
 1 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
    

 وزارة التربية الوطنية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

النشرة الرمسية 
 للتربيـة الوطنيـة 

 
 

. رزنامة االمتحانات واملسابقات املهنية واملدرسية لسنة 2005. 
. امتحان اية مرحلة التعليم االبتدائي. 

. رزنامة العطل املدرسية للسنة الدراسية 2004 / 2005. 
. أعضاء اللجان املكلفة ببناء اختبار املكتسبات الدراسية يف املواد األساسية  

  للسنة الثانية ابتدائي والسنة الثانية متوسط. 
 
 
 
 
 
 
 
 

العدد : 487                                                               مارس 2005 
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الفهـرس 
 

مراسيم  
 

مرسوم رئاسي مؤرخ يف 17 ذي القعدة عام 1425، املوافق 29 ديســمرب سـنة 
2004، يتضمن إاء مهام رئيس ديوان وزير التربية الوطنية. 

(ج ر ع 15 م يف 2005.02.27 ص.23) 
 

مرسوم رئاسي مؤرخ يف 17 ذي القعدة عام 1425، املوافق 29 ديســمرب سـنة 
2004، يتضمن تعيني األمني العام لوزارة التربية الوطنية. 

(ج ر ع 15 م يف 2005.02.27 ص.24) 
 

قرارات ومقرارات  
 

ــم 36  قرار وزاري رقم 42 املؤرخ يف 24 فيفري 2005، يعدل القرار الوزاري رق
املؤرخ يف 06 ديسمرب 2004 املتضمن رزنامة االمتحانــات واملسـابقات املهنيـة 

واملدرسية لسنة 2005. 
 

قرار مؤرخ يف 20 حمرم عام 1426 املوافق 01 مارس 2005، يعدل القرار رقــم 32 
ــل  املؤرخ يف 12 رمضان عام 1425 املوافق 27 أكتوبر 2004، احملدد لرزنامة العط

املدرسية للسنة الدراسية 2004 / 2005. 
 

ــة التعليـم  قرار مؤرخ يف 06 مارس 2005، يتضمن تأسيس امتحان اية مرحل
االبتدائي، و حتديد كيفيات تنظيمه ومنح شهادة النجاح فيه. 

 
ــة  مقرر رقم 09 املؤرخ يف 07 مارس 2005، يتضمن تركيبة أعضاء اللجنة املكلف

ببناء اختبار املكتسبات الدراسية يف مادة الرياضيات للسنة الثانية ابتدائي. 
 

مقرر رقم 10 املؤرخ يف 07 مارس 2005، يتضمن تعيني رئيس اللجنة املكلفة ببناء 
اختبار املكتسبات الدراسية يف مادة الرياضيات للسنة الثانية ابتدائي. 

 
ــة  مقرر رقم 11 املؤرخ يف 07 مارس 2005، يتضمن تركيبة أعضاء اللجنة املكلف

ببناء اختبار املكتسبات الدراسية يف مادة اللغة الفرنسية للسنة الثانية ابتدائي. 
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مقرر رقم 12 املؤرخ يف 07 مارس 2005، يتضمن تعيني رئيس اللجنة املكلفة ببناء 
اختبار املكتسبات الدراسية يف مادة اللغة الفرنسية للسنة الثانية ابتدائي. 

 
ــة  مقرر رقم 13 املؤرخ يف 07 مارس 2005، يتضمن تركيبة أعضاء اللجنة املكلف

ببناء اختبار املكتسبات الدراسية يف مادة اللغة العربية للسنة الثانية متوسط. 
 

مقرر رقم 14 املؤرخ يف 07 مارس 2005، يتضمن تعيني رئيس اللجنة املكلفة ببناء 
اختبار املكتسبات الدراسية يف مادة اللغة العربية للسنة الثانية متوسط 

 
ــة  مقرر رقم 15 املؤرخ يف 07 مارس 2005، يتضمن تركيبة أعضاء اللجنة املكلف

ببناء اختبار املكتسبات الدراسية يف مادة الرياضيات للسنة الثانية متوسط. 
 

مقرر  رقم 16 املؤرخ يف 07 مارس 2005، يتضمن تعيني رئيس اللجنــة املكلفـة 
ببناء اختبار املكتسبات الدراسية يف مادة الرياضيات للسنة الثانية متوسط. 

 
ــة  مقرر رقم 17 املؤرخ يف 07 مارس 2005، يتضمن تركيبة أعضاء اللجنة املكلف
ــاة للسـنة الثانيـة  ببناء اختبار املكتسبات الدراسية يف مادة علوم الطبيعية واحلي

متوسط. 
 

مقرر رقم 18 املؤرخ يف 07 مارس 2005، يتضمن تعيني رئيس اللجنة املكلفة ببناء 
اختبار املكتسبات الدراسية يف مادة علوم الطبيعية واحلياة للسنة الثانية متوسط. 

 
ــة  مقرر رقم 19 املؤرخ يف 07 مارس 2005، يتضمن تركيبة أعضاء اللجنة املكلف

ببناء اختبار املكتسبات الدراسية يف مادة اللغة الفرنسية للسنة الثانية متوسط 
 

مقرر رقم 20 املؤرخ يف 07 مارس 2005، يتضمن تعيني رئيس اللجنة املكلفة ببناء 
اختبار املكتسبات الدراسية يف مادة اللغة الفرنسية للسنة الثانية متوسط. 

 
ــة  مقرر رقم 21 املؤرخ يف 07 مارس 2005، يتضمن تركيبة أعضاء اللجنة املكلف

ببناء اختبار املكتسبات الدراسية يف مادة اللغة اإلجنليزية للسنة الثانية متوسط. 
 

مقرر رقم 22 املؤرخ يف 07 مارس 2005، يتضمن تعيني رئيس اللجنة املكلفة ببناء 
اختبار املكتسبات الدراسية يف مادة اللغة اإلجنليزية للسنة الثانية متوسط. 
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مقرر رقم 23 املؤرخ يف 07 مارس 2005 يتضمن تركيبة أعضاء اللجنــة املكلفـة 
ببناء اختبار املكتسبات الدراسية يف مادة اللغة العربية للسنة الثانية ابتدائي. 

 
ـاء  مقرر رقم 24 املؤرخ يف 07 مارس 2005 يتضمن تعيني رئيس اللجنة املكلفة ببن

اختبار املكتسبات الدراسية يف مادة اللغة العربية للسنة الثانية ابتدائي. 
 

ــق بـالقواعد األساسـية  تعليمة داخلية رقم 989 مؤرخة يف جانفي 2005 تتعل
واملبادئ العامة اليت  م عالقات العمل وحسن التنظيم وكذلك االنضباط. 

 
مناشيـر  

 
ـع  منشور رقم 05.1099 مؤرخ يف 01 مارس 2005 يتعلق بتعديل تاريخ عطلة الربي

 .2005 / 2004

 
ــوق املؤلـف  منشور رقم 05.115 مؤرخ يف 20 فيفري 2005 يتعلق حبماية حق

واحلقوق ااورة خبصوص الربجميات والتطبيقات املعلوماتية األخرى. 
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ـؤرخ يف 17 ذي  مرسوم رئاسي م

ـــق          القعـدة عـام 1425 املواف
ــن  29 ديسمرب سنة 2004، يتضم

ــوان وزيـر  إاء مهام رئيس دي
التربية الوطنية. 

 
ــي مـؤرخ يف     مبوجب مرسوم رئاس
17 ذي القعدة عــام 1425 املوافـق     

ــهام  29 ديسمرب سنة 2004 ، تنهى م

ــا  السيد بوبكر خالدي، بصفته رئيس
لديوان وزير التربية الوطنية لتكليفــه 

بوظيفة أخرى. 
 
 

 
ـؤرخ يف 17 ذي  مرسوم رئاسي م

ـــق          القعـدة عـام 1425 املواف
ــن  29 ديسمرب سنة 2004، يتضم

ـة  تعيني األمني العام لوزارة التربي
الوطنية. 

 
ــي مـؤرخ يف      مبوجب مرسوم رئاس
17 ذي القعدة عــام 1425 املوافـق     

ــني السـيد  29 ديسمرب سنة 2004 يع

ــا لـوزارة  بوبكر خالدي، أمينا عام
التربية الوطنية. 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

 
ــؤرخ يف    قرار وزاري رقم 42 امل

24 فيفري 2005، يعدل القــرار 

الـوزاري رقـم 36 املــؤرخ يف      
ـة  06 ديسمرب 2004 املتضمن رزنام

ــة  االمتحانات واملسابقات املهني
واملدرسية لسنة 2005. 

 
إن وزير التربية الوطنية، 

 
ــؤرخ يف  مبقتضى األمر رقم 35.76 امل
ـل  16 ربيع الثاين 1396  املوافق 16 أفري

1976 املتعلق بتنظيم التربية والتكوين، 

 
مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 265.94 
ــام 1415  املؤرخ يف 29 ربيع األول ع
املوافق 06 سبتمرب 1994، الذي حيــدد 

مهام وزير التربية الوطنية، 
 

ـم 94.89  مبقتضى املرسوم التنفيذي رق
املؤرخ يف 20 جـوان  1989 املعـدل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـين  واملتمم  املتضمن إنشاء الديوان الوط
لالمتحانات و املسابقات. 

