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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 
الرقم : 2064 / 2005 

 
وزير التربية الوطنية 

 
إىل 

السيدة مفتشة أكادميية اجلزائر 
السيدات والسادة مديري التربية  

                                  (للتنفيذ) 
السيدات والسادة مفتشــي التربيـة 
والتكوين              (لإلعالم واملتابعة) 

 
ـري  املوضوع : منشور إطار لتحض
املوسم الدراسي 2005 / 2006. 

 
ـي 2005 / 2006  يتميز الدخول املدرس
مبواصلـة مسـار تنفيـذ اإلصــالح 
ــالح  وباخلصوص تنصيب نظام اإلص
وذلك بتطبيق املناهج اجلديدة يف كــل 
ــي  من السنة الثالثة من التعليم االبتدائ

والسنة الثالثة من التعليم املتوسط. 
 

ــداء مـن املوسـم  كما سيشرع ابت
ــق إصـالح  الدراسي القادم يف تطبي
ــام والتكنولوجـي  التعليم الثانوي الع
ـنته  وذلك بتنصيب برامج جديدة يف س

األوىل النامجة عن إعادة تنظيمه. 
 

ــك، ستشـهد السـنة  فضال عن ذل
ــم  الدراسية القادمة إعادة هيكلة التعلي
ــات االمتيـاز  الثانوي وإحداث ثانوي
ـرق  وإعادة النظر يف أساليب التقييم وط
ــد  التوجيه باإلضافة إىل التنظيم اجلدي
ملديريات التربية واملؤسسات التعليمية. 

وبشأن مؤسسات التعليم اخلاص الــيت 
ــا لتمـارس  يسمح القانون باعتماده
نشاطها حتت إشراف وزارة التربيــة 
ــذا  الوطنية وفقا للتشريع املوضوع هل
الغرض وذلك ابتداء من سبتمرب 2005. 

 
فال بد أن يسهر مديرو التربية على هذا 
األمر بدراسة ملفات االعتماد وإرساهلا 
ـذ  إىل اإلدارة املركزية لتمكينها من أخ

القرار النهائي خبصوص الطلبات. 
 

ــات  كما أنه من املعهود ضبط حاجي
القطاع من حيث التأطري يف جانبيــه 
البيداغوجي واإلداري وتقدير احلاجــة 
ــة علـى وجـه  إىل اهلياكل القاعدي
اخلصوص لضمان متدرس عاد لكــل 
ــه  التالميذ وهو ما جيب أن يسعى إلي
ــاع  خمتلف األطراف الفاعلة داخل قط

التربية كل يف موقع عمله. 
 

إن االهتمام مبا يتطلبه الدخول املدرسي 
ــف  يستلزم من اإلطارات احمللية تكثي
اجلهود والعمل بالتنسيق والتشــاور يف 
اختاذ اإلجراءات الكفيلــة بتحقيـق 

ــف حولـه     برنامج الوزارة الذي يلت
ــة  كل عمال القطاع للنهوض باملدرس
ــع اجلزائـري  إىل  ما يصبو إليه اتم

جبميع شرائحه. 
 

لذا أصبح لزاما على اجلميــع إـاء 
ـانت أم  خمتلف العمليات بيداغوجية ك
ـة  إدارية قبل اية السنة الدراسية اجلاري

مع التركيز على اجلوانب التالية. 



 5

 

1. التنظيم التربوي  

 
1.1. إن إعداد مشــاريع التنظيمـات 

ــاء  التربوية يقتضي حتما إشراك رؤس
املؤسسات قصد التحكم الفعــال يف 
املعطيات املقدمة وتفادي التغيــريات 
املتالحقة يف بداية كل موسم دراســي 

لضمان استقرار التأطري التربوي. 
 

وتتطلب هذه العملية : 
 

. ضبط وضعية تعداد التالميذ حسـب 
كل مستوى وشعبة. 

. اعتماد نتائج التالميذ يف الفصلــني 
ـادة  األول والثاين لتقدير االنتقال واإلع

والتوجيه. 
ــدة لتشـكيل  . تطبيق املقاييس املعتم

األفواج التربوية. 
ــة  . تقدير االحتياج إىل املناصب املالي
ــة  التربوية لتغطية كل األنشطة التربوي
الرمسية باعتمــاد املواقيـت اجلديـدة 
ـاة  للمستويات املعنية باإلصالح ومبراع

الشرحية املالية املمنوحة للوالية. 
 

ـجام  كما جيب العمل على إحداث االنس
بني املؤسسات يف جمال تغطية االحتياج 
ـام  التربوي واإلداري وذلك مبراعاة نظ

الدراسة وتعداد التالميذ. 
 

ـال  . دراسة القطاعات اجلغرافية وإدخ
التعديالت الالزمة عليــها يف الوقـت 
ـاكل  املناسب، ال سيما عند استالم اهلي
اجلديدة من أجل اإلرساء التدرجيــي 
للتنظيم التربوي املتقـن للمؤسسـات 

التعليمية. 

ــل  2.1. ضمان متدرس التالميذ والعم

ـي  على احلد من ظاهرة التسرب املدرس
وذلك : 

 
. بعدم طرد التالميذ دون سن السادســة 

عشر (16) يف مجيع أطوار التعليم. 
ــة  . مبنح فرص اإلعادة للتالميذ خاص

الذين مل يسبق هلم إعادة السنة. 
. بالعمل على توسيع األقسام اخلاصـة 
واملسائية بالنســبة للتعليـم الثـانوي 
ــالل  والشروع الفعلي يف الدراسة خ
األسبوع األول من انطالق الدراسة. 

ــا  . بتكفل كل مؤسسة مبعاجلة قضاي
متدرس التالميذ قصد إجياد احللول هلــا 
ـذ  تذليال للصعوبات اليت تعترض التالمي
وأولياءهم يف بداية كل موسم دراسي. 

 
ــعي إىل  3.1. على كل املسؤولني الس

ــامل لألطفـال  ضمان التمدرس الش
البالغني السن الرمسي (06 ســنوات) 
لاللتحاق مبقــاعد الدراسـة وذلـك 
بالتنسيق مع االس الشعبية البلديــة 

ــذ باإلضافـة     ومجعيات أولياء التالمي
ــرب كـل منـاطق   إىل إعالم واسع ع
ــجيالت  الوالية طيلة مدة عملية التس
ــد إىل  اليت تنطلق يف شهر مارس و متت
غاية 30 يونيو 2005 علما أن التسجيل 
إلزامي على كل املولودين بني 01 يناير 

و31 ديسمرب 1999. 
 

ــة  4.1. توسيع تدريس اللغة األمازيغي

ـيت  لتشمل السنة الرابعة أساسي ومرحل
التعليم املتوسط والثانوي، وهلذا الغرض 
ــنة  ينبغي القيام بسرب آراء تالميذ الس
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ــالع علـى  الثالثة أساسي قصد اإلط
رغبام مع مراعاة توفر التأطري التربوي 

املتخصص. 
 

