل حـيـاة كر�ـة والئـقـة واحلـصـول على
االســتـــقاللــيـــةq وبــاعــتـــبــاره عــلـى اخلــصــوصq ثـــروة دائــمــة
تــكـفل تــعـويـض نـفــاد اJـوارد الــطـبــيـعــيـة وتــضـمن تــنـمــيـة

qدائمة للبالد
- إعـداد الـتـالمـيـذ بـتـلــقـيـنـهم آداب احلـيــاة اجلـمـاعـيـة

qسؤولية متالزمتانJوجعلهم يدركون أن احلرية وا

- تــكــوين مــواطــنـX قــادرين عــلى اJــبــادرة واإلبـداع
والــتـــكــيف وحتــمـل اJــســؤولــيــة فـي حــيــاتــهم الـــشــخــصــيــة

واJدنية واJهنية.
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اJــــاداJــــادّة  16 : :  تــــعــــتــــبــــر اJــــدرســــة اخلــــلــــيــــة األســــاســــيـــة
لــلــمـنــظــومـة الــتــربـويــة الــوطـنــيــةq وهي الــفـضــاء اJــفـضل

إليصال اJعارف والقيم.
يـجب أن تـكــون اJـدرسـة في مـنــأى عن كل تـأثـيـر أو

تالعب ذي طابع إيديولوجي أو سياسي أو حزبي.
�ـنع مــنـعــا بـاتــا كل نـشــاط سـيــاسي أو حـزبي داخل

مؤسسات التعليم العمومية واخلاصة.
يـــتـــعـــرض اخملـــالـــفــون ألحـــكـــام هـــذه اJـــادة لـــعـــقـــوبــات

إدارية دون اإلخالل باJتابعات القضائية.

17 : :  حتـــدد شـــروط الــــدخـــول إلى اJـــؤســـســـات اJــاداJــادّة  
اJدرسية واستعمالها وحمايتها عن طريق التنظيم.

اJـاداJـادّة  18 : :  تـعـتـمــد الـتـربــيـة الـوطــنـيـة عـلـى الـقـطـاع
العمومي.

 غيـر أنهq �ـكن فـتح اجملـال لألشخـاص الـطـبيـعـية أو
اJــعــنــويــة اخلــاضــعــة لــلـقــانــون اخلــاصq إلنــشــاء مــؤســسـات
خـاصة للـتربيـة والتعـليمq تـطبيـقا لهـذا القانـون ولألحكام

التشريعية والتنظيمية السارية اJفعول.

الباب الثانيالباب الثاني
 اجلماعـة التربويـة اجلماعـة التربويـة

اJـاداJـادّة  19 : : تـتـشــكل اجلـمـاعـة الــتـربـويـة مـن الـتالمـيـذ
ومن كـل الــذيـن يـــســاهـــمـــون بـــطـــريـــقــة مـــبـــاشـــرة أو غـــيــر
مــــبــــاشــــرة في تــــربـــيــــة وتــــكــــوين الــــتالمــــيــــذ وفي احلــــيـــاة

اJدرسية وفي تسيير اJؤسسات اJدرسية.
يـحـدد الـوزيـر اJـكـلف بـالـتـربـيـة الـوطـنـيـة كـيـفـيـات

تنظيم اجلماعة التربوية وسيرها.

20 : :  يــجب عــلى الــتالمــيــذ احــتــرام مــعــلـمــيــهم اJـاداJـادّة  
وجميع أعضاء اجلماعة التربوية اآلخرين.

يــتــعــX عــلى الـــتالمــيــذ االمــتــثــال لــلــنــظــام الــداخــلي
للمؤسسةq السيـما تنفيذ كل األنشطة اJتعلقة بدراستهم
وكـــذا اJــواظـــبـــة واحــتـــرام الـــتـــوقــيت والـــســـيــرة احلـــســـنــة

واحترام قواعد سير اJؤسسات واحلياة اJدرسية.
يــــحــــدد الــــوزيــــر اJـــكــــلف بــــالــــتــــربــــيـــــة الــــوطــــنــــــيـــة
qـتعـلقـة بإعــداد الـنظـــام الداخلـــيJالـتوجيـهــات الـعامة ا

اJذكور في الفقرة أعاله.
 يــتـم رفع الــعــلـم الــوطــني وإنـــزاله مــصـــحــوبــا بــأداء
الــــنـــشـــيـــد الــــوطـــنيq فـي جـــمـــيـع اJـــؤســـســـات الــــتـــربـــويـــة

العمومية واخلاصة.

اJاداJادّة  21 : :  �نع  العـقاب البدني وكل أشكال العنف
اJعنوي واإلساءة في اJؤسسات اJدرسية.

غـــيـــر أنهq �ـــكـن تـــمـــديـــد مـــدة الـــتـــمـــدرس اإللـــزامي
بسـنتX (2) لـلـتالميـذ اJـعـوقX كـلـما كـانت حـالتـهم تـبرر

ذلك.
تـسـهـر الدولـة بـالتـعـاون مع اآلبـاء علـى تطـبـيق هذه

األحكام.
يــتـــعــرض اآلبــاء أو األولــيـــاء الــشــرعــيـــون اخملــالــفــون
لــــهـــــذه األحــــكــــام إلــى دفــع غــــرامــــة مـــالـــيــــة تـــتـــراوح من
خــمــســة آالف ديـــنــار(5.000 دج) إلى خــمــسـX ألف ديــنـار

(50.000 دج).
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.
اJـاداJـادّة ة 13 : : الـتـعــلـيم مـجـانـي في اJـؤسـسـات الــتـابـعـة
لــــلـــقــــطـــاع الــــعـــمــــومي لــــلـــتــــربـــيــــة الـــوطــــنـــيــــةq في جــــمـــيع

اJستويات.
تـــمـــنح الـــدولـــةq عالوة عـــلى ذلـكq دعــمـــهـــا لـــتـــمــدرس
الـتالمـيـذ اJـعـوزين بـتـمـكـيـنـهم من االسـتـفـادة من إعـانات
مـتــعــددةq السـيــمــا فــيـمــا يــخص اJــنح الـدراســيــة والــكـتب
واألدوات اJـدرسـيـةq والـتـغذيـة واإليـواء والـنـقل والـصـحة

اJدرسية.
غـير أنـهq �كن أن يـطـلب من األولـيـاء اJـسـاهـمة في
تــغـطــيــة بــعـض اJصــاريـف اJـتـعلـقـة بـالتـمـدرس والتي
ال تـمـس �ـبـدأ مـجــانـيـة الــتـعـلــيم طـبـقــا لـشـروط حتـدد عن

طريق التنظيم.

اJـاداJـادّة  14 : :  تــسـهـر الــدولـة عـلـى تـمـكــX األطـفـال ذوي
االحتياجات اخلاصة من التمتع بحقهم في التعليم.

يــســهــر قــطــاع الــتــربــيــة الـــوطــنــيــةq بــالــتــنــســيق مع
qـعـنـيـةJـؤســسـات االسـتـشـفـائـيــة وغـيـرهـا من الـهــيـاكل اJا
على التكـفل البيداغـوجي األنسب وعلى اإلدماج اJدرسي

للتالميذ اJعوقX وذوي األمراض اJزمنة.

اJاداJادّة ة 15 : :  يتـخذ قـطاع التـربيـة الوطـنيـة كل إجراء
مـن شـــــأنه تـــــيـــــســـــيـــــر تـــــكـــــيف وإعـــــادة إدمـــــاج الـــــتـالمـــــيــــذ
اJــتـمــدرســX في اخلــارج الــعـائــدين إلى أرض الــوطن في

اJسارات اJدرسية الوطنية.
و�كن قـطاع التربـية الوطـنية أن يـقومq بالـتنسيق
مع البعثات الدبـلوماسية الوطـنية في اخلارجq و�وافقة
الـــدول اJـــســــتـــقـــبـــلـــةq بـــتـــعـــلـــيم الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة والـــلـــغـــة
األمـازيـغـيـة والـثـقـافـة اإلسالمـيـة ألبـنـاء اجلـالـيـة الـوطـنـية

في اJهجر.
حتــدد كـيـفــيـات تــطـبـيق أحــكـام هــذه اJـادة عن طـريق

التنظيم.
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اJـاداJـادّة  26 : : �ــكن جـمــعـيـات أولــيـاء الــتالمـيـذ اJــنـشـأة
طـبــقـا لـلــتـشـريـع الـسـاري اJــفـعـولq تــقـد¨ اقــتـراحـات إلى
الـوزيـر اJــكـلف بـالـتـربـيـة الـوطــنـيـة وJـديـريـات الـتـربـيـة

بالواليات.
الباب الثالثالباب الثالث

تنظـيم التمـدرستنظـيم التمـدرس

اJـاداJـادّة  27 : : تـتــكـون مـنـظــومـة الـتــربـيـة الـوطــنـيـة من
اJستويات التعليمية اآلتية :
qالتربية التحضيرية -

- التـعليـم األساسيq الذي يـشمل الـتعلـيم االبتدائي
qتوسطJوالتعليم ا

- التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.

