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ــان يف   مرسومان رئاسيان مؤرخ
ــق أول  29 حمرم عام 1424 املواف

أبريل سنة 2003، يتضمنان إــاء 
ــة  مهام نائيب مدير بوزارة التربي

الوطنية. 
 

ــؤرخ يف 29  مبوجب مرسوم رئاسي م
ـنة  حمرم عام 1424 املوافق أول أبريل س
ـبتمرب 2002،  2003 تنهى، إبتداء من 5 س

ــد بلوصيـف،  مهام السيد عبد احلمي
ــربامج التكويـن  بصفته نائب مدير ل

بوزارة التربية الوطنية، بسبب وفاة. 
 

ــؤرخ يف 29  مبوجب مرسوم رئاسي م
ـنة  حمرم عام 1424 املوافق أول أبريل س
ــهام السـيدة محيـدة  2003 تنهى م

ــها  حممصاجي، زوجة أقسوس، بصفت
نائبة مدير للتعاون والعالقات الدوليــة 

بوزارة التربية الوطنية. 
 

مرسـوم رئاسـي مـــؤرخ يف        
ــق أول  29 حمرم عام 1424 املواف

ــني  أبريل سنة 2003، يتضمن تعي
نائبة مدير بوزارة التربية الوطنية. 

 
ــؤرخ يف 29  مبوجب مرسوم رئاسي م
ـنة  حمرم عام 1424 املوافق أول أبريل س
ـى،  2003، تعني السيدة حسين سي موس

زوجة أوديع، نائبة مديــر للتوجيـه 
واإلتصال بوزارة التربية الوطنية. 

 
 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

 
ــؤرخ يف         قـرار رقـم 401.03 م

ــداث  20 أفريل 2003 يتضمن إح

شعب اإلمتياز. 
إن وزير التربية الوطنية، 

 
مبقتضى أمرية 35.76 املؤرخــة يف 16 

أفريل 1976، 
 

مبقتضى املرسوم الرئاسي رقــم 139.01 
ــام 1422 ه،  املؤرخ يف 8 ربيع األول ع
ــن  املوافق 31 مايو سنة 2001، واملتضم

تعيني أعضاء احلكومة، 
 

ـم 265.94  مبقتضى املرسوم التنفيذي رق
ـام 1415 ه،  املؤرخ يف 29 ربيع األول ع
املوافق 06 سبتمرب ســنة 1994، الـذي 

حيدد صالحيات وزير التربية الوطنية، 
 

ـم 266.94  مبقتضى املرسوم التنفيذي رق
ـام 1415 ه،  املؤرخ يف 29 ربيع األول ع
ـن  املوافق 06 سبتمرب سنة 1994، املتضم
تنظيم اإلدارة املركزية لــوزارة التربيـة 

الوطنية. 
 

يقرر مايلي : 
 

ـاز يف  املادة األوىل : حتدث شعب اإلمتي
ــنة  مرحلة التعليم الثانوي إبتداء من الس

الدراسية 2003 / 2004. 
 

 



املادة 02 : تسمى هذه الشعب : شعبة 
ـين  الفلسفة، شعبة الرياضيات، شعبة تق

رياضيات. 
 

ــذه  املادة 03 : تفتح أفواج تربوية  هل
ــانوي  الشعب يف مؤسسات التعليم الث

يف الواليات االتية : 
 

اجلزائر : ثانوية إبن اهليثم  
قسنطينة : ثانوية االخوة بسكري 

وهران : ثانوية العقيد لطفي  
 

املادة 04 : تتكفل وزارة التربية الوطنية 
بتكاليف النظامني الداخلي و النصـف 

الداخلي. 
 

املادة 05 : توضح مناشــري الحقـة 
أحكام تطبيق هذا القرار. 

 
ـرة  املادة 06 : ينشر هذا القرار يف النش

الرمسية لوزارة التربية الوطنية. 
 

اجلزائر يف 20 أفريل 2003 
األمني العام لوزارة التربية الوطنية 

عبد الكرمي تبون 
 
 

 

 

 

 

 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 
الرقم : 403 / 2003 

 
األمني العام 

 
إىل  

السيد املفتش العام 
السادة مديري اإلدارة املركزية (لإلعالم) 

السيد مفتش أكادميية والية اجلزائر 
السيد مدير التربية لوالية قسنطينة 
السيد مدير التربية لوالية وهران 

                        (للتنفيذ و املتابعة) 
 

منشور رقم 03.403 مــؤرخ يف   
20 أفريل 2003 يتعلق بفتح شعب 

ــم  اإلمتيـاز يف مرحلـة التعلي
الثانوي. 

 
املرجع : 

. القرار الوزاري رقم 401 املــؤرخ يف 
20 أفريل 2003 

 

ــة  قصد اإلرتقاء باجلانب النوعي لعملي
ــة  التعليم والتعلم، ودف التكفل ورعاي

الفروق الفردية و تنمية القدرات  
 
 
 
 
 
 
 
 



ــن يظـهرون  التحصيلية للتالميذ الذي
ــات  تفوق ملحوظا يف مادة أو جمموع
مواد تعليمية، و توجيههم إىل مسارات 
ــم،  تسمح هلم بإستغالل كافة قدرا
قررت وزارة التربية الوطنية فتح شعب 

ــم الثـانوي    اإلمتياز يف مرحلة التعلي
وهي : 

. شعبة الفلسفة  
. شعبة الرياضيات 

. شعبة تقين رياضيات 
 

ــعبة  شعبة الفلسفة : إن فتح هذه الش
يهدف باألساس إىل إعادة االعتبار ملادة 
ــيا يف  الفلسفة بإعتبارها عنصرا أساس
بناء تكوين فكر التالميذ و متكينه مـن 
ــاء و  أساليب التفكري احلر و النقد البن
احلكم املوضوعي ، للوصول بــه إىل 

إستقاللية الرأي. 
 

شعبتا الرياضيات و تقين رياضي : إن 
التحكم يف العلوم و التكنولوجية وعلى 
ــات،  وجه اخلصوص يف مادة الرياضي
ـى  لكوا أداة لتنمية الفكر و القدرة عل

التجريد والربهان و االستدالل. 
 

ميكن أن يلتحق بشعبة من هذه الشعب 
التالميذ الذين أثبتوا تفوقــا يف املـواد 
املميزة، و الذين هلم رغبة يف االنتساب 
إليها وفقا للشروط اليت حيددها التنظيم. 

 
 
 
 
 

ـا   تتسم كل شعبة مبواد حمورية تنفرد
على غريها من الشعب وتتميز مبواقيت 

ومعامالت جتسد ذلك التميز. 
 

تتويج الدراسة : تتوج الدراســة يف 
هذه الشعب ببكالوريا التعليم الثانوي. 

 
التأطري : أما من حيث التأطري فتســند 
ــاتذة مـن ذوي  هذه الشعب إىل أس
ـني  الكفاءة العملية والبيداغوجية الضروريت
للتكفل األفضــل بتحقيـق أهـداف 

املناهاج. 
 

ـن  نظام الدراسة : يستفيد التالميذ الذي
يلتحقون ذه الشعب مــن النظـام 
ــا يف  الداخلي أو النصف الداخلي، مل
ذلك من أمهيــة يف توفـري الشـروط 
ــال اخلاصـة  الضرورية إلجناز األعم

واإلستزادة يف املعرفة. 
 

ــار  يشكل مضمون هذه األرضية اإلط
العام الذي تنبثق عنه كل النصــوص 
ــة ـذه  التنظيمية و التطبيقية اخلاص

الشعب. 
 

اجلزائر يف 20 أفريل 2003 
االمني العام لوزارة التربية الوطنية 

عبد الكرمي تبون 
 

 

 

 

 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 
الرقم : 404 / 2003  

 
األمني العام 

 
إىل 

السيدة املفتش العام 
السادة املديرين املركزين   (لإلعالم) 

السيد مفتش أكادميية اجلزائر 
السيد مدير التربية لوالية قسنطينة 
السيد مدير التربية لوالية وهران  

                      (للتنفيذ واملتابعة) 
 

ــم 03.404 مـؤرخ يف     منشور رق
ـعب  20 أفريل 2003 يتعلق بفتح ش

االمتياز يف مرحلة التعليم الثانوي. 
 

املرجع : 
. القرار رقم 401 املؤرخ يف 2003.04.20 
ــؤرخ يف  . املنشور اإلطار رقم 403 امل

 2003.04.20
 

ــة  قصد االرتقاء باجلانب النوعي لعملي
ــأت وزارة التربيـة  التعليم والتعلم، ارت
الوطنية وضع خمطط استراتيجي يرمي  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

إىل إحداث شعب االمتياز ، قصد رعاية 
الفروق الفردية ، وتنمية القدرات الفعلية 
ــار  للمتعلمـني، وتوجيهـهم إىل اختي

املسارات اليت تتفق ومالحمهم. 
 