5.1. اإلجراءات املتعلقة بكل طور : 

 
1.5.1. التعليم اإللزامي (ابتدائــي، 

متوسط) : 
ـتثنائي  . يستفيد برخصة التسجيل االس
أبناء عمال قطاع التربية الوطنية فقــط 
ـريطة  املولودين قبل 31 مارس 2000 ش
ـواج  أال يترتب عن هذا اإلجراء فتح أف
تربوية جديدة يف السنة األوىل ابتدائي. 
ـة  . سيتم تنصيب الربامج اجلديدة للتربي
ـام  التحضريية و ينبغي مواصلة فتح أقس
ــة يف املؤسسـات  خاصة ذه املرحل
التعليمية حسب اإلمكانيات املتوفرة. 

. التكفل بتمــدرس التالميـذ ذوي 
االحتياجات التربوية اخلاصة. 

ــذ  . تكون إعادة السنة بالنسبة لتالمي
ــنة  السنة الثالثة أساسي يف أقسام الس
ــادة  الثالثة ابتدائي مع التكفل م يف م
ــيت مل تسـبق هلـم  اللغة الفرنسية ال

دراستها يف السنة الثانية. 
ــنة  . إعادة السنة بالنسبة لتالميذ الس
ــة  التاسعة أساسي تتم يف أقسام خاص
ـدة  م و ميكن مجعهم يف مؤسسة واح

كلما مسحت الظروف ذلك. 
 

2.5.1. التعليم الثانوي : 

ــنة األوىل ثـانوي  . يتم تنصيب الس
جبذعني مشتركني مها "جذع مشـترك 
ــوم  آداب" و "جـذع مشـترك عل

وتكنولوجيا". 

ــع  . يفتح اجلذعان املشتركان يف مجي
مؤسسات التعليم الثانوي مع احلــرص 
ــي وذلـك  على توفري التجهيز العلم

ــن جتـهيز     باستعمال ما هو متوفر م
وما سوف تستفيد منه كل والية بصفة 
ــاهج  عقالنية، ويرافق ذلك تطبيق من

ومواقيت وكتب جديدة. 
ــة  . وتقتضي هذه العملية محلة إعالمي
حتسيسية واســعة تشـمل خمتلـف 
ــذ وأوليـاء  املتعاملني مبا فيهم التالمي

أمورهم. 
تتم إعادة الســنة لتالميـذ اجلذعـني 
ــوم و"ج.م.  املشـتركني " ج.م. عل
ـد  تكنولوجيا" يف اجلذع املشترك اجلدي

"علوم و تكنولوجيا". 
ــادة يف السـنتني  . تبقى أشكال اإلع
ــم الثـانوي  الثانية و الثالثة من التعلي

سارية املفعول. 
. سيشرع يف فتح ثانويات االمتيــاز 
ــذ املمتـازين دراسـيا  لفائدة التالمي
وسيحدد منشور الحق اإلجــراءات 
والترتيبات التنظيمية املتعلقــة ـذه 

العملية. 
 

2. القبول و التوجيه  

 
ــنة األوىل مـن  1.2. القبول يف الس

التعليم املتوسط : يتــم االنتقـال إىل 
السنة األوىل من التعليم املتوسط وفــق 

إحدى الطريقتني التاليتني : 
 

أ. احلصول يف امتحان ايــة مرحلـة 
التعليم االبتدائي على معدل يساوي أو 
ـة  يفوق 10/05، جيدر التذكري أن وظيف
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هذا االمتحــان ال تتمثـل يف انتقـاء 
التالميذ يف اية هذه املرحلة األوىل من 
التعليم اإللزامي، وإمنا تتمثل يف قيــاس 
مدى حتكمهم يف اللغات األساســية 
ــة  ملواصلة التعلمات املدرجة يف مرحل

التعليم املتوسط. 
 

ــاوي أو  ب. احلصول على معدل يس
ــن 10 باعتمـاد نتـائج  يفوق 05 م
ــدل  االمتحان املذكور مضافا إليها مع
ــية  نتائج التقومي املستمر للسنة الدراس
اجلارية، و ذلك وفق أحكـام القـرار 
ـارس  الوزاري رقم 07 املؤرخ يف 06 م
ــة  2005 املتضمن تأسيس امتحان اي

ــي، و حتديـد  مرحلة التعليم االبتدائ
ـاح  كيفيات تنظيمه و منح شهادة النج
ــام املنشـور رقـم  فيه، و كذا أحك
ــارس 2005،  05.28، املؤرخ يف 15 م

ــول يف السـنة  اخلاص بإجراءات القب
األوىل متوسط. 

 
ــانوي  2.2. القبول يف السنة األوىل ث

والتوجيه إىل اجلذعني املشتركني : 
 

ـن  1.2.2. يتم القبول يف السنة األوىل م

ــي  التعليم الثانوي العام و التكنولوج
ـي  باعتماد نتائج شهادة التعليم األساس
اليت سيتم تثمينها و كذا نتائج التقـومي 

املستمر للسنة الدراسية اجلارية. 
 

سوف حتدد اإلجــراءات الواجـب 
اختاذها يف منشور الحق. 

  

ــد  2.2.2. التوجيه إىل التسليم ما بع

ــذ إىل  اإللزامي : سيتم توجيه التالمي
ــام  السنة األوىل من التعليم الثانوي الع
والتكنولوجي جبذعيه املشتركني وفــق 
ـاص  معايري للتوجيه يتضمنها منشور خ
ــم والتكويـن  باملوضوع، وإىل التعلي
ــات  املـهنيني وفـق آليـات وترتيب

سيحددها منشور وزاري مشترك. 
 

ــه يف السـنة  3.2. القبول و التوجي

الثانية ثانوي : يتم القبول والتوجيه يف 
ــانوي وفـق أحكـام  السنة الثانية ث
ــة السـارية  النصوص املنظمة للعملي

املفعول. 
 

مالحظة : 
أ. يف كل احلاالت، جيــب مراعـاة 
املقاييس البيداغوجية اليت حتدد بنــاء 

اخلريطة التربوية. 
 

ب. جيب كذلك تفادي فتح بعــض 
ــات إذا تعـذر  الشعب بكل املؤسس
ــاييس  الوصول إىل احلد األدىن من املق
ـن  املعتمدة لفتح فوج تربوي و يستحس
ـح  جتميع التالميذ يف أقرب مؤسسة تفت
ــان ذلـك  ا الشعبة املعنية كلما ك

ممكنا. 
 