الفصل األولالفصل األول
أحكـام مشتركـةأحكـام مشتركـة

اJـاداJـادّة ة 28 : : في إطـار غــايـات ومــهـام اJــدرسـةq يــصـدر
الـوزيـر اJـكـلف بـالـتـربـيـة الـوطـنـيـة الـبـرامج الـتـعـلـيـمـيـة
لكل مستوى تـعليميq كما يحدد الطرائق واJواقيت على
أساس اقتراحات اجملـلس الوطني للبـرامج اJنشأ �وجب

اJادة 30 أدناه.

اJــاداJــادّة  29 : :  تــشــكـل األهــداف والــبــرامج الــتـــعــلــيــمــيــة
اإلطــار اJــرجــعي الــرسـمـي واإللـزامـي جلـمــيع الــنــشــاطـات
الــــبـــيـــداغــــوجـــيـــة اJــــمـــنــــوحـــة في اJــــؤســـســـات اJــــدرســـيـــة

العمومية منها واخلاصة.

اJــاداJــادّة  30 : :  يــنــشــأq لــدى الــوزيــر اJـــكــلف بــالــتــربــيــة
الوطنيةq مجلس وطني للبرامج.

يكلف اجمللس الـوطني للبرامج بـإبداء الرأي وتقد¨
اقــــتـــــراحــــات بــــشـــــأن كل قــــضـــــيــــة لــــهــــا عـالقــــة بــــالـــــبــــرامج

والطرائق واJواقيت والوسائل التعليمية.
حتــدد صالحـيــات هــذا اجملـلس وتــشـكــيــلـته وكــيـفــيـات

تنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.

اJاداJادّة  31 : :  تسـتغرق الـسنـة الدراسيـة بالنـسبة إلى
q(32) أســبــوع دراســة عــلى األقل Xوثالثـ Xالـتـالمـيـذ إثــنـ
مــوزعــة عــلى فــتــرات تــفــصــلــهــا عــطل مــدرســيــةq يــحــددهـا

سنويا الوزير اJكلف بالتربية الوطنية.

اJــــــاداJــــــادّة  32 : : �ــــــكـن اإلدارات واجلــــــمــــــاعـــــــات احملــــــلــــــيــــــة
واجلــمــعــيـات ذات الــطــابع الــعــلـمي والــثــقــافي والــريـاضي
واالجـــتــــمــــاعي اJــــهـــنـي أن تـــســــاهم فـي أنـــشــــطــــة مـــكــــمــــلـــة
لـلـمـدرسة دون أن حتـل هـذه الـنـشـاطات مـحـل الـنـشـاطات

التربوية الرسمية.

يـــتـــعـــرض اخملـــالـــفــون ألحـــكـــام هـــذه اJـــادة لـــعـــقـــوبــات
إدارية دون اإلخالل باJتابعات القضائية.

qعــمــومــا XـــربــJوا XـــعــلــمــJــادّة  22 : :  يـــجب عــلى اJــاداJا
الــتــقــيـــد الــصــارم بــالــبـــرامج الــتــعــلـــيــمــيــة والــتـــعــلــيــمــات

الرسمية.
يـكلف اJـعلـمونq من خـالل القـيام �ـهامـهم وسلـوكهم
qبتـربيـة الـتالميـذ على قـيم اجملـتمع اجلـزائري qوتصـرفـهم
وذلك بالتنسيق الوثيق مع األولياء واجلماعة التربوية.
يـجب عـلى اJـعـلـمX الـتـقـيـدq أثـنـاء الـقـيـام بـواجبـهم
اJـهـنيq �ـبـاد  اإلنصـاف وتـكـافؤ الـفـرص وإقـامـة عالقات
أســاســهـا االحــتــرام اJــتـبــادل والــنــزاهـة واJــوضــوعــيـةq مع

التالميذ.
اJــــعـــلـــمـــون مــــســـؤولـــون عـن الـــضـــرر الـــذي يــــســـبـــبه

تالميذهم في الوقت الذي يكونون فيه حتت رقابتهم.

23 : : �ـــــارس مـــــديـــــرو اJـــــدارس االبـــــتـــــدائـــــيــــة اJــــاداJــــادّة  
ومــدارس الــتــعـــلــيم اJـــتــوسط والــثـــانــويــاتq بــاعـــتــبــارهم
موظـفX للدولـةq موكلـX من طرفهاq سـلطتـهم على جميع
qحتت الــتــصــرف XــوضــوعــJأو ا XــعــيــنــJا XــســتــخــدمــJا
ويتـحمـلون مـسؤولـيـة األداء اJنـتظم Jـهام اJـؤسسـة التي

كلفوا بإدارتها.
 كما أنهم مـسؤولون عن حفظ النظام وأمن وسالمة
األشـخـاص واJمـتـلكـاتq ولـهذا الـغـرض فهم مـؤهـلونq عـند
وجـــود صـــعــوبـــات جـــســـيــمـــةq التـــخــاذ كـل اإلجــراءات الـــتي

�ليها الوضع لضمان السير العادي للمؤسسة.
يـــتـــعـــرض اخملـــالـــفــون ألحـــكـــام هـــذه اJـــادة لـــعـــقـــوبــات

إدارية دون اإلخالل باJتابعات القضائية.

24 : :  يــســهــر ســلك الــتــفــتــيش فـي إطــار اJــهـام اJـاداJـادّة  
اJـوكـلـة لهq عــلى مـتـابـعـة تــطـبـيق الـنـصـوص الــتـشـريـعـيـة
والــتــنـظــيـمــيــة والـتــعـلــيــمـات الــرسـمــيــة داخل مـؤســسـات
التربية والتـعليم �ا يكفل ضمان حياة مدرسية يسودها

اجلد والعمل والنجاح.

اJـاداJـادّة ة 25 : :  يــشــارك األولــيــاءq بــصـفــتـهم أعــضـاء في
اجلـمـاعة الـتربـويـةq مبـاشـرة في احليـاة اJدرسـيـةq بإقـامة
عـالقـــات تـــعــاون دائـــمـــة مـع اJـــعـــلـــمـــX واJـــربـــX ورؤســاء
اJـؤسـساتq وبـاJـسـاهـمـة في حتـسX االسـتـقـبـال وظروف
qبـطريـقـة غيـر مبـاشرة qتـمـدرس أبنـائهم. كـما يـشـاركون
عن طريق ¥ثلـيهم في مختلف اجملـالس التي حتكم احلياة

اJدرسيةq اJنشأة لهذا الغرض.
يـحـدد الـوزيـر اJـكـلف بـالـتـربـيـة الـوطـنـيـة كـيـفـيـات

إنشاء وسير اجملالس اJذكورة أعاله.
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- غــرس الـــعـــادات احلــســـنــة لـــديـــهم بـــتــدريـــبــهـم عــلى
qاحلياة اجلماعية

- تــطــويــر ¥ــارســتــهم الــلــغــويــة من خـالل وضــعــيـات
qقترحة ومن اللعبJنبثقة عن النشاطات اJالتواصل ا

- اكـــســـابـــهـم الـــعـــنـــاصـــر األولى لـــلـــقـــراءة والـــكـــتـــابـــة
واحلساب من خالل نشاطات مشوقة وألعاب مناسبة.

qــــدارس الــــتـــحــــضـــيــــريـــةJعـــلـى مـــســــؤولي ا Xيــــتـــعــــ
بـالتـنـسـيق مع الـهيـاكل الـصـحيـةq الـكـشف عن كل أشـكال
اإلعـاقـة احلـســيـة أو احلـركـيـة أو الـعـقـلــيـة لألطـفـال والـعـمل

على معاجلتها قصد التكفل بها بصفة مبكرة.

40 : : تـمنح الـتـربيـة الـتحـضـيريـة في اJدارس اJاداJادّة  
الـتــحـضـيـريــة وفي ريـاض األطـفــال وفي أقـسـام الــطـفـولـة

اJفتوحة باJدارس االبتدائية.

اJـاداJـادّة  41 : :  بـغض الــنـظــر عن الـطــابع غـيــر اإللـزامي
لـلــتـربـيــة مـا قــبل اJـدرســيـةq تــسـهــر الـدولــة عـلى تــطـويـر
الـــتــربـــيــة الـــتــحـــضــيـــريــة وتـــواصل تـــعــمـــيــمـــهــا �ـــســاعــدة
الــهـيـئـات واإلدارات واJـؤسـسـات الـعــمـومـيـة واجلـمـعـيـات

وكذا القطاع اخلاص.