ــوزاري املذكـور يف   و تنفيذا للقرار ال
املرجع أعاله ، وعمال مبا جاء يف املنشور 
اإلطار السالف الذكر  تقرر    ما يلي : 

 
1. إحداث شعب االمتياز 

 
ـن  حتدث شعب جديدة يف السنة الثالثة م
ــانوي يف كـل مـن  مرحلة التعليم الث
الواليات اآلتية : اجلزائر،  قســنطينة،  
ــا مـن السـنة  وهران، وذلك انطالق
ـعب  الدراسية 2003 / 2004، وتسمى ش

االمتياز و تضم ما يلي : 
 

. شعبة الفلسفة 
. شعبة الرياضيات 

. شعبة تقين رياضيات 
 

ــام شـعب االمتيـاز يف  تتواجد أقس
املؤسسات التعليمية للواليات املدرجة يف 

اجلدول أدناه : 
 
 
 
 
 
 
 
  



الوالية اسم املؤسسة شعب االمتياز 
شعبة الفلسفة 

شعبة الرياضيات 
شعبة تقين رياضيات 

 
. ثانوية ابن اهليثم 

 

 
اجلزائر 

شعبة الفلسفة 
شعبة الرياضيات 

شعبة تقين رياضيات 

 
. ثانوية االخوة بسكري 

 
قسنطينة 

شعبة الفلسفة 
شعبة الرياضيات 

شعبة تقين رياضيات 

 
.ثانوية العقيد لطفي 

 
وهران 

 
ــعب  2.  شروط االلتحاق بأقسام  ش

االمتياز 
 

1.2. شعبة الفلسفة : يلتحــق بشـعبة 

الفلسفة التالميذ الوافدون من : 
 

. شعبة العلوم اإلنسانية       
. شعبة التسيري واالقتصاد 

. شعبة اآلداب والّلغات       
. شعبة العلوم الدقيقة 

. شعبة العلوم الشرعية       
. شعبة علوم الطبيعة واحلياة 

 
2.2. شعبة الرياضيات : يلتحق شــعبة 

الرياضيات التالميذ الوافدون من : 
 

. شعبة العلوم الدقيقة 
. شعبة علوم الطبيعة واحلياة 

 
3.2. شعبة تقين رياضيــات : يلتحـق 

شعبة تقين رياضيات التالميذ الوافــدون 
من : 

 
. شعبة العلوم الدقيقة 

. شعبة التكنولوجيا (اهلندسات الثالث) 

 
3. إنتقاء التالميذ 

 
يرشح لاللتحاق بشعب االمتياز التالميذ 
ـاوى  املتحصلون على  معدل سنوي يس

أو يفوق 14\20 وهلم رغبة يف ذلك 
                       

ــابقة يف  . جيتاز التالميذ املرشحون مس
املواد املميزة  للشعبة املنتسب إليها. 

 
4. نظام الدراسة 

  
ـعب  يستفيد التالميذ املنتسبون إىل هذه الش
من النظام الداخلي أو النصف الداخلي.  

 
5. التوقيت واملعامالت أنظر امللحق. 

 
6. نظام التقومي 

 
خيضع التالميذ امللتحقون بشعب االمتياز 
إىل تقومي مستمر ملكتسام قصد رصـد 

النقائص ومعاجلتها باإلضافة إىل : 
 

. فرضني دوريني خارج أوقات الدراسة 
ـل  . فرض حمروس شامل يف منتصف الفص

الدراسي. 



. اختبار فصلي يطابق امتحان البكالوريا 
يف صيغته ومدته.  

 
7. الدعم والرعاية البيداغوجية 

 
ـاز  تستفيد األفواج التربوية لشعب االمتي
ــا يتطلبـه  من جتهيز علمي يتناسب وم
ـن  تطبيق املناهج  املوجهة إليهم فضال ع
ــة واألدبيـة،  السندات التربوية العلمي
ــا يسـمح  باعتبارها منطا  تكونيا ذاتي

بتوسيع معارفهم وحتسني أدائهم .  
 

8. احملفزات 
 

ــزات  يستفيد تالميذ هذه الشعب من احملف
ــهود  املادية واملعنوية الكفيلة بإثارة اجل
وتثمينها وتفعيل الرغبة يف األداء واإلجنــاز 

واإلبداع واالبتكار. 
 

9. التأطري التربوي 
 

حتقيقا لألهداف املسطرة لربامج شــعب 
ـة  االمتياز وتنفيذها يؤطر األفواج التربوي
لشعب االمتياز أساتذة ذووا اخلربة املهنية 
ــؤالء  والكفاءة العلمية ، كما يستفيد ه
ــهم  من تربصات وملتقيات دورية تؤهل

ألداء مهامهم على أحسن وجه. 
 

10. شهادة البكالوريا  
 

ــاز بشـهادة  تتوج أقسام شعب االمتي
بكالوريا التعليم الثانوي. 

 
11. االمتيازات 

 
يستفيد التالميذ املنتســبون إىل أقسـام 
ــهادة  شعب االمتياز احلاصلون على ش

ــعب  البكالوريا من أولوية االلتحاق بش
التعليم العايل املرغوب فيها.  

 
12. املتابعة امليدانية 

  
ــة   تتابع شعب االمتياز اإلدارة املركزي
ــام دراسـية  ميدانيا من خالل تنظيم أي
ـينات  قصد تقييم العملية وإدخال التحس
ــتراتيجية لتوسـيع  املمكنة، وضبط اس

العملية يف السنوات الالحقة. 
 

13. اإلعالم والتحسيس 
 

ــة شـعب   قصد التحسيس مبدى أمهي
ــه علـى  االمتياز، يتكفل مركز التوجي
مستوى الواليات الثــالث بتحضـري 
ـة  برنامج إعالمي إلطالع األطراف املعني
ــة  بالعملية، حىت يتسىن ملديريات التربي
ــذ واليتـها املرشـحني  تسجيل تالمي
الجتياز املسابقة التصفوية  يف املؤسسـة 
ــذه األفـواج  التربوية اليت ستحتضن ه

التربوية. 
 

ـري  وتفاديا لكل ما من شأنه أن خيلّ بالس
العادي لعملية حتضري الدخول املدرسـي 
ـالء  املقبل 2003 / 2004، أطلب منكم إي
ــام  العملية ما تستحقه من عناية وإهتم
والسهر حبرصكم شخصيا على ضمــان 

إعالم واسع وسريع. 
 

اجلزائر يف 20 أفريل 2003 
األمني العام لوزارة التربية الوطنية 

عبد الكرمي تبون 
  



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

مديرية التعليم الثانوي العام 
مديرية التعليم الثانوي التقين            املواقيت الرمسية و معامالت املواد املقررة لشعب اإلمتياز 

 
شعبة تقين رياضيات شعبة الرياضيات شعبة الفلسفة  

توقيت املواد 
التالميذ 

توقيت 
األساتذة 

توقيت املعامالت 
التالميذ 

توقيت 
األساتذة 

توقيت املعامالت 
التالميذ 

توقيت 
األساتذة 

املعامالت 

2 3 3 2 3 3 7 6+1 7 فلسفة 

2 3 3 2 2 2 4 4+1 5 عربية 

   2 2 2 4 4 4 تاريخ وجغرافيا 
2 3 3 2 2 2 3 3+1 4 لغة 1 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 لغة 2 

8 8 8 7 8 8 2 2 2 رياضيات 

7 4+2 6 6 4+2 6 2 1+1 2 فيزياء 

  0 2 1+1 2 2 1+1 2 علوم طبيعية 
  0 1 1+1 1 1 1+1 2 إعالم أيل 

1 2 2 1 2 2 1 2 2 التربية البدنية 

5 8 8       ختصص ه ميكانيكية 

5 8 8       ختصص ه كهربئية 

5 8 8       ختصص ه مدنية 

  35   30   32 اموع 
مالحظة : احلجم الساعي بعد عالمة (+) خيص األعمال املوجهة أو التطبيقية مع األفواج.  



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 
الرقم : 405 / 2003 

 
األمني العام 

 
إىل  

السيد املفتش العام 
السادة مديري اإلدارة املركزية (لإلعالم) 

السيد مفتش أكادميية والية اجلزائر 
السيد مدير التربية لوالية وهران 

السيد مدير التربية لوالية قسنطينة  
                       (للتنفيذ و املتابعة) 

 
منشور رقم 03.405 مــؤرخ يف   

20 أفريل 2003 يتعلق بفتح شعب 

جديدة يف مرحلة التعليم الثانوي. 
 

املرجع :  
. القرار الوزاري رقم 401 املــؤرخ يف 

20 أفريل 2003 

ــؤرخ يف  . املنشور اإلطار رقم 403 امل
20 أفريل 2003 

ـؤرخ يف  . املنشور التطبيقي رقم 404 امل
20 أفريل 2003 

 

ـعب يف  يف إطار إعادة تأهيل بعض الش
ــانوي إبتـداء مـن  مرحلة التعليم الث
الدخول املدرسي املقبل 2003 / 2004، 
ــاإلجراءات  يشـرفين أن أوافيكـم ب

والترتيبات التالية :  
 

تفتح شعب جديدة بالواليات املعنية يف 
املؤسسات املبينة يف اجلدول اآليت : 

  
مالحظات  عدد التالميذ الشعبة  املؤسسات املستقبلة الواليات 

 
وهران 

 
ثانوية العقيد لطفي 

فلسفة 
رياضيات 

تقين رياضيات  

 24

 24

 24

جترى التطبيقات 
مبتقن حريش حممد 

 
اجلزائر 

 
الثانوية التقنية إبن اهليثم 

رياضيات 
تقين رياضيات 

فلسفة  

 24

 24

 24

 

 
قسنطينة 

 
ثانوية اإلخوة بسكري 

فلسفة 
رياضيات  

تقين رياضيات 

 24

 24

 24

جترى التطبيقات 
مبتقن خزنادار 

 
ــيلتحقون  يتم إنتقاء التالميذ الذين س
ذه الشعب اجلديدة من بني التالميــذ 
ــنة الدراسـية  املتمدرسني خالل الس
ــانوي،  2002 / 2003 بالسنة الثانية ث

ــدل سـنوى  والذين حتصلوا على مع
يساوي أو أكرب من 20/14. 

 
ــعبة  شعبة الفلسفة : يترشح هلذه الش

تالميذ السنة الثانية ثانوي. 
 

. شعبة آداب وعلوم إنسانية 
. شعبة آداب ولغات أجنبية 
. شعبة آداب وعلوم شرعية  



. شعبة تسيري و إقتصاد 
. شعبة علوم دقيقة 

. شعبة علوم الطبيعة و احلياة. 
 

شعبة الرياضيات : يترشح هلذه الشعبة 
تالميذ السنة الثانية ثانوي 

 
. شعبة علوم دقيقة 

. شعبة علوم الطبيعة و احلياة  
 

ــذه  شعبة تقين رياضيات : يترشح هل
الشعبة تالميذ السنة الثانية ثانوي : 

 
. شعبة علوم دقيقة 

. شعبة التكنولوجيا (اهلندسات الثالث) 
 

ــم هـذه  تنظيم عملية اإلقتناء : تنظ
العملية على مرحلتني : 

 

ـل إىل 20  املرحلة األوىل : من 20 أفري
ــة  ماي 2003 و يتم فيها حتديد القائم
ــنة الثانيـة  اإلمسية األولية لتالميذ الس
ــدل عـام  ثانوي املتحصلني على مع
ــذه   (20/14) والراغبني يف اإللتحاق

الشعب. 
 