 
مبقتضى القرار الوزاري رقم 36 املؤرخ 
ــة  يف 06 ديسمرب 2004 يتضمن رزنام
ــة  االمتحانـات واملسـابقات املهني

واملدرسية لسنة 2005. 
 

يقـرر  
 

ـــة  املـادة األوىل : تعـدل رزنام
ــة  االمتحانـات واملسـابقات املهني
ــراء  واملدرسية لسنة 2005 بإضافة إج
ــي  امتحان اية مرحلة التعليم االبتدائ
ملنطقة اجلنوب يوم األحــد 29 مـاي 
ــاء  2005، وملنطقة الشمال يوم األربع

22 جوان 2005. 

 
ـرة  املادة 02 : ينشر هذا القرار يف النش

الرمسية لوزارة التربية الوطنية. 
 

اجلزائر يف 24 فيفري 2005 
وزير التربية الوطنية 
بوبكر بن بوزيد 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

 
ـام 1426  قرار مؤرخ يف 20 حمرم ع
املوافق 01 مارس 2005، يعــدل 

القـرار رقـم 32 املـــؤرخ يف        
ــام 1425 املوافـق      12 رمضان ع

ــة  27 أكتوبر 2004، احملدد لرزنام

العطل املدرسية للسنة الدراسـية 
 .2005 / 2004

 
إن وزير التربية الوطنية، 

 
مبقتضى املرسوم رقم 120.63 املــؤرخ 
يف 18 أفريـل سـنة 1963 املتضمـن 
ـم  رزنامة العطل املدرسية واملعدل واملتم

ــؤرخ يف       باملرسـوم رقـم 98.64 امل
19 مارس سنة 1964، 

 
مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 265.94 
ــام 1415  املؤرخ يف 09 ربيع األول ع
ــنة 1994 احملـدد  املوافق 6 سبتمرب س

صالحيات وزير التربية الوطنية،  
 

ــر  مبقتضى القرار الصادر يف 15 أكتوب
ــيم الـتراب  سنة 1989 املتضمن تقس
الوطين إىل مناطق جغرافيــة يف جمـال 

العطل املدرسية، 
 
 
 
 
 
 

ــان  مبقتضى القرار املؤرخ يف 12 رمض
ــر 2004،  عام 1425 املوافق 27 أكتوب
ــنة  احملدد لرزنامة العطل املدرسية للس

الدراسية 2004 / 2005. 
 

يقرر ما يلي 
 

املادة األوىل : تعدل املادة األوىل مــن 
القرار املــؤرخ يف 12 رمضـان 1425 
املوافق 27 أكتوبر 2004 املشار إليــه 

أعاله كالتايل : 
 

عطلة الربيع  
 

ــن يـوم اخلميـس       مجيع املناطق : م
24  مارس 2005 مساء إىل يوم السبت 

09 أفريل 2005 صباحا. 

 
عطلة الصيف 

 
ــوم  املنطقتان الثانية و الثالثة : من ي

اخلميس 16 جوان 2005 مساء. 
 

ـرة  املادة 02 : ينشر هذا القرار يف النش
الرمسية لوزارة التربية الوطنية. 

 
اجلزائر يف 01 مارس 2005 

وزير التربية الوطنية 
بو بكر بن بوزيد 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

 
ــارس 2005               قرار مؤرخ يف 06 م

ــان ايـة  يتضمن تأسيس امتح
مرحلة التعليم االبتدائي، و حتديد 
كيفيات تنظيمه ومنـح شـهادة 

النجاح فيه. 
 

إن وزير التربية الوطنية، 
 

مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 265.94 
ـن  املؤرخ يف 06 سبتمرب 1994، املتضم

صالحيات وزير التربية الوطنية، 
 

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 76.04 
املؤرخ يف 24 مارس 2004، الذي حيدد 
شروط إنشاء مؤسسات التربية والتعليم 

اخلاصة و فتحها و مراقبتها، 
 

ـس  وبناء على القرارات اليت اختذها جمل
ــل 2002  الـوزراء يف يـوم 30 أفري

واملتعلقة بإصالح املنظومة التربوية. 
 

يقرر ما يلي 
 

ــرار إىل  املادة األوىل : يهدف هذا الق
تأسيس امتحان اية مرحلة التعليــم 
ــات تنظيمـه  االبتدائي، وحتديد كيفي

ومنح شهادة النجاح فيه. 
 
 

املادة 02 : يهدف االمتحان املذكــور 
إىل : 

 
ـذ يف  . تقييم حصيلة مكتسبات التالمي
اية مرحلة التعليم االبتدائي يف املــواد 
اليت تعترب أدوات الكتســاب املعرفـة 
واليت تشكلها اللغة العربية والرياضيات 

واللغة األجنبية األوىل. 
. تقدير اجلهد املبذول من طرف التالميذ 
لتشجيعهم على املزيــد مـن العمـل 

والتنافس  لتحقيق النجاح الدراسي. 
 

ـة   املادة 03 : جيري امتحان اية مرحل
ــابع  التعليم االبتدائي، الذي يأخذ الط
الوطـين يف دورة للشــمال و دورة 
ــر  للجنوب، حيدد تارخيهما سنويا وزي

التربية الوطنية. 
 

ــم دورة  املـادة 04 : ميكـن أن تنظ
ـوا  استدراكية لفئة التالميذ الذين حتصل
على معدالت يتم حتديدها يف منشــور 
الحق، كما يشارك يف هذه الــدورة 
كل تلميذ مل يتمكن من املشــاركة يف 

الدورة األوىل لسبب موضوعي. 
 

ــة يف  املادة 05 : يشارك بصفة إلزامي
ــته يف  االمتحان كل تلميذ يتابع دراس
القسم النهائي ملرحلة التعليم االبتدائي. 

 
املادة 06 : يلزم التالميذ الذين يزاولون 
الدراسة يف مؤسسات التربية والتعليـم 
ــان  اخلاصـة باملشـاركة يف االمتح

املذكور.  
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ــاء املؤسسـات  املادة 07 : يعد رؤس
التعليمية العامة و اخلاصــة القائمـة 
ــان  اإلمسية للتالميذ املترشحني لالمتح

ويوقعون عليها. 
 

ــان علـى  املادة 08 : حيتوى االمتح
اختبارات كتابيــة يف اللغـة العربيـة 

والرياضيات واللغة األجنبية األوىل. 
 

املادة 09 : حتدد طبيعة االختبــارات 
ــق  ومدا و معامالا يف امللحق املرف

ذا القرار. 
 

املادة 10 : ختضع نتائج االمتحــان إىل 
مداوالت جلنة تتكون من : 

 
ـش  . رئيس مركز التصحيح، يعينه مفت
ـن  أكادميية اجلزائر أو مدير(ة) التربية م
بني مفتشي التربية و التعليم األساسي. 
ــح، يعينـهم  . رؤساء جلان التصحي
ــر أو مديـر(ة)  مفتش أكادميية اجلزائ
ـم  التربية من بني مفتشي التربية و التعلي
األساسي أو مديري املدارس االبتدائية. 

. مصحح عن كل مادة. 
 

املادة 11 : تتمتع جلنــة املـداوالت 
بالسيادة الكاملة، و ال يقبل أي طعــن 

يف القرارات اليت تتخذها. 
 

ــان،  املادة 12 : يعد ناجحا يف االمتح
ومقبوال بصفة تلقائية يف السـنة األوىل 
متوسط ، كل تلميذ حتصل على معدل 

عام يساوي أو يفوق 5 من 10. 
 

ــهادة النجـاح يف  املادة 13 : متنح ش
االمتحان من طرف وزير التربية الوطنية. 

 
املادة 14 : يتم حساب معدل القبــول 
ــبة  يف السـنة األوىل متوسـط بالنس
ـدل  للتالميذ الذين مل يتحصلوا على مع
5 من 10 يف امتحان ايــة مرحلـة 
التعليم االبتدائي و فق إجراءات حيددها 

منشور تطبيقي الحق. 
 

ــد  املادة 15 : حتدد مناشري الحقة عن
احلاجة، تطبيق أحكام هذا القرار الذي 
ينشر يف النشرة الرمسية للتربية الوطنية. 

 
اجلزائر يف    فيفري 2005 

وزير التربية الوطنية 
بوبكر بن بوزيد 

 
 ����

 
امللحق 

 
1. اختبارات امتحان ايــة مرحلـة 

التعليم االبتدائي 
 

اللغة العربية  
 

ــة  من خالل نص يتناول وضعية واقعي
ــى التالميـذ  وذات داللة، تقترح عل

مخس نشاطات تتعلق بـ: 
 

1. شرح مفردتني مستخرجتني مــن 

النص و استعماهلما يف مجلتني مفيدتني، 
نقطتني (2). 
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2. حتويل مجلة مستخرجة من النــص، 

نقطة و نصف (1,5). 
 