ج. لتفادي الطعون يتحتم على كافــة 
ـة  املتدخلني احترام املقاييس البيداغوجي
ــه  الواردة يف النصوص املتعلقة بالتوجي
ــة،  مع احلرص على ضمان املوضوعي

العدل واإلنصاف. 
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3. هياكل االستقبال 

 
ـتكماهلا :  1.3. استالم املشاريع و اس

جيدر التذكري يف هذا اال بالسهر على 
ـة،  أن حتترم النمطية واملقاييس البيداغوجي
ـر  على وجه اخلصوص، سواء تعلق األم
ـي  باملؤسسات اليت استلمت جزئيا و ه
ــوب إمتامـها أو  تستغل حاليا واملطل
باهلياكل اجلديدة املقترحة لإلنشــاء يف 

دورة يونيو 2005. 
 

ــة  بالنسبة هلذه األخرية، الصرامة واجب
ـا يف  يف استالمها كاملة غري منقوصة مب
ــق  ذلك السكنات اإللزامية سواء تعل
ـطات أو  األمر مبدارس ابتدائية أو مبتوس

بثاويات. 
 

ـاتيكو"  مث إن إجناز امللعب من نوع " م
داخل املتوسطة وقاعة الرياضة بالثانوية 
ـن  أمر ضروري يطالب مديرو التربية م
ــبة  القائمني على اإلجناز حتقيقه، بالنس
ــك  للمؤسسات اجلاري إجنازها، وذل

فور استالمهم هذا املنشور  اإلطار. 
 

2.3. إنشاء املؤسسات اجلديدة : 

 
ــح  أ. املـدارس االبتدائيـة : إن فت
ـات  املدارس االبتدائية يبقى من صالحي
االس الشعبية البلدية على أن تسـتلم 

يف أجل أقصاه 31 يوليو 2005. 
 

وخبصوص املدارس املنجزة يف إطــار 
التعويض فإن استعماهلا يبقــى مـن 

اختصاص مدير التربية. 
 

ب. املتوسطات والثانويات : املطلوب 
ــري التربيـة عـدم برجمـة  من مدي
املؤسسات اليت تشهد تأخرا ملحوظــا 
ــاريع املقترحـة  يف اإلجناز إذ أن املش
ــن  لإلنشاء سوف تكون حمل زيارة م
طرف مفتشي التربية و التكوين قبل أن 
ــدة  تعقد اللجنة الوزارية دورا الوحي

خالل شهر يونيو 2005. 
 

ــة إلنشـاء  كما تعتمد اللجنة الوزاري
ـب  املؤسسات يف أعماهلا على ملف طل
اإلنشاء املقدم من لدن مديـر التربيـة 
ورأي املفتشية العامة الذي يعترب عنصرا 
أساسيا يف أخذ القرار املبين على تقارير 
مفتشي التربية و التكويـن خبصـوص 

تقدم واقتناء التجهيزات. 
 

وعليه، بات لزاما على مصاحل مديريـة 
التربية التأكد من : 

 
ـل  . االكتمال الفعلي لكل مرافق اهليك
ــة  املقترح لإلنشاء مهما كانت مرحل
ــل خمتلـف  التعليم دون نسيان توصي
ـاه،  الشبكات (ماء، كهرباء، صرف مي

غاز، أجهزة تدفئة أو تكييف). 
. توفر املناصب املالية الالزمة للتأطــري 

التربوي و اإلداري. 
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على نفس املصاحل التنسيق بينها أوال مث 
ــد القطـاع  مع املتعاملني، عند حتدي
ـتيعاب  اجلغرايف ليكون مالئما لقدرة اس
املؤسسة املقترحة لإلنشاء، باإلضافة إىل 
ـة يف  أخذ بعني االعتبار املقاييس املوضوع
ـع  هذا اال، كما جيب التذكري بأنه مين
ـة  حتويل مؤسسة جديدة كانت أم قدمي
إىل طور أعلى والعمل على اســتعماهلا 

للغرض اليت أجنزت من أجله. 
 

ـة  مالحظة : لن تنشأ متوسطة أو ثانوي
ــق املخصـص  مل ينجز بداخلها املرف
للتربية البدنية والرياضية كما هو مشار 

إليه أعاله. 
 

ـى  3.3. تأهيل املؤسسات القائمة : عل

ــاء  مديريات التربية اليت تقرر ا إنش
ثانوية امتياز أن تتكفل بتأهيلها قبل أية 

مؤسسة أخرى. 
 

ــد مـن  بالنسبة لباقي الواليات، ال ب
إعطاء األولوية يف جمــال التـأهيل إىل 

تصليح : 
 

. السطوح اليت قد تتسرب منها امليــاه 
إىل خمتلف مرافق املؤسسة مبا يف ذلـك 
السكنات اإللزامية كوا جزء ال يتجزأ 
ــاء  عن املؤسسة التعليمية، وأمر رؤس
املؤسسات بالسهر على أن تنظيف كل 
السطوح قبل تساقط أمطار اخلريف. 

. أجهزة التدفئة أو التكييف إن وجـدت 
عند مالحظة عطب يتطلب غالفا ماليا 
ــة التسـيري  معتربا و اللجوء إىل ميزاني

كلما كان العطب بسيطا. 

ــري أن العنايـة  مالحظة : جيدر التذك
ـث  الدورية باهلياكل وبالتجهيزات من حي
الرقابة والصيانة وحسن االستعمال من 
ــة  شأنه أن يوفر  أمواال كبرية للخزين
ـيخه  العمومية وهو ما ندعوكم إىل ترس
ــا ورؤسـاء  يف أذهان املسريين عموم

املؤسسات خصوصا. 
 

4.3. جتديد التجهيزات : يف هذا اال، 
تعطى األولوية إىل ثانويات االمتياز من 
ــن حيـث  حيث األثاث املدرسي وم

جتهيزات املطعم وأثاث املراقد. 
 

فيما خيص بــاقي املؤسسـات علـى 
مستوى خمتلــف الواليـات، ينبغـي 
ــة الـيت انطلقـت يف  مواصلة العملي
ــوص جتديـد  السنوات األخرية خبص
ــات مـع برجمـة  التجهيزات بالثانوي

املتوسطات واالبتدائيات. 
 

كما ال يفوتكم أن هذه العملية تتطلب 
حتديد ما هــو ضـروري - بكـل 
ــذ  موضوعية - لتحسني حياة التالمي
ــة  واملعلمني و األساتذة داخل املؤسس
ــى أن  التعليمية باإلضافة إىل السهر عل
يتم اقتناء جتهيزات ذات نوعية عالية. 

 
ــتثمار 2006 : إن  5.3. برنامج االس

ــث  املنهجية اليت جيب توخيها من حي
ــي الـيت  تقدير احتياجات القطاع ه
ـات  كانت موضوع حتليل خالل امللتقي
ــي  اجلهوية اليت شاركتم فيها يف الثالث
األخري من سنة 2004 حول تشـخيص 
الفوارق داخل الوالية وانعكاساا على 
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تنفيذ اإلصالح، وجتســيدا ألهـداف 
ــامج احلكومـة  الوزارة احملددة يف برن
ــة  والرامية إىل مواصلة إصالح املنظوم
ــد  التربوية، يتحتم على مصاحلكم عن
ـتراح  تناول اإلسقاطات والتوقعات واق
ــيت  الربامج التركيز على اإلجراءات ال
ــن السـنة  شرع يف تنفيذها ابتداء م
ــب  الدراسية 2003 / 2004 مع تنصي
ــم االبتدائـي  السنة األوىل من التعلي

والسنة األوىل من التعليم املتوسط. 
 