ــاء  املرحلة الثانية : تنظم عملية االنتق
لتحديد التالميذ املقبولني لإللتحــاق 
ــوم 22 جـوان 2003  ذه الشعب ي
مبركز يعني هلذا الغرض بكــل واليـة 

معنية. 
 

ـة  تكون عملية اإلنتقاء عن طريق منافس
يف املواد املبينة يف اجلدول اآليت :  

عدد األماكن املتوفرة يف كل املعامل التوقيت املادة املعنية الشعبة 
والية معنية حسب كل شعبة 

لغة عربية فلسفة 
لغة أجنبية أوىل  

 3

 2

 2

 1

 24

 
رياضيات 

وتقين 
رياضيات  

رياضيات 
 

علوم فيزيائية  

 3

 
 3

 1

 
 1

 24

 
 24

 
ـوان  . ختصص الفترة من 23 إىل 26 ج
2003 لعملية التصحيح و حتديد القائمة 

النهائية للتالميذ املقبولني. 
 

ــه  تقوم كل مديرية تربية معنية بتوجي
ـني  إستدعاءات شخصية للتالميذ املقبول

تتضمن فيها املعلومات التالية : 
 

. تاريخ اإللتحاق باملؤسسة املستقبلة. 
. الشعبة املقبول فيها. 

 

 
. نظام الدراسة املقترح. 

 
ـذي  نظرا ألمهية هذه العملية والطابع ال
ــهر علـى  تكتسيه، أطلب منكم الس
إيآلئها العناية الالزمة لتحقيق األهداف 

املرجوة. 
 

اجلزائر يف 20 أفريل 2003 
األمني العام لوزارة التربية الوطنية 

عبد الكرمي تبون 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 
الرقم : 489 / 2003 

 
وزير التربية الوطنية 

 
إىل 

السيد مفتش أكادميية اجلزائر 
ــري التربيـة  السيدات و السادة مدي
للواليات                       (للتنفيذ) 
ــي التربيـة  السيدات و السادة مفتش
والتكوين              (لإلعالم واملتابعة) 

 
منشور إطار رقم 03.489 مـؤرخ 
يف 03 ماي 2003 يتعلق بتحضــري 
الدخول املدرسي 2003 / 2004. 

 
ــم 408 /    املرجع : املنشور  اإلطار رق

و ت/ أ ع املؤرخ يف 2002/03/31 
 

ــة الطويلـة  يالحظ من خالل التجرب
ــة الدخـول  لعمليات حتضري و متابع
املدرسي،  احلرص الذي تبديـه كـل 
األطراف املعنيــة لضبـط حاجيـات 
ـية،   القطاع فيما خيص املستلزمات املدرس
ــة   من خالل استغالل املعطيات امليداني
ــيت  اليت تبىن على أساسها التوقعات ال
ــول املدرسـي  تعتمد يف حتضري الدخ
ــيت  واإلستعداد لتحقيق  املتطلبات  ال
ــل  تقتضيها هذه العملية يف تعزيز العم
ـوزارة  امليداين املتمثل يف تنفيذ برنامج ال
يف جمال البناءات والتجهيزات، فضــال 

عن جوانبها األخرى التربوية منها  
 

ـي  والتسيريية ، و يتميز الدخول املدرس
ــق الـربامج  املقبل بالشروع يف تطبي
ــي   اجلديـدة يف السـنة األوىل ابتدائ
ـعب  والسنة األوىل متوسط، و بفتح ش
ــم  الثـانوي  اإلمتياز يف مرحلة التعلي
ــجدات  بثالث واليات،  و هذه املس
ــل التـام و املتابعـة   تستدعي التكف
املستمرة لتحقيق األهــداف املنتظـرة 
ـل  وعلى هذا  األساس ، يتعني على ك
ــة املعنيـة،  تكثيـف  األطراف احمللي
ــم عمليـات التنسـيق   اجلهود، ودع
ـة  والتشاور، و اختاذ اإلجراءات املالئم
يف الوقت املناسب يف كافة اــاالت،  
تنفيذا للترتيبات الواردة يف هذا املنشور 
ـل  اإلطار الذي  من بني أهدافه إاء ك
ــنة الدراسـية  العمليات قبل اية الس
احلالية، باإلضافة  إىل التركــيز علـى 

اجلوانب التالية : 
 

أوال :  التنظيم التربوي 
 

ـاء  1. إن  اعتماد املقاربة اجلديدة يف بن

املناهج التربوية، من أجل حتسني نوعية 
ــردوده ، بـات مـن  التعليم ورفع م
ــر أسـاليب تسـيري  الضروري تطوي
ــوار التعليـم،   املؤسسات يف مجيع أط
ـة  بفسح اال ملبادرات اجلماعة التربوي
لبناء مشاريع بيداغوجيــة تتماشـى 
واإلمكانيات املتوفرة باملؤسسة، سعيا  
لتحقيق األهداف  املسطرة  بتفعيــل 
ـة  دور اللجان الوالئية ملشروع املؤسس
ـؤرخ  و طبقا للقرار الوزاري رقم 53 امل

يف 04 جوان 1997. 
 



2. ضرورة إشراك رؤساء املؤسســات 

ــة  يف إعداد مشاريع التنظيمات التربوي
ــم أكـثر يف املعطيـات  قصد التحك
ــرب هلـذه  املقدمة، و إعطاء جناعة أك

العملية. 
 

ـال  3. دراسة القطاعات اجلغرافية وإدخ

التعديالت الالزمة عليــها يف الوقـت 
املناسب،  خاصة عند استالم اهليـاكل  
اجلديدة من أجل اإلرسـاء التدرجيـي 
ــن للمؤسسـات  للنظام التربوي املقن

التعليمية. 
 

4. العمل على إحداث اإلنسجام بــني 

ــاج  املؤسسات يف جمال تغطية اإلحتي
ــاة  التربوي و اإلداري،  وذلك مبراع
نظام الدراسة و تعداد التالميذ، علمــا 
ـة  بأن  التنظيم التربوي ينحصر يف تغطي
احتياجات خمتلف األنشطة التربويــة 
املقررة و ضمــان سـري املؤسسـات 

التعليمية دون سوامها. 
 

5. السهر على تغطية و تطبيق املواقيت 

ــررة لألنشـطة التربويـة      الرمسية املق
ـانت  دون اللجوء إىل تقليصها مهما ك

املربرات. 
 

6. ضمان متدرس التالميذ و العمــل 

ـي  على احلد من ظاهرة التسرب املدرس
وذلك ب : 

. عدم طرد التالميذ دون سن السادسة 
عشرة يف مجيع أطوار التعليم . 

ــن  . منح فرص اإلعادة ألكرب عدد م
ــم  التالميذ وخاصة الذين مل يسبق هل

إعادة السنة. 

ــة  . العمل على توسيع األقسام اخلاص
واملسائية بالنسبة للتعليم الثانوي، وإعداد 
قوائم تالميذها بعد انتــهاء جمـالس 

األقسام اإلستثنائية مباشرة. 
 

ــائج التالميـذ املعيديـن  . دراسة نت
ــة  واملفصولني مع املصاحل املعنية مبديري
ــنة  التربية و الفصل فيها قبل اية الس

الدراسية. 
 

. تكفل كل مؤسسة مبعاجلــة قضايـا 
ـول  التمدرس املطروحة قصد إجياد احلل
ــاحل املعنيـة  هلا، كما  جيب على املص
ــاذ اإلجـراءات  مبديريات التربية اخت
ـترض  الكفيلة بتذليل الصعوبات اليت تع
التالميذ و أوليائهم  الذين على مديري 
ــات تنظيـم  التربية و مديري املؤسس
استقباهلم و التكفل باإلنشغاالت الــيت 
ــدرس أبنائـهم  طبقـا  يطرحها  مت
ـؤرخ يف  للمنشور الوزاري رقم 273 امل
09 سبتمرب 2002، و توسيع املسامهة يف 

ـن  تنفيذه  إىل الشركاء اإلجتماعيني، م
مجعيات األولياء و نقابة. 

 
ــالس األقسـام   7. اإلسراع بعقد جم

ــية،  اإلستثنائية للسنة التاسعة األساس
والسنة الثالثة الثانوية خالل األســبوع 

األول من دخول األساتذة. 
 

ــة  8. إجناز مشاريع التنظيمات التربوي

للمؤسسات التعليمية يف خمتلف األطوار 
باستعمال النماذج الرمسية املعمول ا و  
ــها و  باستعمال اإلعالم اآليل يف ختزين

ضبطها. 



9. مواصلة اجلــهود إلزالـة ظـاهرة 

التدريس يف غري اإلختصاص. 
 

ــس اللغـة  10. التكفل بتوسيع تدري

ـايل  األمازيغية يف مرحليت التعليم اإلكم
ـا  و الثانوي بتشكيل أفواج تربوية، طبق
ــاء علـى  للمقاييس املعمول ا، و بن
ــذ و توفـري التأطـري  رغبات التالمي
ـواج إىل  املتخصص، أو  إسناد هذه األف
ـول  أساتذة مواد أخرى يرغبون يف التح

إىل تدريس اللغة األمازيغية. 
 

11. اإلجراءات املتعلقة بكل طور :  

1.11. التعليم األساسي : 

ــي  . سيتم تنصيب السنة األوىل ابتدائ
ـدة  بوضع برامج و كتب مدرسية جدي
ــا يف  مما يستدعي التكفل التام بإيصاهل
اآلجال احملددة و وضعها بني أيــدي 

املعلمني و التالميذ. 
 