ــات أو مجلـة  3. إعراب ثالث كلم

ــف  مستخرجة من النص، نقطة ونص
 .(1,5)

 
ــات أو مجلـة  4. تشكيل ثالث كلم

خمتارة من النــص، نقطـة و نصـف 
 .(1,5)

 
ــن 6 إىل 8 أسـطر،  5. حترير فقرة م

ـة  يتناول التلميذ فيها وضعية ذات دالل
ــها  و هلا عالقة بفحوى النص، يربز في
ــى توظيـف  فهمه للنص و قدرته عل
ـاط  وإدماج مكتسباته اللغوية، ثالث نق

و نصف (3,5). 
 

املدة : ساعة ونصف، املعامل 2. 
 

الرياضيات 
 

يقترح على التالميذ : 
 

1. مترينان (2) منفصالن، (5 نقاط). 

 
ـة  2. مسألة تتضمن أربعة أسئلة، الثالث

األوىل منها منفصلــة عـن بعضـها، 
ــئلة  والسؤال الرابع مرتبط بأحد األس

الثالثة األوىل (5 نقاط). 
 

املدة : ساعة و نصف، املعامل 2. 
 
 

اللغة األجنبية األوىل    
 

ــص واقعـي بسـيط،         انطالقا من ن
ــة  ال يتعدى 10 أسطر، يتناول وضعي
ألفها التالميذ، يقترح عليهم ستة أسئلة 

وحترير فقرة : 
 

ــول فـهم النـص       1. ثالثة أسئلة ح

(3 نقاط). 
 

ــة    2. ثالثة أسئلة حول استعمال اللغ

(3 نقاط). 
 

3. حترير فقرة ال تتجاوز 4 أسطر انطالقا 
من فكرتني على االختيار (4 نقاط).  

 
املدة : ساعة، املعامل 1. 

 
ـي   امتحان اية مرحلة التعليم االبتدائ

- خصائصه -  
 

امتحان وطين ينظم يف دورتني :  
- الشمال و اجلنوب 

 

. يكتسي طابعا إلزاميا. 
. يقتصر على اللغات األساسية : 

اللغة العربية 
الرياضيات 

اللغة األجنبية األوىل 
 

ـنة  . ميكن من االنتقال التلقائي إىل الس
األوىل متوسط. 

. يتوج بشهادة جناح. 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

مديرية التقومي و التوجيه و االتصال 
 

مقرر رقم 09 املؤرخ يف 07 مارس 
ــة أعضـاء  2005 يتضمن تركيب

ــة ببنـاء اختبـار  اللجنة املكلف
ــية يف مـادة  املكتسبات الدراس
الرياضيات للسنة الثانية ابتدائي. 

 
مبقتضى املرسوم رقم 265.94 املــؤرخ 
ــد  يف 06 سبتمرب 1994، املتضمن حتدي

صالحيات وزير التربية الوطنية، 
 

مبقتضى املرسوم رقم 266.94 املــؤرخ 
ــم  يف 06 سبتمرب 1994، املتضمن تنظي
ـــة  اإلدارة املركزيـة يف وزارة التربي

الوطنية، 
 

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

للمناهج، 
 

يقرر ما يلي  
 

ــاء  املادة األوىل : تنشأ جلنة مكلفة ببن
ــادة  اختبار املكتسبات الدراسية يف م
الرياضيات للسنة الثانيــة ابتدائـي، 

تتكون من األعضاء التالية : 
 

ــل، مفتـش  . السيد حبيب بن لكح
ــم األساسـي ملـادة  التربية و التعلي

الرياضيات رئيسا، 

ـه  . السيد ميلود وهاب، مفتش التوجي
املدرسي واملهين عضوا، 

. السيد إبراهيم خداري، مفتش التربية 
ــي للطوريـن 1 و 2  والتعليم األساس

عضوا، 
ـة  . السيد حممد معزوزي، مفتش التربي
ــي للطوريـن 1 و 2  والتعليم األساس

عضوا، 
ـتاذ  . السيد جميد طالب بن خلوف، أس

التعليم األساسي عضوا، 
ــم  . السيد أمحد بوعالم، أستاذ التعلي

األساسي عضوا، 
. السيدة كرمية أعرايب، معلمة عضوا. 

 
ــت  املادة 02 : توضع هذه اللجنة حت
ــة لواليـة  مسؤولية السيد مدير التربي

سعيدة. 
 

املادة 03 : تعمل اللجنة مبقر مركــز 
ـى  التوجيه سعيدة أو بأي مقر يتوفر عل
الشروط الكفيلة يضمن السري العـادي 

و الطبيعي ألعماهلا. 
 

املادة 04 : يوفر السيد مدير التربيــة 
ــاح  للوالية كل الشروط الكفيلة إلجن

أعمال اللجنة يف اآلجال احملددة هلا. 
 

ـرة  املادة 05 : ينشر هذا املقرر يف النش
الرمسية للتربية. 

 
اجلزائر يف 07 مارس 2005 
عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقومي و التوجيه و االتصال 
عباسي براهيم 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

مديرية التقومي و التوجيه و االتصال 
 

مقرر رقم 10 املؤرخ يف 07 مارس 
ـة  2005 يتضمن تعيني رئيس اللجن

ــبات  املكلفة ببناء اختبار املكتس
الدراسية يف مــادة الرياضيـات 

للسنة الثانية ابتدائي. 
 

إن وزير التربية الوطنية، 
 

مبقتضى املرسوم رقم 265.94 املــؤرخ 
ــد  يف 06 سبتمرب 1994، املتضمن حتدي

صالحيات وزير التربية الوطنية، 
 

مبقتضى املرسوم رقم 266.94 املــؤرخ 
ــم  يف 06 سبتمرب 1994، املتضمن تنظي
ـــة  اإلدارة املركزيـة يف وزارة التربي

الوطنية، 
 

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

للمناهج، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــم 09 املـؤرخ يف     مبقتضى املقرر رق
07 مارس 2005 املتضمن تركيبة جلنـة 

ــادة  اختبار املكتسبات الدراسية يف م
الريضيات للسنة الثانية ابتدائي، 

 
يقرر ما يلي  

 
ــن  املادة األوىل : يعني السيد حبيب ب
لكحل، مفتــش التربيـة والتعليـم 
ــاء  األساسي كرئيس للجنة املكلفة ببن
ــادة  اختبار املكتسبات الدراسية يف م

الرياضيات للسنة الثانية ابتدائي. 
 

ــن  املادة 02 : يكلف السيد حبيب ب
ــل اللجنـة  لكحل بوضع برنامج عم

ــم 09 املـؤرخ يف     املنشأة مبوجب رق
ـيد  07 مارس 2005 وفقا لتعليمات الس

مدير التقومي والتوجيه واالتصال. 
 

ـرة  املادة 03 : ينشر هذا املقرر يف النش
الرمسية للتربية. 

 
اجلزائر يف 07 مارس 2005 
عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقومي و التوجيه و االتصال 
عباسي براهيم 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

مديرية التقومي و التوجيه و االتصال 
 

مقرر رقم 11 املؤرخ يف 07 مارس 
ــة أعضـاء  2005 يتضمن تركيب

ــة ببنـاء اختبـار  اللجنة املكلف
ــية يف مـادة  املكتسبات الدراس
ــنة الثانيـة  اللغة الفرنسية للس

ابتدائي. 
 

إن وزير التربية الوطنية، 
 

مبقتضى املرسوم رقم 265.94 املــؤرخ 
ــد  يف 06 سبتمرب 1994، املتضمن حتدي

صالحيات وزير التربية الوطنية، 
 

مبقتضى املرسوم رقم 266.94 املــؤرخ 
ــم  يف 06 سبتمرب 1994، املتضمن تنظي
ـــة  اإلدارة املركزيـة يف وزارة التربي

الوطنية، 
 

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

للمناهج، 
 

يقرر ما يلي 
  

ــاء  املادة األوىل : تنشأ جلنة مكلفة ببن
ــادة  اختبار املكتسبات الدراسية يف م
ــي،  اللغة الفرنسية للسنة الثانية ابتدائ

تتكون من األعضاء التالية : 
 

ـة  . السيدة فاطمة بومعزة، مفتشة التربي
والتعليم األساسي ملادة اللغة الفرنسـية 

رئيسا، 
ــاين، مديـر  . السيد عبد الوهاب تب

التوجيه املدرسي و املهين عضوا، 
. اآلنسة حورية بوروبة، أستاذة التعليم 

األساسي عضوا، 
. السيدة إحسان شرقي، أستاذة التعليم 

األساسي عضوا، 
ــتاذ التعليـم  . السيد نذير قريد، أس

األساسي عضوا، 
. السيد امساعني مباركي، أستاذ التعليم 

األساسي عضوا، 
. السيد علي مسيخ، أســتاذ التعليـم 

األساسي عضوا. 
 

