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مرسوم رئاسي رقم 123.04 مؤرخ 
ــام 1425 املوافـق      يف 29 صفر ع

ــنة 2004، يتضمـن  19 أبريل س

املوافقة على اتفاق القرض رقــم 
ـدة  14 / 411 املوقع يف 6 ذي القع

عام 1424 املوافق 29 ديسمرب سنة 
2003، باجلزائر بني اجلمهوريــة 

ــعبية،  اجلزائرية الدميقراطية الش
ــة،  والصندوق السعودي للتنمي
لتمويل مشروع بناء وجتهيز مخس 
ثانويات ومدرســة متوسـطة يف 

عدة واليات. 
 

إن رئيس اجلمهورية، 
 

ــة ووزيـر  بناء على تقرير وزير املالي
التربية الوطنية، 

 
وبناء على الدستور، ال سيما املادتــان 

77 ( 3 و 6 و125 (الفقرة األوىل) منه،   
 

ومبقتضى القانون رقم 165.63 املؤرخ يف 
7 مايو سنة 1963 و املتضمن إحـداث 
ـه  الصندوق اجلزائري للتنمية وحتديد قانون
األساسي و جمموع األمر رقــم 26.72 
املؤرخ يف 7 يونيو سنة 1972 واملتضمن 
تغيري تسمية الصندوق اجلزائري للتنمية 

وجعله البنك اجلزائري للتنمية، 
 

ــؤرخ  ومبقتضى القانون رقم 17.84 امل
يف 8 شوال عام 1404 املوافق 7 يوليـو 
سنة 1984 و املتعلق بقوانــني املاليـة، 
ـواد 27 و28  املعدل واملتمم، ال سيما امل

و48 إىل 50 و67 و68 منه،  

ــؤرخ  ومبقتضى القانون رقم 08.90 امل
يف 12 رمضـان عـام 1410 املوافــق     

07 أفريل سنة 1990 واملتعلق بالبلدية، 

  
ــؤرخ  ومبقتضى القانون رقم 09.90 امل

يف 12 رمضـان عـام 1410 املوافــق     
07 أفريل سنة 1990 واملتعلق بالوالية، 

 
ــؤرخ  ومبقتضى القانون رقم 21.90 امل

ـــق         يف 24 حمـرم عـام 1411 املواف
ـبة  15 غشت سنة 1990 واملتعلق باحملاس

العمومية، املعدل و املتمم، 
 

ــؤرخ  ومبقتضى القانون رقم 30.90 امل
ـق  يف 14 مجادى األوىل عام 1411 املواف
ــنة 1990 واملتضمـن  أول ديسمرب س

قانون األمالك الوطنية،  
 

ـؤرخ يف  ومبقتضى األمر رقم 11.03 امل
27 مجادى الثانية عام 1424 املوافــق  

26 غشت سنة 2003 و املتعلق بـالنقد 

والقرض،  
 

ــؤرخ  ومبقتضى القانون رقم 22.03 امل
ــام 1424 املوافـق    يف 4 ذي القعدة ع
ــنة 2003 و املتضمـن  28 ديسمرب س

قانون املالية لسنة 2004، 
 

ــوم الرئاسـي رقـم  ومبقتضى املرس
250.02 املؤرخ يف 13 مجــادى األوىل 

ـنة 2002  عام 1423 املوافق 24 يوليو س
ــة،  واملتضمن تنظيم الصفقات العمومي

املعدل واملتمم، 
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ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 78.92 
ـق  املؤرخ يف 18 شعبان عام 1412 املواف
ــنة 1992 الـذي حيـدد  22 فرباير س

اختصاصات املفتشية العامة للمالية، 
 

ــوم التنفيـذي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام  227.98 املؤرخ يف 19 ربيع األول ع

ــو سـنة 1998  1419 املوافق 13 يولي

واملتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، املعدل 
واملتمم، 

 
ـم  وبعد االطالع على اتفاق القرض رق
ـام  14 / 411 املوقع يف 6 ذي القعدة ع

ــنة 2003  1424 املوافق 29 ديسمرب س

باجلزائر بــني اجلمهوريـة اجلزائريـة 
ــدوق  الدميقراطيـة الشـعبية و الصن
ـاء  السعودي للتنمية لتمويل مشروع بن
و جتهيز مخــس ثانويـات ومدرسـة 

متوسطة يف عدة واليات. 
 

يرسم ما يأيت  
 

املادة األوىل : يوافــق علـى اتفـاق 
ـع يف 6 ذي  القرض رقم 14 / 411 املوق
ــمرب  القعدة عام 1424 املوافق 29 ديس
ــة  سنة 2003، باجلزائر، بني اجلمهوري
ـدوق  اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، والصن
السعودي للتنمية، لتمويل مشروع بناء 
ــس ثانويـات ومدرسـة  وجتهيز مخ
ـا  متوسطة يف عدة واليات، وينفذ طبق

للقوانني والتنظيمات املعمول ا. 
 
 

املادة 02 : يتعني على الوزير املكلــف 
ـة  بالتربية الوطنية والوزير املكلف باملالي
ــة  و املدير العام للبنك اجلزائري للتنمي
ـدة  ووالة واليات اجلزائر وتيبازة والبلي
ـذوا،  وسعيدة واجللفة ووهران، أن يتخ
ــا خيصـه، مجيـع الترتيبـات  كل فيم
ـة  الضرورية، للحفاظ على مصاحل الدول
ـيقها  وتنفيذ عمليات إجناز املشروع وتنس
ــا للقوانـني  ومتابعتها ومراقبتها، طبق
ــول ـا و وفقـا  والتنظيمات املعم
للملحقني األول والثاين ذا املرسوم.  

 
املادة 03 : ينشر هــذا املرسـوم يف 
ــة  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائري

الدميقراطية الشعبية. 
 

اجلزائر يف 19 أبريل 2004 
رئيس اجلمهورية 

عبد العزيز بوتفليقة 
 

 �

 
امللحق األول  

 
الباب األول : أحكام عامة 

 
املادة األوىل : يضمن تنفيذ اتفاق القرض 
ــع الصنـدوق  املذكور أعاله و املوقع م
السـعودي للتنميـة، طبقـا للقوانــني 
ـذا  والتنظيمات املعمول ا وألحكام ه
املرسوم و ملحقيه األول و الثاين، إجناز 
مشروع مخس ثانويــات ومدرسـة 
متوسطة بواليات اجلزائــر وتيبـازة 

والبليدة و سعيدة و اجللفة ووهران. 
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املادة 02 : يضمن القــرض املذكـور 
أعاله تغطية بنود املشروع اآلتية : 

 
1. أشغال اإلجناز، 

2. اقتناء األجهزة، 

ـالل  3. احتياطي مايل لتغطية الطوارئ خ
إجناز املشروع. 

 
املادة 03 : يكلف والة واليات اجلزائر 
وتيبازة و البليدة و سعيدة و اجللفــة 
ـة  ووهران حتت مسؤولية الوزارة املكلف
ـام،  بالتربية الوطنية يف حدود صالحي
وبالتنسيق مع السلطات املختصة املعنية 
ـا   طبقا للقوانني و التنظيمات املعمول
ـه األول  وألحكام هذا املرسوم وملحقي
والثاين، بتنفيذ العمليــات الضروريـة 

إلجناز املشروع ومتابعته ومراقبته. 
 

ــاطي  املادة 04 : يستعمل املبلغ االحتي
املايل املنصوص عليه يف املادة 2 أعــاله 
ــات اإلجنـاز  حسب حاجيات عملي
ــة  والتجهيز حتت رقابة الوزارة املكلف

بالتربية الوطنية. 
 

الباب الثاين : اجلوانب املالية وامليزانية 
واحملاسبية والرقابية 

 
املادة 05 : تستعمل الوسائل املالية اليت 
ــة و ينفذهـا البنـك  تقترضها الدول
ــة طبقـا للقوانـني  اجلزائري للتنمي
ــة، ال  والتنظيمات واإلجراءات املطبق
سيما يف جمال امليزانية واحملاسبة واملراقبة. 

 

ــرات امليزانيـة  املادة 06 : تعد التقدي
السنوية و املتعددة السنوات للدولــة 
ــروع املمـول  الضرورية إلجناز املش
ــني  مبوجب اتفاق القرض طبقا للقوان
ـع  والتنظيمات املعمول ا وبالتنسيق م

السلطات املختصة. 
 

ـا  وتنفذ النفقات املرتبطة باملشروع طبق
للقوانني والتنظيمات املعمول ا. 

 
ـة  املادة 07 : تقوم الوزارة املكلفة باملالي
ـني  بعمليات تسديد القرض طبقا للقوان
ـاس  و التنظيمات املعمول ا و على أس
ــالغ  االستعماالت اليت متت حسب املب
املنصوص عليها يف اتفاق القرض و اليت 

يبلغها إياها البنك اجلزائري للتنمية. 
 

ــل بالعمليـات  املادة 08 : يتم التكف
ــل البنـك  احملاسبية اليت تعكس تدخ
ـذا  اجلزائري للتنمية يف إطار موضوع ه
املرسوم و ملحقيه األول و الثاين، ألمر 
ـة  يف حسابات منفصلة ختضع إىل الرقاب
ــم للمصـاحل  القانونية و التبليغ املنتظ
ــة باملاليـة  املختصة يف الوزارة املكلف

فصليا و سنويا. 
 