ــب  هلذا الغرض، حتدد بتوقعات حس
ــي مث احلاجيـات إىل  كل طور تعليم
ــة وهيـاكل  اهلياكل التعليمية القاعدي
الدعم على أساس إسقاطات دقيقة غري 
ــة وبنـاء علـى  مبالغ فيها من ناحي
ـة  االحتياج احلقيقي لكل منطقة بالوالي

من ناحية أخرى. 
 

ــة  إذ ال بد أن دف املشاريع املقترح
ــص  للتسجيل يف خمطط 2006 إىل تقلي
الفوارق املوجودة بني الدوائر وبــني 
ـالنظر  البلديات و داخل هذه األخرية ب
ــرات ومعـدل  إىل نسبة تشغيل احلج
ــدأ  الفوج التربوي وذلك لتجسيد مب

تكافؤ الفرص. 
 

ــأهيل  املطلوب أيضا ضبط عمليات ت
املؤسسات القدمية واحتياجها إىل جتديد 
ــقاط  التجهيزات بناء على حماضر إس

ترفق الطلبات. 
 

يقدم ملف املخطط للدراسة خــالل 
ــة  الندوات األربع وفقا للرزنامة املرفق
واملزمع عقدها يف اية الفصل اجلاري. 

4. املالية والوسائل 

 
إن تسيري املوارد املالية يلح على ضــرورة 
ــة لضمـان  أخذ االستعدادات الالزم

دخول مدرسي خال من التوترات. 
 

وعليه، جيب العمل على : 
 

ـل  1.4. فتح احلسابني اجلاريني لدى ك

ــوك  من اخلزينة الوالئية ومركز الصك
الربيدية بالنسبة للمؤسسات اجلديدة يف 
ــغ  األسبوع األول من فتحها، مث تبلي
ــني إىل مديريـة املاليـة  هذين الرقم

والوسائل مباشرة بعد عملية الفتح. 
 

2.4. التمسك باحترام املقاييس الرمسية 

ــي  املعمول ا يف فتح النظامني الداخل
ـة  ونصف الداخلي وموافاة مديرية املالي
والوسائل بالبطاقات الوصفية اخلاصــة 
ـر 2005  ذه املؤسسات قبل 15 أكتوب
ــي  مستعملني يف ذلك النموذج الرمس

املعمول به ال غري. 
 

3.4. دعوة رؤساء املؤسسات التعليمية 

اجلديدة إىل إعداد ميزانيات التســيري 
للثالثي األخري من السنة املالية احلاليــة 
ــت  2005، مع املصادقة عليها يف الوق

املناسب وإرسال نســخة منـها إىل 
املصلحة املعنية باإلدارة املركزية. 

 
ــات و املعطيـات  4.4. ضبط املعلوم

املتعلقة بالدخول املدرســي القـادم  
2005 / 2006 املدرجة ضمن البطاقات 

ــان السـري  الوصفية بدقة وهذا لضم
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العادي ا ماليا و ماديا مــن جهـة 
ــات يف حتديـد  واستغالل هذه املعطي
ـيريها يف  اإلعانات اخلاصة مبيزانيات تس

السنة املالية املوالية من جهة أخرى. 
 

ــق النصـوص  5.4. السهر على تطبي

ـكنات  الرمسية الصادرة بشأن شغل الس
الوظيفية اإللزامية أثناء حركة املوظفني. 

 
5. تسيري املوارد البشرية 

 
من املسلمات أن التحكــم يف تسـيري 
ــط كبـري  املوارد البشرية يضمن بقس
ــات الوطـن  االستقرار جبميع مؤسس

ــة وهـو       ويساعد على رفع املردودي
ــذ  ما جيعلنا نؤكد من جديد على تنفي
خمتلف العمليات يف الوقت احملدد هلا. 

 
ــب  1.5. توزيع املناصب املالية : جي

ـها  مواصلة تعديل املناصب املالية لتكييف
ــة للمسـتخدمني  مع الوضعية احلقيقي
ـتمر  املتواجدين يف امليدان بالتنسيق املس
بني املصاحل الثالث (املوظفون، الدراسة 
ـد  واالمتحانات والرواتب) تفاديا لتواف

هؤالء املوظفني على مديرية التربية. 
 

ــذه  2.5. تغطية االحتياجات : إن ه

ــترك بـني  العملية تقتضي العمل املش
مصلحيت التمدرس و املوظفـني عنـد 
إعداد التنظيمات التربويــة التقديريـة 
والنهائية لتتمكن مديرية التربيـة مـن 
ضبط احتياجاا حىت حتدد مــا يلـزم 
حتويله من مناصب حمررة لتغطية العجز 

املالحظ هنا وهناك. 

ــر  3.5. جتديد املناصب املالية : األم

املطلوب يف هذا اــال هـو ضبـط 
ـا  املناصب املالية بدقة اليت جيب جتديده
ــة املسـتخدمني إثـر  وموافاة مديري
املصادقة على خمطط التسيري جبــدول 
مفصل لتتمكن من التدخــل لـدى 

مصاحل الوظيف العمومي. 
 

ـور  وسنوافيكم يف الوقت املناسب مبنش
ــذا  حيدد اإلجراءات الكفيلة بتناول ه

املوضوع. 
 

ـيه  4.5. حركة التنقل : نظرا ملا تكتس

هذه العملية من أمهيــة، ال بـد مـن 
إعطائها العناية الالزمــة يف حتضريهـا 
ــوص  وإجنازها بالتطبيق الصارم للنص
ــن  القانونية السارية املفعول حىت نضم

دخوال مدرسيا عاديا. 
 

نذكر يف هذا اال :  
 

ــاصب  . ضرورة اإلعالن على كل املن
ـها إىل  الشاغرة أو القابلة للشغور وتبليغ
ــمح  املؤسسات التعليمية يف وقت يس
ـل  للراغبني يف حركة اإلطالع عليها قب

اإلدالء برغبام. 
. إعطاء نفس احلظوظ لكل املشاركني 
ــة ومـن  يف احلركة من داخل الوالي
خارجها ومعاملتهم على قدر املساواة. 

. تبليغ القـرارات إىل املعنيـني قبـل     
30 يونيو 2005. 

. إرسال نتــائج احلركـة اخلاصـة 
باألسالك املسرية ال مركزيا إىل مديرية 

املستخدمني قبل 15 يوليو 2005. 
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ـأهيل :  5.5. التسجيل على قوائم الت

تتميز هذه العملية عــن غريهـا مـن 
العمليات مبا هلــا مـن تأثـري علـى 

ــا شـاا نقـص         املستخدمني إذا م
أو جتاوز. 