ــت  املادة 02 : توضع هذه اللجنة حت
ــة لواليـة  مسؤولية السيد مدير التربي

قسنطينة. 
 

املادة 03 : تعمل اللجنة مبقر مــركز 
ـأي  التوجيه الكدية لوالية قسنطينة أو ب
مقر يتوفر على الشروط الكفيلة يضمن 

السري العادي و الطبيعي ألعماهلا. 
 

املادة 04 : يوفر السيد مدير التربيــة 
ــاح  للوالية كل الشروط الكفيلة إلجن

أعمال اللجنة يف اآلجال احملددة هلا. 
 

ـرة  املادة 05 : ينشر هذا املقرر يف النش
الرمسية للتربية. 

 
اجلزائر يف 07 مارس 2005 
عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقومي و التوجيه و االتصال 
عباسي براهيم 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

مديرية التقومي و التوجيه و االتصال 
 

مقرر رقم 12 املؤرخ يف 07 مارس 
ـة  2005 يتضمن تعيني رئيس اللجن

ــبات  املكلفة ببناء اختبار املكتس
ـية  الدراسية يف مادة اللغة الفرنس

للسنة الثانية ابتدائي. 
 

إن وزير التربية الوطنية، 
 

مبقتضى املرسوم رقم 265.94 املــؤرخ 
ــد  يف 06 سبتمرب 1994، املتضمن حتدي

صالحيات وزير التربية الوطنية، 
 

مبقتضى املرسوم رقم 266.94 املــؤرخ 
ــم  يف 06 سبتمرب 1994، املتضمن تنظي
ـــة  اإلدارة املركزيـة يف وزارة التربي

الوطنية، 
 

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

للمناهج، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــم 11 املـؤرخ يف     مبقتضى املقرر رق
07 مارس 2005 املتضمن تركيبة جلنـة 

ــادة  اختبار املكتسبات الدراسية يف م
اللغة الفرنسية للسنة الثانية ابتدائي، 

 
يقرر ما يلي  

 
ــيدة فاطمـة  املادة األوىل : تعني الس
ــة التربيـة والتعليـم  بومعزة، مفتش
ــاء  األساسي كرئيسة للجنة املكلفة ببن
ــادة  اختبار املكتسبات الدراسية يف م

اللغة الفرنسية للسنة الثانية ابتدائي. 
 

ــيدة فـاطمة  املادة 02 : تكلف الس
ــة  بومعزة، بوضع برنامج عمل اللجن
ــؤرخ  املنشأة مبوجب املقرر رقم 11 امل
يف 07 مارس 2005 وفقــا لتعليمـات 
السيد مدير التقومي والتوجيه واالتصال. 

 
ـرة  املادة 03 : ينشر هذا املقرر يف النش

الرمسية للتربية. 
 

اجلزائر يف 07 مارس 2005 
عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقومي و التوجيه و االتصال 
عباسي براهيم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

مديرية التقومي و التوجيه و االتصال 
 

مقرر رقم 13 املؤرخ يف 07 مارس 
ــة أعضـاء  2005 يتضمن تركيب

ــة ببنـاء اختبـار  اللجنة املكلف
ــية يف مـادة  املكتسبات الدراس
اللغة العربية للسنة الثانية متوسط 

 
مبقتضى املرسوم رقم 265.94 املــؤرخ 
ــد  يف 06 سبتمرب 1994، املتضمن حتدي

صالحيات وزير التربية الوطنية، 
 

مبقتضى املرسوم رقم 266.94 املــؤرخ 
ــم  يف 06 سبتمرب 1994، املتضمن تنظي
ـــة  اإلدارة املركزيـة يف وزارة التربي

الوطنية، 
 

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

للمناهج، 
 

يقرر ما يلي  
 

ــاء  املادة األوىل : تنشأ جلنة مكلفة ببن
ـــية يف  اختبار املكتسـبات الدراس
مادة اللـغة العربيـة للســنة الثانيـة 
متوسط، تتكون من األعضاء التالية : 

 
ـة  . السيد عبد اهللا خمناشة، مفتش التربي
ــة  و التعليم األساسي ملادة اللغة العربي

رئيسا، 

ــاين، مفتـش  . السيد عبد الوهاب تب
التوجيه املدرسي و املهين عضوا، 

ـة  . السيد احسن زغرور، مفتش التربي
و التعليم األساسي عضوا، 

. السيد مجال عياش، أستاذ التعليــم 
األساسي عضوا، 

ــم  . السيد احسن دماغ، أستاذ التعلي
األساسي عضوا، 

. السيد عاشور كريوش، أستاذ التعليم 
األساسي عضوا، 

ـم  . السيد حممد بومشاط، أستاذ التعلي
األساسي عضوا. 

 
ــت  املادة 02 : توضع هذه اللجنة حت
ــة لواليـة  مسؤولية السيد مدير التربي

قسنطينة. 
 

املادة 03 : تعمل اللجنة مبقر مركــز 
ـأي  التوجيه الكدية لوالية قسنطينة أو ب
مقر يتوفر على الشروط الكفيلة يضمن 

السري العادي والطبيعي ألعماهلا. 
 

املادة 04 : يوفر السيد مدير التربيــة 
ــاح  للوالية كل الشروط الكفيلة إلجن

أعمال اللجنة يف اآلجال احملددة هلا. 
 

ــرر يف  املادة اخلامسة : ينشر هذا املق
النشرة الرمسية للتربية. 

 
اجلزائر يف 07 مارس 2005 
عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقومي و التوجيه و االتصال 
عباسي براهيم 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

مديرية التقومي و التوجيه و االتصال 
 

مقرر رقم 14 املؤرخ يف 07 مارس 
ـة  2005 يتضمن تعيني رئيس اللجن

ــبات  املكلفة ببناء اختبار املكتس
ــة  الدراسية يف مادة اللغة العربي

للسنة الثانية متوسط. 
 

إن وزير التربية الوطنية، 
 

مبقتضى املرسوم رقم 265.94 املــؤرخ 
ــد  يف 06 سبتمرب 1994، املتضمن حتدي

صالحيات وزير التربية الوطنية، 
 

مبقتضى املرسوم رقم 266.94 املــؤرخ 
ــم  يف 06 سبتمرب 1994، املتضمن تنظي
ـــة  اإلدارة املركزيـة يف وزارة التربي

الوطنية، 
 

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

للمناهج، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــم 13 املـؤرخ يف      مبقتضى املقرر رق
07 مارس 2005 املتضمن تركيبة جلنـة 

ــادة  اختبار املكتسبات الدراسية يف م
اللغة العربية للسنة الثانية متوسط، 

 
يقرر ما يلي  

 
املادة األوىل : يعني الســيد عبـد اهللا 
خمناشة، مفتــش التربيـة والتعليـم 
ــاء  األساسي كرئيس للجنة املكلفة ببن
ــادة  اختبار املكتسبات الدراسية يف م

اللغة العربية للسنة الثانية متوسط. 
 

ــيد عبـد اهللا  املادة 02 : يكلف الس
ــل اللجنـة  خمناشة بوضع برنامج عم
ــؤرخ  املنشأة مبوجب املقرر رقم 13 امل
يف 07 مارس 2005 وفقــا لتعليمـات 
السيد مدير التقومي والتوجيه واالتصال. 

 
ـرة  املادة 03 : ينشر هذا املقرر يف النش

الرمسية للتربية. 
 

اجلزائر يف 07 مارس 2005 
عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقومي و التوجيه و االتصال 
عباسي براهيم 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

مديرية التقومي و التوجيه و االتصال 
 

مقرر رقم 15 املؤرخ يف 07 مارس 
ــة أعضـاء  2005 يتضمن تركيب

ــة ببنـاء اختبـار  اللجنة املكلف
ــية يف مـادة  املكتسبات الدراس
الرياضيات للسنة الثانية متوسط. 

 
مبقتضى املرسوم رقم 265.94 املــؤرخ 
ــد  يف 06 سبتمرب 1994، املتضمن حتدي

صالحيات وزير التربية الوطنية، 
 

مبقتضى املرسوم رقم 266.94 املــؤرخ 
ــم  يف 06 سبتمرب 1994، املتضمن تنظي
ـــة  اإلدارة املركزيـة يف وزارة التربي

الوطنية، 
 

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

للمناهج، 
 

يقرر ما يلي  
 

ــاء  املادة األوىل : تنشأ جلنة مكلفة ببن
ـــية يف  اختبار املكتسـبات الدراس
ـط،  مادة الرياضيات للسنة الثانية متوس

تتكون من األعضاء التالية : 
 

ــة  . السيد جنادي مسقم، مفتش التربي
والتعليم األساسي ملادة الرياضيات رئيسا، 

 
 

. السيدة فاطمة الزهراء بلعريب، أستاذة 
التعليم األساسي عضوا، 

ـم  . السيد نسيل بن ذهبية، أستاذ التعلي
األساسي عضوا، 

. السيد سعيد مداح، أستاذ التعليــم 
األساسي عضوا، 

. السيد عبد العزيز فخــار، أسـتاذ 
التعليم األساسي عضوا، 

. السيد طاهر الزيغمي، أستاذ التعليـم 
األساسي عضوا. 