ــون الوثـائق احملاسـبية  جيب أن تك
ـت  واألوراق الثبوتية متوفرة يف كل وق
ـب  لكي يراقبها، يف عني املكان و حس
ــل جـهاز للمراقبـة  كل وثيقة، ك

والتفتيش. 
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امللحق الثاين 
 

ـة  الباب األول : تدخالت وزارة التربي
الوطنية 

 
املادة األوىل : زيادة على التدخــالت 
واألعمال الناجتة عن أحكــام هـذا 
املرسوم و ملحقيه األول و الثاين، وعن 
اتفاق القرض، تكلف الوزارة املكلفــة 
بالتربية الوطنية يف حدود صالحياــا، 
ــذ املشـروع، بإجنـاز  ويف إطار تنفي

التدخالت اآلتية، على اخلصوص :  
 

1. ضمان و األمر بضمان تنفيذ أعمال 

التصميم والتنسيق واملتابعة والتنفيــذ 
والرقابة املتعلقة بالعمليات املقررة، 

 
2. إعداد وتكليف والة واليات اجلزائر 

ــعيدة واجللفـة  وتيبازة و البليدة وس
ووهران، بإعداد كل ثالثــة أشـهر 
ـة  حصيلة العمليات املادية واملالية املتعلق
بتنفيذ املشروع الذي يرسل إىل الوزارة 
املكلفة بالتربية الوطنية والوزارة املكلفة 
ــة املعنيـة  باملالية والسلطات املختص

األخرى، 
 

ـة  3. التكفل بالتنسيق مع الوزارة املكلف

ــري للتنميـة،  باملالية و البنك اجلزائ
ــات مـع الصنـدوق  بتبادل املعلوم
السعودي للتنمية، ال سيما يف جمــال 
ــالف  إبرام الصفقات و إبالغ كل خ

حمتمل للسلطات املختصة املعنية، 
 

ـالتفتيش  4. تكليف مصاحلها املختصة ب

بإعداد برنامج تفتيش ومراقبة وإعـداد 
ــول تنفيـذ برامـج  تقرير سنوي ح

املشروع إىل غاية إعداد التقرير النهائي 
لتنفيذ املشروع. 

 
الباب الثــاين : تدخـالت الـوزارة 

املكلفة باملالية 
 

ــى التدخـالت  املادة 02 : زيادة عل
واألعمال الناجتة عن أحكــام هـذا 
املرسوم و ملحقيه األول و الثاين، وعن 
اتفاق القرض، تكلف الوزارة املكلفــة 
باملالية، يف إطار املشروع و يف حـدود 
ــة،  صالحيتها، بإجناز التدخالت اآلتي

على اخلصوص : 
 

1. وضع االعتمادات املاليــة حتـت 

تصرف والة الواليات املعنية باملشروع 
ــة للبنـاء  مببلغ يساوي الكلفة املتوقع

والتجهيز حسب برامج املشروع،  
 

ــات الضروريـة  2. اختاذ كل الترتيب

إلجناز عمليات تسديد القرض املنفـذة 
ـا   طبقا للقوانني و التنظيمات املعمول
على أساس االستعماالت الــيت متـت 
باملبالغ املنصــوص عليـها يف اتفـاق 

القرض، 
 

ـرا  3. إعداد املفتشية العامة للمالية تقري

ــروع وتسـليمه  ائيا عن تنفيذ املش
ـاق  للسلطات املختصة املعنية بتسيري اتف

القرض وتنفيذه، 
 

ــاق  4. التكفل بالعالقات اخلاصة باتف

القرض قصد ضمان : 
 

ــة  . تسيري استعمال القروض املخصص
هلذا املشروع و متابعة أرصدة القروض 
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املخصصة املتبقية، متابعــة منتظمـة 
وصارمة، 

ــني املديريـة  . إعداد اتفاقية التسيري ب
العامة للخزينة و البنــك اجلزائـري 

للتنمية، 
 

ــالث : تدخـالت البنـك  الباب الث
اجلزائري للتنمية 

 
ــى التدخـالت  املادة 03 : زيادة عل
واألعمال الناجتة عن أحكــام هـذا 
ــه األول و الثـاين،  املرسوم و ملحقي
ــوىل البنـك  وكذا اتفاق القرض، يت
ـه،  اجلزائري للتنمية، يف حدود صالحيت
ــذ املشـروع، إجنـاز  ويف إطار تنفي

التدخالت اآلتية، على اخلصوص : 
 

ــع املديريـة  1. إبرام اتفاقية التسيري م

العامة للخزينة،  
 

ــتعمال  2. معاجلة امللفات املتعلقة باس

ــع  القرض باالتصال على اخلصوص م
الوزارة املكلفة بالتربية الوطنية والوزارة 

املكلفة باملالية، 
 

ــالل إعـداد طلبـات  3. التحقق خ

ــن مطابقـة  السحب من القرض، م
ــها يف اتفـاق  النفقات املنصوص علي
ــود املربمـة يف إطـار  القرض والعق

املشروع، 
 

ـحب  4. اإلسراع يف تقدمي طلبات الس

ــعودي  من القرض إىل الصندوق الس
للتنمية، 

ـرض  5. إجناز عمليات السحب من الق

ــرض وهلـذا  طبقا ألحكام اتفاق الق
املرسوم وملحقيه األول والثاين، 

 
6. التكفل جبميع الترتيبات الضروريـة 

ــة مقـابل  للحفاظ على مصاحل الدول
ــا إلجنـاز   االلتزامات اليت تعهدت

املشروع، 
 

ـائل  7. إعداد العمليات احملاسبية واحلص

والرقابة و تقييم األعمال والوســائل 
والنتائج املتعلقة بتنفيذ املشروع، 

 
ــة  8. التكفل بكل الترتيبات الضروري

الحترام القوانني و التنظيمات املطبقــة 
يف جمال االلتزامات و األمر بالصرف، 

 
ــل  9. إجناز، يف كل مرحلة من مراح

ــبيا عـن  تنفيذ املشروع، تقييما حماس
ـة  تنفيذ اتفاق القرض وإعداد الوثائق اآلتي
ــة باملاليـة  وإرساهلا إىل الوزارة املكلف

والوزارة املكلفة بالتربية الوطنية : 
 

. تقرير فصلي و تقرير سنوي يتضمنان 
تقييم تنفيذ اتفاق القرض، 

ــك  . تقرير فصلي خيص عالقات البن
اجلزائري للتنميــة مـع الصنـدوق 

السعودي للتنمية، 
 

ـاق  10. إعداد تقرير ائي عن تنفيذ اتف

ــوزارة املكلفـة  القرض يرسل إىل ال
باملالية، 

 
ـه  11. حفظ مجيع الوثائق املوجودة لدي

ــها، طبقـا  يف األرشيف واحلفاظ علي
للتشريع والتنظيم املعمول ما. 



 

8

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

 
ـع  قرار رقم 511 املؤرخ يف 26 ربي
األول عام 1425 املوافق 16 مـاي 
سنة 2004 حيدد رزنامة العطــل 
ـية  املدرسية بالنسبة للسنة الدراس

 .2004 /2003

 
إن وزير التربية الوطنية 

 
مبقتضى املرسوم رقم 120.63 املــؤرخ 
ــنة 1963، املتضمـن  يف 18 أفريل س
ـم  رزنامة العطل املدرسية واملعدل واملتم

ــؤرخ يف       باملرسـوم رقـم 98.64 امل
19 مارس سنة 1964، 

 
ــوم التنفيـذي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام  265.94 املؤرخ يف 09 ربيع األول ع

ـنة 1994  1415 املوافق لـ 6 سبتمرب س

احملدد صالحيات وزير التربية الوطنية، 
 

ـر  ومبقتضى القرار الصادر يف 15 أكتوب
ــتراب  سنة 1989 واملتضمن تقسيم ال
الوطين إىل مناطق جغرافيــة يف جمـال 

العطل املدرسية. 
 

يقرر ما يلي 
 

ــة العطـل  املادة األوىل : حتدد رزنام
املدرسية بالنســبة للسـنة الدراسـية    

2003 / 2004 كالتايل : 

عطلة الشــتاء : التعليـم االبتدائـي 
واإلكمايل 

 
ــس    أ. املنطقة األوىل : من يوم اخلمي
ــوم  18 ديسـمرب 2003 مسـاء إىل ي

السبت 03 جانفي 2004 صباحا. 
 

ب. املنطقتان الثانية والثالثة : من يوم 
ــاء إىل  اخلميس 25 ديسمرب 2003 مس
يوم السبت 03 جانفي 2004 صباحا. 

 
عطلة الربيع : 

 
1. التعليم االبتدائي واإلكمايل : 

 
ــس   أ. املنطقة األوىل : من يوم اخلمي
ـبت  25 مارس 2004 مساء إىل يوم الس

10 أفريل 2004 صباحا. 

 
ب. املنطقتان الثانية والثالثة : من يوم 
ـوم  اخلميس 01 أفريل 2004 مساء إىل ي

السبت 10 أفريل 2004 صباحا. 
 

ـاء  2. التعليم الثانوي : من يوم األربع

ـبت  31 مارس 2004 مساء إىل يوم الس

ـع  10 أفريل 2004 صباحا بالنسبة جلمي

املناطق. 
 

عطلة الصيف : 
 

1. التعليم اإلبتدائي واإلكمايل: 

 
أ. املنطقـة األوىل : يـوم األحـــد        

04 جويلية 2004 مساء. 
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ــوم اخلميـس      ب. املنطقة الثانية : ي
03 جوان 2004 مساء. 

ج. املنطقة الثالثــة : يـوم اخلميـس      
27 ماي 2004 مساء. 

 
2. التعليم الثانوي : 

 
أ. املنطقـة األوىل : يـوم األحـــد         

04 جويلية 2004 مساء. 

ــة : يـوم  ب. املنطقتان الثانية والثالث
اإلثنني 14 جوان 2004 مساء. 

 
املادة 02 : تبقى مؤسســات التعليـم 
ــنة  الثانوي مفتوحة لفائدة تالميذ الس
ــاريخ إجـراء  الثالثة ثانوي إىل غاية ت

امتحان شهادة البكالوريا. 
 

ـني  املادة 03 : وجوب مشاركة املدرس
واألسـاتذة واإلداريــني يف تأطـري 
ــة، واملشـاركة يف  االمتحانات الرمسي
ـا،  العمليات التكوينية اليت يستدعون هل
وضمان املداومة على مستوى املؤسسات 

التعليمية خالل عطلة الصيف. 
 