42 : : �ـــكـن الـــهـــيــــئـــات واإلدارات الـــعــــمـــومـــيـــة اJــاداJــادّة  
واجلمـاعات احملـليـة واJؤسـسات الـعمـوميـة والتـعاضـديات
واجلمعيات ذات الـطابع االجتماعي والثـقافي واJنظمات
qهنية أن تفتح هياكل للتربية التحضيريةJاالجتماعية ا

بترخيص من الوزير اJكلف بالتربية الوطنية.

كما �كن األشخاص  الـطبيعية  واJعنوية  اخلاضعة
 لـلقـانـون اخلـاص فـتح هيـاكل لـلـتـربيـة الـتـحـضيـريـة بـناء
qـكــلف بــالــتــربــيـة الــوطــنــيـةJعــلى تــرخــيص من الــوزيــر ا
طبقا لألحكام التشريعية والتنظيمية السارية اJفعول.

43 : : الـــوزيـــر اJـــكـــلـف بـــالـــتـــربــــيـــة الـــوطـــنـــيـــة اJــاداJــادّة  
مـسـؤولq في مجـال التـربـية الـتـحضـيريـةq خـصوصـا على

مايأتي:
qإعداد البرامج التربوية -

- حتـــديـــد اJـــقـــايـــيس اJـــتــعـــلـــقـــة بـــالـــهـــيــاكـل واألثــاث
qدرسي والتجهيزات والوسائل التعليميةJا

qحتديد شروط قبول التالميذ -
qXربJإعداد برامج تكوين ا -

- تنظيم التفتيش واJراقبة التربوية.

حتـــدد كــــيـــفــــيـــات تـــطــــبـــيق أحــــكـــام هـــذه اJــــادةq عـــنـــد
االقتضاءq عن طريق التنظيم.

حتــدد كـيـفــيـات تــطـبـيق أحــكـام هــذه اJـادة عن طـريق
التنظيم.

اJـاداJـادّة  33 : :  يــتم الـتـعـلـيـم بـالـلـغـة الـعــربـيـة في جـمـيع
مـســتـويـات الـتـربـيـةq سـواء في اJـؤسـسـات الـعـمـومـيـة أو

اJؤسسات اخلاصة للتربية والتعليم.

اJــــاداJــــادّة  34 : : يــــدرج تــــعــــلــــيم الــــلـــــغــــة األمــــازيــــغــــيــــة في
اJـنـظـومـة الـتـربــويـةq من أجل االسـتـجـابــة لـلـطـلب اJـعـبـر

عنه عبر التراب الوطني.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.

اJـاداJـادّة  35 : :  يـتـم الـتــكــفل بــتــعــلــيم الــلـغــات األجــنــبــيـة
وفق شروط حتدد عن طريق التنظيم.

اJــــاداJــــادّة  36 : :  �ــــنح تــــعــــلــــيم اJــــعــــلــــومــــاتــــيـــة فـي كــــافـــة
مؤسسات التربية والتعليم.

وبــهــذه الــصـــفــةq تــتــخــذ الــدولـــة كل إجــراء من شــأنه
ضـــمـــان تـــزويــد اJـــؤســـســـات الـــعــمـــومـــيـــة بـــالــتـــجـــهـــيــزات

الالزمة.
اJاداJادّة ة 37 : :  تعلـيم مادة الـتربـية البـدنيـة والريـاضية
إجــــبـــاري عــــلـى كل الــــتـالمـــيــــذ والــــتــــلــــمــــيــــذات مـن بــــدايـــة

التمدرس إلى نهاية التعليم الثانوي.
حتــدد كـيـفــيـات تــطـبـيق أحــكـام هــذه اJـادة عن طـريق

التنظيم.
الفصل الفصل الثانيالثاني

التربيـة  التحضيريـةالتربيـة  التحضيريـة

اJـاداJـادّة  38 : : تـشـتـمل الـتـربـيـة مـا قـبل اJـدرسـية الـتي
تـــســبق الــتـــمــدرس اإللــزاميq عــلـى مــخــتــلـف مــســتــويــات
الــتــكـفـل االجــتــمـاعـي والــتــربـوي لـألطــفــال الـذيـن يــتـراوح

سنهم بX ثالث (3) وست (6) سنوات.
الــتــربــيــة الــتــحــضـيــريــة �ــفــهــوم هــذا الــقـانــونq هي
اJــرحـلـة األخــيـرة لـلــتـربــيـة مـا قــبل اJـدرسـيــةq وهي الـتي
حتـضــر األطــفــال الــذين تــتــراوح أعــمـارهـم بـX خــمس (5)

وست (6) سنوات لاللتحاق بالتعليم االبتدائي.

39 ::  تهـدف الـتربـيـة التـحـضيـريـة باخلـصوص اJاداJادّة  
إلى:

- الـعمل على تفـتح شخصيـة األطفال بفـضل أنشطة
qاللعب التربوي

- توعيتهم بـكيانهم اجلسميq السـيما بإكسابهمq عن
qمهارات حسية وحركية qطريق اللعب
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اJـاداJـادّة  47 : : �ـنح الـتـعـلـيم االبــتـدائيq الـذي يـسـتـغـرق
خمس (5) سنواتq في اJدارس االبتدائية.

�ــكن أن �ـــنح الــتـــعــلـــيم االبــتـــدائي في اJـــؤســســات
اخلاصة للتربيـة والتعليمq اJعتمدة واJـنشأة طبقا للمادة

18 أعاله.

اJـاداJـادّة ة 48 : : سن الـدخـول الى اJـدرسـة االبـتـدائـيـة هي
ست (6) سنوات كاملة.

غــيـر أنهq �ــكن مــنح رخـص اسـتــثــنــائـيــة لاللــتــحـاق
بـاJـدرسة وفق شـروط يـحـددها الـوزيـر اJكـلف بـالتـربـية

الوطنية.
اJــاداJــادّة ة 49 : :  تـــتــوج نـــهـــايـــة الـــتـــمـــدرس في الـــتـــعــلـــيم
االبتـدائي بـامـتحـان نـهـائي يخـول احلق في احلـصـول على

شهادة جناح.
يـحـدد الوزيـر اJـكـلف بالـتـربيـة الـوطنـيـةq إجراءات

القبول في السنة األولى متوسط.

اJـاداJـادّة ة 50 : :  �ـنـح الـتـعـلــيم اJـتـوسطq الــذي يـسـتـغـرق
أربع (4) سنوات  في اJتوسطات.

�ـــكن أن �ـــنح الـــتـــعـــلـــيـم اJـــتـــوسط في اJـــؤســـســـات
اخلاصة للتربيـة والتعليمq اJعتمدة واJـنشأة طبقا للمادة

18 أعاله.

51 : : تــــتـــوج نـــهـــايـــة الــــتـــمـــدرس في الــــتـــعـــلـــيم اJــاداJــادّة ة 
اJـتـوسـط بـامـتـحـان نـهـائي يــخـول احلق في احلـصـول عـلى

شهادة تدعى "شهادة التعليم اJتوسط".
حتــدد كــيــفــيــات مـــنح شــهــادة الــتــعــلـــيم اJــتــوسط عن

طريق التنظيم.
يـحـدد الوزيـر اJـكـلف بالـتـربيـة الـوطنـيـةq اجراءات

القبول في السنة األولى ثانوي.

52 : : يـوجه تالمـيذ الـسنـة الـرابعـة من الـتعـليم اJاداJادّة  
اJتـوسطq النـاجحـون طبـقا لالجـراءات اJذكـورة في اJادة
 51  أعالهq إلى الـتعـلـيم الثـانوي الـعـام والتـكنـولوجــي أو

إلى الـــتــعــلـــيــم اJــهـــنــيq وذلك حــســـب رغــبــاتـــهـم  ووفــقــا
للمقاييس اJعتمـدة في إجراءات التوجيه.

�ـــكـن الـــتالمــــيـــذ غـــيــــر الـــنـــاجــــحـــqX االلـــتــــحـــاق إمـــا
بــالــتــكـويـن اJـهــني وإمــا بــاحلــيـاة الــعــمــلـيــة إذا بــلــغـوا سن

السادسة عشر (16) سنة كاملة.

الفصل الرابعالفصل الرابع
 التعليم الثانوي العام والتكنولوجي التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

53 : : يــــــشــــــكـل الــــــتــــــعــــــلــــــيـم الــــــثــــــانــــــوي الــــــعــــــام اJـــــاداJـــــادّة  
والـــتـــكـــنـــولـــوجـي اJـــســـلك األكــــاد�ي الـــذي يـــلـي الـــتـــعـــلـــيم

األساسي اإللزامي.

الفصل الثالثالفصل الثالث
التعليـم األساسـيالتعليـم األساسـي

اJــــاداJــــادّة  44 : :  يـــضــــمن الــــتــــعــــلـــيـم األســـاسـي تــــعـــلــــيــــمـــا
مــشـتــركـا لــكل الـتالمــيـذq يــسـمح لــهم  بـاكــتـســاب اJـعـارف
والــكـفــاءات األســاسـيــة الـضــروريـة Jــواصــلـة الــدراسـة في
اJــــســـتـــوى اJـــوالـي أو االلـــتـــحــــاق بـــالـــتـــعــــلـــيم والــــتـــكـــوين

اJهنيX أو اJشاركة في حياة اجملتمع.