 
ــت  املادة 02 : توضع هذه اللجنة حت
ــة لواليـة  مسؤولية السيد مدير التربي

غرداية. 
 

ــة  املادة 03 : تعمل اللجنة مبقر مديري
ـر  التربية لوالية غرداية أو بأي مقر يتوف
على الشروط الكفيلة يضمـن السـري 

العادي و الطبيعي ألعماهلا. 
 

املادة 04 : يوفر السيد مدير التربيــة 
ــاح  للوالية كل الشروط الكفيلة إلجن

أعمال اللجنة يف اآلجال احملددة هلا. 
 

ـرة  املادة 05 : ينشر هذا املقرر يف النش
الرمسية للتربية. 

 
اجلزائر يف 07 مارس 2005 
عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقومي و التوجيه و االتصال 
عباسي براهيم 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

مديرية التقومي و التوجيه و االتصال 
 

مقرر رقم 16 املؤرخ يف 07 مارس 
ـة  2005 يتضمن تعيني رئيس اللجن

ــبات  املكلفة ببناء اختبار املكتس
الدراسية يف مــادة الرياضيـات 

للسنة الثانية متوسط. 
 

إن وزير التربية الوطنية، 
 

مبقتضى املرسوم رقم 265.94 املــؤرخ 
ــد  يف 06 سبتمرب 1994، املتضمن حتدي

صالحيات وزير التربية الوطنية، 
 

مبقتضى املرسوم رقم 266.94 املــؤرخ 
ــم  يف 06 سبتمرب 1994، املتضمن تنظي
ـــة  اإلدارة املركزيـة يف وزارة التربي

الوطنية، 
 

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

للمناهج، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــم 15 املـؤرخ يف     مبقتضى املقرر رق
07 مارس 2005 املتضمن تركيبة جلنـة 

ــادة  اختبار املكتسبات الدراسية يف م
الرياضيات للسنة الثانية متوسط، 

 
يقرر ما يلي  

 
ــيد جنـادي  املادة األوىل : يعني الس
مسقم، مفتش التربية والتعليم األساسي 
ــاء اختبـار  كرئيس للجنة املكلفة ببن
ـــادة  املكتسـبات الدراسـية يف م

الرياضيات للسنة الثانية متوسط. 
 

ـقم  املادة 02 : يكلف السيد جنادي مس
ــة املنشـأة  بوضع برنامج عمل اللجن

ــم 15 املـؤرخ يف     مبوجب املقرر  رق
ـيد  07 مارس 2005 وفقا لتعليمات الس

مدير التقومي والتوجيه واالتصال. 
 

ـرة  املادة 03 : ينشر هذا املقرر يف النش
الرمسية للتربية. 

 
اجلزائر يف 07 مارس 2005 
عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقومي و التوجيه و االتصال 
عباسي براهيم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

مديرية التقومي و التوجيه و االتصال 
 

مقرر رقم 17 املؤرخ يف 07 مارس 
ــة أعضـاء  2005 يتضمن تركيب

ــة ببنـاء اختبـار  اللجنة املكلف
ــية يف مـادة  املكتسبات الدراس
ــاة للسـنة  علوم الطبيعية واحلي

الثانية متوسط. 
 

مبقتضى املرسوم رقم 265.94 املــؤرخ 
ــد  يف 06 سبتمرب 1994، املتضمن حتدي

صالحيات وزير التربية الوطنية، 
 

مبقتضى املرسوم رقم 266.94 املــؤرخ 
ــم  يف 06 سبتمرب 1994، املتضمن تنظي
ـــة  اإلدارة املركزيـة يف وزارة التربي

الوطنية، 
 

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

للمناهج، 
 

يقرر ما يلي  
 

ــاء  املادة األوىل : تنشأ جلنة مكلفة ببن
ـادة  اختبار املكتسبات الدراسـية يف م
ــنة الثانيـة  علوم الطبيعية واحلياة للس
متوسط، تتكون من األعضاء التالية : 

 
 
 

ــاين، مفتـش  . السيد عبد احلميد زي
التربية و التعليم األساسي ملادة العلــوم 

الطبيعية رئيسا، 
ـم  . السيد إبراهيم سنيسنة، أستاذ التعلي

األساسي عضوا، 
ـم  . السيد سليمان علوط، أستاذ التعلي

األساسي عضوا، 
. السيد أمحد حروز، أستاذ التعليــم 

األساسي عضوا، 
ــيب، أسـتاذ  . السيد حممد الصغري ح

التعليم األساسي عضوا. 
 

ــت  املادة 02 : توضع هذه اللجنة حت
ــة لواليـة  مسؤولية السيد مدير التربي

غرداية. 
 

ــة  املادة 03 : تعمل اللجنة مبقر مديري
ـر  التربية لوالية غرداية أو بأي مقر يتوف
على الشروط الكفيلة يضمـن السـري 

العادي و الطبيعي ألعماهلا. 
 

املادة 04 : يوفر السيد مدير التربيــة 
ــاح  للوالية كل الشروط الكفيلة إلجن

أعمال اللجنة يف اآلجال احملددة هلا. 
 

ـرة  املادة 05 : ينشر هذا املقرر يف النش
الرمسية للتربية. 

 
اجلزائر يف 07 مارس 2005 
عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقومي و التوجيه و االتصال 
عباسي براهيم 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

مديرية التقومي و التوجيه و االتصال 
 

مقرر رقم 18 املؤرخ يف 07 مارس 
ـة  2005 يتضمن تعيني رئيس اللجن

ــبات  املكلفة ببناء اختبار املكتس
ـة  الدراسية يف مادة علوم الطبيعي

واحلياة للسنة الثانية متوسط. 
 

إن وزير التربية الوطنية، 
 

مبقتضى املرسوم رقم 265.94 املــؤرخ 
ــد  يف 06 سبتمرب 1994، املتضمن حتدي

صالحيات وزير التربية الوطنية، 
 

مبقتضى املرسوم رقم 266.94 املــؤرخ 
ــم  يف 06 سبتمرب 1994، املتضمن تنظي
ـــة  اإلدارة املركزيـة يف وزارة التربي

الوطنية، 
 

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

للمناهج، 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــم 17 املـؤرخ يف     مبقتضى املقرر رق
07 مارس 2005 املتضمن تركيبة جلنـة 

ــادة  اختبار املكتسبات الدراسية يف م
ــنة الثانيـة  علوم الطبيعة واحلياة للس

متوسط، 
 

يقرر ما يلي  
 

ـد  املادة األوىل : يعني السيد عبد احلمي
ـي  زياين، مفتش التربية والتعليم األساس
ــاء اختبـار  كرئيس للجنة املكلفة ببن
ــادة علـوم  املكتسبات الدراسية يف م
الطبيعية واحلياة للسنة الثانية متوسط. 

 
ــد  املادة 02 : يكلف السيد عبد احلمي
زياين بوضع برنامج عمل اللجنة املنشأة 

مبوجب املقرر رقــم 17 املـؤرخ يف      
ـيد  07 مارس 2005 وفقا لتعليمات الس

مدير التقومي والتوجيه واالتصال. 
 

ـرة  املادة 03 : ينشر هذا املقرر يف النش
الرمسية للتربية. 

 
اجلزائر يف 07 مارس 2005 
عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقومي و التوجيه و االتصال 
عباسي براهيم 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

مديرية التقومي و التوجيه و االتصال 
 

مقرر رقم 19 املؤرخ يف 07 مارس 
ــة أعضـاء  2005 يتضمن تركيب

ــة ببنـاء اختبـار  اللجنة املكلف
ــية يف مـادة  املكتسبات الدراس
ــنة الثانيـة  اللغة الفرنسية للس

متوسط. 
 

مبقتضى املرسوم رقم 265.94 املــؤرخ 
ــد  يف 06 سبتمرب 1994، املتضمن حتدي

صالحيات وزير التربية الوطنية، 
 

مبقتضى املرسوم رقم 266.94 املــؤرخ 
ــم  يف 06 سبتمرب 1994، املتضمن تنظي
ـــة  اإلدارة املركزيـة يف وزارة التربي

الوطنية، 
 

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

للمناهج، 
 

يقرر ما يلي  
 

ــاء  املادة األوىل : تنشأ جلنة مكلفة ببن
ــادة  اختبار املكتسبات الدراسية يف م
ــط،  اللغة الفرنسية للسنة الثانية متوس

تتكون من األعضاء التالية : 
 

ــى، مفتـش  . السيد حسني بن عيس
ــة  التربية و التعليم األساسي ملادة اللغ

الفرنسية رئيسا، 

ــاين، مفتـش  . السيد عبد الوهاب تب
التوجيه املدرسي و املهين عضوا، 

ــون، أسـتاذة  . السيدة حكيمة عرج
التعليم األساسي عضوا، 

ـم  . اآلنسة ليلية بومنجل، أستاذة التعلي
األساسي عضوا، 

. اآلنسة مونية كعبار، أستاذة التعليــم 
األساسي عضوا، 

. السيد رشيد نزار، أســتاذة التعليـم 
األساسي عضوا 

. السيد يوسف سويسي، أستاذ التعليم 
األساسي عضوا. 