 
ــة متابعـة  لذا، جيب على مدير التربي
ــرب والسـهر   عملية التسجيل عن ق
على تطبيق النزيه للقوانـني الضابطـة   
ــل ايـة شـهر     هلا وعلى إجنازها قب

أبريل 2005. 
 

6.5. االمتحانات و املســابقات : إن 

ــل للمنـاصب  عملية االستغالل األمث
ــالزم لسـري  املالية و توفري التأطري ال
ــي إجـراء  املؤسسات التعليمية تقتض
ــابقات يف خمتلـف  االمتحانات واملس
الرتب واألسالك وتعيني املتخرجني من 
ــة بعـد تأشـرية  املؤسسات التكويني

خمططات التسيري. 
 

ــني :  7.5. ضبـط وضعيـة املوظف

ــو وجـوب  املطلوب يف هذا اال ه
ــا خيـص  ضبط وضعية املوظفني فيم
ــل وإمضـاء حمـاضر  استئناف العم
ــرارات املعنيـني  التنصيب وتأشرية ق

اجلدد يف التواريخ احملددة هلا. 
 

6. التكوين 

 
ـالح  بصفتها حجر الزاوية يف إجناح إص
املنظومة التربوية، تســتفيد خمتلـف 
عمليات التكوين من مبالغ مالية معتربة 
ــتخدمي  رصدا الوزارة لتكوين مس

قطاع التربية وحتسني مستواهم وجتديد 
ـامهة  معلومام ليتمكن اجلميع من املس

الفعلية يف جتسيد أهــداف اإلصـالح   
ــدم السـريع  من ناحية ومسايرة التق
ــة مـن  للعلوم والتكنولوجيات احلديث

ناحية أخرى. 
 

وقصد متكني خمتلف إطارات التربية من 
ـب  تطبيق املناهج اجلديدة ومرافقة الكت
ــم  املدرسية على مستوى مراحل التعلي
الثالث، سوف تنظم عدة عمليــات 
ــتخدمني  تكوينية تتكفل مبختلف املس

خاصة منهم األساتذة واملعلمني. 
 

1.6. التكوين املتخصص : على كـل 

ــط حاجياـا  والية العمل على ضب
ــم  للتكوين املتخصص بالنسبة للموس
ـائدة  املدرسي 2006 / 2007 واملوجه لف

األمناط التالية : 
 

. مفتشي التربية والتكوين، 
. مديري مؤسسات التعليم الثانوي، 

. مديري املدارس األساسية، 
. مديري املدارس االبتدائية، 

. مستشاري التربية. 
 

2.6. التكوين األويل : سوف يشـهد 

املوسم املدرسي القادم فتــح ثالثـة 
معاهد جديدة لتكوين املعلمني وحتسني 
ــعيدة  مستواهم بكل من مستغامن، س
ــاهد  وتيارت وذلك باإلضافة إىل املع
ـتجابة  اخلمس القائمة حاليا وذلك لالس
ـى  إىل حاجيات التأطري البيداغوجي عل

املستوى الوطين. 



 13

 

ـات  ويف هذا اال، املطلوب من مديري
ــهم إىل  التربية حتديد احتياجات واليت
ـذا  املعلمني بالنسبة للتعليم االبتدائي وك
ــط والتعليـم  حاجيات التعليم املتوس
ـاص  الثانوي إىل األساتذة حسب االختص

وموافاة مديريــة التكويـن يف أجـل      
ــل 2005 وذلـك  ال يتعدى آخر أبري
لتسهيل التنسيق مع وزارة التعليم العايل 

والبحث العلمي. 
 

ـات يف  وللتذكري، تضبط هذه االحتياج
أفق 2009 بالنسبة للتعليــم االبتدائـي 
وأفق 2010 خبصوص التعليم املتوســط 

و2011 فيما يتعلق بالتعليم الثانوي. 
 

ـذا  3.6. التكوين أثناء اخلدمة : ويف ه

الباب، يطلب من مديــري التربيـة 
ــة تنفيـذ  احلرص شخصيا على متابع
احملاور املدرجة يف خمطط التكوين واليت 
ــى وجـه  تعد أولويات القطاع وعل

اخلصوص : 
 

. تنفيذ املناهج اجلديدة، 
. حسن استعمال الكتب اجلديدة، 

ــاءات  . التحكـم يف املقاربـة بالكف
وبيداغوجية املشروع، 

ــدة  . اإلعالم اآليل (وفق الصيغة اجلدي
اليت أرسلت لكم سابقا)، 

. تكوين إطارات القطاع يف تســيري 
املوارد البشرية، 

. املستجدات العلمية والتكنولوجية. 
 
 

ـانوي :  4.6. تأهيل أساتذة التعليم الث

ـة  لقد متت هذه السنة إعادة بعث عملي
التربيز عرب املدارس العليا لألساتذة (القبة، 
بوزريعة، وهران، قسنطينة). يطلب من 
ــى  مديري التربية احلرص شخصيا عل
التكفل بتسيري عمليات مشاركة املعنيـني 
ــري شـروط  يف التجمعات وكذا توف

تنظيم التجمعات املقررة بواليتهم. 
 

7. الكتاب املدرسي  

 
ـة  باعتبار الكتاب املدرسي وسيلة تربوي

ودعامة أساســية للمعلـم و املتعلـم      
ــى  ال ميكن االستغناء عنها، يتعني عل
مدير التربية وخمتلف املسؤولني أيــن 
ــني  كان موقعهم العمل على وضعه ب
يدي التالميذ عند التحاقــهم مبقـاعد 

الدراسة يف مستهل املوسم الدراسي. 
 

ــهود  ولن يأيت هذا األمر إال بتظافر ج
ــرف عليـه  اجلميع يف إطار منظم يش

مدير التربية. 
 

ــة  كما يتوىل مدير التربية متابعة العملي
يف جانبها املايل و ذلك بالسهر على أن 
ـرف  تستلم املبالغ املالية يف وقتها من ط
ــذ  املشرفني على توزيع الكتب للتالمي
ــائم  وأن تدفع فورا إىل املسري املايل الق
ــن مديريـات  على مجعها حىت تتمك
ــن ضبـط  التربية واملصاحل املركزية م

أمورها يف األجل احملدد. 
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ــة  8. األنشـطة الثقافيـة والرياضي

والنشاط االجتماعي 
 

ــة والرياضيـة  لكون األنشطة الثقافي
ــامال مدعمـا  والنشاط االجتماعي ع
ـة  للفعل التربوي ملا له من دور يف تنمي
ــية واجلسـدية  قدرات التلميذ النفس
ــوه  والفكرية وتقوية روح املبادرة ومن
ـة  السوي واملتوازن، جيب إعطاؤها عناي
خاصة والعمل باملنشور الوزاري رقــم 
530 املؤرخ يف 17 يونيو 2001 واملنظم 

لنفقات التمدرس. 
 