اJــــاداJــــادّة  45 : :  يـــــهــــدف الــــتـــــعــــلــــيـم األســــاسـيq في إطــــار
مــــهـــمــــته احملــــددة في اJـــادة 44 أعـالهq عـــلى اخلــــصـــوص إلى

مايأتي:
- تزويد التالميـذ بأدوات التعلم األساسـية اJتمثلة

qفي القراءة والكتابة واحلساب
- مـــنح احملـــتــويـــات الـــتــربـــويـــة األســـاســيـــة من خالل
مـــخـــتــــلف اJـــواد الـــتـــعـــلــــيـــمـــيـــة الـــتي تــــتـــضـــمن اJـــعـــارف

واJهارات والقيم واJواقف التي تمكن التالميذ من :
- اكـتــسـاب اJـهـارات الـكـفـيـلـة بــجـعـلـهم قـادرين عـلى

qالتعلم مدى حياتهم
- تــعـزيــز هـويــتـهم �ــا يـتــمـاشـى والـقــيم والـتــقـالــيـد
االجـتــمـاعــيـة والــروحـيــة واألخالقـيــة الـنــابـعـة مـن الـتـراث

qشتركJالثقافي ا
- الــتــشـبـع بـقــيم اJــواطـنــة ومــقـتــضـيــات احلــيـاة في

qاجملتمع
- تــــعـــــلـم اJالحـــــظــــة والـــــتـــــحــــلـــــيـل واالســــتـــــدالل وحل
اJــشــكالت وفـهم الــعــالم احلي واجلــامـدq وكــذا الـســيـرورات

qالتكنولوجية للصنع واإلنتاج
- تنـمـيـة إحـسـاس الـتالمـيـذ وصـقل الـروح اجلـمـالـية

qوالفضول واخليال واإلبداع وروح النقد فيهم
- الــــتـــمـــكن مـن الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيــــات اجلـــديـــدة لإلعالم

qواالتصال وتطبيقاتها األولية
- الـعمل عـلى توفـيـر ظروف تـسمح بـنمـو أجسـامهم

qوا منسجما وتنمية قدراتهم البدنية واليدوية¬
- تشجيع روح اJـبادرة لديهم وبذل اجلـهد واJثابرة

qوقوة التحمل
- الــتـــفــتح عـــلى احلــضـــارات والــثـــقــافـــات األجــنـــبــيــة
qوتقبل االختالف والتعايش السلمي مع الشعوب األخرى

- مواصلة الدراسة أو التكوين الحقا.

qـادّة  46 : : مدة الـتـعـلـيم األسـاسي تـسع (9) سـنواتJـاداJا
وتشتمل على التعليم االبتدائي والتعليم اJتوسط.
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يــجب أن يــتــمــتـع مــديــر مــؤســســة خـــاصــة لــلــتــربــيــة
والتعليم باجلنسية اجلزائرية.

ال�ـكنq ومهمـا كانت األسبـابq خوصصـة اJؤسسات
اJدرسية العمومية.

اJاداJادّة ة 59 : : طبـقا ألحـكام اJادة 33 أعالهq �نح الـتعـليم
في اJؤسسات اخلاصة  للتربيـة والتعليمq باللغة العربية

في جميع اJستويات وفي جميع اJواد.

اJــــاداJــــادّة ة 60 : :  تـــلــــزم اJــــؤســــســــات اخلــــاصـــة لــــلــــتــــربــــيـــة
والتعليم بتـطبيق برامج التعليم الـرسمية التي يحددها

الوزير اJكلف بالتربية الوطنية.
يـــخـــضع كل نـــشــاط تـــربـــوي أو بــيـــداغــوجـي تــعـــتــزم
اJؤسـسات إضافـتهq عالوة على الـنشاطـات التي حتتـويها
الــبـــرامـج الــرســـمـــيـــةq إلى تـــرخـــيص مـــســبـق من الـــوزيــر
اJــكــلف بــالــتــربــيــة الــوطــنــيــةq وإلى أحــكــام هــذا الــقــانـون

السيما اJادة 2 منه.

اJــاداJــادّة ة 61 : : يـــجب أن تـــكـــون شــروط تـــوظـــيف مـــديــر
مؤسـسة خـاصة للـتربـية والـتعلـيم  ومسـتخـدمي التـربية
والــتــعـــلــيم الــعـــامــلــX بــهـــا مــطــابـــقــة عــلى األقـل لــلــشــروط
اJـطـلـوبـة في تـوظـيف نـظـرائـهم الـعـامـلـX في مـؤسـسـات

التربية والتعليم العمومية.

62 : :  يــتــعـرض مــؤســســو ومـديــرو اJــؤســسـات اJـاداJـادّة ة 
اخلاصـة للـتـربيـة والتـعلـيم اخملـالفـون ألحكـام اJواد 59 و60

و61 أعالهq إلى العقوبات اJنصوص عليها قانونا.

اJـاداJـادّة ة 63 : : يــتـوج تــمـدرس الــتالمـيــذ في اJـؤســسـات
اخلـاصـة لــلـتـربـيـة والــتـعـلـيم بـاالمــتـحـانـات الـتـي يـنـظـمـهـا
القـطـاع العـامq بـنـفس الصـيـغـة وبنـفس الـشـروط اJطـبـقة
عـــلى الـــتالمـــيـــذ اJـــتـــمـــدرســـX في مـــؤســـســـات الـــتـــربـــيـــة

والتعليم العمومية.

اJــاداJــادّة ة 64 : :  �ـــكن نـــقل تـالمــيـــذ من مـــؤســســـة خـــاصــة
لـلـتربـيـة والـتـعـلـيم الى مـؤسسـة عـمـومـيـةq ومن مـؤسـسة
عــمــومــيــة إلى مــؤســســة خــاصــةq وفــقــا لــتــدابــيــر يــحــددهــا

الوزير اJكلف بالتربية الوطنية.

اJـــــاداJـــــادّة ة 65 : : �ـــــارس الـــــوزيـــــر اJـــــكـــــلـف بـــــالـــــتـــــربـــــيــــة
الـــــوطــــنــــيــــةq الـــــرقــــابــــة الــــبـــــيــــداغــــوجــــيـــــة واإلداريــــة عــــلى
اJـؤســسـات اخلـاصـة لــلـتـربـيــة والـتـعـلــيمq بـنـفس الــكـيـفـيـة

التي �ارسها على اJؤسسات العمومية.

الفصلالفصل السادس السادس
اإلرشاد اJدرسياإلرشاد اJدرسي

اJـاداJـادّة ة 66 : :  يـشـكل اإلرشــاد اJـدرسي واالعالم اخلـاص
باJنـافذ اJدرسـية واجلامعـية واJهنـية فعال تربـويا يهدف

يرمي الـتـعلـيم الثـانـوي العـام والتـكـنولـوجيq فضال
qعن مـواصـلــة حتـقــيق األهـداف الـعــامـة لـلــتـعــلـيم األسـاسي

إلى حتقيق اJهام اآلتية :
- تعـزيـز اJعـارف اJـكـتسـبـة وتـعمـيـقهـا في مـخـتلف

qواد التعليميةJمجاالت ا
- تـــطــويـــر طـــرق وقـــدرات الــعـــمل الـــفـــردي والــعـــمل
اجلـــمــاعـي وكــذا تـــنــمـــيـــة مــلـــكــات الـــتــحـــلـــيل والــتـــلـــخــيص

qسؤولياتJواالستدالل واحلكم والتواصل وحتمل ا
- تــــوفــــيـــــر مــــســــارات دراســــيـــــة مــــتــــنــــوعـــــة تــــســــمح
بـالتـخصص الـتدريـجي في مخـتلف الـشعبq تـماشـيا مع

qاختيارات التالميذ واستعداداتهم
- حتــضـيـر الـتـالمـيـذ Jـواصــلـة الـدراســة أو الـتـكـوين

العالي.
اJــــــاداJــــــادّة ة 54 : :  �ـــــــنـح الـــــــتـــــــعـــــــلـــــــيـم الـــــــثـــــــانـــــــوي الـــــــعــــــام
والــــــتـــــكــــــنـــــولــــــوجيq الــــــذي يـــــدوم ثالث (3) ســــــنـــــواتq في

الثانويات.
�كن أن �ـنح التعـليم الثـانوي العـام والتكـنولوجي
في اJــؤســـســات اخلـــاصــة لـــلــتـــربـــيــة والـــتــعـــلــيم اJـــعــتـــمــدة

واJنشأة طبقا للمادة 18 أعاله.