 
ــت  املادة 02 : توضع هذه اللجنة حت
ــة لواليـة  مسؤولية السيد مدير التربي

قسنطينة. 
 

املادة 03 : تعمل اللجنة مبقر مركــز 
ـأي  التوجيه الكدية لوالية قسنطينة أو ب
مقر يتوفر على الشروط الكفيلة يضمن 

السري العادي و الطبيعي ألعماهلا. 
 

املادة 04 : يوفر السيد مدير التربيــة 
ــاح  للوالية كل الشروط الكفيلة إلجن

أعمال اللجنة يف اآلجال احملددة هلا. 
 

ـرة  املادة 05 : ينشر هذا املقرر يف النش
الرمسية للتربية. 

 
اجلزائر يف 07 مارس 2005 
عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقومي و التوجيه و االتصال 
عباسي براهيم 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

مديرية التقومي و التوجيه واالتصال 
 

مقرر رقم 20 املؤرخ يف 07 مارس 
ـة  2005 يتضمن تعيني رئيس اللجن

ــبات  املكلفة ببناء اختبار املكتس
ـية  الدراسية يف مادة اللغة الفرنس

للسنة الثانية متوسط. 
 

إن وزير التربية الوطنية، 
 

مبقتضى املرسوم رقم 265.94 املــؤرخ 
ــد  يف 06 سبتمرب 1994، املتضمن حتدي

صالحيات وزير التربية الوطنية، 
 

مبقتضى املرسوم رقم 266.94 املــؤرخ 
ــم  يف 06 سبتمرب 1994، املتضمن تنظي
ـــة  اإلدارة املركزيـة يف وزارة التربي

الوطنية، 
 

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

للمناهج، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــم 19 املـؤرخ يف     مبقتضى املقرر رق
07 مارس 2005 املتضمن تركيبة جلنـة 

ــادة  اختبار املكتسبات الدراسية يف م
اللغة الفرنسية للسنة الثانية متوسط، 

 
يقرر ما يلي  

 
ــن  املادة األوىل : يعني السيد ياسني ب
عيسى، مفتش التربية والتعليم األساسي 
ــاء اختبـار  كرئيس للجنة املكلفة ببن
ــادة اللغـة  املكتسبات الدراسية يف م

الفرنسية للسنة الثانية متوسط. 
 

املادة 02 : يكلف السيد ياسني بــن 
ــل اللجنـة  عيسى بوضع برنامج عم
ــؤرخ  املنشأة مبوجب املقرر رقم 19 امل
ــات  يف 07 مارس 2005  وفقا لتعليم
السيد مدير التقومي والتوجيه واالتصال. 

 
ـرة  املادة 03 : ينشر هذا املقرر يف النش

الرمسية للتربية. 
 

اجلزائر يف 07 مارس 2005 
عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقومي و التوجيه و االتصال 
عباسي براهيم 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

مديرية التقومي و التوجيه و االتصال 
 

مقرر رقم 21 املؤرخ يف 07 مارس 
ــة أعضـاء  2005 يتضمن تركيب

ــة ببنـاء اختبـار  اللجنة املكلف
ــية يف مـادة  املكتسبات الدراس
ــنة الثانيـة  اللغة اإلجنليزية للس

متوسط. 
 

مبقتضى املرسوم رقم 265.94 املــؤرخ 
ــد  يف 06 سبتمرب 1994، املتضمن حتدي

صالحيات وزير التربية الوطنية، 
 

مبقتضى املرسوم رقم 266.94 املــؤرخ 
ــم  يف 06 سبتمرب 1994، املتضمن تنظي
اإلدارة املركزية يف وزارة التربية الوطنية، 

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

للمناهج، 
 

يقرر ما يلي  
 

ــاء  املادة األوىل : تنشأ جلنة مكلفة ببن
ــادة  اختبار املكتسبات الدراسية يف م
ــط،  اللغة اإلجنليزية للسنة الثانية متوس

تتكون من األعضاء التالية : 
 

. السيد لونيس مترابط، مفتش التربيــة 
ـة  والتعليم األساسي ملادة اللغة األجنليزي

رئيسا، 

ــه  . السيد سعيد مكي، مفتش التوجي
املدرسي و املهين عضوا، 

ـم  . السيدة عائشة طالب، أستاذة التعلي
األساسي عضوا، 

ـم  . السيدة زهية حمدادي، أستاذة التعلي
األساسي عضوا، 

ــارة، أسـتاذ  . السيد عبد احلكيم مس
التعليم األساسي عضوا، 

ــاعيش، أسـتاذ  . السيد دمحان بن ي
التعليم األساسي عضوا، 

 
ــت  املادة 02 : توضع هذه اللجنة حت
ــة لواليـة  مسؤولية السيد مدير التربي

سطيف. 
 

املادة 03 : تعمل اللجنة مبقر مركــز 
التوجيه سطيف أو بأي مقر يتوفر على 
الشروط الكفيلة يضمن السري العـادي 

و الطبيعي ألعماهلا. 
 

املادة 04 : يوفر السيد مدير التربيــة 
ــاح  للوالية كل الشروط الكفيلة إلجن

أعمال اللجنة يف اآلجال احملددة هلا. 
 

ـرة  املادة 05 : ينشر هذا املقرر يف النش
الرمسية للتربية. 

 
اجلزائر يف 07 مارس 2005 
عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقومي و التوجيه و االتصال 
عباسي براهيم 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

مديرية التقومي و التوجيه و االتصال 
 

مقرر رقم 22 املؤرخ يف 07 مارس 
ـة  2005 يتضمن تعيني رئيس اللجن

ــبات  املكلفة ببناء اختبار املكتس
ـة  الدراسية يف مادة اللغة اإلجنليزي

للسنة الثانية متوسط. 
 

إن وزير التربية الوطنية، 
 

مبقتضى املرسوم رقم 265.94 املــؤرخ 
ــد  يف 06 سبتمرب 1994، املتضمن حتدي

صالحيات وزير التربية الوطنية، 
 

مبقتضى املرسوم رقم 266.94 املــؤرخ 
ــم  يف 06 سبتمرب 1994، املتضمن تنظي
ـــة  اإلدارة املركزيـة يف وزارة التربي

الوطنية، 
 

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

للمناهج، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــم 21 املـؤرخ يف     مبقتضى املقرر رق
07 مارس 2005 املتضمن تركيبة جلنـة 

ــادة  اختبار املكتسبات الدراسية يف م
اللغة اإلجنليزية للسنة الثانية متوسط، 

 
يقرر ما يلي  

 
ــيد لونيـس  املادة األوىل : يعني الس
مترابط، مفتش التربية والتعليم األساسي 
ــاء اختبـار  كرئيس للجنة املكلفة ببن
ــادة اللغـة  املكتسبات الدراسية يف م

اإلجنليزية للسنة الثانية متوسط. 
 

املادة 02 : يكلف السيد لونيس مترابط 
ــة املنشـأة  بوضع برنامج عمل اللجن
ـارس  مبوجب املقرر 21 املؤرخ يف 07 م
ــيد مديـر  2005 وفقا لتعليمات الس

التقومي والتوجيه واالتصال. 
 

ـرة  املادة 03 : ينشر هذا املقرر يف النش
الرمسية للتربية. 

 
اجلزائر يف 07 مارس 2005 
عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقومي و التوجيه و االتصال 
عباسي براهيم 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

مديرية التقومي و التوجيه و االتصال 
 

مقرر رقم 23 املؤرخ يف 07 مارس 
ــة أعضـاء  2005 يتضمن تركيب

ــة ببنـاء اختبـار  اللجنة املكلف
ــية يف مـادة  املكتسبات الدراس
ــة للسـنة الثانيـة  اللغة العربي

ابتدائي. 
 

مبقتضى املرسوم رقم 265.94 املــؤرخ 
ــد  يف 06 سبتمرب 1994، املتضمن حتدي

صالحيات وزير التربية الوطنية، 
 

مبقتضى املرسوم رقم 266.94 املــؤرخ 
ــم  يف 06 سبتمرب 1994، املتضمن تنظي
ـــة  اإلدارة املركزيـة يف وزارة التربي

الوطنية، 
 

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

للمناهج، 
 

يقرر ما يلي  
 

ــاء  املادة األوىل : تنشأ جلنة مكلفة ببن
ــادة  اختبار املكتسبات الدراسية يف م
ــة ابتدائـي،  اللغة العربية للسنة الثاني

تتكون من األعضاء التالية : 
 
 
 

ـة  . السيد عيسى عمراين، مفتش التربي
و التعليم األساسي للطورين 1 و2 رئيسا، 
ــاين، مفتـش  . السيد عبد الوهاب تب

التوجيه املدرسي و املهين  عضوا، 
. السيد عبد الرمحان ريغي، مفتــش 

ــي للطوريـن      التربية والتعليم األساس
1 و2 عضوا،  

. السيدة وهيبة زوواش، معلمة عضوا، 
. السيدة فطيمة بوتبسو، معلمة عضوا، 

. السيدة مسرية طوبال، معلم عضوا، 
. السيد أمحد كوتشوكايل، معلم عضوا. 