ــة الصيـف  املادة الرابعة : تبدأ عطل
بالنسبة لإلداريني بعد إجناز كل العمليات 
ـا  املتعلقة بأشغال اية السنة الدراسية مب
فيها جمالس القبول والتوجيه، وظــهور 
ــة وتسـليم  نتائج االمتحانات الرمسي

الوثائق املختلفة للتالميذ. 
 
 
 

ـي  املادة اخلامسة : يتم الدخول املدرس
ـية 2004 / 2005  بالنسبة للسنة الدراس

كالتايل : 
 

املنطقة األوىل : 
 

. املوظفون اإلداريون : صبــاح يـوم 
األربعاء 01 سبتمرب 2004. 

ــاح يـوم  . املعلمون واألساتذة : صب
األحد 05 سبتمرب 2004. 

ــاح يـوم السـبت        . التالميذ : صب
11 سبتمرب 2004. 

 
املنطقتان الثانية والثالثة : 

 
. املوظفون اإلداريون : صبــاح يـوم 

السبت 04 سبتمرب 2004. 
ــاح يـوم  . املعلمون واألساتذة : صب

األحد 12 سبتمرب 2004. 
ــاح يـوم السـبت          . التالميذ : صب

18 سبتمرب 2004. 

 
املادة السادسة : ينشر هذا القــرار يف 

النشرة الرمسية لوزارة التربية الوطنية. 
 

اجلزائر يف 16 ماي 2004 
األمني العام لوزارة التربية الوطنية 

عبد الكرمي تبون 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

 
ــاي  قرار رقم 05 مؤرخ يف 27 م
2004 يتضمن تعييـــن رؤسـاء 

اموعات املتخصصة للمواد. 
 

إن وزير التربية الوطنية، 
 

ــرب  مبقتضى القرار املؤرخ يف 11 نوفم
ــة  2002، املتضمن إنشاء اللجنة الوطني

للمناهج وتنظيمـها وسـري عملـها،     
وال سيما املادة الثامنة منه، 

 

ومبقتضى القرار املؤرخ يف 12 نوفمـرب 
ــة  2002، املتضمن تعيني أعضاء اللجن

الوطنية للمناهج، 
 

ومبقتضى القرار املؤرخ يف 13 نوفمـرب 
ــات  2002 يتضمـن إنشـاء اموع

املتخصصة للمواد و تنظيمها وسريها. 
 

يقرر ما يلي 
 

ـادة  املادة األوىل : يعني السيدات والس
اآلتية أمسائهم رؤسـاء للمجموعـات 

املتخصصة للمواد كما يلي : 
  

املادة الوظيفة الرئيس 
اللغة العربية مفتش التربية والتكوين شلوف حسني 
الرياضيات م. ت.ت شرابطة بلقاسم 
علوم الطبيعة واحلياة م. ت.ت سويسي حسينة 
فيزياء/ كيمياء م. ت.ت عرباوي حممد 

اللغة األمازيغية م. ت.ت حروش  موهوب 
اللغة الفرنسية م. ت.ت فرحاين فاطمة فتيحة 

اللغة اإلجنليزية م. ت.ت مرازقة العكرية 
اللغة األملانية م. ت.ت حلسن أمحد 
اللغة اإلسبانية م. ت.ت حاكم بشري 

اجلغرافيا م. ت.ت نايت سليمان الطيب 
التاريخ م. ت.ت بومعراف فاطمة 

التربية اإلسالمية واملدنية م. ت.ت صاري موسى 
الفلسفة م. ت.ت بوكلي حسن مجال الدين 

التربية التشكيلية م. ت.ت مزياين أمحد 
التربية البدنية و الرياضية م. ت.ت مخس حممد الطاهر 

التربية املوسيقية م. ت.ت عمارة يزيد 
اهلندسة الكهربائية م. ت.ت مغزي أمحد 

اهلندسة امليكانيكية م. ت.ت شارف أفغول عبد القادر    
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املادة الوظيفة الرئيس 
اهلندسة الكيمائية م. ت.ت بن عودة حممد 

اهلندسة املدنية م. ت.ت بوطاليب حممد  الشريف 
العلوم االقتصادية م. ت.ت تنـزار عبد القادر 

التربية التحضريية م. ت.ت ساعود فاطمة 
اإلعالم اآليل م. ت.ت لعجاج  نور الدين 

مشروع املؤسسة م. ت.ت دراقي حلبيب 
 

ـنة  املادة 02 : تدوم صالحية التعيني س
واحدة (01) قابلة للتجديد. 

 
املادة 03 : يكلف رؤساء اموعــات 
املتخصصة للمواد باملهام احملــددة يف 
ــؤرخ يف 13 نوفمـرب 2002  القرار امل

الوارد ذكره أعاله.  
 

ـات  املادة 04 : يضطلع رؤساء اموع
املتخصصة للمـواد بأعماهلـم وفقـا 
للترتيبات احملددة يف النظام الداخلي الذي 
صادقت عليه اللجنة الوطنية للمناهج. 

 
ـم  املادة 05 : يلغى هذا القرار القرار رق

053 املؤرخ يف 02 سبتمرب 2003. 

 
ـرة  املادة 06 : ينشر هذا القرار يف النش

الرمسية لوزارة التربية الوطنية. 
 

اجلزائر يف 27 ماي 2003 
وزير التربية الوطنية 
بوبكر بن بوزيد 

 
 
 
 

 
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 

وزارة التربية الوطنية 
 

ــاي  قرار رقم 06 مؤرخ يف 27 م
ــاء  2004 يتضمـن تعيـني أعض

اموعات املتخصصة للمواد. 
 

إن وزير التربية الوطنية، 
 

ــرب  مبقتضى القرار املؤرخ يف 11 نوفم
ــة  2002، املتضمن إنشاء اللجنة الوطني

للمناهج وتنظيمها وسري عملـها، و ال 
سيما املادة الثامنة منه، 

 
ومبقتضى القرار املؤرخ يف 12 نوفمـرب 
ــة  2002، املتضمن تعيني أعضاء اللجن

الوطنية للمناهج، 
 

ومبقتضى القرار املؤرخ يف 13 نوفمـرب 
ــات  2002 يتضمـن إنشـاء اموع

املتخصصة للمواد وتنظيمها وسريها. 
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يقرر ما يلي 
 

ــة  املادة األوىل : يعني السيدات والسادة اآلتية أمسائهم أعضاء للمجموعات املتخصص
للمواد كما يلي :  

  
املادة الوظيفة أو اإلطار األعضاء 

أستاذ جامعي مفتاح  بن عروس 
أستاذة جامعية رشيدة آيت عبد السالم 

أستاذة جامعية حفيظة تازرويت 
م.ت.ت.أ./ط1 و 2 فاطمة الزهراء حراث 

م.ت.ت.أ./ط3 ساكر ديب 
م.ت.ت العيد  القرمي 

م.ت.ت.أ / ط 3 حممد الناصر بن دايل حسني 
أ.ت.ثا بدر الدين بن تريدي 

أ.ت.ثا عبد احلفيظ بورايو 

 
 
 
 

اللغة العربية 

م.ت.ت واحسن أوديع 
م.ت.ت مصطفى بلعباس 
م.ت.ت.أ / ط 3 عبد اهللا جلواح 

م.ت.ت.أ / ط 3 مرمي جربوع 
م.ت.ت.أ / ط 3 فاطمة الزهراء بلحاج 

أستاذ جامعي أمحد بوخبوز 
أ.ت.ثا سليمان محودي 
أ.ت.ثا احسن إجبعودان 

م.ت.ت.أ / ط 1 و 2 حممد سعيد بوطالب 
م.ت.ت عبد القادر سامي 

 
 
 
 

الرياضيات 

م.ت.ت الزهراء  خملوف 
م.ت.ت عبد العايل  بوشالغم 

م.ت.ت.أ / ط 3 الكرمي هامل 
م.ت.ت.أ / ط 3 خملوف بلقرين 

م.ت.ت.أ / ط 1 و 2 امحد جاوت 
م.ت.ت.أ / ط 1 و 2 خملوف إخلف 

أستاذ جامعي غازي عياد 
أ.ت.ثا مليكة عباد     

 
 
 
 

علوم الطبيعة 
واحلياة 
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املادة الوظيفة أو اإلطار األعضاء 
أ.ت.ثا قرمية عراس 

أ.ت.أ أمحد بلهواري 
علوم الطبيعة 

واحلياة 
أستاذ جامعي مهدي بن بتقة 

م.ت.أ صاحل زروال 
أ.ت.ثا البشري بن عيسى 

م.ت.ت.أ / ط 3 عبد القادر بن وارث 
م.ت.ت مولود بلخيضر 
م.ت.ت./ ط 3 أمحد الواحدي 

م.ت.ثا حممد الصادق قايدي 
أ.ت.ثا خليفة حباين 

أ.ت.ثا عبد القادر عزيزو 
م.ت.ت خمتار بلعزيز 

م.ت.ت حممد الشريف بلهادي 

 
 
 
 
 

الفيزياء 
الكيمياء 

أستاذة جامعية رتيبة قزايت 
أ.ت.ثا. مراد بودية حممد 

أ.ت.ثا. غالم اهللا غالم اهللا 
أ.ت.ثا. عباسية سنوساوي 

أ.ت.ثا. حسينة متورين 

 
 

اللغة اإلسبانية 

أستاذ جامعي حممد واعمار أوسامل 
مكلف بالتفتيش علي  لونيس 

مكلف بالتفتيش سليمان شعبان 
مكلف بالتفتيش عبد املالك بلجودي 

أ.ت.أ رمضان عاشور 
أ.ت.أ حيي بليل 

أ.ت.أ الطيب جالل 
أ.ت.أ حممد محزة 
أ.ت.أ علي زيتوين 

أ.ت.ثا إبراهيم ازقاو 
صحايف/باحث يف األمازيغية مبارك زعتر 

صحايف/باحث يف األمازيغية احمند سعدوين 

 
 