55 : :  يــــــنــــــظم الــــــتــــــعــــــلــــــيـم الــــــثــــــانــــــوي الــــــعـــــام اJـــــاداJـــــادّة  
والتكنولوجي في شعب. كما �كن تنظيمه في :

qفي السنة األولى qجذوع مشتركة -
- شعبq بداية من السنة الثانية.

حتــدد الــشـعب مـن طـرف الــوزيــر اJـكــلف بــالـتــربــيـة
الوطنية.

56 : : تــــتـــوج نـــهـــايـــة الــــتـــمـــدرس في الــــتـــعـــلـــيم اJــاداJــادّة ة 
الـثانـوي الـعـام والـتكـنـولـوجي بـشهـادة بـكـالوريـا الـتـعـليم

الثانوي.
يـحـدد الـوزيـر اJـكــلف بـالـتـربـيـة الــوطـنـيـةq تـدابـيـر

منح شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
األحكام اJتعلقة �ؤسسات التربية والتعليم اخلاصةاألحكام اJتعلقة �ؤسسات التربية والتعليم اخلاصة

اJاداJادّة  57 : :  يخضع فتح مـؤسسات التربية والتعليم
اخلــاصـــةq اJـــذكــورة فـي اJــواد 47 و50 و54 أعالهq العـــتـــمــاد
الـوزير اJـكلف بـالتـربيـة الوطـنيـةq طبـقا لـلقـانون ووفـقا
لـــــدفـــــتـــــر شـــــروط وإجـــــراءات وشـــــروط حتـــــدد عـن طـــــريق

التنظيم.

اJــاداJــادّة  58 : : لــكـل شــخص طـــبــيـــعي أو مـــعــنـــوي خــاضع
qوتـتــوفـر فــيه الــشـروط احملــددة قـانــونـا qلـلــقــانـون اخلــاص

احلق في فتح مؤسسات خاصة للتربية والتعليم. 



15 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 04 19 محر محرّم  عام م  عام  1429 هـ هـ

27 يناير  سنة  يناير  سنة 2008 م م

اJـاداJـادّة  70 : :  يـتم تـقيـيم الـعـمل اJدرسي لـلـتالمـيذ عن
طـــريق الـــعالمـــات الــعـــدديــة والـــتــقـــديــرات الـــتي �ـــنــحـــهــا
اJــــدرســـــون �ـــــنـــــاســــبــــة اJــــراقـــــبــــة الــــدوريــــة لـألنــــشــــطــــة

التربوية.
يـحــدد الـوزيــر اJـكـلف بــالـتــربـيـة الــوطـنــيـة طـبــيـعـة
مــــراقــــبــــة األنــــشــــطــــة الــــتــــربــــويــــة ووتــــيــــرتــــهــــا تــــمــــاشــــيـــا

واJستويات التعليمية واJواد الدراسية.

اJـاداJـادّة  71 : : يخـضع االنـتـقـال من قـسم إلى قـسمq ومن
طـــور إلى طــــور ومن مـــســــتـــوى إلى مــــســـتـــوى إلـى تـــتـــبع
خــاص لــلـــتالمــيـــذ من طــرف اJــعـــلــمــX واJـــربــX وكــذا من
طـرف مــســتـخــدمــX مـخــتــصـX في عــلم الــنــفس اJـدرسي
والـــتـــوجــــيه اJـــدرسـي واJـــهـــنـيq لـــتـــســـهــــيل الـــتــــكـــيف مع
الــتــغــيــرات في تــنــظــيم الــتــعــلــيم وضــمــان االســتــمــراريــة

التربوية.

اJاداJادّة  72 : :  يتم إعالم األولـياء بـصفـة منتـظمـة بعمل
أبــنـائــهم ونـتــائج عـمــلـيــات الـتــقـيــيم الـدوريــة والـقـرارات

النهائية اJترتبة عنها بواسطة :
qالوثائق الرسمية اخلاصة بكل طور تعليمي -

qXربJاالتصاالت والـلقاءات مع مدرسي القسم وا -
وعـــنـــد االقـــتــضـــاءq مـع اJــســـتـــخـــدمـــX اخملــتـــصـــX في عـــلم

qدرسي وفي التوجيهJالنفس ا
.XدرسJاألولياء وا Xشتركة بJاالجتماعات ا -

الباب الباب الرابعالرابع
تعليم الكبارتعليم الكبار

اJــاداJــادّة  73 : :  يــهــدف تـــعــلــيم الــكــبـــار الى مــحــو األمــيــة
والـــرفع اJــســـتــمـــر Jــســـتــوى الـــتــعـــلــيم والـــثــقـــافــة الـــعــامــة

.Xللمواطن
يــوجه هــذا الــتــعـــلــيم بــصــفــة مــجــانــيــة إلى الــشــبــاب
والـكـبـار الـذيـن لم يـسـتـفـيـدوا مـن تـعـلـيم مـدرسي أو كـان
تــعــلــيـــمــهم اJــدرسـي مــنــقــوصـــاq أو الــذين يــطـــمــحــون إلى
Xمــــســـتــــواهم الــــثــــقـــافـي أو االرتـــقــــاء في اجملــــالـــ Xحتــــســـ

االجتماعي واJهني.

اJاداJادّة 74 : :  �نح تعليم الكبار في :
qمؤسسات تنشأ خصيصا لهذا الغرض -

qأو مؤسسات التربية والتكوين -
qؤسسات االقتصادية وفي أماكن العملJأو ا -

- أو بطريقة عـصامية �ساعـدة التكوين عن بعد أو
qبدونه

- أو مـــحالت تــابـــعــة لـــلــجــمـــعــيـــات الــتي تـــنــشط في
اJيدان.

إلى مــســاعــدة كـل تــلــمــيــذ طــوال تــمـــدرسهq عــلى حتــضــيــر
qتـوجـيـهه وفقـا السـتعـداداته وقـدراته ورغـباتـه وتطـلـعاته
ومـقــتـضـيــات احملـيط االجــتـمـاعي واالقــتـصــاديq لـتـمــكـيـنه
تــــدريـــــجــــيــــا مـن بــــنـــــاء مــــشــــروعـه الــــشـــــخــــصي والـــــقــــيــــام

باختياراته اJدرسية واJهنية عن دراية.

اJــــــــاداJــــــــادّة  67 : :  يـــــــــتــــــــولـى اإلرشــــــــاد واإلعـالم اJــــــــربــــــــون
واJـعــلــمـون ومــســتـشــارو الــتـوجــيه اJــدرسي واJــهـني في

اJؤسسات اJدرسية وفي اJراكز اJتخصصة.
يـنـبــغي تـشـجـيع الـتــلـمـيـذ عـلى الـبــحث بـإمـكـانـيـاته
اخلـاصــة عـلى اJـعــلـومـات اJــفـيــدة الـتي تـمــكـنه من الــقـيـام

باختيارات مناسبة.

اJـاداJـادّة  68 : :  تـتـولى اJراكـز اJـتـخصـصـة اJـذكورة في
اJـادة 67 أعالهq عمـلـيـة الـتحـضـيـر لـتـوجيه الـتالمـيـذ نـحو
مـــخــتــلف مــســـارات الــدراســة والــتـــكــوين اJــقـــتــرحــة بــعــد

التعليم األساسيq بناء على:
qاستعدادات التالميذ وقدراتهم ورغباتهم -

qدرسيJمتطلبات التخطيط ا -
- معطيات النشاط االجتماعي واالقتصادي.

وتتولى هذه اJراكزq خصوصاq ما يأتي :
qتنظيم حصص إعالمية ومقابالت فردية -

qالقيام بدراسات نفسية -
- مــتــابـعــة تــطــور نــتــائج الــتـالمــيـذ طــوال مــســارهم

qالدراسي
- اقـتـراح تـدابـيـر لـتـسـهـيل عـمـلـيـة التـوجـيـه وإعادة

qالتوجيه بإسهام أولياء التالميذ
- اإلسـهــام في إدمــاج خـريــجي اJـنــظـومــة الـتــربـويـة

في الوسط اJهني.
حتـــدد كــــيــــفــــيـــات إنــــشــــاء وتــــنـــظــــيم وســــيــــر مــــراكـــز

التوجيه اJدرسي واJهني عن طريق التنظيم.

الفصل السابعالفصل السابع
التقييمالتقييم

اJـاداJـادّة  69 : :  الـتــقــيـيـم عـمــلــيـة تــربــويـة تــنــدرج ضـمن
العمل اJدرسي اليومي Jؤسسة التربية والتعليم.

يحدد التقـييم ويقيس دوريا مردود كل من التلميذ
واJؤسسة اJدرسية �ختلف مركباتها.

حتدد كيفيـات التقييم �وجب قرار يصدره الوزير
اJكلّف بالتربية الوطنية.
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اJاداJادّة  78 : :  كل أصناف اJستخدمX معنية بعمليات
التكوين اJستمرq طوال مسارها اJهني.