ــة : يف إطـار  1.8. األنشطة الثقافي

ـوزارة،  الربنامج العام املسطر من قبل ال
فإنه من الضروري إعــداد برنـامج 
سنوي شامل لألنشطة الثقافية والفنيـة 
والعلميـة (منافسـات، مســابقات، 
ـه  معارض) والسهر على جتسيد مضمون
ومتابعة مراحــل تنفيـذه يف امليـدان 
ــة األنشـطة  وموافاة الوزارة (مديري
ـــاط  الثقافيـة و الرياضيـة والنش

االجتماعي) بتقارير فصلية. 
 

ــات عامـة  وال بد من تشكيل مجعي
ــة لألعمـال  بالنسبة لالحتادية الوالئي
ـها  املكملة للمدرسة قصد جتديد هياكل
ـؤرخ  و تكييفها وفق القانون 31.90 امل
يف 04 ديسمرب 1990 املتعلق باجلمعيات 
ــة مرفقـة  مع إرسال التقارير الدوري
بالتقرير املايل مصادق عليه من طـرف 

حمافظ احلسابات. 
 

كما جيب دعوة رؤساء املؤسســات 
ــة  التعليمية إىل التكفل باملكتبات لترقي
ــز  جمال القراءة و املطالعة لكوا مرك
إشعاع ثقايف ميكن التالميذ واملربني من 

توسيع معارفهم و إجناز حبوثهم. 
 

ــاضي والصحـة  2.8. النشاط الري

ــوب مـن رؤسـاء  املدرسية : املطل
ـات  املؤسسات التعليمية تأسيس اجلمعي
ــجيع  الثقافية والرياضية املدرسية وتش
ــراط يف النـوادي  التالميذ على االخن
الرياضية املدرسية التابعة هلا وذلـك يف 

ــم 209 املـؤرخ يف      إطار املنشور رق
ــص علـى  02 فيفري 2002 الذي ين

ــن توقيـت  ختصيص أربع ساعات م
ــاط الريـاضي  األستاذ ملمارسة النش
وذلك بعد تغطية االحتياج البيداغوجي 
ــام  لكافة األقسام - خاصة منها أقس
االمتحانات - وإن تعذر التكفل ــذا 
ـاحلل  النشاط اهلام مساء أيام االثنني، ف
ـن  ميكن عندئذ يف االستعانة مبؤطرين م

مديرية الشباب و الرياضة. 
 

ــة  ومن اهتمامات مديري التربية متابع
نشاط الرابطــة الرياضيـة املدرسـية 
ــد اجلمعيـات  ومراقبتها و ذلك بعق
ــع  العامة وتنظيم املنافسات الرياضية م
موافاة مديريــة األنشـطة الثقافيـة 
ــاعي  والرياضيـة والنشـاط االجتم
ـع  بالتقارير الدورية والوثائق املختلفة م
ــن  احلرص على تأشرية التقرير املايل م

طرف حمافظ احلسابات. 
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ــة،  خبصوص التربية البدنية و الرياضي
على رؤساء مؤسسات التعليم املتوسط 
ــاء  و التعليم الثانوي السهر على إعط
ـع  األسبقية لتالميذ أقسام االمتحانات م
احلرص على أال تسلم اإلعفاءات مــن 
ــذه املـادة إال للضـرورة  ممارسة ه
القصوى املثبتة من طرف طبيب وحدة 

الكشف و املتابعة. 
 

ــخرت  3.8. النشاط االجتماعي : س

ــم  الدولة اعتمادات مالية هائلة للمطع
ــا  املدرسي باعتباره هيكال تربويا هام
ــذ  ودف حتقيق متدرس شامل لتالمي

املدارس االبتدائية وهو ما يتطلب : 
 

. فتح املطاعم املدرسية يف املوعد الـيت 
ــك  حتدده املصاحل املركزية املعنية و ذل
وفقا للنصــوص التنظيميـة السـارية 

املفعول. 
. إلزامية فتح املطاعم املدرسية خــالل 

شهر رمضان. 
ــة  . السعي لدى رؤساء االس البلدي
ـتوى  لتنصيب االس اإلدارية على مس
البلدية لتشرف على حتديــد قائمـة 
ــها  التالميذ املستفيدين واملصادقة علي
وكذا تعيني املمونني املتعاملني معهم. 

 
أما فيما يتعلق باملنحة املدرسية الــيت 
ــن  تعترب مساعدة مالية للتالميذ املعوزي
ــل  متكنهم من الدراسة العادية و تكم

وسائل عيشهم، جيب احلــرص علـى   
ـية  أن يقدم التلميذ طلبه للمنحة املدرس

عند  تقدميه  مللف التسجيل يف بدايـة  
 

ــد اللجنـة  السنة الدراسية و أن تعق
ــها يف  الوالئية للمنح املدرسية اجتماع
ــتفيدين  أجله احملدد لضبط قائمة املس

ــوم 90.170 املـؤرخ يف     طبقا للمرس
02 يونيو 1990. 

 
ــات مفتوحـة  . إلزامية إبقاء الداخلي

خالل شهر رمضان. 
 

ــامن املدرسـي يف  ونظرا ألمهية التض
حتسني ظروف متدرس التالميذ املعوزين 
نؤكد احلرص والسهر على حتضري هذه 
ـة  العملية مع اية السنة الدراسية اجلاري
ــول  مع وجوب إجنازها يف بداية الدخ
ــاحترام النصـوص  املدرسي اجلديد ب
التنظيمية حىت حتقق العملية األهــداف 

املرجوة منها. 
 

جيب إيالء أمهية بالغة ملنحة 2.000 دج 
حىت تسلم إىل املستفيدين منــها بنـاء 
ـم 01  على املنشور الوزاري املشترك رق
ــها  املؤرخ يف 19 غشت 2002 وصرف
ــام األوىل مـن الدخـول  خالل األي

املدرسي. 
 

ــور  أخريا و قصد التحكم يف كل األم
ــي القـادم،  املتعلقة بالدخول املدرس
ستنظم الوزارة ندوات جهوية حيضرها 
ــات  رؤساء مصاحل أو مكاتب مديري
ــة  التربية ( الدراسة، املوظفون، الربجم
ــون  واملتابعة، املالية، التكوين) يف غص
ــل 2005 وذلـك لضبـط  شهر أبري

احتياجات  كل  والية و الوقوف على  
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نقاط الضعف لتذليلها ومتكني الواليــات 
من ضمان دخول مدرسي عادي. 

 
ــاء املصـاحل القـدوم إىل  فعلى رؤس
ــال  التجمعات مصحوبني، كل يف جم
اختصاصه، مبلفات تدون فيها الوضعية 
ــم الدراسـي املقبـل  املنتظرة للموس
ــة،  واحتياجات الوالية (مناصب مالي
ـهيزات، اخل)  ميزانية تسيري، هياكل وجت
معتمدين يف ذلك على التوجيهات اليت 

تضمنها املنشور اإلطار. 
 