 
 
 

اللغة األمازيغية 
 

أ.ت.أ أم اخلري  عياد 
م.ت.ت.أ / ط1 و 2 مينة تونسي 

اللغة 
الفرنسية 
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املادة الوظيفة أو اإلطار األعضاء 
م.ت.ت.أ / ط 3 أنيسة سعدوين 
م.ت.ت.أ / ط 1 و 2 شفيقة محودي 
أ.ت.ثا بديعة سيدهم 

أ.ت.ثا حورية  خوخي 
أ.ت.أ كهينة خيشان 
م.ت.أ صليحة  لفاد 

 
 

اللغة 
الفرنسية 

أستاذة جامعية فايزة بن مسان 
أستاذ جامعي فاروق بوحديبة 
م.ت.ت.أ / ط 3 لونيس تامرابط 
م.ت.ت خليفة  عاشور 

م.ت.ت.أ / ط 3 زهور طرش 
أ.ت. ثا وزنة مكاوي 
أ.ت.ثا وهيبة قدوج 

 
 

اللغة 
اإلجنليزية 

أستاذ جامعي بوعالم  يطو 
م.ت.ت. زبري بن يلس 
أستاذ جامعي طاهر لعجال 

م.ت.ت نغيمة رغايسية 

 
 

اللغة األملانية 

أستاذ جامعي مصطفى قندوز 
م.ت.ت مولود  ناشف 

أ.ت.ثا فاطمة  قوال 
أ.ت.ثا آسية املرهون 

أ.ت.ثا الطاهر شريف 

 
 

اجلغرافيا 
 

م.ت.ت مجال بن العريب 
م.ت.ت.أ / ط 3 نور الدين لوشن 
م.ت.ت.أ / ط 3 نور الدين هبا ل 
م.ت.ت صاحل  منيغـر 

 
التاريخ 

أستاذ جامعي خالد  بوشامة 
م.ت.ت.أ/ ط 3 عبد الرمحان زعطوط 

م.ت.ت.أ / ط1 و 2 رمضان ارزيل 
م.ت.ت.أ / ط1 و 2 كمال فرحاوي 
أ.ت.ثا ا مساعيل  دباح 

 
 

التربية اإلسالمية 
واملدنية 
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املادة الوظيفة أو اإلطار األعضاء 
أ.ت.ثا ابراهيم شابو 

أ.ت.ثا حممد األمني بوقلقال 
أ.ت.ثا عبد الرمحان قادة 

أ.ت.أ حممود عبود 
أ.ت.أ نور الدين العايب 

م.ت.أ بلقاسم عمارة 

 
 

التربية اإلسالمية 
واملدنية 

م.ت.ت حسني بن عبد السالم 
م.ت.ت مبارك بولعواد 
أ.مربز- مدير ثانوية حممد ابلعيدن 
أ.ت.ثا محدي أوبليل 

أ.ت.ثا سيد أمحد خملوف 
أ.ت.ثا عبد الرمحان مسعد 

 
 
 

الفلسفة 

أستاذ جامعي عبد اهللا قلي 
أ.ت.ثا مهدي بن فارس 

م.ت.ت عمر شرفاوي 
أ.ت.ثا مدين بوجلنات 

م.ت.ت عبد املالك رزوق 
م.ت.ت عبد احلميد بوطمني 

أ.ت.ثا حممد لعزازي 
أ.ت.ثا أم السعد رمحاين 

أ.ت.ثا أنيسة زروقي 
أ.ت.ثا كمال الدين حبيلي 

أ.ت.ثا إدريس حمموش 

 
 
 
 

العلوم 
االقتصادية 

م.ت.ت بدر الدين حاجي 
أ.ت.ثا منري لعرابة 
أ. مهندسة ليلى غامل 

أ. مهندسة هندة بسطاجني 
أ. مهندسة غنية صغريي 

م.ت.ت عبد الكرمي  فقري 
أ. مهندس نور الدين معمري 
أ.ت.ثا سعيد أمان زوقارن 

 
 
 

اهلندسة 
املدنية 
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املادة الوظيفة أو اإلطار األعضاء 
أ.ت.ثا شعيب واضح 

م.ت.ت عبد العزيز خبوش 
م.ت.ت عبد اهللا عبد الكرمي 

اهلندسة 
املدنية 

أستاذ جامعي صاحل حداد 
أستاذ جامعي حكيم عاشور 

أستاذ جامعي مصطفى مودود 
أ.ت.ثا عمار بن عمارة 

أ.ت.ثا مراد كويف 
أ. مهندس حممد محاش 

أ. مهندس حممد  عمروش 
أ. مهندس علي  عشري 

أ. مهندس حسني موايل 
أ. مهندس مجال  عمرون 

أ. مهندس سليمان  لطاب 

 
 
 
 

اهلندسة 
الكهربائية 

أستاذ جامعي حممد السعيد وايل 
أستاذة جامعية حسيبة أبو عبد السالم 

م. الدراسات خبالد  فرعون 
أ.ت.ثا خلضر  قنونة 

أ.ت.ثا خلضر حاج أعراب 
أ.ت.ثا ميينة مورتيت 

أ.ت.ثا عمارية بن عامر 

 
 

اهلندسة 
الكيميائية 

أستاذ جامعي عبد احلميد حجوي 
أ.ت.ثا أمحد بوبريس 

م.ت.ت اهلامشي  بصادق 
م. ت.ت خمتار  طيب 

م. ت.ت عبد القادر سلهامي 
م.ت.ت عبد الغاين كفيف 
أ.ت.ث سيد أمحد زناسين 

أستاذ جامعي عكاشة ميمون 
أ.ت.ث مصطفى بربوشة 

أ.ت.ث مسري بلخريي 

 
 
 
 

اهلندسة 
امليكانيكية 
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املادة الوظيفة أو اإلطار األعضاء 
م.ت.ت.أ / ط3 عبود  خراب 

أ.ت.أ / ط3 مصطفى ربيحي 
أ.ت.أ / ط 3 مجال بوحلوت 

 
الرسم 

م.ت.ت مصطفى سهالوي 
م.ت.ت.أ ط / 3 عبد العزيز بن نصيب 

م.ت.ت.أ ط / 3 بن يونس عيون 

 
التربية املوسيقية 

م.ت.ت قويدر حاج شريف 
م.ت.ت رمضان  شنان 
م.ت.ت دراجي تيتوين 

التربية البدنية 
والرياضية 

أستاذ مكون محزة  عزوز 
مستشارة بيداغوجية ليلى بادة 

مدير مدرسة ابتدائية خلضر  العابد 
م.ت.ت.أ ط / 1 و 2 الطيب  منار 
أستاذ جامعي علي عاصم 

أستاذ جامعي عبد القادر  لورسي 

 
 

التعليم 
التحضريي 

أ.ت.ثا سامية دومي 
أ.ت.ثا فتيحة مربك 
أ.ت.ثا رضا زبدي 

مهندس عبد احلميد شرفاوي 

 
اإلعالم اآليل 

م.ت.ت عبد القادر ميسوم 
مديرة ثانوية نوارة شافعي 

مديرة ثانوية زهرية أيت عبد اهللا 
مدير ثانوية حممد السعيد بوزيد 

مدير مدرسة ابتدائية يوسف كيسريل 
مدير إكمالية صاحل قاسم 

 
 

مشروع 
املؤسسة 
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ـنة  املادة 02 : تدوم صالحية التعيني س
واحدة )1( قابلة للتجديد. 

 
املادة 03 : يكلف أعضاء اموعــات 
املتخصصة للمواد باملهام احملــددة يف 
ــؤرخ يف 13 نوفمـرب 2002  القرار امل

الوارد ذكره أعاله.  
 

ـات  املادة 04 : يضطلع أعضاء اموع
املتخصصة للمــواد بأعمـاهلم وفقـا 
للترتيبات احملددة يف  النظام الداخـلي  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــة الوطنيـة  الذي صدقت عليه اللجن
للمناهج. 

 
ـم  املادة 05 : يلغي هذا القرار القرار رق

54 املؤرخ يف 03 نوفمرب 2003. 
 

املادة 06 : ينشر هذا القرار  يف النشرة 
الرمسية لوزارة التربية الوطنية. 

 
اجلزائر يف 27 ماي 2004 

وزير التربية الوطنية 
بوبكر بن بوزيد 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

الرقم : 547 / 2004       
 

األمني العام  
إىل 

السيد مفتش أكادميية والية اجلزائر 
السيدات والسادة مديــري التربيـة 

بالواليات 
السيدات والسادة مفتشــي التربيـة 

والتكوين 
السيدات والسادة مفتشــي التربيـة 

والتعليم األساسي 
ــري املـدارس  السيدات والسادة مدي

اإلبتدائية 
 

ـة  املوضوع : تنصيب السنة الثاني
إبتدائي. 

 
املرجع :  

ــم 56 /و.ت.و/أ.خ.و  . القـرار رق
املؤرخ يف 2003.12.29 

ــم 55 /و.ت.و/أ.خ.و  . القـرار رق
ــان  املـؤرخ يف 2004.01.25 املتضمن

إقرار برامج تعليمية 
ــم 246/و.ت.و/أ.ع  . املنشـور رق

املؤرخ يف 2003.06.04 
ــم 262/و.ت.و/أ.ع  . املنشـور رق

املؤرخ يف 2003.03.07 
 

ــي  يف إطار مواصلة اإلصالح التدرجي
للمنظومة التربوية، يشرع يف تنصيــب 
ــم  السنة الثانية إبتدائي بداية من املوس

الدراسي 2004 / 2005. 