Xإلـى حتـــيـــ qأســــاســـا qــــســـتــــمـــرJيـــهـــدف الــــتـــكــــوين ا
مــعــارف اJـســتــخـدمــX اJــســتـفــيــدين وحتــسـX مــســتـواهم

وجتديد معارفهم.
تــتـم عــمـــلــيــات الـــتــكـــوين اJـــســتــمـــر في اJـــؤســســات
اJـــدرســيــة وفـي مــؤســســـات الــتـــكــوين الـــتــابــعـــة لــلــوزارة
اJكلفة بالـتربية الوطنية و/أو في مؤسسات متخصصة

تابعة لقطاع التعليم العالي.
يـحـدد الـوزيـر اJـكـلف بـالـتـربـيـة الـوطـنـيـة كـيـفـيـات

تنظيم التكوين اJستمر.

اJاداJادّة 79 : :  تنشأ عطلة التحرك اJهني.
يـــقــصـــد بــعـــطــلــة الـــتــحـــرك اJــهــنـيq في مــفـــهــوم هــذا
الـقـانـونq عـطـلـة مـدفـوعـة األجـر �ــكن مـنـحـهـا Jـسـتـخـدمي
الـتـعـلـيم قـصـد تـعـمـيق مـعـارفـهم فـي مـجال تـخـصـصـهم أو
التحضير لـتغيير نشاطـهم داخل قطاع التربيةq أو داخل

قطاع آخر تابع للوظيفة العمومية. 
حتـدد كيفيـات منح عطلـة التحرك اJـهني وشروطها

عن طريق التنظيم.

اJـاداJـادّة  80 : : تـضـمـن الـدولـة تـوفـيــر اJـوارد والـوسـائل
الضـروريـة إلعطـاء مـستـخـدمي الـتربـيـة الوطـنـية مـنـزلة
مـعــنــويــة واجــتـمــاعــيــة واقــتــصـاديــة تــمــكــنـهـم من الــعـيش

الكر¨ والقيام �همتهم في ظروف الئقة.
وفي هذا اإلطارq يجـب أن تبرز القـوانX األساسية
Jـســتـخــدمي الـتــربـيــة خـصـوصــيـتــهم وتـثــمن مـوقــعـهم في

سلم أسالك الوظيفة العمومية.
حتدد صيـغ التكفل بـاJتطلـبات االجتـماعية واJـهنية

Jستخدمي التربية عن طريق التنظيم.

الباب السادسالباب السادس
مؤسسات التربية والتعليم العمومية وهياكلمؤسسات التربية والتعليم العمومية وهياكل

ونشاطات الدعم واألجهزة االستشاريةونشاطات الدعم واألجهزة االستشارية

الفصل الفصل األولاألول
مؤسسات التربية والتعليم العموميةمؤسسات التربية والتعليم العمومية

اJــاداJــادّة  81 : :  �ــنح الـــتــعــلــيم في مـــؤســســات الــتــربــيــة
والتعليم العمومية اآلتية :

qدرسة التحضيريةJا -
qدرسة االبتدائيةJا -

qتوسطةJا -
- الثانوية.

حتـــدد كـــيــفـــيــات تـــنــظـــيم تـــعــلـــيم الــكـــبــار عـن طــريق
التنظيم.

اJاداJادّة  75 : :  �كن أن يحضـر تعليم الـكبارq على غرار
مؤسسات التربيةq للمشاركة في :

qسابقات التي تنظمها الدولةJاالمتحانات وا -
- مـسابـقـات الـدخـول إلى اJدارسq اJـراكـز ومـعـاهد

التكوين العام أو اJهني.

الباب اخلامسالباب اخلامس
اJستخدموناJستخدمون

76 : : يـــتـــكـــون مــــســـتـــخــــدمـــو قـــطـــاع الــــتـــربـــيـــة اJــاداJــادّة  
الوطنية من الفئات اآلتية:
qمستخدمو التعليم -

qمستخدمو إدارة مؤسسات التعليم والتكوين -
qمستخدمو التربية -

qراقبةJمستخدمو التفتيش وا -
qصالح االقتصاديةJمستخدمو ا -

- مــــســـتــــخـــدمــــو عـــلـم الـــنــــفس والـــتــــوجـــيـه اJـــدرسي
qهنيJوا

qدرسيةJمستخدمو التغذية ا -
qمستخدمو السلك الطبي والشبه الطبي -

- مستخدمو األسالك اJشتركة.
حتدد شـروط الـتوظـيف وتـسيـيـر اJسـارات اJـهنـية
خملتلف فئات اJستخدمX طبقا ألحكام القانون األساسي

العام للوظيفة العمومية والقوانX األساسية اخلاصة.

اJاداJادّة  77 : :  يتـلقى مستـخدمو الـتعلـيم تكويـنا يهدف
إلى إكــــســـــابــــهـم اJــــعــــارف واJــــهـــــارات الالزمـــــة Jــــمــــارســــة

مهنتهم.
الـتكـوين األولي خملـتـلف أسالك التـعـليمq هـو تـكوين
من مــســتــوى جـــامــعيq ويــتم في مـــؤســســات مــتــخــصــصــة
تـابــعـة لــلــوزارة اJـكــلـفــة بـالــتـربــيـة الــوطـنــيـة أو لــلـوزارة
اJكـلـفـة بالـتـعـليم الـعـاليq بـحـسب األسالك التي يـنـتـمون

إليها واJستويات التي يراد تعيينهم فيها.
يــســتـفــيــد اJـدرســون الــذين  تـوظــيــفـهـم عن طـريق
مــسـابــقـة خــارجـيـة مـن تـكـويـن تـربـوي قــبل تـعــيـيــنـهم في
مـؤسـسـة مدرسـيـةq و�نح هـذا الـتـكوين الـبـيـداغوجي في
مـؤســسـات الـتـكــوين الـتـابـعــة لـلـوزارة اJـكــلـفـة بـالــتـربـيـة

الوطنية.
حتــدد كـيـفــيـات تــطـبـيق أحــكـام هــذه اJـادة عن طـريق

التنظيم.
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- اقـــتـــنـــاء الـــتــجـــهـــيـــزات الـــتـــعـــلــيـــمـــيـــة وتـــوزيـــعـــهــا
وصيانتها.

�ــكن إنـشــاء هــيـاكـل أخـرى �ــلـيــهــا تـطــور مــنـظــومـة
التربية عند احلاجة �رسوم.

اJــاداJــادّة ة 88 : :  حتــدد األحـــكــام اJــتــعـــلــقــة �ــهـــام وتــنــظــيم
وسير هذه الهياكل عن طريق التنظيم.

الفصل الثالثالفصل الثالث
البحث التربوي والوسائل التعليميةالبحث التربوي والوسائل التعليمية

اJــــاداJــــادّة  89 : :  يـــنــــدرج الــــبــــحث الــــتــــربــــوي في قــــطـــاع
الــتــربــيـة الــوطــنــيــةq ضـمـن الـســيــاســة الــوطـنــيــة لــلــبـحث

العلمي.
حتــدد كـيــفـيـات تــنـظــيم الـبــحث الــتـربـوي فـي قـطـاع

التربية الوطنية عن طريق التنظيم.

X90 : : يـهــدف الــبــحث الــتــربــوي إلى الــتــحــسـ اJـاداJـادّة  
اJــســتــمــر Jــردود اJــؤســســة الــتــربــويــة ونـوعــيــة الــتــعــلــيم
اJـــمــنـــوحq كـــمـــا يــســـمح بـــتـــجـــديــد احملـــتـــويـــات والــطـــرائق

والوسائل التعليمية.
وحـــتـى يـــســــتــــجـــيـب الـــبــــحـث الـــتــــربــــوي حلـــاجــــيـــات
اJــعــلــمـX وحتــســX مــردود الــنــظــام الــتــربــويq فال بــد من
إشـــراكـــهم فـــيه وإدراج عـــمــلـــيـــات الــتـــكـــوين في مـــحـــيــطه
وتـطويـر نشـاطاته في مـيادين الـتقـييم الـتربـوي وضمان

نشر نتائجه وتثمينها.
تــنــشــأ عــلـى اJــســتــوى اجلــهــوي والـــوالئي  مــلــحــقــات

Jؤسسات متخصصة في البحث التربوي.
حتـــدد شـــروط إنــشـــاء هـــذه اJــلـــحـــقــات وســـيـــرهــا عن

طريق التنظيم.

اJــاداJــادّة ة 91 : :  يـــفــتح مــجـــال تــألــيف الــكـــتب اJــدرســيــة
لـلكفاءات الـوطنيـةq غير أن تـوزيع أي كتاب مدرسي في
اJـــؤســســات اJــدرســيــةq يــخــضـع العــتــمــاد �ــنــحه الــوزيــر

اJكلف بالتربية الوطنية.