 
ــت  املادة 02 : توضع هذه اللجنة حت
ــة لواليـة  مسؤولية السيد مدير التربي

قسنطينة. 
 

املادة 03 : تعمل اللجنة مبقر مركــز 
ـأي  التوجيه الكدية لوالية قسنطينة أو ب
مقر يتوفر على الشروط الكفيلة يضمن 

السري العادي و الطبيعي ألعماهلا. 
 

املادة 04 : يوفر السيد مدير التربيــة 
ــاح  للوالية كل الشروط الكفيلة إلجن

أعمال اللجنة يف اآلجال احملددة هلا. 
 

ـرة  املادة 05 : ينشر هذا املقرر يف النش
الرمسية للتربية. 

 
اجلزائر يف 07 مارس 2005 
عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقومي و التوجيه و االتصال 
عباسي براهيم 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

مديرية التقومي و التوجيه و االتصال 
 

مقرر رقم 24 املؤرخ يف 07 مارس 
ـة  2005 يتضمن تعيني رئيس اللجن

ــبات  املكلفة ببناء اختبار املكتس
ــة  الدراسية يف مادة اللغة العربي

للسنة الثانية ابتدائي. 
 

إن وزير التربية الوطنية، 
 

مبقتضى املرسوم رقم 265.94 املــؤرخ 
ــد  يف 06 سبتمرب 1994، املتضمن حتدي

صالحيات وزير التربية الوطنية، 
 

مبقتضى املرسوم رقم 266.94 املــؤرخ 
ــم  يف 06 سبتمرب 1994، املتضمن تنظي
ـــة  اإلدارة املركزيـة يف وزارة التربي

الوطنية، 
 

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

للمناهج، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــم 23 املـؤرخ يف      مبقتضى املقرر رق
07 مارس 2005 املتضمن تركيبة جلنـة 

ــادة  اختبار املكتسبات الدراسية يف م
اللغة العربية للسنة الثانية ابتدائي، 

 
يقرر ما يلي  

 
ــيد عيسـى  املادة األوىل : يعني الس
ــش التربيـة والتعليـم  عمراين، مفت
ــاء  األساسي كرئيس للجنة املكلفة ببن
ــادة  اختبار املكتسبات الدراسية يف م

اللغة العربية للسنة الثانية ابتدائي. 
 

ــف السـيد عيسـى  املادة 02 : يكل
ــل اللجنـة  عمراين بوضع برنامج عم
ــؤرخ  املنشأة مبوجب املقرر رقم 23 امل
يف 07 مارس 2005 وفقــا لتعليمـات 
السيد مدير التقومي والتوجيه واالتصال. 

 
ـرة  املادة 03 : ينشر هذا املقرر يف النش

الرمسية للتربية. 
 

اجلزائر يف 07 مارس 2005 
عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقومي و التوجيه و االتصال 
عباسي براهيم 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

 
تعليمة داخلية رقم 989 مؤرخة يف 
ــق بـالقواعد  جانفي 2005 تتعل

األساسية واملبادئ العامة الــيت  
م عالقــات العمـل وحسـن 

التنظيم وكذلك االنضباط.   
 

األمني العام 
إىل 

السيد رئيس الديوان 
السيد املفتش العام 

السادة والسيدات مديري اإلدارة املركزية 
 

ــض  إن هذه التعليمة تأيت للتذكري ببع
ـيت   القواعد األساسية و املبادئ العامة ال
م عالقات العمل وحســن التنظيـم 

وكذلك االنضباط حيث لوحظ : 
 

وجود نقائص كثرية، أثرت تأثريا سلبيا 
ـاحل، و  على السري العادي ملختلف املص
أصبحت بعض السلوكات والتصرفات 
متيزها ظاهرة التهاون و الالمباالة جراء 

هذا الوضع. 
 

ــذه السـلبيات،  وقصد وضع حد هل
ــاحل  وإعطاء الوجه الالئق ملختلف مص
اإلدارة املركزية و ضمان السري العادي 
والفعال هلا، أطلب منكم السهر علــى 
ــني املوضوعـني حتـت  حث املوظف
ــتزام بـالقواعد  مسئوليتكم على االل
العامة اليت تنظـم عالقـات العمـل، 
والقيام بالواجبات امللوطة ــم علـى 

ــوب والتحلـي بـروح  الوجه املطل
ـن  املسؤولية واالنضباط، كما أطلب م
ــارم للترتيبـات   اجلميع االمتثال الص

اآلتية : 
 

أوال : مواظبة املوظفني 
 

ـل  1. احترام مواقيت العمل : يلزم ك

ـه  مستخدم مهما كانت رتبته و وظيفت
ــذا  باحترام املواقيت الرمسية للعمل، ل
ينبغي على كل مسؤول أن حيضر بطاقـة 
ــتخدمني  احلضور اليومية، لتوقيع املس

املوضوعني حتت مسؤوليته : 
 

ــاعة الثامنـة إىل  . صباحا على  الس
الثامنة و الربع. 

. مساء على الساعة الرابعة و نصف. 
. القيام مبراقبــة احلضـور الفعلـي 
للمستخدمني خالل أوقات العمــل، 
وإعداد قائمة يف اية كل أسبوع تتضمن 
ـأخرين،  أمساء املستخدمني الغائبني واملت
ــة املسـتخدمني  و إرساهلا إىل مديري
مصحوبة باملالحظات أو العقوبــات 

املقترحة، (حسب النموذج املرفق). 
. وينبغي أن ترسل هذه القائمة حىت يف 
ـأخرات  حالة عدم وجود الغيابات والت

تسجل فيها مالحظة الشيء. 
 

ـــروج  2. مراقبـة دخـول و خ

ـة  املستخدمني : قصد التحكم يف حرك
ـــم  املسـتخدمني و مراقبـة دخوهل
ــق  وخروجهم أثناء أوقات العمل تطب

بصفة فورية اإلجراءات اآلتية : 
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ــتخدمني إىل  1.2. يكون دخول املس

مناصب عملهم على الساعة الثامنــة 
صباحا. 

 
2.2. كل مستخدم يصل متأخرا بعــد 

ـرج  الساعة الثامنة والربع، صباحا أو خي
خالل أوقات العمل، يسجل امسه مـن 
ــر  قبل العون املكلف باملراقبة، مع ذك
ــت وصولـه أو خروجـه  رتبته ووق
ــذه  واملصلحة اليت يعمل ا و يبلغ ه
ــتخدمني يف  املعلومات إىل مديرية املس

اية كل أسبوع. 
 

ــل إال إذا  3.2. ال يسمح مبغادرة العم

كان بسبب ممارسة النشاط أو لظروف 
ــإن اخلـروج  قاهرة، و يف احلالتني ف
خيضع لرخصة متنح من طرف املدير أو 
نائب املدير يف نسختني، تسلم نسـخة 
ـري  منها ملكتب املراقبة، و كل خروج غ
ــرض صاحبـه (هـا)  مرخص به يع
ــى  ملتابعات تأديبية يتوقف تقديرها عل

رأي املسؤول املباشر. 
 

ـة  4.2. ال يسمح للمستخدمني مبصاحب

أبنائهم إىل أماكن العمل. 
 

3. التجمع داخل أماكن العمل : مينع 

ـه  كل جتمع أثناء  أوقات العمل ليس ل
طابع مهين، يف أماكن العمل أو حميـط 
ــول  الوزارة أو ساحتها، كما مينع دخ
ـارج  املستخدمني إىل أماكن عملهم خ
األوقات الرمسية للعمــل، و يف حالـة 
تكليف مستخدم بإجناز عمل ذو طابع  

 

ــى مسـؤوله  استعجايل فإنه يتعني عل
ــدد  املباشر منحه رخصة بالدخول حي
فيـها التـاريخ و السـاعة يقدمــها 
ــون املكلـف  املستخدم املعين إىل الع

بالرقابة. 
 

ــح املطعـم  4. الوقت املخصص لفت

ــل يـوم  واملقهى : يفتح املطعم يف ك
عمل على الساعة الثانية عشر و يغلـق 
ـق  على الساعة الواحدة بالضبط، و تغل
املقهى يف الصباح على الساعة الثامنــة 

وربع. 
 

ثانيا : املداومة 
 

ــة،  إن التنظيم اجليد و الفعال للمداوم
ــة يف هـذا  وتدارك النقائص املالحظ
ــة  الشأن يتطلب تطبيق الترتيبات اآلتي

بكل صرامة. 
 