و قد مت إدخال تعديالت داخلية علـى 
ـي،  التوقيت اإلمجايل للسنة األوىل ابتدائ
غري أنه ال خيتلف عن التوقيت العــام 
الذي كان معموال به يف السـنة األوىل 
أساسي، و عليه ال يؤثــر التوقيـت 
اجلديد على التنظيم التربوي للمؤسسة، 
ـنة األوىل  و ستمس هذه التغيريات الس
ـة  متوسط اليت ستطبق ا برامج تعليمي
وكتب  مدرسية جديدة، و قد ينجــر 

ــت هـذا املسـتوى      عن تنفيذ مواقي
ـائض  عجز يف مادة اللغة اإلجنليزية، وف
ــة الفرنسـية،  يف بعض املواد، كاللغ

والرياضيات، و العلوم الطبيعية، وينبغي  
 

يف هذا اإلطار  تسيري هذه الوضعيــة 
بعقالنية وستوضح مناشري الحقة كـل 
التدابري والترتيبات املتعلقة ذه العملية. 

 
ــنة  . تنطلق عملية التسجيالت يف الس
ـتمر   األوىل إبتدائي يف شهر مارس وتس
ــوان 2003، وتشـمل  إىل غاية 30 ج

ــني 01 جـانفي     األطفال املولودين ب
و31 ديسمرب 1997. 

 
. يستفيد برخصة تسجيل اســتثنائية  
أبناء عمال قطاع التربية فقط املولودون 
ـترتب  قبل 31 مارس 1998، حبيث ال ي
ــواج تربويـة  عن هذا اإلجراء فتح أف

جديدة يف السنة األوىل ابتدائي. 
 

. للترتيبات الواردة يف املنشور رقــم 
624/أ.ع/و.ت.و/ املؤرخ يف 16 أفريل 

ــذا  2000 . و اجلدير  باملالحظة يف ه

ــيت مل يشـملها  اال، أن األنشطة ال
ــذ  الفحص التأهيلي خيترب  فيها التالمي
ــراءة و  كتابيا ،  باستثناء نشاطي الق
ــري اإلختبـار  احملفوظات  اللذين جي

فيهما شفويا. 
 

ــح أقسـام  . اإلستمرار يف توسيع فت
ــف حسـب حاجـات  التعليم املكي

التالميذ  خاصة يف الطور األول . 
 

. مواصلة فتح أقسام التعليم التحضريي 
ـات  باملؤسسات التعليمية حسب اإلمكاني

املتوفرة. 
 

. التكفل بتمدرس التالميذ املكفوفــني 
وضعيـفي السمـع يف املؤسسـات  

 



التعليمية، و هذا طبقا للترتيبات الواردة 
ــؤرخ يف  يف القرار الوزاري املشترك امل

10 فيفري 1989. 

 
. العمـل علـى فتـح أقســـام يف 
ــذ  املستشفيات اجلامعية لفائدة التالمي
ـيا  املاكثني فيها دف التكفل م دراس

حسب اإلمكانيات املتوفرة . 
 

. العمل على مواصلة فتح أقسام دراسة 
ــع  و رياضة يف السنة األوىل متوسط م
ضرورة احملافظة على إبقاء هذه األقسام 
ــت  على مستوى املؤسسات اليت عين
خصيصا هلــذا الغـرض يف مرحلـيت  
ــذه  املتوسط والثانوي، و عدم غلق ه

األقسام إال بقرار وزاري مشترك. 
 

2.11. التعليم الثانوي العام و التقين : 

ـفة،  . تأهيل شعب اإلمتياز  (شعبة فلس
شعبة رياضيات، شعبة تقين رياضيات) 
ــنة الدراسـية املقبلـة  إبتداء من الس
ـة   2004/2003. وستوضح مناشري الحق

ــة  الترتيبات و التدابري التنظيمية املتعلق
بفتح  هذه الشعب اجلديدة. 

 
ـي  . احلرص على  فتح النظامني الداخل
و النصف الداخلي و خاصة يف املتاقن. 

 
. العمل على التقليل من اإلختــالالت 
املوجودة بني  شعب التعليم الثانوي. 

 
3.11. التعليم الثانوي العام : 

ــري التأطـري  . مواصلة العمل على توف
املناسب لتدريس اللغة األجنبية الثالثــة 

ــاعدة  (أملانية  إسبانية) دف توسيع ق
شعبة اآلداب و اللغات األجنبية . 

 
. السهر على ضمان استمرار متــدرس 
ـة  التالميذ الذين  اختاروا اللغة اإلجنليزي
ــاد إحـدى  كلغة أجنبية أوىل باعتم
الفرضيات الواردة يف املنشور رقم 299 

املؤرخ يف 12 مارس 2000. 
 

ــن  . قامت الوزارة بتكييف جمموعة م
الكتب املدرسية املقــررة وحتديـث 
ــتوضع  بـني أيـدي  مضامينها  وس
ــنة  التالميذ  و األساتذة ابتداء من الس

الدراسية املقبلة 2004/2003. 
 

4.11.  التعليم الثانوي التقين : 

ــانوي  . عدم فتح شعبة من التعليم الث
ــة إال إذا توفـر  التقين يف السنة الثاني
التجهيز و مت تنصيبه يف الورشات مبا يف 

ذلك شعبة تقين حماسبة . 
 

. ضـرورة تنصيـب التجـــهيزات 
ـك  التكنوبيداغوجية عند استالمها وذل

بالتنسيق مع املصاحل املعنية. 
 

. مينع منعا باتا غلق أية شعبة من شعب 
ــص  التعليم الثانوي التقين بدون ترخي
ــة املعنيـة طبقـا  من املصاحل املركزي

ـــؤرخ يف          للمنشـور رقـم 611 امل
01 جوان 1999. 

 
ــم العـام يف  . جتنب فتح شعب التعلي
ــن  املصـاحل  املتاقن بدون ترخيص م

املركزية املعنية. 



ـة  . منع حتويل التجهيزات التكنوبيداغوجي
من مؤسسة إىل أخرى.       

 
ثانيا : القبول و التوجيه 

 
يف املرحلة األوىل : 

 
ــانوي  القبـول يف السـنة األوىل  ث
والتوجيه املسبق إىل اجلذوع املشتركة 
يتم تقدير التالميذ املؤهلني لإلنتقال إىل 
السنة األوىل  ثانوي اعتمادا على نتائج 
ــل  تالميذ السنة التاسعة أساسي يف ك
ـاة  من الفصلني األول و الثاين مع مراع
احلد األدىن ملعدل  القبول يف الســنة 
ــل  األوىل ثانوي و الذي  جيب أال  يق
عن 20/10، ويف هذا اإلطار سنوافيكم 
ــوع، علـى أن   مبنشور يف هذا املوض
ــددة  تراعى  املقاييس البيداغوجية احمل

لوضع اخلريطة التربوية . 
 

ــبق، فإنـه  أما خبصوص التوجيه املس
ــني  يتحتم اعتماد نتائج التالميذ للفصل
ــوره،  (األول و الثاين) يف وضع  تص

إضافة إىل : 
 

ــذع مشـترك  . خصوصيات كل ج
ومستلزماته، إذ ينبغي يف النهاية تفادي 
ــتركة  توجيه التالميذ إىل اجلذوع املش
اليت ال تتناسب  و ملمحهم املدرســي 

وترهن حظوظهم يف النجاح . 
. مراعاة خصوصيات كل من اجلـذع 
املشـترك آداب و اجلـذع املشــترك 
ـالتالميذ  تكنولوجيا وتفادي حشومها ب

يف اية قائمة املقبولني. 

. إحترام رغبات ال 10 % األوائل . 
 

ــنة الثانيـة ثـانوي  القبول يف الس
والتوجيه املسبق إىل الشعب : يتــم 
حتديد تعداد التالميذ املؤهلني  لإلنتقال 
ــد انتـهاء  إىل السنة الثانية ثانوي بع
ــل الثـاين  أعمال جمالس أقسام الفص
لتالميذ خمتلف اجلــذوع املشـتركة 
ـدل   واإلعالن على نتائج التالميذ  للمع
الذي  يقره جملس األساتذة لإلرتقاء إىل 

املستوى األعلى. 
 

. مستلزمات كل شعبة. 
 

. نتائج التالميذ. 
 

. رغبات التالميذ، (احترام رغبــات  
05 %  األوائل). 

 
. تفادي فتح بعض الشعب يف كــل 
ـد  املؤسسات إذا تعذر الوصول إىل احل
األدىن من  املقاييس احملددة لفتح الفوج 
التربوي، و تفضيل جتميع التالميــذ يف 
ــا  أقرب مؤسسة تفتح ا الشعبة كلم

كان ذلك ممكنا. 
 

ـعبة  . تفادي التغافل عن التوجيه إىل ش
العلوم الدقيقة. 

 
ـادي  . إعتماد املوضوعية يف التوجيه لتف

الطعون. 
يف املرحلة الثانية :   

 
ــف  بعد اإلعالن عن نتائج أعمال خمتل
جمالس اية السنة جيب العمـل علـى 
ــه  ضبط اخلريطة التربوية ملا آلت  إلي
نتائج أعمال االس و تفادي اللجـوء 



ــذ يف  أفـواج  اآليل إىل حشو التالمي
حددت بصفة مسبقة. 

 
ثالثا : هياكل اإلستقبال 

 
يف هذا املوضوع نلح على ضرورة : 

 
1. إحترام النمطية واملقاييس  املوضوعة 

يف هذا الشأن، و ذلك مبنح  األولويــة  
املطلقة للمؤسسات املشتغلة اليت فتحت 
ــا قبلـها و مـازالت  سنة 2001 و م
بداخلها ورشات بنــاء جاريـة، أو 
ــة  متوقفة على أن تنجز األشغال املتبقي

وجوبا قبل الدخول املدرسي املقبل. 
 

ــتالم املؤسسـات  2. الصرامة يف اس

اجلديدة كاملة غري منقوصة مبا يف ذلك 
السكنات اإللزامية، ســواء كـانت 
ــات، أو  ابتدائيات، إكماليات، ثانوي
مرافق تربوية أخرى، و ذا الصدد ويف 
ــدة  ما يتعلق باملدارس اإلبتدائية اجلدي
ــش التعليـم  نذكر بضرورة قيام مفت
ــة مشـاريع  األساسي ط1 و2  مبتابع
البناءات املدرسية و اإلشراف على فتح 
ــأكد مـن توفـر  اإلبتدائيات بعد الت
ــة و ذلـك   املقاييس  الرمسية املطلوب
ــه،  بصفته ممثال ملدير التربية يف مقاطعت
ــور رقـم 1298  وفقا ملا تضمنه املنش

املؤرخ يف 30 نوفمرب 1996. 
ــاعم املدرسـية و  3. إعادة فتح املط

الداخليات و النصف الداخليات خاصة 
يف املناطق النائية، باإلضافة إىل السـهر 
على حل مشــكل النقـل املدرسـي 
ـا  بتحسيس و إشراك األطراف املعنية مب

يف ذلك مجعيات أولياء التالميذ. 