اJــــاداJــــادّة ة 92 : :  تــــســــهــــر الــــدولــــة عــــلـى تــــوفــــيــــر الــــكــــتب
اJـدرسـيـة اJــعـتـمـدة واتــخـاذ الـتــدابـيـر الـكــفـيـلـة بــتـسـهـيل

اقتنائها من طرف جميع التالميذ.

اJـاداJـادّة ة 93 : : يـخــضع اســتـعــمـال الــوسـائـل الـتــعـلــيـمــيـة
qـدرسيةJؤسـسات اJدرسيـة في اJكمـلة والـكتب شـبه اJا

Jصادقة الوزير اJكلف بالتربية الوطنية.

اJــــاداJــــادّة ة 94 : : حتــــدد شــــروط احلــــصــــول عــــلـى االعــــتــــمـــاد
واJـصـادقـة اJذكـوريـنq علـى التـوالـيq في اJـادتX 91 و93

أعالهq عن طريق التنظيم.

اJــــــــاداJــــــــادّة  82 : :  يــــــــخــــــــضـع إنــــــــشــــــــاء وإلــــــــغــــــــاء اJــــــــدارس
الـتــحــضــيـريــة واJــدارس االبـتــدائــيــة إلى ســلـطــة الــوزيـر

اJكلف بالتربية الوطنية.
تنشأ اJتوسطات وتلغى �وجب مرسوم.
تنشأ الثانويات وتلغى �وجب مرسوم.

83 : : حتــدد األحــكــام اJــتــعـلــقــة بــتــنــظــيـم وســيـر اJـاداJـادّة  
مــؤســـســات الـــتـــربــيـــة والـــتــعـــلـــيم الـــعــمـــومـــيــة عـن طــريق

التنظيم.
اJـاداJـادّة ة 84 : :  يــســيـر اJــدارس االبــتـدائــيــة طـاقم إداري

يتناسب مع عدد التالميذ.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.

اJـاداJـادّة  85 : : تـفــتح أقــسـام لـلــتـعــلـيم اJــكـيـف بـاJـدارس
االبــتـــدائــيـــة لــلـــتــكـــفل بــالـــتالمـــيــذ الـــذين يــعـــانــون تـــأخــرا

مدرسيا أو صعوبات في التعليم.
يــحـــدد وزيــر الــتــربــيــة الــوطــنــيـــة كــيــفــيــة فــتح هــذه

األقسام.

86 : :  تـــنــــشـــأ أقــــســـام ومــــؤســـســــات عـــمــــومـــيـــة اJــاداJــادّة ة 
متخصـصة للـتعلـيم الثانوي تـتكفل بـاالحتيـاجات اخلاصة
لــلـتـالمـيــذ ذوي اJــواهب اJــتـمــيــزة الــذين يـحــصــلــون عـلى

نتائج تثبت تفوقهم.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.
الفصل الفصل الثانيالثاني
هياكل الدعمهياكل الدعم

اJــاداJــادّة  87 : : يــتـــوفــر قـــطــاع الــتـــربــيــة الـــوطــنـــيــة عــلى
هياكل دعم تتكفل خصوصا باJهام اآلتية :

qمستواهم Xوحتس XستخدمJتكوين ا -
- مـحـو األمــيـة وتـعـلـيم الـكـبـار والـتـعـلـيم والـتـكـوين

qعن بعد
- الـبـحث الـتـربـوي والـتـوثـيق واألنـشـطـة اJـرتـبـطـة

qدرسية والوسائل التعليميةJبالكتب ا
- تــــــكـــــنــــــولـــــوجــــــيـــــات اإلعـالم واالتـــــصــــــال احلـــــديــــــثـــــة

qوتطبيقاتها
qسابقاتJالتقييم واالمتحانات وا -

- عــلم الـــنــفس اJـــدرسيq الـــتــوجـــيه واإلعالم اخلــاص
qهنJبالدراسات والتكوين وا

qالبحث في اجملال اللغوي -
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الفصل السادسالفصل السادس
األجهزة االستشاريةاألجهزة االستشارية

اJــاداJــادّة  102 : : يــنـــشــأ لــدى الــوزيـــر اJــكــلف بـــالــتــربــيــة
الوطنيةq مجلس وطني للتربية والتكوين.

يــشـكل اجملــلس الـوطــني لـلــتـربــيـة والــتـكـويـن اجلـهـاز
اJـنـاسب للـتـشاور والـتـنسـيقq ويضـم ¥ثـلي مـستـخدمي
مخـتلـف قطـاعات اJـنـظومـة الـوطنـية لـلـتعـلـيم والشـركاء

االجتماعيX وقطاعات النشاط الوطني اJعنية.
يـعـنى اجملـلس الـوطـني لـلـتـربـيـة والـتـكـويـن بـدراسة
ومـــنــاقــشـــة كل الــقـــضــايـــا اJــتــعـــلــقــة بـــأنــشـــطــة اJــنـــظــومــة
الـوطــنــيــة لــلـتــعــلــيم بــكل مــكــونـاتــهــاq الســيــمـا بــالــتــنــظـيم
والــتــســيــيــرq والــســيــر واJــردوديــة واالبــتــكــار والــتــجــديـد

التربويX والعالقات مع احمليط.
حتدد صالحـيات اجملـلس الوطـني للـتربـية والتـكوين
وتـــشــــكـــيـــلــــته وكــــيـــفـــيــــات تـــنـــظــــيـــمـه وســـيـــره عـن طـــريق

التنظيم.

103 : :  يــنــشــأ لــدى الــوزيــر اJــكــلف بــالــتــربــيـة اJـاداJـادّة  
الوطنيةq مرصد وطني للتربية والتكوين.

يـعـنى اJـرصـد الوطـني لـلـتـربـيـة والتـكـوين �ـعـايـنة
سـير اJـنظـومة الـوطنـية لـلتـعلـيم بكل مـكونـاتهاq وحتـليل
الـعـوامل احلاسـمة في وضـعـيات الـتعـلـيم والتـعـلم وتقـييم
qXتعلمJوا XدرسJوأداءات ا qنوعية اخلدمات التربوية
.Xوإبداء اقتراحات التخاذ تدابير التصحيح أو التحس
حتـدد تـشـكـيـلـة اJـرصـد الـوطـني لـلـتـربـيـة والـتـكـوين

وكيفيات تنظيمه وسيره  عن طريق التنظيم. 

104 : :  �ــكن إنــشــاء أجــهــزة اســتــشــاريــة أخـرى اJـاداJـادّة  
�ليها تطور اJنظومة التربوية الوطنية.

الباب السابعالباب السابع
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اJــــاداJــــادّة  105 : :  تــــلـــغـى جـــمــــيع األحــــكـــام اخملــــالــــفـــة لــــهـــذا
الـقــانـونq ال سـيــمـا أحــكـام األمـر رقم 76  -  35 اJـؤرخ في
16 ربــيع الــثـاني عـام 1396 اJـوافق 16 أبــريل سـنـة 1976

واJتعلق بتنظيم التربية والتكوينq اJعدّل واJتمّم.

اJـــــاداJـــــادّة  106 : : يـــــنـــــشـــــر  هـــــذا الــــقـــــانـــــون فـي اجلـــــريــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 15 مــحــرّم عــام 1429 اJــوافق 23
يناير سنة 2008. 

عبد عبد العزيز بوتفليقةالعزيز بوتفليقة

اJاداJادّة ة 95 : :  يحدد الـوزير اJـكلف بـالتـربيـة الوطـنية
اJدونـات اخلاصة بالـكتب اJدرسـية والوسائل الـتعلـيمية

والتجهيزات التقنية - التربوية.

الفصل الفصل الرابع الرابع 
النشاط االجتماعيالنشاط االجتماعي

96 : :  تــسـعـى الـدولــةq قــصــد احلــد من الــفـوارق اJـاداJـادّة  
االجــتــمــاعــيـــة واالقــتــصــاديــة وتــوفــيــر ظــروف الــتــمــدرس
ومــواصــلـــة الــدراســةq إلى احلث عــلـى الــتــضــامن اJــدرسي
والـــتــــضـــامن الــــوطـــنيq وتــــعـــمل عــــلى تــــطـــويـــر الــــنـــشـــاط
االجــــتـــــمــــاعـي داخل اJـــــؤســـــســــات اJـــــدرســــيـــــةq �ــــشـــــاركــــة

اجلماعات احمللية والقطاعات اJعنية.

اJــاداJــادّة ة 97 : : يـــضــمن الـــنــشــاط االجـــتــمـــاعي لــلـــتالمــيــذ
مـــجــمــوع اإلعــانــات اJــتــعــددة واJـــرتــبــطــة عــلى اخلــصــوص
بـاقتـنـاء الوسـائل الـتـعلـيـميـة واألدوات اJـدرسيـة والـنقل
والـــتــغــذيــة والــصــحــة اJــدرســيــة والــنــشــاطــات الــثــقــافــيــة

والرياضية والترفيهية.