اجلزائر يف 24 مارس 2005 
األمني العام لوزارة التربية الوطنية 

بوبكر خالدي 
 

 ����

 
ـول  ندوات جهوية حول حتضري الدخ

املدرسي 2005 / 2006 : 
 

املدة : يومان (02) يف كل منطقة 
 

تاريخ ومكان انعقاد امللتقى :  
 

- غرداية : يوما 09 و10 أبريل 2005. 
 

املقر: ثانوية مفدي زكريا. 
 

الواليات املعنية : غرداية، ورقلة، أدرار، 
متنراست، تندوف، إلــيزي، اجللفـة، 

األغواط، بسكرة، بشار، الوادي. 
 

عدد املشاركني : 55 (5 مشاركني من 
كل والية). 

- وهران : يوما 13 و14 أبريل 2005. 
 

املقر: املعهد التكنولوجي بن آشنو. 
 

ـيلت،  الواليات املعنية : وهران، تيسمس
ــتغامن،  تيارت، غليزان، معسكر، مس
ــض، تلمسـان،  سعيدة، النعامة، البي

سيدي بلعباس، عني متوشنت. 
 

ــاركني  عدد املشاركني : 60 (5 مش
عن كل والية). 

 
- قسنطينة : يوما 17 و18 أبريل 2005. 

 
املقر : املعهد التكنولوجــي األختـني 

سعدان. 
 

ــة،   الواليات املعنية :عنابة، تبسة، قامل
ــة،  أم البواقي، الطارف، سطيف، ميل
برج بوعريريج، سوق أهراس، جيجل، 
خنشلة، باتنة، قســنطينة، املسـيلة، 

سكيكدة. 
 

عدد املشاركني : 75 (5 مشاركني من 
كل والية). 

 
- تيبازة : يوما 24 و25 أبريل 2005. 

 
املقر: املدرسة األساسية رابطة حممد. 

 
ــازة، اجلزائـر،  الواليات املعنية : تيب
البليدة، بومرداس، البويرة، تيزي وزو، 

املدية، عني الدفلى، الشلف، جباية. 
 

ــاركني  عدد املشاركني : 50 (5 مش
عن كل والية). 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 
الرقم : 2117 / 2005 

 
األمني العام 

إىل 
السيدة مفتشة أكادميية والية اجلزائر 

السيدات والسادة مديــري التربيـة 
بالواليات 

السيدات والسادة مفتشــي التربيـة 
والتكوين 

السيدات والسادة مفتشــي التربيـة 
والتعليم األساسي للطورين 1 و2 

ــري املـدارس  السيدات والسادة مدي
االبتدائية 

 
ـة  املوضوع : تنصيب السنة الثالث

ابتدائي. 
 

ــم 26 املـؤرخ يف  املرجع : القرار رق
2004.08.14 املتضمن إقــرار برامـج 

تعليمية 
 

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

الدراسي 2005 / 2006. 
 

ــذا املنشـور اإلجـراءات  يتناول ه
ـب  والترتيبات التربوية والتنظيمية لتنصي

السنة الثالثة ابتدائي، وهي : 
 

املناهـج 
 

ـدة :  1. تطبيق املناهج التعليمية اجلدي

ــن املوسـم الدراسـي    تطبق بداية م
ـدة  2005 / 2006، املناهج التعليمية اجلدي

اليت أقرا وزارة التربية الوطنية مبوجب 
ـا  القرار املذكور يف املرجع، واليت أعد
ـها  اموعات املتخصصة وصادقت علي
ـذه  اللجنة الوطنية للمناهج. وتتناول ه
ـررة  املناهج نفس ااالت التعليمية املق
ـب  للسنة الثانية ابتدائي، وتشمل اجلوان
التربوية األساسية (اللغويــة والعلميـة 

واالجتماعية واجلمالية) 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. 

 
ـات  2. إدراج الترميز العاملي واملصطلح
ــاملي  العلمية : إن استعمال الترميز الع
ــة التعليـم  يف املواد العلمية يف مرحل
ــى كتابـة  االبتدائي يرتكز أساسا عل
ــار  وقراءة العمليات الرياضية من اليس
ــي  إىل اليمني، وعلى اإلدراج التدرجي
ــة لوحـدات القيـاس  للرموز العاملي
وللترميز اهلندسي بــاحلروف العربيـة 

والالتينية معا. ويف السنة الثالثة يتواصل  
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بشكل متدرج يناسب تقدم مكتسبات 
ـا  املتعلمني يف اللغة الفرنسية وذلك طبق
ــواردة يف  لإلجراءات والتوضيحات ال
املنشور رقم 881 املؤرخ يف 10 سبتمرب 
ـاملي  2003، املتعلق باستعمال الترميز الع

واملصطلحات العلمية. 
 

استعمال الزمن البيداغوجي 
 

1. التوقيت األسبوعي : إن التوقيـت 

األسبوعي املخصص لتالميـذ السنـة  

الثالثة ابتدائي هو سبعة وعشرون (27) 
ــواد التعليميـة  ساعة وزعت على امل
املقررة وفق مبادئ تربوية و بيداغوجية 
حتقق االنسجام والتكــامل والتـوازن 
ــه الفعـل  بينها، وتستجيب ملا يتطلب

التربوي يف كل مادة. 
 

ويتم إعداد املخطط الدراسي على هذا 
األساس ووفق مبــادئ بيداغوجيـة 
ــة  تستجيب حلاجات التالميذ التعليمي

وقدرام املتنامية. 
  

جدول التوقيت للمواد التعليمية يف السنوات الثالث األوىل من التعليم االبتدائي 
 

السنة الثالثة السنة الثانية السنة األوىل املواد 
11 12 14 . اللغة العربية 

4 3 / . اللغة الفرنسة 

5 5 5 . الرياضيات 

2 2 2 . التربية العلمية والتكنولوجية 

1 1 1.30 . التربية اإلسالمية 

1 1 1 . التربية املدنية 

1 1 1 . التربية املوسيقية 

1 1 1 . التربية التشكيلية 

1 1 1.30 . التربية البدنية 

27 27 27 اموع 
 

2. مبادئ استعمال التوقيت األسبوعي : 
ـت   ينبغي أن تراعي يف استعمال التوقي
ــة تنظـم  األسبوعي مبادئ بيداغوجي
ـاالت ويف  توزيعه بصفة متوازنة بني ا
اال الواحد، وبشكل يتناسب مــع 
ـيز يف  طاقات املتعلم وقدراته على الترك
ـا ورد يف  هذا املستوى وذلك حسب م
املنشورين املتعلقني بتنصيب السنة األوىل  

 

 
ـم  والسنة الثانية ابتدائي على التوايل رق
ـم 547  246 بتاريخ 04 ماي 2003 ورق

بتاريخ 05 أفريل 2004. 
 