1. تضمن املداومة مبقر الوزارة باملرادية 

ليال كل أيام األسبوع، و ارا أيــام 
ــاد الوطنيـة  اخلميس واجلمعة واألعي

والدينية. 
 

. تبدأ فترة املداومة الليلية من الســاعة 
اخلامسة مساء إىل غاية الساعة الثامنــة 
ــدأ فـترة  من صباح اليوم املوايل و تب
ــة إىل  مداومة النهار من الساعة الثامن
الساعة الواحدة يف الفترة الصباحيــة 
ــاعة  ومن الساعة الثانية عشر إىل الس

اخلامسة يف الفترة املسائية. 
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2. تضمن املداومة حسب الكيفية احملددة 
أعاله، من طرف املوظفني الذين يكلفون 
بذلك حسب اجلدول الشهري الــذي 
تعده مديرية املستخدمني، و الذي يبلغ 
ــين  مستخرج منه إىل كل موظف مع
باملداومة مباشرة، حيدد فيه يوم املداومة 

و وقتها. 
 

ـة،  3. كل موظف معين بضمان املداوم

ـاهرة أو  ال يستطيع القيام ا ألسباب ق
ــن  التكليف مبهمة يتعني عليه إجياد م
يعوضه، مع إشعار مســؤوله املباشـر 

ــل         ومديريـة املسـتخدمني بذلـك قب
48 ساعة. 

 
ــترة  4. يتحمل املوظف املداوم أثناء ف

ــن كـل  املداومة مسؤوليته كاملة ع
تقصري أو ــاون يف القيـام باملهمـة 

املنوطة به على الوجه األكمل. 
 

5. يوضع سائق مداوم و سيارة يف كل 

ـاد  ليلة و أيام اخلميس واجلمعة و األعي
ـف  الوطنية والدينية حتت تصرف املوظ
ـة  املداوم، ويعد اجلدول الشهري ملداوم
السائقني، وموزعي اهلاتف من طـرف 

مديرية املالية والوسائل. 
 

ــة املسـتخدمني  6. تتوىل كل مديري

ومديرية املالية و الوسائل كــل فيمـا 
ــة حضـور املوظفـني  خيصها مراقب
ــان املداومـة  واألعوان املكلفني بضم
واختاذ اإلجراءات التأديبية إذا اقتضــى 

األمر ذلك. 
 

7. يستفيد املوظف املداوم ليــال مـن 

الراحة يف اليوم املوايل حسب التنظيــم 
املعمول به. 

 
ثالثا : تنظيم استقبال الزوار 

  
يهدف التحكم أكثر يف تنظيم حركـة 
مرتفقي مصاحل الوزارة، و استقباهلم يف 
ــل  أحسن الظروف فإنه يتعني على ك
ــوان االسـتقبال،  موظفي الوزارة أع
ـق  وعلى األعوان املكلفني باملراقبة تطبي

الترتيبات اآلتية : 
 

ــي األحـد  1. يكون االستقبال يوم

ـف  واألربعاء من الساعة الثامنة و النص
ــاعة  إىل الثانية عشر صباحا و من الس
الواحدة إىل الرابعة مساء، ال خيص هذا 
ــار  اإلجراء مستخدمي القطاع يف إط
ــز  نشاط املوظفني الوافدين من املراك
والدواوين و املعاهد الوطنية ومديريات 
ــات  التربية و كذا اإلدارات واملؤسس

الرمسية (بطاقة خاصة). 
 

ــزوار إىل مصـاحل  2. ينظم دخول ال

الوزارة عن طريق : 
 

. املراقبة أثناء الدخول 
ــب أن  . يسلم طلب الزيارة الذي جي

يوقع من طرف املوظف حمل الزيارة. 
ــيت  . تسلم للزائر الشارة (Badge) ال
ــم التعريـف للمديريـة أو  حتمل رق
ـني  املصلحة حمل الزيارة، وحيمل املوظف

مبديريات التربية و املعاهد والدواويـن  
 



 30 

ـات  و املراكز الوطنية واإلدارات واملؤسس
الرمسية الشارة يكتــب عليـها زائـر 

املخصص هلم. 
 

ـزوار  3. يوضع إجباريا حتت تصرف ال

ــجل  سجال يكون مرقما و خمتوما تس
فيه مالحظات واحتجاجات الــزوار 
ــيد  عند االقتضاء يرفع دوريا إىل الس

األمني العام لإلطالع. 
 

ــة  4. يطلب من كل مستخدم يف حال

ــب  وجود زيارة خاصة أن يشعر مكت
املراقبة مسبقا باسم الزائــر ووقـت 

الزيارة. 
 

و يف األخري أؤكد على ضرورة التطبيق 
الفعلي و الصارم هلذه الترتيبات وحتمل 

كل مستخدم مسؤوليته كاملة. 
 

اجلزائر يف جانفي 2005 
األمني العام لوزارة التربية الوطنية 

ب. خالدي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

الرقم :  1099 / 2005   
 

األمني العام 
إىل 

السيد مفتش أكادميية والية اجلزائر 
 

ــة  املوضوع : تعديل تاريخ عطل
الربيع 2004 / 2005. 

 
يشرفين أن أخــربكم بقـرار تعديـل 
استثنائي لتاريخ عطلة الربيع هلذه السنة 
ــذا  الدراسية 2004 / 2005، خيص ه
ـح  اإلجراء والية اجلزائر العاصمة، ليصب

كالتايل : 
 

عطلة الربيع  
 

من يوم اخلميس 17 مارس 2005 مساء 
إىل يوم السبت 02 أفريل 2005 صباحا. 

 
ـات  وعليه، يطلب منكم إعالم املؤسس
ــاذ  التربوية لواليتكم ذا اإلجراء الخت
ــق  التدابري الالزمة، و ال سيما ما يتعل
ـام  منها بتنظيم االختبارات وجمالس األقس

للفصل الدراسي الثاين. 
 

اجلزائر يف 01 مارس 2005 
األمني العام لوزارة التربية الوطنية 

ب. خالدي 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 
الرقم :  115 / 2005 

 
الوزير 

 
إىل 

السيدات والسادة : 
املديرين املركزيني 

ــاهد  مديري الدواوين و املراكز و املع
الوطنية  

مفتش أكادميية اجلزائر 
مديري التربية للواليات 

 
املوضوع : محاية حقوق املؤلــف 
واحلقـوق اـاورة خبصــوص 
ـة  الربجميات والتطبيقات املعلوماتي

األخرى. 
 

املرجع :  
ــؤرخ يف       . القـانون رقـم 17.03 امل

ــن موافقـة  04 نوفمرب 2003 املتضم

ــق  الربملان على األمر رقم 15.03 املتعل
حبقوق املؤلف واحلقوق ااورة 

ـة  . مراسلة رقم 01 ك خ/ ر ح املؤرخ
ـات  يف 23 جانفي 2005 املتعلقة بتعليم

السيد رئيس احلكومة 
 

يشرفين أن أعلمكم أنه تبني أن بعــض 
املتعـاملني يسـتعملون الربجميــات 
ــرى دون  والتطبيقات املعلوماتية األخ
رخصة استغالل. و عليه، فإن تصرفــا 
كهذا هو خرق للتشريعات والتنظيمات،  

 

ـانون  السارية املفعول، و هلذا أصدر الق
ــاله لتطـهري  املشار إليه يف املرجع أع
ــة مـن عمليـات  الساحة االقتصادي
ــت ذاتـه،  املتاجرة بالتقليد، ويف الوق
لوضع اإلطار املالئم للمبادالت الدولية 

يف ظل حتمية النزاهة العاملية. 
 

وعالوة على ذلك، أذكركم بتمسـك 
السلطات العمومية باحترام التشريع من 
ـة  خالل مجلة العقوبات املدنية و اجلزائي
ــق  اليت نص عليها هذا التشريع يف ح

املخالفني. 
 

ـيد  ويف هذا الصدد و تنفيذا لتعليمة الس
ــام  رئيس احلكومة، أطلب منكم القي
ــة  فورا بالتحقق من األنظمة املعلوماتي
املستعملة على مستوى مصاحلكم و يف 
حالة ثبوت إخالل بالتشريع املشار إليه 
ـاإلجراءات  أعاله، يطلب منكم القيام ب
ــوية عمليـة اسـتغالل  الالزمة لتس
الربجميـات والتطبيقـات املعلوماتيــة 

األخرى. 
 

ـارم  وإنين أويل أمهية قصوى للتنفيذ الص
ــم السـهر  هلذه التعليمة وأطلب منك
ــها، و أذكركـم  شخصيا على تطبيق
ـذه  مبسئوليتكم املدنية و اجلزائية إزاء ه
القضية، وكذا املسؤولني واملســريين 

العاملني حتت إشرافكم. 
 

اجلزائر يف 20 فيفري 2005 
وزير التربية الوطنية 

بو بكر بن بوزيد 
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