ــة  4. تفتح املطاعم املدرسية يف املنطق

ـر 2003   الثالثة ابتداء من يوم 04 أكتوب
و يف املنطقتني الثانية و األوىل ابتداء من 

11 أكتوبر 2003. 

 
إنشاء  املؤسسات اجلديدة : 

إنشاء اإلبتدائيات : 
. فيما خيص تعويض املؤسسات،  تبقى 

من اختصاص مديرية التربية.  
 

. أما فتح اإلبتدائيات اجلديدة فيجــب 
ــة  أن  تقوم به البلديات قبل 31 جويلي

 .2003

 
إنشاء اإلكماليات و الثانويات : 

. جيب على اللجنة الوزارية إلنشــاء 
املؤسسات اإلنتهاء من أعماهلــا قبـل 
ـر  30جوان 2003  (و هذا حسب تقري

ـدم  مدير التربية و املفتشية العامة عن تق
األشغال و توفري التجهيزات). 

 
و يف هذا الباب، جتدر اإلشارة إىل   أن  
كل املشاريع املربجمة واملقترحة للدخول 
املدرسي  2003 / 2004 والواردة مـن 
مديريات التربية، ستكون موضــوع 
زيارة ميدانية من طرف السادة مفتشي 
ـاريرهم  التربية و التكوين، وستعتمد تق
ـني  يف هذا املوضوع كعنصر أساسي يب
حقيقة وضعية املؤسسة املقترحة، إجيابية 
كانت أم سلبية، تسمح ألعضاء اللجنة 
الوزارية باختاذ قرار إنشائها  أو تأجيلها 
ــذا  إىل السنة الدراسية املوالية. و يف ه
الصدد نذكر بضرورة التأكد ميدانيـا، 
ــة  قبل تقدمي أي ملف إلنشاء مؤسس



تعليمية (ابتدائية، إكمالية، ثانوية) من: 
 

أ. اإلكتمال الفعلــي لكـل أجنحـة 
ــك  ومرافق املؤسسة 100%  مبا يف ذل
السكنات اإللزامية و املرافق الرياضيــة 
ــي و اإلداري  مع توفري األثاث املدرس
ــة و إيصاهلـا  املطابق للمدونة الرمسي
ــاز و املـاء  بشبكات الكهرباء و الغ

وصرف املياه. 
 

ب. توفر املناصب املالية الالزمة للتأطري 
التربوي و اإلداري. 

 
ـدرة  ج. حتديد قطاع جغرايف مالئم لق
ـع  استيعاب املؤسسة املقترحة لإلنشاء م
األخذ بعني اإلعتبار املقاييس احملددة يف 

هذا اال. 
 

ــا  د. تقدمي ملفات اإلنشاء كاملة طبق
ــم 465  لترتيبات املنشور الوزاري رق

املؤرخ يف 20 ماي 2001. 
 

ــور   تنبيه : مينع  حتويل مؤسسة من ط
ــا عـدا اسـترجاع   إىل طور أعلى م

املؤسسة  إىل أصلها. 
 

رابعا : املالية و الوسائل 
 

ــذ   يف هذا اال نلح على ضرورة أخ
اإلحتياطات و اإلستعدادات  الالزمــة 

لضمان حتقيق العمليات التالية: 
 

ــة  1. ضرورة أخذ اإلجراءات  الالزم

ـن  لفتح  احلسابات اجلارية لدى كل م

ــز الصكـوك  اخلزينة الوالئية و مرك
ــدة  الربيدية بالنسبة للمؤسسات اجلدي
ــها إىل مديريـة املاليـة  وتبليغ أرقام
ــل  والوسائل يف أسرع وقت، ويف ك

األحوال قبل 15 سبتمرب 2003. 
 

ــة  2. التمسك باحترام املقاييس الرمسي

املعمول ا يف فتح النظامني الداخلي و 
النصف الداخلي و موافاة مديرية املالية 
و الوسائل بالبطاقات الوصفية اخلاصـة 
ــر 2003  ذه املؤسسات قبل 15 أكتوب

مستعملني لذلك النموذج الرمسي. 
 

ــدة  3. دعوة مديري املؤسسات اجلدي

إىل إعداد ميزانياا للثالثي األخري مـن 
السنة املالية احلالية مع ضرورة املصادقة  
ــب و إرسـال  عليها يف الوقت املناس
نسخة منها إىل املصاحل املركزية املعنية. 

 
ــات  4. ضبط كل املعلومات و املعطي

املرتبطة بالدخول املدرسي 2004/2003  
ــري  اليت على أساسها ميكن ضمان الس
ـة  العادي ملؤسساتنا التعليمية و التكويني
ـي  ماليا و ماديا يف هذا الدخول املدرس
من جهة و استغالهلا يف حتديد إعانات  

 
ــات يف  ميزانيات تسيري  هذه املؤسس

السنة املالية 2004 من جهة أخرى. 
 

ـة  5. السهر على تطبيق النصوص الرمسي

الصادرة بشأن  السكنات الوظيفيــة  
ـل  اإللزامية أثناء حركة املوظفني والتكف
ــر  بإسـكان الفريـق اإلداري املؤط

للمؤسسات اجلديدة. 



ــهري  6. العمل على دفع املرتب الش

لعمال الوالية بني 12و 15 مــن كـل 
شهر. 

 
خامسا : تسيري املوارد البشرية 

 
ــيري  إن  التحكم  أكثر يف عملية  تس
املوارد البشرية واملنــاصب ومواصلـة 
تطهريها واستغالهلا، يتطلب الســهر 
بكل صرامة علــى تنفيـذ خمتلـف 
العمليات املرتبطة بتسيري املوارد البشرية 

يف وقتها و خاصة ما يتعلق ب: 
 

ــة : إن   1. حتويـل  املنـاصب املالي

ـوم  الترتيبات اجلديدة اليت أتى ا املرس
ــؤرخ يف 12  التنفيذي رقم 232.01 امل
ــاق تسـيري  أوت 2001، املتضمن إحل
اإلعتمادات املخصصة بعنوان نفقــات 
مستخدمي مؤسسات التعليم األساسي 
ــين مبصـاحل  و التعليم الثانوي و التق
ـادة  مديريات  التربية ، قد أجربت الس
ــى  املراقبني  املاليني و أمناء اخلزينة عل
تأشـرية جـداول دفـع رواتـــب 
املستخدمني، و مبا أن  إنشاء  املناصب 
ــم وفقـا للتنظيـم  املالية وحتويلها تت
ـل  املعمول به، لذلك،  فإن  عملية حتوي
ــة  املناصب املالية يف ظل جتميد ميزاني

القطاع ترتكز على حمورين، مها : 
 

أ. خلق التطابق  بني تعداد املستخدمني 
ــب  و توزيع املناصب املالية، حيث جي
اإلستمرار يف تعديل املناصب املاليــة 
قصد تكييفها مع وضعية املســتخدمني 

املتواجدين يف امليدان . 

ب. تغطية اإلحتياجات النامجة عــن 
ــدام  الدخول املدرسي، حيث أن  انع
ــة لتغطيـة  حصة مالية إضافية خمصص
ــن عمليـة  الدخول املدرسي جتعل م
حتويل املناصب املالية  الوسيلة الوحيدة 
ــة ملواجهـة  لتوفري املناصب الضروري
ــل. و ينبغـي  الدخول املدرسي املقب
التذكري هنا ،  أن  أهم قواعد هــذه 

 العملية، تلخص فيما يلي : 
ــة  . يتم التحويل من رتبة دنيا إىل رتب

 أعلى. 
 . ال يقبل أي حتويل يف املناصب العليا. 
ــب  . تعطى األولوية للتحويل من الرت

 اإلدارية إىل الرتب التربوية. 
. تسلم طلبات التحويل إىل مديريــة 
ـاي 2003  املستخدمني قبل تاريخ 20 م

 آخر أجل. 
. مواصلة عملية حتويل املناصب.  

  

ـة   2. جتديد املناصب املالية : إن التعليم

الوزارية املشتركة رقم 1273 املؤرخــة 
يف 31 ديسمرب 1995 املتضمنة إحداث،  
حتويل و جتديد املناصب املالية ال زالت 
ــم  سـارية املفعـول، و ذلـك رغ
اإلتصاالت املتعددة مبصــاحل املديريـة 
ــي و مبصـاحل  العامة للوظيف العموم
ـذه  وزارة املالية قصد إجياد حل ائي هل
ــد  العملية و ملا يترتب  عليها من جتمي
تأشرية امللفات و تغطيــة املنـاصب 
ــد  املفتوحة، إال أنه مل يتم التوصل  بع
إىل  إجياد صيغة ترضي كل األطــراف 
ــم   للتعامل مع التعليمة،  لذلك أحثك
بالنسبة هلذه  الســنة علـى موافـايت 



ــن  بالقائمة اإلمسية لكل املوظفني الذي
حترر مناصبهم نتيجة انقطاعهم عــن 
العمل مع حتديــد سـبب اإلنقطـاع 
ـة  حسب الرتب يف كل باب مايل مرفق
ــة إلخـالء  بنسخ من الوثائق الثبوتي
ـل  املناصب، و ذلك لتمكني من التدخ
ــول علـى  لدى املصاحل املعنية للحص
موافقتها إلعــادة اسـتعمال هـذه 
ـم  املناصب،  على أن  حتول هذه القوائ

قبل اية جوان. 
  