ــذا املنشـور اإلجـراءات  يتناول ه
ـب  والترتيبات التربوية والتنظيمية لتنصي

السنة الثانية ابتدائي وهي : 
  

1. املناهج  
 

أ. تطبيق املناهج التعليمية اجلديـدة : 
إن ااالت التعلمية احملددة للسنة الثانية 
ابتدائي هي نفسها املقررة يف الســنة 
األوىل، تضاف إليها اللغــة الفرنسـية 
ـمل  كلغة أجنبية أوىل، وهي بذلك تش
ــة  اجلوانب التربوية األساسية / اللغوي
ــة  والعلميـة واالجتماعيـة واجلمالي
ــاهج جديـدة (أعدـا  جتسدها من
ـها  اموعات املتخصصة وصادقت علي
ــاهج) اعتمدـا  اللجنة الوطنية للمن

الوزارة، وهي : 
1. منهاج اللغة العربية،  

2. منهاج اللغة الفرنسية، 

3. منهاج التربية اإلسالمية، 

4. منهاج التربية املدنية، 

5. منهاج الرياضيات، 

6. منهاج التربية العلمية والتكنولوجية، 

7. منهاج التربية املوسيقية، 

8. منهاج التربية التشكيلية، 

9. منهاج التربية البدنية. 
 

ب. إدراج مادة اللغة الفرنســية : مت 
تقدمي إدراج اللغة الفرنسية كلغة أجنبية 
ــني  أوىل إىل السنة الثانية إبتدائي لتمك
املتعلم من أخذ قســط أوفـر مـن 
التعلمات فيها خالل مساره التعليمــي 
ــاب  يف هذه املرحلة، تسمح له باكتس
كفاءات التواصل والتعبري مع اآلخرين. 
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ــة  ج. إدراج مـادة التربيـة العلمي
والتكنولوجية : إن إدراج هذه املــادة 
يف السنوات األوىل من مرحلة التعليــم 
االبتدائي بأبعادها املختلفة : البيولوجي 
ــي  والفيزيائي والكميائي والتكنولوج
ــارف  سيسمح للمتعلم باكتساب مع
ــه  علمية وكفاءات أساسية حوهلا متكن
من الفهم والتحكم الفكري والعلمــي 

تدرجييا يف العامل احمليط به. 
 

ـات  د. إدراج الترميز العاملي واملصطلح
ــاملي  العلمية : إن استعمال الترميز الع
يف املواد العلمية ملرحلة التعليم االبتدائي 
ــة كتابـة  يرتكز أساسا على مواصل
ــار  وقراءة العمليات الرياضية من اليس
ــي  إىل اليمني، وعلى اإلدراج التدرجي
ــة لوحـدات القيـاس  للرموز العاملي

وللترميز اهلندسي بــاحلروف العربيـة     
و الالتينية معا و ذلك طبقا لإلجراءات 

ــم  والتوضيحات الواردة يف املنشور رق
881/و.ت./أ.ع املؤرخ يف 10 سـبتمرب 

ـاملي  2003 املتعلق باستعمال الترميز الع

واملصطلحات. 
 

2. استعمال الزمن البيداغوجي  

 
ــت  أ. التوقيت األسبوعي : إن التوقي
ــذ السـنة  األسبوعي املخصص لتالمي
الثانية ابتدائي هو 27 ساعة وزعــت 
ـادئ  على املواد التعليمية املقررة وفق مب
تربوية وبيداغوجية حتقــق االنسـجام 
ــه  والتكامل بينها، وتستجيب ملا يتطلب
ــادة، ويتـم  الفعل التربوي يف كل م
ــى هـذا  إعداد املخطط الدراسي عل
ــادئ بيداغوجيـة  األساس، ووفق مب
ــة  تستجيب حلاجات التالميذ التعلمي

وقدرام املتنامية. 
  

جدول توقيت املواد التعليمية يف السنتني األوىل والثانية من التعليم االبتدائي 
 

السنة الثانية السنة األوىل املواد التعليمية 
12 14 اللغة العربية 

3 / اللغة الفرنسية 

5 5 الرياضيات 

2 2 التربية العلمية والتكنولوجية 

1 1.30 التربية اإلسالمية 

1 1 التربية املدنية 

1 1 التربية املوسيقية 

1 1 التربية التشكيلية 

1 1.30 التربية البدنية 

27 27 اموع 
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ب. مبادئ استعمال التوقيت األسبوعي 
للمواد : ينبغي أن تراعى نفس املبادئ 
الواردة يف املنشور املشار إليه أعــاله 
املتضمن تنصيب السنة األوىل ابتدائـي 

وهي : 
 

. األخذ يف احلسبان طاقــات املتعلـم 
وقدراته على التركيز. 

ـة  . التوزيع املتوازن بني ااالت التعلمي
اليت حتتاج إىل جهد فكري أكرب أو أقل. 

. ختصيص الفترات الصباحية للتعلمات 
والفترات املسـائية للدعـم وتثبيـت 

املكتسبات وللتقومي التكويين. 
 

ـة  جيب األخذ بعني االعتبار إدراج اللغ
ــواد  الفرنسية وضبط توقيتها ضمن امل
ــع  التعليمية األخرى بصفة منسجمة م
ــول  نظام تواتر الفترات الدراسية املعم
ــع البنـاء  ا يف املدرسة من جهة وم

البيداغوجي ملنهاج املادة وأنشطتها. 
 

ــة : يـوزع  ج. توقيت اللغة العربي
ــى أنشـطتها     توقيت اللغة العربية عل

كما يلي : 
 

. تعبري شفوي /تواصل /قراءة /كتابة : 
1:30 سا × 5 = 07:30 سا 

. مطالعة : 1:00 سا × 2 = 02:00 سا 
. حمفوظات / أناشيد : 

  0:30 سا × 1 = 00:30 سا 
. نشاط اإلدماج (التعبري، إعداد وإجناز 

املشاريع) :  
  2:00 سا × 1 = 02:00 سا 

اموع  = 12:00 سا 

ـة  توجيهات خاصة بتناول أنشطة اللغ
ـاول  العربية : تعتمد املقاربة النصية يف تن
ــي  ومعاجلة مجيع األنشطة اللغوية، وه
تنطلق من النص الذي يقدم للتلميذ فرص 

تعلم اللغة جبميع جوانبها. 
 

ــاط القـراءة  1. القراءة : يتناول نش

ـز يف  الصوتية يف حصص صباحية، يرك
ــني،  كل حصة على جانب لغوي مع

وتكون معاجلة قواعد اللغة ضمنيا : 
 

ـري  األحد/ تتناول املفرادات اللغوية والتعاب
(املعجم)، 

ـة  االثنني/ تتناول تصريف األفعال/أزمن
األفعال، 

ــة :  الثالثاء/ تتناول التراكيب النحوي
اجلمل وعناصرها، 

األربعاء/ تتناول األلعــاب القرائيـة 
والكتابية. 

 
ــذ هـذا  2. املطالعة : ميارس التالمي

ــص  النشاط يف البداية بالتعامل مع الن
ــه مث جيـهدون  باالستماع والتمعن في
ــهم وكشـف  أنفسهم يف حماولة الف
ــارة  املعاين، ويتلو ذلك مساءلتهم وإث
ــا يطـالعون.  رغبتهم يف اإلخبار عم
ويكون النص يف البداية قصريا مث يزداد 
طوال شيئا فشيئا متاشــيا مـع تقـدم 
التالميذ، كما ينبغي أن يكون مشـوقا 

يستجيب مليوالم. 
 

ــاجل نشـاط  3. نشاط اإلدماج : يع

اإلدماج وضعيات/مشكالت تتعلــق 
ـا)  بالتعلمات األسبوعية (شفويا وكتابي
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ــة  ميثل فرصة لتقييمها بأساليب متنوع
منها التقييم الذايت وعن طريق الزمـالء 
ــه علـى تقييـم  حىت يتدربوا من خالل
أنفسهم بأنفســهم باسـتعمال أدوات 
ــم املعـريف  مالئمة تتناسب مع منوه

واإلدراكي. 
 

ــية : ينظـم  4. توقيت اللغة الفرنس

توقيت اللغة الفرنسية يف ثالث حصص 
ـل  ذات ساعة واحدة توزع بشكل جيع
ــذه  التالميذ على اتصال دائم بتعلم ه

املادة طوال األسبوع. 
 

5. املعاجلة التربويــة واالسـتدراك : 

ــم)  تضاف ساعة واحدة للقسم (املعل
ــة  تقدم فيها أنشطة عالجية وتدعيمي
ــا  للتالميذ اللذين يظهرون عجزا جزئي
ــة (خصوصـا يف  يف مادة اللغة العربي
ــة) ويف مـادة  نشاطي القراءة والكتاب

الرياضيات. 
 

وتتبع يف إجناز هذه األنشطة العالجيــة 
اإلجراءات العملية الواردة يف املنشـور 

ــؤرخ يف        رقـم 884 / و ت / أع  امل
10 سبتمرب 2003. 

 
ـة  أما بالنسبة للغة الفرنسية، فيمكن إضاف
ــاط  ساعة واحدة للقسم ختصص لنش
املعاجلة واالستدراك يف هذه املادة مـىت 
مسحت ظــروف املؤسسـة بذلـك، 
ويكون يف اية األسبوع أو يف بدايته. 

 
 

3. الوسائل التعليمية  

 
ــيلة  1.3. وثيقة املنهاج : وهي الوس

ـي  الرمسية للعمل التربوي واملرجع األساس
الذي يستند إليه املعلم يف أداء مهامه. 

 
ـق  2.3. الوثيقة املرافقة للمنهاج : تراف

ــدم فيـها  كل منهاج وثيقة تربوية تق
ــى  األسس البيداغوجية اليت بنيت عل
أساسها املناهج واملسعى املعتمــد يف 
ـا  ذلك وتسهل مقروئيته، وتعترب مرجع
ـن  إضافيا يسترشد ا املعلم مبا تقدمه م

شروح وتوضيحات حول : 
 

. بعض مفــاهيم املنـهاج ومبادئـه، 
ــن الكفـاءات  بواسطة أمثلة عملية ع
واألهداف التعلمية واملضامني املعرفيــة 

املناسبة. 
 