اJـاداJـادّة ة 98 : :  حتـدد كـيـفـيات تـطـبـيق األحـكام اJـرتـبـطة
بالنشاط االجتماعي عن طريق التنظيم.

الفصل الفصل اخلامساخلامس
اخلريطة اJدرسيةاخلريطة اJدرسية

99 : :  تــهــدف اخلــريــطــة اJـــدرســيــة إلى تــنــظــيم اJـاداJـادّة ة 
مــــواقع  إنـــشـــاء مــــخـــتـــلـف أنـــواع اJـــؤســـســــات اJـــدرســـيـــة
الــعـــمــومــيـــة والــهـــيــاكل اJـــرافــقـــةq لــضـــمــان أحــسـن خــدمــة

للشريحة اJعنية بالتمدرس.

اJاداJادّة ة 100 : :  إعداد اخلريطة اJدرسية مهمة مشتركة
بـX الـقـطـاعـات وتـنــدرج ضـمن الـسـيـاسـة الــعـامـة لـلـسـكن

والتهيئة العمرانية.

ويرتكز إعداد اخلريطة اJدرسية على :

- اســتـــشــارة دوريـــة بـــX مــصـــالح الــوزارة اJـــكــلـــفــة
بـــالـــتــربـــيــــة الـــوطــنـــــيـــة واإلدارات اJــعـــنـــيــة واجلـــمـــاعــات

qاحمللية

- جــمع ومــعــاجلــة الــبــيــانــات الــواردة من الــبــلــديــات
والواليات ومديريات التربية بالواليات.

اJـاداJـادّة  101 : : حتـدد كـيـفـيـات إعـداد اخلـريـطـة اJـدرسـية
وتنفيذها ومراقبتها عن طريق التنظيم.
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  :الملـخـص 
   تنظیم وتنمیة التجھیزات التعلیمیة في والیة تطرقنا من خالل عملنا ھذا إلى موضوع 

األول ضبط المفاھیم والتعرف على  فصول تم في الفصل خمسجاء ھذا العمل في و ،قسنطینة
المنظومة التربویة الجزائریة ھیكلتھا ومھامھا في إعداد الفرد الجزائري وكان ذلك مدخل 

الثاني إلى مجال الدراسة حیث تم فیھ تقدیم والیة قسنطینة لننتقل في الفصل ، ستنا العلمیةلدرا
وخصائصھا السكانیة وخلصنا فیھ إلى تركز سكان الوالیة في المركز في حین قل كلما إتجھنا 

في حین جاء الفصل الثالث  ،نحو األطراف كما أن العدد الكبیر منھم ھم في سن مرحلة الدراسة
ي تم فیھ التركیز على صلب الوضوع وذلك بدراسة التجھیزات التعلیمیة للوالیة في الوقت الذ

وجود الراھن وذلك من حیث توزیعھا ومختلف المؤشرات التي لھا عالقة بھا وخلصنا فیھ إلى 
طردیة وإرتباط بین توزیع المؤسسات التعلیمیة وعددھا مع توزیع السكان وعددھم عبر  ةعالق

، لنأتي إلى الفصل الرابع الذي قمنا فیھ بتقیم المؤسسات التعلیمیة للوالیة وتصنیف یةمجال الوال
أن والذي خلصنا فیھ إلى  بلدیاتھا حسب الفوارق في مستوى ھاتھ التجھیزات التعلیمیة

التجھیزات والھیاكل الضروریة داخل المؤسسات التعلیمیة شبھ منعدمة في الطور اإلبتدائي 
وأحسن  من طور إلى آخر كما أن بلدیات مركز الوالیة تكون ذات تجھیز أكثرلتتوفر وتتحسن 

 خامسالالفصل  جاءوفي األخیر مقارنة ببلدیات األطراف ذات التجھیز األقل واألضعف، 
وإعطاء الحالي فیما یخص ھاتھ التجھیزات وتقدیر اإلحتیاجات المستقبلیة لھا  تقدیر العجزل

تنظیم وتنمیة التجھیزات التعلیمیة في تؤدي إلى  صیات التيمجموعة من اإلقتراحات والتو
  .2030والیة قسنطینة حتى آفاق 

 



Résumé: 

On a entamé ce thème par l’organisation et développement les 
équipements scolaires dans la wilaya de Constantine, cette annonciation 
est composée de cinq chapitres : 1er chapitre identification des concepts 
et la reconnaissance du système éducatif algérien avec sa structure et ses 
fonction pour la préparation de l’individu qui été maitre entrée pour une 
étude scientifique, 2eme chapitre  présentation de la wilaya de 
Constantine et ses caractéristiques démographiques ; grand densité de la 
population au centre de la wilaya et le contraire a la périphérie avec un 
grand pourcentage des enfants scolarises, 3eme chapitre étude des 
équipements scolaires actuel de la wilaya avec son distribution et les 
divers indicateurs en relation avec ces éléments on a pu constater qu’il 
ya relation entre la distribution et le nombre des établissements scolaires 
avec la population, 4eme chapitre évaluation des établissements scolaires 
de la wilaya et classification des communes selon les différences dans le 
niveau des équipements on a trouvé que les équipements scolaires sont 
adéquats au centre de la wilaya par apport au communes de la 
périphérie, 5eme chapitre estimation du déficit actuel des équipements 
scolaires et leur évaluation du besoin futur avec  suggestions et 
recommandations pour organisation et le développement les 
équipements scolaires dans la wilaya de Constantine au 2030.    



abstract: 

we began this théme by organization and dévelopement of school 
équipments in the wilaya of constantine, this annunciation is composed 
of five chapters : 1st chapter indentification of sonsets and the 
recognition of the algerian éducational system with its structure and its 
function for the préparation of the indidual who was master entry for a 
scientific study, 2nd chapter presentation of the wilaya of constantine and 
démographics ; largest population density in the center of the wilaya and 
contrary to the périphery with a high percentage of schoolchildren, 3rd 

chapter study of school équipments current of the wilaya with its 
distribution and the various indicators in relationship between the 
distribution and the number of schools with the population, 4th chapter 
évaluation of schools of the wilaya and classification of commons 
according to the differences in the level of équipments i twas found that 
the school équipments are adequate in the centre of the wilaya by 
contribution to the municipalities on the outskirts, 5th chapter éstimate of 
the current deficit of school équipments and their assessment of the 
futurs need with suggestions and recommendations for organization and 
dévlopment of school équipments in the wilaya of constantine in 2030. 



  :الملـخـص 
   تنظیم وتنمیة التجھیزات التعلیمیة في والیة تطرقنا من خالل عملنا ھذا إلى موضوع 

األول ضبط المفاھیم والتعرف  فصول تم في الفصل خمسجاء ھذا العمل في و ،قسنطینة
على المنظومة التربویة الجزائریة ھیكلتھا ومھامھا في إعداد الفرد الجزائري وكان ذلك 

الثاني إلى مجال الدراسة حیث تم فیھ تقدیم والیة لننتقل في الفصل ، استنا العلمیةمدخل لدر
قسنطینة وخصائصھا السكانیة وخلصنا فیھ إلى تركز سكان الوالیة في المركز في حین قل 

في حین جاء  ،كلما إتجھنا نحو األطراف كما أن العدد الكبیر منھم ھم في سن مرحلة الدراسة
ذي تم فیھ التركیز على صلب الوضوع وذلك بدراسة التجھیزات التعلیمیة الفصل الثالث ال

للوالیة في الوقت الراھن وذلك من حیث توزیعھا ومختلف المؤشرات التي لھا عالقة بھا 
طردیة وإرتباط بین توزیع المؤسسات التعلیمیة وعددھا مع  ةوجود عالقوخلصنا فیھ إلى 

، لنأتي إلى الفصل الرابع الذي قمنا فیھ بتقیم یةتوزیع السكان وعددھم عبر مجال الوال
المؤسسات التعلیمیة للوالیة وتصنیف بلدیاتھا حسب الفوارق في مستوى ھاتھ التجھیزات 

أن التجھیزات والھیاكل الضروریة داخل المؤسسات التعلیمیة والذي خلصنا فیھ إلى  التعلیمیة
شبھ منعدمة في الطور اإلبتدائي لتتوفر وتتحسن من طور إلى آخر كما أن بلدیات مركز 

وأحسن مقارنة ببلدیات األطراف ذات التجھیز األقل  الوالیة تكون ذات تجھیز أكثر
الحالي فیما یخص ھاتھ  زتقدیر العجل خامسالالفصل  جاءوفي األخیر واألضعف، 

وإعطاء مجموعة من اإلقتراحات والتوصیات التجھیزات وتقدیر اإلحتیاجات المستقبلیة لھا 
  .2030تنظیم وتنمیة التجھیزات التعلیمیة في والیة قسنطینة حتى آفاق تؤدي إلى  التي
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