ــيه   3. حركة التنقل : نظرا ملا تكتس

ــا  هذه العملية من أمهية كبرية، و ملا هل
من تأثري مباشر على توفري الشــروط 
ــول مدرسـي  الضرورية لضمان دخ
ـاء  عادي،  فإنين أذكركم بضرورة إعط
ــا  العناية الالزمة لتحضريها، و إجنازه
ـارم  عرب خمتلف مراحلها و التطبيق الص
للنصوص القانونية املنظمة هلا ، احلرص 

أكثر على : 
 . اإلعالن عن مجيع املناصب املخصصة  

ــني  للحركة ،  و متكني املوظفني املعني
ــر   من اإلطالع عليها سواء تعلق األم
ــغور    باملناصب الشاغرة أو القابلة للش
حبكم مشاركة  املعينني عليها يف احلركة. 

  

ــل دقـة   . إعداد سالليم التنقيط بك

حسب املقاييس املعمول ا. 
  

 . دراسة جداول  احلركــة مبشـاركة 

أعضاء جلان املوظفني بكل موضوعيــة 
وشفافية مع األخذ بعــني اإلعتبـار 
التوفيق بني رغبات املعنيني باألمر وما  

 تتطلبه املصلحة العامة يف حتقيق التوازن 
يف توزيع املوظفني. 

  

ــل   . إعطاء نفس الفرصو املساواة لك

املشاركني يف احلركة داخـل الواليـة 
والوافدين إليها من واليات أخرى. 

  

ــاريخ 31 مـاي   . إجناز احلركة قبل ت

 .2003
  

ــة يف إطـار    . إجناز القرارات احلاصل

احلركة و تبليغها إىل املعنيني باملر قبــل 
30 جوان 2003. 

  

ــن نقـل املوظفـني أو    . اإلمتناع ع

ــول للواليـة أو   منحهم رخص الدخ
اخلروج منها بعد احلركــة إلجتنـاب 
ــالل  التنقالت املستمرة  للموظفني خ

السنة الدراسية. 
  

ــة  . موافاة مديرية املستخدمني حبصيل
عامة تتضمن إحصائيات حول نســب 

املشاركة يف هذه العملية. 
 

4. التسجيل على قوائم التــأهيل : 

يسجل يف هذا اال، أن  النقائص اليت 
متت مالحظتها يف السنوات الدراســية 

املاضية ال زالت تكرر باستمرار : 
. تسجيل موظفني على قوائم التـأهيل 
ال تتوفر فيهم الشروط القانونية املطلوبة. 

 
ــن  . متكني موظفني من متابعة التكوي
املتخصص دون تسجيلهم على قوائــم 

التأهيل. 
 

. عدم احترام ترتيب املترشــحني يف 
قائمة اإلستحقاق. 



ــاب  . وجود بعض األخطاء يف احتس
سالليم التنقيط. 

 
. عدم التقيد بتطبيق النصوص القانونية 
ــه يطلـب  املنظمة هلذه العملية، وعلي
ـائص  منكم السهر على تفادي هذه النق
ــراءات  و عدم تكرارها و أخذ  اإلج

الالزمة ل :  
 

ــل 30 أفريـل  . إجناز هذه العملية قب
 .2003

 
ــات إىل  . إرسال القوائم و اإلحتياج
مديرية املستخدمني  قبــل تـاريخ 30 

أفريل 2003. 
 

ــتخدمني إعـداد  . توىل مديرية املس
ــم إىل مديريـات  وإرسال هذه القوائ

التربية قبل تاريخ 31 جويلية 2003. 
  

ـات   5. استقرار املوظفني مبصاحل مديري

التربية : إن ضمــان تسـيري مصـاحل 
مديريات التربية ال ميكن حتقيقــه إال 
ــن  بضمان عنصر  اإلستقرار للمؤطري
ـاء  ا، و جتنب التغيريات املتتالية  لرؤس
املصاحل و املكاتب اليت ال مربر هلــا، و 
ــاصر الكفـأة  العمل على اختيار العن
ـة  املؤهلة اليت تقترحوا لتويل هذه املهم
ــاة  عند ظهور مناصب شاغرة، ومراع
ــذا اـال  القوانني املعمول ا يف ه
ــأن  منـح  وخاصة التصنيف. علما ب
ـرف  املوافقة على هذه التعيينات من ط
ــاإلدارة املركزيـة  املصاحل املختصة ب

يترتب عنه شغور املنصب الذي كـان  
  

  

 يشغله املعين باألمر تلقائيا، و ال ميكـن 
اإلحتفاظ به منعا إلزدواجية الوظائف، 
و جتدر اإلشارة يف هذا الصـدد إىل أن  
بعض مديري التربية الزالوا  يكلفــون 
أو ينتدبون موظفني من امليدان للعمـل 
ــات التربيـة مـع  يف  مصاحل مديري
ــام مـن  اإلستمرار يف صرف مرتب
ـاىف  مؤسسام األصلية، و هو إجراء يتن
ــة املنظمـة  و كل الترتيبات  القانوني

للمسار املهين و تسيري املناصب املالية .   
  

 6. اإلجراءات التأديبية : يالحظ من 

ـن  خالل الطعون و التظلمات املقدمة م
طرف املوظفني حمل عقوبات تأديبية ما 

يلي : 
  

 . عدم احترام اإلجراءات الشــكلية يف 

عملية املتابعة التأديبية (تشكيل اللجان، 
عقد اجللسات، نقص حماضر اجتمـاع 

اللجان، عدم إمتام إجراءات التبليغ). 
  

ـن  . عدم متكني املوظف حمل املتابعة  م
ــه قانونـا (حـق  احلقوق املضمونة ل
ـق  الدفاع، حق اإلطالع على امللف، ح

إحضار الشهود ). 
 

ــة  . عدم احترام اآلجال احملددة املتعلق
باإلجراء التأدييب و قد أدى هذا الوضع 
إىل كثرة الطعون، و رفــع الدعـاوى 
ــة الـيت  القضائية لدى الغرفة اإلداري
ــا  صدرت عنها أحكام يف جل القضاي
تقضي ببطالن القـرارات املتضمنـة  

 
 



ــة يف حـق  تسليط العقوبات التأديبي
املوظفني املعنيني و سقوطها عنــهم، 
ــة  رغم جسامة األخطاء املهنية املرتكب
من طرفهم،  و إلزام اإلدارة بإعــادة 
ــات عـن  إدماجهم وصرف تعويض
ـت  األضرار املادية و املعنوية،  اليت حلق
م، لذلك فإن  التقيد بــاإلجراءات 
ــال  ا يف هذا ا والترتيبات املعمول
ــل  التأدييب يعد أمرا إلزاميا لتفادي مث

هذه الوضعيات. 
 

7. اإلهتمام بوضعيــات و قضايـا  

ــم أكـثر يف  املوظفني : قصد التحك
ــو املناسـب  عملية التسيري وخلق اجل
لتمكني خمتلف  فئات املوظفــني مـن 
ـد  تأدية مهامهم يف ظروف أحسن، الب
ــة  من السهر على إعطاء العناية الالزم
ــذ اإلجـراءات  لعملية التسيري و أخ
ــت  الالزمة لتسوية وضعيام يف الوق
احملدد هلا، و اإلهتمام أكــثر بدراسـة 
القضايا املطروحة من طرفهم ومعاجلتها 

يف إطار القوانني املعمول ا. 
 

كما أطلب منكم احلرص على حتقيــق 
ـف  اإلنسجام و التنسيق احملكم بني خمتل
ـوص  املصاحل و التكامل فيما بينها خبص

تنفيذ كل العمليات املربجمة. 
 

ــب أن   8. توظيف  املستخلفني : جي

ــني  تتم عملية توظيف  األعوان  املؤقت
واملتعاقدين  حسب الكيفية و الشروط  

 
 
 

احملددة يف التعليمة و الوزارية  املشتركة 
ــة يف 16 أكتوبـر  رقم 1423  املؤرخ
ــذ بعـني اإلعتبـار  2000، مع األخ

التخصصات التعليمية املطلوبة. 
 

ــة  9. اإلعالم اآليل : إن  جتربة برجمي

اإلعالم اآليل اخلاص بتســيري املـوارد 
ــاحل  البشرية أوشكت على ايتها مبص
ــروع يف  اإلدارة املركزية، و قصد الش
ــة  علـى  تعميم استعمال هذه الربجمي
ـات  مستوى مديريات التربية و املؤسس
الوطنية،  فإنه يتعني علــى مديريـات 
التربية حث املوظفني العاملني مبصــاحل 
ــات  املوظفني على ضرورة تنظيم ملف
املوظفني والعمال و ترتيب وثائقــها  
ــهيل عمليـة  بكل  عناية و دقة  لتس
ــالم  إدخال املعلومات يف أجهزة اإلع
ــذه  اآليل و التحكم أكثر يف تسيري ه
العملية و إجنازها يف الوقت املناسب. 

 
سادسا : الكتاب املدرسي 

 
يكتسي الكتاب املدرسي أمهية بالغــة، 
باعتباره أداة تبليغ، ال ميكن اإلسـتغناء 
ــية يف العمليـة  عنها، و دعامة أساس
ـد  التربوية للمعلمني و املتعلمني على ح
ــني علـى كـل  سواء ،و عليه   يتع
املسؤولني يف خمتلف املواقع السهر على 
ــريه يف كـل املؤسسـات  حتقيق توف

التعليمية، و تيسري اقتناء  التالميذ   
 
 
 



ــالل   هلذه الوسيلة البيداغوجية من خ
ـني  وضع آليات فعالة و جتنيد كل املعني
إليصاله إىل التالميذ  قبــل التحاقـهم 
ــذا الصـدد  مبقاعد الدراسة، و يف ه
ــر   نؤكد على  املسؤولية املباشرة ملدي
التربية يف توفري الكتــاب املدرسـي 
وتوزيعه علــى مسـتوى الواليـة، 
ــى مسـتوى  ومسؤولية كل مدير عل
ــش يف مقاطعتـه،  مؤسسته وكل مفت
فتضافر جهود اجلميع يف إطار منظــم، 
ـيت  كفيل بتذليل كثري من الصعوبات ال
يواجهها األولياء و التالميذ يف احلصول 

على الكتاب املدرسي. 
 