ـاول  . بعض املعامل اليت تساعده على تن
املنهاج وتطبيقه وتنظيــم األنشـطة 

واقتراح وضعيات تعليمية /تعلمية. 
 

ــامل الـيت  كما تقترح عليه بعض املع
ــط العمـل  تساعده على إعداد خط
ـم  وتزوده باألدوات اليت متكنه من تقيي

أداء املتعلم. 
 

ــخ  تستفيد كل مؤسسة بعدد من نس
املناهج والوثائق املرافقة هلــا، توضـع 
ــى ملكـا  حتت تصرف املعلمني وتبق

للمؤسسة. 
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ــب  3.3. الكتاب املدرسي : إن الكت

املقررة للسنة الثانية ابتدائي هي : 
 

ــة العربيـة + كـراس  . كتاب اللغ
النشاطات، 

. كتاب اللغة الفرنسية، 
. كتاب التربية اإلسالمية، 

. كتاب التربية املدنية، 
. كراس التمارين ملادة الرياضيات، 

ــة  . كتاب التربية العلمية والتكنولوجي
+ كراس النشاطات. 

 
4.3. دليل الكتاب : يرفق كل كتاب 

ــة  من هذه الكتب بدليل يوضح كيفي
استعماله وأساليب استغالله. 

 
ــي والـتربوي :  5.3. التوثيق العلم

ــع  ينبغي على املعلم أن يهتم به ويطل
ـتعني  عليه كلما أتيحت له الفرصة ويس

به لتحسني أدائه التربوي. 
 

6.3. الوسائل اجلماعية :  

. الوسائل التعبريية للغة العربية واللغــة 
الفرنسية، 

ــة  . الشريط السمعي ويتضمن جمموع
ــية وتوزيعـها  من األنشودات املدرس

اإليقاعي. 
 

ــة واجلماعيـة  7.3. الوسائل الفردي

ــادة إىل  األخرى : وهي ختتلف من م
أخرى وذلك حسب ما يتطلبه تطبيـق 
ــيت يقترحـها  املنهاج والوضعيات ال
املعلم، وهذه الوسائل مألوفة ومتوفـرة 
ــل عليـها  يف احمليط◌ِ   ميكن أن يتحص

ــيطة  املعلم والتلميذ، وهي وسائل بس
وفعالة إذا أحسن اختيارها واستعماهلا. 

 
4. تنظيم التعليم وتفعيله : 

 
إن تطبيق املناهج اجلديدة وتفعيل األداء 
التعليمي يتطلب مجلة من املسـتلزمات 
ـة  واإلجراءات تعد ضرورية يف املمارس
التربوية وحتدد عالقات جديدة بــني 
ـة وأدوار  املتعاملني يف املدرسة االبتدائي

جديدة هلم. 
 

وفيما يلي أهم هذه املستلزمات : 
 

ــة  1.4. التقومي التربوي : إن منهجي

ــدة  التناول اليت تقترحها املناهج اجلدي
ــم فرصـة أكـرب  واليت تعطى للمتعل
ملمارسة التعلــم، تسـتلزم تكييفـا 
ألساليب التقومي ليكون جزء من الفعل 

التربوي ومرافقا له. 
 

وقد تناولت املناهج والوثائق املرافقة هلا 
ــومي، واقـترحت  بعض وظائف التق
ــى  أساليب وأدوات تساعد املعلم عل
ــيحدد منشـور الحـق  إجنازه، وس
ــم أداء  إجراءات عملية عن كيفية تقيي

املتعلمني وحتصيلهم. 
 

2.4. التنسيق بني املعلمــني : يتعـني 

تنظيم جلسات الفريق التربوي بصفــة 
ــراف مديـر  دورية منتظمة حتت إش
ــدارس  املدرسة وبتوجيه من املفتش لت
املنهاج واملســعى الـتربوي املعتمـد 
ـام  وختطيط التدرج وتكييفه باستمرار ت
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ــه،  على ما تظهره نتائج التقومي بأنواع
وحسب درجة تقدم التالميذ وحتســن 

تعالمام. 
 

ــام السـنتني األوىل  3.4. تأطري أقس

ــدة  والثانية : إن تطبيق املناهج اجلدي
ـب  للسنتني األوىل والثانية ابتدائي يتطل
ــريين  من املعلمني إعدادا وحتضريا كب
ــور التعلمـات  باعتبارمها تكونان ط
األساسـية. وعليـه، تتبـع إحــدى 

الطريقتني يف إسنادمها إىل املعلمني : 
 

ــو السـنة األوىل  . إما أن يتابع معلم
ـنة  تالميذهم يف السنة الثانية وتسند الس
األوىل إىل معلمني آخريــن يبـدون 
استعدادا للتدريس فيها ويتمتعون خبربة 

تربوية معتربة، 
 

. وإما إبقاء إســناد السـنة األوىل إىل 
ــوا  املعلمني اللذين سبق هلم وأن درس
فيها، وإسناد السنة الثانية إىل معلمــني 
ـن  آخرين خيتارون حسب ما أظهروه م
كفاءة واستعداد للتكويــن ومسـايرة 
ــذ  التجديد لتحسني أدائهم، مع األخ
بعني االعتبار جتربة الســنة املاضيـة 
ــة تعيـني  لتصحيح األخطاء يف كيفي

معلمي السنة األوىل. 
 

ــوق كـل  وتبقى مصلحة التالميذ ف
اعتبار. 

 
ــني : إن تطبيـق  4.4. تكوين املعلم

ــة  املناهج اجلديدة بصفة فعالة وناجع
يتطلب حتما إعدادا جيـدا و حتضريا  

ــني بتكوينـهم علـى  مالئما للمعلم
ـن  املستجدات يف املناهج وما تتطلبها م

تكييف ملمارسام وأدوارهم. 
 

ــني  وقد مت وضع خطة لتكوين املعلم
ـدة يف  ومرافقتهم يف تنفيذ املناهج اجلدي
أيام دراسية وندوات تربوية. ختصــص 
ـاهج  هذه اللقاءات لشرح وتوضيح املن
والوسائل ومستجداا التربوية. وعليه، 
ـي  ينبغي أن يشمل التكوين مجيع معلم
التعليم اإلبتدائي مع التركيز بطبيعــة 
ــي السـنة الثانيـة  احلال على معلم
ومتابعتهم طوال السنة الدراسية، وعلى 
ــق اخلطـة  املفتشني السهر على تطبي

التكوينية املقررة ومتابعة تنفيذها. 
 

ـدارس  5.4. إعالم وتكوين مديري امل

االبتدائية : إن تطبيق املناهج اجلديـدة 
ــاملني يف  يتطلب تظافر جهود كل الع
املؤسسة، وللمدير مسؤوليته يف تنفيذها 
ـه  والسعي إىل حتقيق أهدافها مبا يقوم ب
لتوفري الشــروط املاديـة والتنظيميـة 
ــب علـى  املالئمة لذلك. وعليه، جي
املفتشني املشرفني عليهم أن يقومــوا 
بتنظيم أيام إعالمية ودراسية يف فائدم 
ـراف  لتوعيتهم بدورهم املتمثل يف اإلش
ــى  على تطبيق املناهج ومسؤوليتهم عل
ـى  التسيري اجليد واملرن ملؤسسام، وعل
ــع املعلمـني  تفعيل العالقة التبادلية م
واألولياء والشركاء يف احمليط، وتوفــري 
ـون  الظروف املالئمة للعمل، وهم ملزم
بذلك وبالنتائج اإلجيابية للفعل التربوي 

ومردوديته. 
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6.4. التبليغ واملتابعة : ينبغي أن توزع 

ـة  املناشري اخلاصة بالسنتني األوىل والثاني
ــة  ابتدائي على كامل املدارس اإلبتدائي
ــع حتـت تصـرف  واملفتشني وتوض

املعلمني ليطلعوا عليها. 
 

ــة  وحىت نضمن لتطبيق املناهج النجاع
الكاملة، أدعو كل املعلمني واملفتشـنب 
ــم بشـأا، وتقـدمي  إىل إبداء آرا
ــق  استفسارام وانشغاالم عن طري
ــها  اخللية الوالئية للمتابعة اليت حتوصل
ــة  وترسلها بدورها إىل املصاحل املركزي

املعنية. 
  

ويف األخري، أحل على ضــرورة جتنيـد 
ــل املتعـاملني مـع  وتفعيل أدوار ك
املؤسسة التربوية، وعلى توزيع وإيصال 
ــري ومنـاهج  التوثيق امل◌ُ عد من مناش
ــب مدرسـية إىل  ووثائق مرافقة وكت
ــى  املؤسسات التعليمية واملشرفني عل
تنفيذ اخلطة التكوينية، وهذا من أجـل 
توفري الظروف املالئمة لوضــع هـذه 
اإلجراءات موضع التنفيـذ ولتحقيـق 
ــنة  األهداف املنتظرة من تنصيب الس

الثانية إبتدائي. 
 

اجلزائر يف 17 ماي 2004 
األمني العام لوزارة التربية الوطنية 

عبد الكرمي تبون 
 
 
 
 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

الرقم : 548 / 2004       
 

األمني العام 
إىل 

السيد مفتش أكادميية والية اجلزائر 
السيدات والسادة مديــري التربيـة 

بالواليات 
السيدات والسادة مفتشــي التربيـة 

والتكوين 
السيدات والسادة مفتشــي التربيـة 

والتعليم األساسي ط الثالث 
ــري املـدارس  السيدات والسادة مدي

اإلكمالية 
 

ـة  املوضوع : تنصيب السنة الثاني
متوسط. 