سابعا : املنحــة املدرسـية اخلاصـة 
 .(2000)

 
ـية  على مجيع املعنيني إيالء املنحة املدرس
ــداد قوائـم التالميـذ  عنايتهم و إع
املستفيدين منها قبل ايــة املوسـم 
ــني يف  الدراسي، فيما خيص املتمدرس

أقسام  السنوات الثامنة و التاسعة  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أساسي و الثانية و الثالثة  ثانوي وحىت 
ــد  السادسة يف اإلبتدائي، على أن  تع
ــا  قوائم تالميذ السنوات األوىل الحق
بعد الدخول املدرسي 2003 / 2004. 

 
اخلامتة : 

 
ــب منكـم العنايـة  و يف األخري أطل
ــذا املنشـور ،   بالتدابري الواردة يف ه
بالسهر على توسيع اإلعالم، و تنظيـم 
ـواه  لقاءات لدارسة املنشور و تبليغ حمت
للموظفني املعنيني بالوالية، و احلــرص 
على إجناز كــل العمليـات املتصلـة 
بتحضري الدخول املدرسي املقبل ضمانا 
ـــايت  للنجاعـة و الفعاليـة، و مواف
ــترضكم  بالصعوبات اليت ميكن أن تع

خالل عملية التطبيق.  
 

اجلزائر يف 03 ماي 2003 
األمني  العام لوزارة التربية الوطنية 

عبد الكرمي تبون 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 
الرقم : 509 / 2003 

 
وزير التربية الوطنية 

 
إىل 

السيد مفتش أكادميية اجلزائر 
ــري التربيـة  السادة و السيدات مدي

بالواليات 
 

منشور رقم 03.509 مــؤرخ يف   
ــات  04 ماي 2003 يتعلق بالعملي

ــة يف جمـال  اإلعالمية والتكويني
املناهج التعليمية اجلديدة. 

 
املرجع :   

. مقرر رقم 02 مؤرخ يف 2003.04.13 
. مقرر رقم 23 مؤرخ يف 2003.04.13 
. مقرر رقم 01 مؤرخ يف 2003.02.04 

 
يف إطار تنصيب املنــاهج التعليميـة 
ـي  اجلديدة املقررة للسنتني األوىل إبتدائ
ــة املوسـم  و األول متوسط مع بداي
الدراسي القادم 2003 / 2004، و سعيا 
ــة االبتدائيـة  إىل إعداد معلمي املرحل
ـريهم  وأساتذة التعليم األساسي و حتض
ــت  لتنفيذ هذه املناهج اجلديدة، وضع
ــة  من أجل ذلك وزارة التربية الوطني
ــن  خطة لإلعالم والتحسيس والتكوي
ـها  متس عدة فئات من املربني اهلدف من
ــق  إجياد أحسن السبل و أجنعها لتطبي

املناهج اجلديدة : 
 

1. عمليات إعالميــة و تكوينيـة يف 

فائدة مفتشي التربية والتكوين (كـل 
التخصصات) 

 
ستنظم إبتـداء مـن 07 مـاي 2003 
ـي  جلسات إعالمية يف فائدة كل مفتش
ــات  التربية و التكوين لكل التخصص
على املستوى اجلهوى (أنظر الرزنامــة 
املرفقة) تشرف على تنشــيطها اإلدارة 
ـاهج  املركزية و ذلك بتقدمي و شرح املن
اجلديدة و اإلجراءات الىت جيب إختادها 
ـذا  لضبط الدخول املدرسي املقبل و ك

اخلطة التكوينية املرافقة هلا.  
 

2. عمليات إعالميــة و تكوينيـة يف 

ــن مفتشـي التعليـم  فائدة فرق م
االبتدائي 

 
ــة السـابقة  ستتبع العمليات اإلعالمي
بعمليات إعالمية و تكوينية جهوية ملدة 
ـن  يومني يف فائدة فرق والئية متكونة م
ـر  عدد من املفتشني عن كل والية (أنظ
ــا  اجلداول املرفقة) حيث يتم حتضريه
ـيط  مبعية مفتشي التربية والتكوين لتنش
العمليات اإلعالمية والتكوينية يف فائدة 

زمالئهم على مستوى الواليات. 
 

3. عمليات إعالمية و تكوينية والئية 
 

يتعني على السيد مفتــش أكادمييـة 
ــري  اجلزائر و السيدات و السادة مدي
التربية بالواليات ختصيــص يومـني 
لتكوين مفتشي التعليـم اإلبتـدائي  

 
 



ــيت  التابعني لواليتهم من قبل الفرق ال
شاركت يف امللتقيات اجلهوية حتــت 
ــة و التكويـن  إشراف مفتشي التربي
لتمكينهم من تأطري األيام الدراسية جتاه 
معلميهم يف املقاطعات و ذلك خــالل 

ــاي إىل         الفـترة املمتـدة مـن 20 م
30 جوان 2003. 

 
4. عمليات إعالميــة و تكوينيـة يف 

ــي التربيـة و التعليـم  فائدة مفتش
األساسي (الطور الثالث) 

 
ــم  قصد متكني مفتشي التربية و التعلي
األساسي للطــور الثـالث جلميـع 
ـاهج  التخصصات من اإلطالع على من
ـذا  و سندات السنة األوىل متوسط وك
ـــة  حتضـريهم للعمليـات اإلعالمي
ــني  والتكوينية يف فائدة األساتذة املعني
بتطبيق املناهج اجلديدة ستنظم خــالل 
ــة  الفترة املمتدة من 12 إىل 15 جويلي
2003 عمليـات تكوينيـة وطنيـــة 

ــى  متخصصة حسب املواد تشرف عل
ــواد  تأطريهـا فـرق جمموعـات امل
املتخصصة ومفتشو التربية والتكوين. 

 
5. عمليات إعالميــة و تكوينيـة يف 

فائدة معلمي السنة األوىل ابتدائــي 
والسنة األوىل متوسط 

 
ـه يف  طبقا ملخطط التكوين املصادق علي
الواليات، يتعني على الســيد مفتـش 
أكادميية اجلزائر و السيدات و الســادة 
ــني  مديري التربية تنظيم يومني دراس
عند الدخول املدرسي يومــي 8 و 9 

ـل  سبتمرب 2003 وذلك على مستوى ك
ـنة  مقاطعة تفتيشية يف فائدة معلمي الس
األوىل إبتدائي و أساتذة الســنة األوىل 
متوسط، يشرف على تأطريها مفتــش 
ـاد  املقاطعة حسب جمال ختصصه بإعتم
التوجيهات الرمسية و املناهج والكتـب 

املدرسية املعدة هلذا الغرض. 
 

ــيد مفتـش  هذا كما يتعني على الس
أكادميية اجلزائر و السادة مديري التربية 
ـات  بالواليات احلرص على تنفيذ  عملي
التكوين والدعم املرتبطة بتطبيق املناهج 
اجلديدة خصوصا عند إعداد املخطــط 
السنوي للتكوين وحتســني املسـتوى 
ــك قصـد  لسنة  2003 / 2004 وذل

تدعيم التكوين و توسيعه. 
 

ــتوجب  كما أن تطبيق هذه اخلطة يس
ــواء  اإللتزام بتطبيق الرزنامة املرفقة س
ــاء  تعلق األمر بإيفاد املفتشني و رؤس
ــتقبال املشـاركني يف  املصاحل أو بإس
امللتقيات اجلهوية أو بتنظيم العمليــات 
التكوينيـة علـى مسـتوى الواليــة 

واملقاطعات. 
 

ــذه  . األعباء املالية املترتبة عن سري ه
العمليات. 

 
يطلب من السيد مفتش أكادميية اجلزائر 
و السيدات والسادة مديـري التربيـة 
بالواليات تغطية األعباء املالية النامجــة 
ـانت  عن تنظيم هذه العمليات سواء ك
ــام  وطنية أو جهوية أو والئية من إطع
وإيواء و تأطري من ميزانية التكوين أثناء 



ـنة 2003  اخلدمة املرصودة للواليات لس
و هذا طبقا للمنشور الــوزاري رقـم 
2001.0.0.5.35 بتـاريخ 31 مــارس 

 .2001

 
إن ضمان انطالقة فعالــة و ناجعـة 
ـب  ملشروع تطبيق املناهج اجلديدة يتطل
ــني  حتمـا حتضـريا جيـدا للمعلم
ـي  واألساتذة، و عليه فإن السادة مفتش
التربية و التعليم األساسي مدعــوون 
لتنظيم أيام دراسية للوقــوف علـى 
ــاهج و كـذا  أحسن سبل تطبيق املن
ـني  التكثيف من زيارات املتابعة للمعلم
ــب مـن  داخل املؤسسات، كما يطل
ـى  السادة مديري املؤسسات السهر عل
ـثر  تطبيق املناهج اجلديدة و االهتمام أك
ــالبعد البيداغوجـي داخـل  فأكثر ب
ــة  املؤسسة وخصوصا من خالل متابع
ــاتذة و هـذا ملعاينـة  املعلمني واألس
ــة  النقائص و من مثة احلاجيات الفعلي

للتكوين. 
 

ــق املنـاهج  إن ضخامة مشروع تطبي
ــرع يف تطبيقـه  اجلديدة، الذي سيش

إبتـداء مـن الدخـول املدرســي        
ـة  2003 / 2004 يتطلب حتما إجياد آلي

للمتابعة و التقييم الدوري للمشروع  
 
 
 
 
 
 
 

يتعني على السيد مفتــش أكادمييـة 
ــري  اجلزائر و السيدات و السادة مدي
ـى  التربية تشكيل فريق والئي يسهر عل
ـة  متابعة املشروع و إعداد تقارير دوري

توجه إىل املركزية. 
 

يتكون الفريق من : 
. رئيس مصلحة التكوين (منسقا)، 

. رئيس مصلحة الدراسة واالمتحانات، 
. مدير مركز التوجيه املدرسي واملهين، 
ــم األساسـي  . مفتش التربية و التعلي

(االبتدائي)، 
. مدير مدرسة إبتدائية، 

. مدير متوسطة. 
 

ملا هلذا املشروع مــن أبعـاد تربويـة 
ــهو  وتأهيلية على األجيال الصاعدة، ف
ـق  يتطلب جتنيد كل اإلمكانيات لتحقي

األثار اإلجيابية منه. 
 

ــة  هذا و نشر بأن مصاحل وزارة التربي
ــى تسـخري كـل  الوطنية تعمل عل
ــة إلجنـاح هـذا  اإلمكانيات املدعم

املشروع. 
 

اجلزائر يف 04 ماي 2003 
األمني العام لوزارة التربية الوطنية 

عبد الكرمي تبون 
 
 
 
 
 
 
  



وزارة التربية الوطنية 
 

رزنامة العمليات اإلعالمية و التكوينية 
 

املوضوع : مرافقة املناهج اجلديدة 
 

مالحظات التأطري  الفئات املستهدفة املكان و التاريخ نوع العملية الرقم 
 

 01

. يوم إعالمي يف فــائدة 
مفتشي التربية و التكوين 

(اجلهة الوسطى) 
. املناهج اجلديدة  

 
07 ماي 2003 ثانوية 

حسيبة بن بوعلي اجلزائر 

مفتشو التربية و التكوين 
مبختلف االختصاصات جلهة 

الوسطى 

. املفتشية العامة 
. املديريات البيداغوجية 

 

. يوم إعالمي يف فــائدة 02 
مفتشي التربية و التكوين 

(اجلهة الغربية) 

11 ماي 2003 وهران 

معهد التكوين أثناء 
اخلدمة بن أشنهو 

مفتشو التربية و التكوين 
مبختلف االختصاصات جلهة 

الغرب 

. املفتشية العامة 
. املديريات البيداغوجية 

 

. يوم إعالمي يف فــائدة 03 
مفتشي التربية و التكوين 

(اجلهة الشرقية) 

14 ماي 2003 قسنطينة 

ثانوية فضيلة سعدان 
مفتشو التربية و التكوين 

مبختلف االختصاصات جلهة 
الشرق 

. املفتشية العامة 
. املديريات البيداغوجية 

 

 
 
 
 



سنة أوىل ابتدائي : 
 

التأطري  الفئات املستهدفة املكان و التاريخ نوع العملية الرقم 
 

 01

. ملتقى جهوي (الوسط) 
ـات  . تكوين نواة لتأطري عملي
التكوين على مستوى الواليات 

17 و 18 ماي 2003  

(اجلزائر) 
. مفتشو التربية و التعليم األساسي 

. مديرو مراكز التوجيه املدرسي و املهين. 
. رؤساء مصاحل التكوين والدراسة واالمتحانات 

. املديريات البيداغوجية 
. اموعات املتخصصة للمواد 

 
 02

 

. ملتقى جهوي (الشرق) 
ـات  . تكوين نواة لتأطري عملي
التكوين على مستوى الواليات 

17 و 18 ماي 2003 

(قسنطينة) 
. مفتشو التربية و التعليم األساســي، مديـرو 

مراكز التوجيه املدرسي و املهين 
. رؤساء مصاحل التكوين والدراسة واالمتحانات 

. املديريات البيداغوجية 
. اموعات املتخصصة للمواد 

 
 03

. ملتقى جهوي (الغرب) 
. تكوين نواة إلستثمار التكوين 

على مستوى الواليات 

31 ماي و 1 جوان 

2003 (وهران) 

. مفتشو التربية و التعليم األساسي 
. مديرو مراكز التوجيه املدرسي و املهين 

. رؤساء مصاحل التكوين والدراسة واالمتحانات 

. املديريات البيداغوجية 
. اموعات املتخصصة للمواد 

 
 04

ــن  إستثمار و مضاعفة التكوي
على مستوى كل والية 

يومان يف الفترة 
املمتدة من 20 ماي 

اىل 30 جوان 2003 

ــي للمرحلـة  مفتشو التربية و التعليم األساس
االبتدائية على مستوى كل والية 

. مديريات التربية 
. خلية اإلستثمار 

 
 05

 
تكوين معلمي السنة األوىل 

 
08 و09 سبتمرب 

 2003

  

ــى  املعلمون املعنيون بالسنة األوىل إبتدائي عل
مستوى كل مقاطعة 

. مديريات التربية 
. مفتش املقاطعة 

. خلية اإلستثمار 

تدعيم و توسيع تكوين املعلمني يف إطار خمطط التكوين 2003 / 2004 
 



سنة أوىل متوسط : 
 

مالحظات التأطري  الفئات املستهدفة املكان و التاريخ نوع العملية الرقم 
 

 01

اإلجنليزية : 
األهداف : 

. تقدمي املناهج اجلديدة 
. تقدمي وثائق الدعم 

 
من 12 إىل 15 

جويلية 2003 

 
ـي  مفتشو التربية و التعليم األساس

لغة إجنليزية (58) 

. املديريات البيداغوجية 
. اموعات املتخصصة للمواد 
. مفتشو التربية و التكوين 

 

الفرنسية : 02 
األهداف : 

. تقدمي املناهج اجلديدة 
. تقدمي وثائق الدعم 

 
من 12 إىل 15 

جويلية 2003 

 
ـي  مفتشو التربية و التعليم األساس

لغة فرنسية (88) 

. املديريات البيداغوجية 
. اموعات املتخصصة للمواد 
. مفتشو التربية و التكوين 

 

 
 03

العربية : 
األهداف : 

. تقدمي املناهج اجلديدة 
. تقدمي وثائق الدعم 

 
من 12 إىل 15 

جويلية 2003 

 
ـي  مفتشو التربية و التعليم األساس

لغة عربية (123) 

. املديريات البيداغوجية 
. اموعات املتخصصة للمواد 
. مفتشو التربية و التكوين 

 

 
 04

املواد االجتماعية : 
األهداف : 

. تقدمي املناهج اجلديدة 
. تقدمي وثائق الدعم 

 
من 12 إىل 15 

جويلية 2003 

 
ـي  مفتشو التربية و التعليم األساس

للتاريخ و اجلغرافيا (76) 

. املديريات البيداغوجية 
. اموعات املتخصصة للمواد 
. مفتشو التربية و التكوين 

 

 

 



مالحظات التأطري  الفئات املستهدفة املكان و التاريخ نوع العملية الرقم 
 

 05

الرياضيات : 
األهداف : 

. تقدمي املناهج اجلديدة 
. تقدمي وثائق الدعم 

 
من 12 إىل 15 

جويلية 2003 

 
ـي  مفتشو التربية و التعليم األساس

لغة رياضيات (28) 

. املديريات البيداغوجية 
. اموعات املتخصصة للمواد 
. مفتشو التربية و التكوين 

 

 
 06

ملتقى علوم احلياة 
. تقدمي املناهج اجلديدة 

. تقدمي وثائق الدعم 

من 12 إىل 15 
جويلية 2003 

ـي  مفتشو التربية و التعليم األساس
لعلوم احلياة (98)  

. املديريات البيداغوجية 
. اموعات املتخصصة للمواد 
. مفتشو التربية و التكوين 

 

 
 07

ملتقى العلوم الفيزيائية 
و التكنولوجيا 

من 12 إىل 15 
جويلية 2003 

ـي  مفتشو التربية و التعليم األساس
للعلوم الفيزيائية و التكنولوجيا  

 (84)

. املديريات البيداغوجية 
. اموعات املتخصصة للمواد 

 

 

من 12 إىل 15 ملتقى التربية املوسيقية 08 
جويلية 2003 

ـي  مفتشو التربية و التعليم األساس
للموسيقى (29) 

. املديريات البيداغوجية 
. اموعات املتخصصة للمواد 

 

من 12 إىل 15 ملتقى التربية التشكيلية 09 
جويلية 2003 

ـي  مفتشو التربية و التعليم األساس
للتربية التشكيلية  (33) 

. املديريات البيداغوجية 
. اموعات املتخصصة للمواد 

 

ــنة 10  تكوين معلمي الس
األوىل متوسط 

من 08 إىل 09 
سبتمرب 2003 

 مفتشو التربية والتعليم األساسي معلمو السنة األوىل متوسط 

                             تدعيم و توسيع تكوين أساتذة الطور الثالث يف إطار خمطط التكوين  2003 / 2004 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

مديرية التكوين 
 

توزيع مفتشي التعليم اإلبتدائي على امللتقيات التكوينية اجلهوية 
 

اجلهة الغربية اجلهة الوسطى اجلهة الشرقية 
عدد الوالية 

املفتشني 
عدد الوالية 

املفتشني 
عدد الوالية 

املفتشني 
أم البواقي 

باتنة 
تبسة 

جيجل 
سطيف 

سكيكدة 
عنابة 
قاملة 

قسنطينة 
الطارف 
خنشلة 

سوق أهراس 
ميلة 

 02

 04

 03

 03

 05

 03

 04

 03

 05

 02

 03

 03

 03

األغواط 
جباية 

بسكرة 
البليدة 
البويرة 

متنراست 
تيزي وزو 

اجلزائر 
اجللفة 
املدية 

املسيلة 
ورقلة 
إليزي 

برج بوعريريج 
بومرداس 

الوادي 
تيبازة 

غرداية 

 02

 03

 02

 04

 03

 02

 04

 06

 02

 03

 04

 03

 01

 03

 04

 02

 03

 03

أدرار 
الشلف 

بشار 
تلمسان 
تيارت 
سعيدة 

سيدي بلعباس 
مستغامن 
معسكر 
وهران 
البيض 

تندوف 
تيسمسيلت 
عني الدفلى 

النعامة 
عني متوشنت 

غليزان 
 

 02

 03

 03

 03

 03

 02

 04

 03

 03

 05

 02

 01

 02

 03

 02

 03

 03

اموع :         43        اموع :         54         اموع :           47 
 

مالحظة : مؤسسات اإلستقبال : 
. اجلهة الوسطى : 17 و 18 ماي ثانوية حسيبة بن بوعلي - اجلزائر. 

. اجلهة الشرقية : 24 و 25 ماي ثانوية فضيلة سعدان - قسنطينة. 
. اجلهة الغربية : 31 ماي إىل 01 جوان معهد التكوين أثناء اخلدمة - وهران.  
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