 
املرجع :  

ــم 55 /و.ت.و/أ.خ.و  . القـرار رق
املؤرخ يف 2004.01.25 

ــم 003/و.ت.و/أ.خ.و  . القـرار رق
ــان  املـؤرخ يف 2004.03.17 املتضمن

إقرار برامج تعليمية 
ــم 247/و.ت.و/أ.ع  . املنشـور رق

املؤرخ يف 2003.06.04 
 

ــي  يف إطار مواصلة اإلصالح التدرجي
للمنظومة التربوية، وتطبيقا للقــرارات 
ــع، يشـرع يف  املشار إليها يف املرج
ـن  تنصيب السنة الثانية متوسط بداية م

املوسم الدراسي 2005/2004. 
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يتناول هذا املنشور اإلجراءات  املقررة 
ــة متوسـط والترتيبـات  للسنة الثاني

التنظيمية والتربوية املتعلقة بتنصيبها. 
 

1. املناهج  

  
1.1. تطبيق املناهج التعليمية اجلديدة :  

ــن املوسـم الدراسـي  تطبق بداية م
2005/2004 املناهج التعليمية اليت أقرا 

ـرارات  وزارة التربية الوطنية مبوجب الق
ــاول هـذه  املذكورة يف املرجع. وتتن
ــات  املنـاهج الـيت أعدـا اموع
ــها اللجنـة  املتخصصة وصادقت علي
الوطنية، مجيع اجلوانب التربوية (اللغويــة 
والعلميـة واالجتماعيـة واجلماليــة) 
ــاهج جديـدة (أعدـا  جتسدها من
ـها  اموعات املتخصصة وصادقت علي

اللجنة الوطنية للمناهج)،  وهي : 
 

أ. املواد اللغوية : 
1. منهاج اللغة العربية. 

2. منهاج اللغة األمازيغية. 

ــة  3. منـهاج اللغ

الفرنسية.  
4. منهاج اللغة اإلجنليزية.  

            
ب. املواد االجتماعية : 

5. منهاج التربية اإلسالمية.  

6. منهاج التربية املدنية. 

7. منهاج التاريخ. 

8. منهاج اجلغرافيا. 
 

ج. املواد العلمية : 
9. منهاج الرياضيات.  

10. منهاج علوم الطبيعة واحلياة. 

11. منهاج العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا.  

د. التربية اجلمالية : 
12. منهاج التربية املوسيقية  

13. منهاج التربية التشكيلية 

14. منهاج التربية البدنية والرياضية  

 
2.1 إدراج الترميز العاملي واملصطلحات 
ــاملي  العلمية : إن استعمال الترميز الع
ـط  يف املواد العلمية ملرحلة التعليم املتوس
يبقى مرتكزا أساسا على مواصلة تعويد 
ـة  التالميذ على كتابة العمليات الرياضي
ـوز  من اليسار إىل اليمني، واستعمال الرم
العاملية لوحدات القيــاس بأنواعـها 
ــح العلمـي   املختلفة وإدراج املصطل
ـوز  باللغة األجنبية، مع إبقاء كتابة الرم

ــني العلميـة باللغـة    والصيغ والقوان
ــة االنتقاليـة  العربية ترافقها يف املرحل
ـات  وذلك طبقا لإلجراءات والتوضيح
ــم 88/و.ت.و  الواردة يف املنشور رق
/أ.ع بتاريخ 10 سبتمرب 2003 املتعلــق 
ـات  باستعمال الترميز العاملي واملصطلح

العلمية. 
 

2. استعمال الزمن البيداغوجي  

 
1.2. التوقيت األسبوعي : إن التوقيت 

ـة  األسبوعي املخصص لتالميذ السنة الثاني
متـوسط هو مثــان وعشـرون (28) 
ساعة، تضاف إليها ثالث (3) ساعات 
للتالميذ الراغبــني يف تعلـم اللغـة 
ـة  األمازيغية، وزعت على املواد التعليمي
ـة  املقررة وفق مبادئ تربوية وبيداغوجي
حتقق االنسجام والتكــامل والتـوازن 
بينها، وحسب ما يتطلبه الفعل التربوي  

يف كل مادة.  
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جدول توقيت السنتني األوىل والثانية من التعليم املتوسط 
 

السنة الثانية  السنة األوىل  املواد 
 5  5 اللغة العربية 
 3  3 اللغة الفرنسية 
 3  3 اللغة اإلجنليزية 
 5  5 الرياضيات 

 (*) 2  (*) 2 العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا 
 (*) 2  (*) 2 علوم الطبيعة واحلياة 

 1  1 التربية اإلسالمية 
 1  1 التربية املدنية 
 1  1 التاريخ 
 1  1 اجلغرافيا 
 1  1 التربية املوسيقية 
 1  1 التربية التشكيلية 
 2  2 التربية البدنية والرياضية 
 3  3 اللغة األمازيغية 

 3 + 28  3 + 28 اموع 
 

ــاة  * توقيت مادة علوم الطبيعة واحلي
ومادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا : 

 
يوزع توقيت هاتني املادتني إىل حصتني : 

 
ــا سـاعة واحـدة يف  حصة مد .
األسبوع لكل نصف فــوج ختصـص 

لألعمال التطبيقية أو املخربية. 
ــص  . حصة مدا ساعة واحدة ختص
ــة مـع  لألعمال التركيبية والتلخيصي

كامل الفوج.  
 

ــائض يف أسـاتذة  ويف حالة وجود ف
املادتني نتيجة ختفيــض يف حجمـهما 
ـدة،  الساعي األسبوعي يف املناهج اجلدي

يوزع توقيتهما كما يلي : 

 
ــان  . حصة واحدة مدا ساعتان اثنت
ــوج  (02) يف األسبوع لكل نصف ف
ختصص لألعمال التطبيقية أو املخربية. 
ــدة أو مشـروع  . ويف اية كل وح
ختصص إحدى احلصتــني ألعمـال 

تلخيصية للقسم كله. 
 

وبذلك يصبح توقيت األســتاذ أربـع 
(04) ساعات أسبوعيا. 

 
ــت  2.2. مبـادئ اسـتعمال التوقي

ــس املبـادئ  األسبوعي : تراعى نف
الواردة يف املنشور املشار إليه أعــاله 

املتضمـن تنصيـب الســـنة األوىل   
متوسط وهي : 
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. األخذ يف احلسبان طاقــات املتعلـم 
وقدراته على التركيز، 

. ختصيص الفترات الصباحية للتعلمات 
والفترات املسـائية للدعـم وتثبيـت 

املكتسبات وللتقومي التكويين، 
ــي  . عدم جتاوز احلجم الساعي اليوم
ست (6) ساعات ســواء للتلميـذ أو 

األستاذ، 
. توزيع احلجم الساعي اإلمجايل علـى 
ــذي خيـدم  أيام األسبوع بالشكل ال

مصلحة التلميذ أساسا. 
 

3.2. توزيع السنة الدراسية : جيب أن 

حيرص مديرو املؤسسات التعليمية على 
ــي للسـنة  استعمال الزمن البيداغوج
ـي إىل  الدراسية من بداية انطالقها الرمس
ــدر اإلمكـان   ايتها بصفة حمكمة ق

وذلك بالسهر على : 
 

ــذ  . أن تنطلق الدروس بصفة فعلية من
األسبوع األول من السنة الدراسية، 

ــاع،  . أن تتواصل الدروس دون انقط
ــيت  حىت خالل االختبارات الفصلية ال
ــها  خيصص هلا وقت ضروري إلجرائ

فقط، 
. أن تنظم اجتماعات جمالس األقســام 
ـىت  خارج أوقات الدروس وأن تفع◌َ ل ح

تكون أكثر جناعة.  
 

وسيوضح منشور الحق التدابري املتخذة 
يف شأن استعمال الزمن البيداغوجي. 

 
 

3 املعاجلة التربوية واالستدراك 
 

ــن  ختصص ساعة واحدة لكل أستاذ م
ــية  أساتذة اللغة العربية واللغة الفرنس
ـة  والرياضيات تقدم فيها أنشطة عالجي
للتالميذ الذين يظهرون عجزا جزئيا يف 
ـز  املادة، وذلك بعد حتديد مواطن العج
ــة  وأسبابه. تتبع يف إجناز نشاط املعاجل
ـراءات  التربوية واالستدراك نفس اإلج
ــة الـواردة يف  التنظيمية والبيداغوجي
ـؤرخ  املنشور رقم 884/و.ت.و/أ.ع امل

يف 10 سبتمرب 2003. 
 

4. األنشطة الالصفية  
 

ـت  هي أنشطة تعليمية تنجز خارج التوقي
الرمسي للمواد التعليمية، وهي ترمي إىل 
ــالواقع  تنمية كفاءات املتعلم وربطها ب
ـف  وباحمليط من خالل تدربه على توظي
معارفه ومكتسباته يف االستكشــاف 
ــائق مـن  والبحث والتقصي عن احلق
مصادرها تدعيما ملا يتعلمه يف القســم 

ــال بيداغوجيـة مـن     ويف إجناز أعم
جهة وتنمية مواهبه يف جمال معني مــن 

جهة أخرى. 
 

ــة  وميكن أن تشمل األنشطة الالصفي
ــية  على سبيل املثال فتح أندية مدرس
ــاضي أو  ذات طابع أديب أو فين أو ري

علمي وتكنولوجي. 
 

ــور الحـق التدابـري  وسيوضح منش
التنظيمية إلجناز األنشطة الالصفية. 
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5 الوسائل التعليمية  
 

ــيلة  1.5. وثيقة املنهاج : وهي الوس

ـي  الرمسية للعمل التربوي واملرجع األساس
الذي يستند إليه األستاذ يف أداء مهامه. 

 
ـق  2.5. الوثيقة املرافقة للمنهاج : تراف

ــدم فيـها  كل منهاج وثيقة تربوية تق
ــى  األسس البيداغوجية اليت بنيت عل
ـك  أساسها املناهج واملسعى املعتمد يف ذل
وتسهل مقروئيته، وتعترب مرجعا إضافيا 
بعد املنهاج يسترشد ا األســتاذ مبـا 
تتضمنه من شروح وتوضيحات حول : 

 
. بعض مفاهيم املنهاج و مبادئه مبــا 
تقدمه أمثلة عملية عــن الكفـاءات 
واألهداف التعلمية واملضامني املعرفيــة 

املناسبة، 
 

ـاول  . بعض املعامل اليت تساعده على تن
املنهاج وتطبيقه وتنظيــم األنشـطة 

واقتراح وضعيات تعليمية / تعلمية. 
 

ــامل الـيت  كما تقترح عليه بعض املع
ــط العمـل  تساعده على إعداد خط
ـم  وتزوده باألدوات اليت متكنه من تقيي

أداء املتعلم. 
 

ــخ  تستفيد كل مؤسسة بعدد من نس
املناهج والوثائق املرافقة هلــا، توضـع 
حتت تصرف األساتذة وتبقى ملكــا 

للمؤسسة. 
 

3.5. الكتاب املدرسي : 
 

ـط  إن الكتب املقررة للسنة الثانية متوس
هي : 

 
. كتاب اللغة العربية، 

. كتاب اللغة األمازيغية، 
. كتاب اللغة الفرنسية، 
. كتاب اللغة اإلجنليزية، 

. كتاب الرياضيات، 
. كتاب علوم الطبيعة واحلياة، 

. كتاب العلوم الفيزيائية والتكنولوجية، 
. كتاب التربية اإلسالمية، 

. كتاب التربية املدنية، 
. كتاب التاريخ، 

. كتاب اجلغرافيا. 
 

4.5. دليل الكتاب : يرفق كل كتاب 

ــة  من هذه الكتب بدليل يوضح كيفي
استعماله وأساليب استغالله. 

 
ـي  5.5. التوثيق العلمي والتربوي : ينبغ
ــه  على األستاذ أن يهتم به ويطلع علي
ــه  كلما أتيحت له الفرصة ويستعني ب

لتحسني أدائه التربوي. 
 

6.5. الوسائل اجلماعية : مت إعــداد 

شريط مسعي يتضمن جمموعــة مـن 
األناشيد املدرسية املقــررة وتوزيعـها 

اإليقاعي. 
 

ــة واجلماعيـة  7.5. الوسائل الفردي

ــادة إىل  األخرى : وهي ختتلف من م
أخرى وذلك حسب ما يتطلبه تطبيـق 
املنهاج و الوضعيات الـيت يقترحهـا  
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األستاذ، وهذه الوسائل مألوفة ومتوفرة 
ــل عليـها  يف احمليط ميكن أن يتحص
األستاذ والتلميذ وهي وسائل بســيطة 
وفعالة إذا أحسن اختيارها واستعماهلا. 

 
6. تنظيم التعليم وتفعيله  

 
إن تطبيق املناهج اجلديدة وتفعيل األداء 
التعليمي يتطلب مجلة من املسـتلزمات 
ــة  واإلجراءات تعد ضرورية للممارس
التربوية وحتدد عالقات جديدة بــني 
ــة وأدوار  املتعاملني يف املؤسسة التربوي

جديدة هلم. 
 

وفيما يلي أهم هذه املستلزمات : 
 

ــة  1.6. التقومي التربوي : إن منهجي

ــدة  التناول اليت تقترحها املناهج اجلدي
ــم فرصـة أكـرب  واليت تعطي للمتعل
ملمارسة التعلم، تســتلزم تكييــفا 
ألساليب التقومي ليصبح جزء من الفعل 

التربوي ومرافقا له. 
 

وقد تناولت املناهج والوثائق املرافقة هلا 
ــومي، واقـترحت  بعض وظائف التق
أساليب وأدوات تساعد األستاذ علـى 
ــيحدد منشـور الحـق  إجنازه، وس
ــم أداء  إجراءات عملية عن كيفية تقيي

املتعلمني وحتصيلهم.  
 

ــني  2.6. التنسيق بني األساتذة : يتع

ـالس  تنظيم جلسات جمالس التعليم وجم
ــت  األقسام بصفة دورية ومنتظمة حت
ـهاج  إشراف مدير املؤسسة لتدارس املن
ــد وختطيـط  واملسعى التربوي املعتم

ـا  التدرج وتكييفه باستمرار بناء على م
تظهره نتائج التقومي بأنواعه، وحسـب 
ــذ يف تعلمـام،  درجة تقدم التالمي
ــة يف  والتنسيق بني النشاطات التعلمي
ـة  كامل املواد املسطرة  لتحقيق التكاملي
ــتعرضة   بينها والتكفل بالكفاءات املس

اليت تساهم مجلة من املواد يف تنميتها. 
 

ــط :  3.6. تالميذ السنة الثانية متوس

يسجل يف السنة الثانية متوسط التالميذ 
الذين ينتقلون من السنة األوىل متوسط 
ــة  والتالميذ الذين يعيدون السنة الثامن
ــن  أساسي، وهم فئة التالميذ الذين ل
ـال  تسمح – فعال - إمكانيام باالنتق
إىل مستوى السنة التاســعة  ومتابعـة 

دراستهم به. 
 

ـات :  4.6. التنظيم التربوي للمؤسس

يتوقع، عند تنصيــب السـنة الثانيـة 
متوسط، وجود فائض يف أساتذة علوم 
ــاة وأسـاتذة العلـوم  الطبيعة واحلي
الفيزيائية والتكنولوجيا وأساتذة اللغات 

األجنبية. 
 

وعليه، ينبغي استغالل هذا الفــائض 
ــاديت  باللجوء إىل تفويج األقسام يف م
ـة  علوم الطبيعة واحلياة والعلوم الفيزيائي
ــل،  والتكنولوجيا كما هو مبني من قب
وبإضافة حصص تدعيمية يف مــاديت 
ــم  اللغة الفرنسية واللغة اإلجنليزية، ويت
ــة  هـذا حسـب ظـروف املؤسس
وإمكانياا، مع العلم أن هذا اإلجــراء 

ــية         مؤقـت خيـص السـنة الدراس
 .2005 / 2004
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5.6. تكوين األســاتذة : إن تطبيـق 

ــة  املناهج اجلديدة بصفة فعالة وناجع
يتطلب حتما إعدادا جيــدا وحتضـريا 
مالئما لألســاتذة وتكوينـهم علـى 
ـن  املستجدات يف املناهج وما تتطلبها م

تكييف ملمارسام وأدوارهم. 
 

ــاتذة  وقد مت وضع خطة لتكوين األس
ـدة يف  ومرافقتهم يف تنفيذ املناهج اجلدي
ــة حتـت  أيام دراسية وندوات تربوي
ــن آخريـن  إشراف املفتشني ومؤطري
ذوي الكفاءة. ختصص هذه اللقــاءات 
ــاهج والوسـائل  لشرح وتوضيح املن

ومستجداا التربوية. 
 

ــع  وعليه ينبغي أن يشمل التكوين مجي
أساتذة التعليم املتوسط مع التركيز علــى 
أساتذة السنة الثانيــة والسـنة األوىل، 
ومتابعتهم طوال السنة الدراسية، وعلى 
ــق اخلطـة  املفتشني السهر على تطبي

التكوينية املقررة ومتابعة تنفيذها. 
 

6.6. إعـالم و تكويـن مديــري 

مؤسسات التعليم املتوسط : إن تطبيق 
ــهود  املناهج اجلديدة يتطلب تظافر ج
ــر  كل املتعاملني يف املؤسسة، وللمدي
ــعي  مسؤوليته يف متابعة تنفيذها والس
ــة  إىل توفري الشروط املادية والتنظيمي

املالئمة لذلك. 
 

ــرفني  وعليه، جيب على املفتشني املش
ــة  عليهم أن يقوموا بتنظيم أيام إعالمي
ـؤوليتهم  ودراسية يف فائدم حول مس
ــق املنـاهج  على اإلشراف على تطبي
وعلى التسيري اجليد واملرن ملؤسســام 

ــة  وعلى تفعيل العالقة التفاعلية املتبادل
بني األساتذة والطاقم اإلداري واألولياء 
والشركاء يف احمليط وتوفري الظروف املثلى 
للعمل، وهم ملزمون بذلك وبالنتــائج 

اإلجيابية للفعل التربوي ومردوديته. 
 

7.6. التبليغ واملتابعة : ينبغي أن توزع 

ــنتني األوىل  كل املناشري اخلاصة بالس
ـات  والثانية متوسط على كامل املؤسس
ـع  اإلكمالية وأساتذة التعليم املتوسط م
ــرص  السهر على شرح مضموا واحل

على العمل ا.  
 

ــة  وحىت نضمن لتطبيق املناهج النجاع
ـني  الكاملة، أدعو كل األساتذة واملفتش
ــهم بشـأا وتقـدمي  إىل إبداء آرائ
ــق  استفسارام وانشغاالم عن طري
ــها  اخللية الوالئية للمتابعة اليت حتوصل
وترسلها بدورها إىل املصــاحل املركزيـة 

املعنية. 
 

ويف األخري، أحل على ضــرورة جتنيـد 
ـة  وتفعيل أدوار كل املتعاملني مع املؤسس
ـق  التربوية، وعلى توزيع وإيصال التوثي
ــاهج  ووثـائق  املعد من مناشري ومن
مرافقة وكتب مدرسية  إىل املؤسسات 
ــة  التعليمية واملشرفني على تنفيذ اخلط
ــن  التكوينية واملتابعة امليدانية، وهذا م
أجل توفري الظروف املالئمــة لوضـع 
اإلجراءات موضع التنفيذ بغرض حتقيق 

األهداف املنتظرة. 
 

اجلزائر يف 19 ماي 2004 
األمني العام لوزارة التربية الوطنية 

عبد الكرمي تبون 
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