ــطة  3. توجيهات خاصة بتناول أنش

اللغة العربية : تعتمد املقاربة النصية يف 
ـة،  تناول ومعاجلة مجيع األنشطة اللغوي
ــذي يقـدم  وهي تنطلق من النص ال
للتلميذ فرص تعلم اللغة جبميع جوانبها. 
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ــب  تقدم أنشطة اللغة العربية وفق ترتي
ـدرج  يراعي التنسيق واالنسجام بينها والت
من خالهلا دون انقطاع، من القراءة إىل 
ــل إىل التعبـري  التعبري الشفوي والتواص
ــاج، لتحقيـق  الكتايب ونشاط اإلدم
الكفاءة القاعدية أو املرحلية املسطرة. 

 
4. توزيع توقيت اللغة الفرنســية : 

ــع  ينظم توقيت اللغة الفرنسية يف أرب
ــدة يـوزع  حصص ذات ساعة واح
ـم  بشكل جيعل التالميذ على اتصال دائ
بتعلم هذه املادة طــوال األسـبوع، 
وذلك حسب التوجيهات اليت يتضمنها 

املنهاج و الوثيقة املرافقة له. 
 

5. املعاجلة التربويــة واالسـتدراك : 

ــم)  تضاف ساعة واحدة للقسم (املعل
ــة  تقدم فيها أنشطة عالجية وتدعيمي
للتالميذ الذين يظهرون عجزا جزئيا يف 
ــراءة  مادة اللغة العربية (يف نشاطي الق

والكتابة) ويف مادة الرياضيات. 
 

ـة  أما بالنسبة للغة الفرنسية، فيمكن إضاف
ــص  ساعة واحدة للقسم (املعلم) ختص
لنشاط املعاجلة واالستدراك يف هــذه 
املادة مىت مسحت ظروف املؤسسة بذلك، 
ويكون يف اية األسبوع أو يف بدايته. 

 
ــة  تتبع يف إجناز هذه األنشطة العالجي
اإلجراءات العملية الواردة يف املنشـور 
رقم 884 املؤرخ يف 10 سبتمرب 2003. 

 

الوسائل التعليمية 
 

ــي الوسـيلة  1. وثيقة املنهاج : وه

ــل الـتربوي واملرجـع  الرمسية للعم
األساسي الذي يستند إليه املعلــم يف 

أداء مهامه. 
 

ـهاج  2. الوثيقة املرافقة: ترافق كل من

ــدم فيـها األسـس  وثيقة تربوية، تق
ــى أساسـها  البيداغوجية اليت بين عل
ــد يف ذلـك،  املنهاج واملسعى املعتم
وتسهل مقروئيته. وتعترب مرجعا إضافيا 
وعلميا يسترشد ا املعلم مبا تقدمه من 

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. 
 

ــة مـن  تستفيد كل مؤسسة مبجموع
ــة هلـا  نسخ املناهج و الوثائق املرافق
ــى  توضع حتت تصرف املعلمني و تبق

ملكا للمؤسسة. 
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ــي : إن الكتـب  3. الكتاب املدرس

املقررة للسنة الثالثة ابتدائي هي :  
 

. كتاب اللغة العربية، 
. كتاب اللغة الفرنسية، 

. كتاب التربية اإلسالمية، 
. كتاب التربية املدنية، 
. كتاب الرياضيات، 

. كتاب التربية العلمية والتكنولوجية. 
 

ـة  ويبقى الكتاب املدرسي وسيلة تعليمي
ــم والتلميـذ  يستعملها كل من املعل
حسب ما تقتضيه الوضعيات التعليمية، 
ـة  كما ميكن أن يلجأ إىل وسائل تعليمي
أخرى يراها أكثر جناعة و وجاهة حتقق 

األهداف التعلمية املقصودة. 
 

ــاب  4. دليل الكتاب : يرفق كل كت

من هذه الكتب دليل يوضح كيفيــة 
استعماله وأساليب استغالله. 

 
ـة  توضع جمموعة من هذه الكتب واألدل
حتت تصرف املعلمني و تبقى ملكــا 
ــور رقـم 392  للمؤسسة طبقا للمنش

بتاريخ 19 أوت 2004. 
 

5. التوثيق التربوي : ينبغي على املعلم 

أن يهتم به ويطلع عليه كلما أتيحت له 
الفرصة، ويستعني به لتحسني أدائــه 

التربوي. 
 

6. الوسائل اجلماعية :  

. الوسائل التعبريية للغة العربية والفرنسية، 
ـن  . الشريط السمعي ويتضمن جمموعة م
األنشودات املدرسية وتوزيعها اإليقاعي. 

7. الوسائل الفردية واجلماعية األخرى : 
وهي ختتلف مــن مـادة إىل أخـري  
ـهاج  وذلك حسب ما يتطلبه تطبيق املن
ـذه  والوضعيات اليت يقترحها املعلم، وه
الوسائل مألوفة ومتوفــرة يف احمليـط، 
ميكن أن يتحصل عليها املعلم والتلميذ، 
ـن  وهي وسائل بسيطة وفعالة إذا أحس

اختيارها واستعماهلا. 
 

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 و أدوار  املتعاملني يف املدرسة االبتدائي

جديدة هلم. 
 

وفيما يلي أهــم هـذه املسـتلزمات 
واإلجراءات : 

 
ـاول  1. التقومي التربوي : إن منهجية التن
ــيت  اليت تقترحها املناهج اجلديدة، وال
تعطي للمتعلم فرصة أكــثر ملمارسـة 
ـومي  التعلم، تستلزم تكييفا ألساليب التق
ليصبح جزءا من الفعل التربوي ومرفقا 
ـجم.  له، ومتفاعال معه بشكل جيد ومنس
ــة يف  وبذلك، تدمج املسارات التقوميي
املسار التعليمي بصفة مستمرة للوقوف 
ـذ  على التطور احلاصل يف تعلمات التالمي
ــهم، واكتشـاف  والتحسن احملقق لدي
النقائص والثغرات اليت حتول دون مواصلة 
ــاءات  التدرج يف التعلمات وتنمية الكف
اليت متكنهم من توظيف مكتسبا ــم 

الدراسية يف وضعيات متنوعة. 
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وقد تناولت املناهج والوثائق املرافقة هلا 
ــومي، واقـترحت  بعض وظائف التق
ــى  أساليب وأدوات تساعد املعلم عل
ــن  إجنازه عمليا حبيث يتمكن املتعلم م
ــة  التدرب واملمارسة التعليمية من جه
ومن معرفة الصعوبات اليت تصادفــه 
ــها مـن جهـة  واألخطاء اليت يرتكب
ــم 2039  أخرى. ويوضح املنشور رق
املؤرخ يف 13 مارس 2005، التوجهات 
اجلديدة إلصالح نظام التقومي التربوي. 

 
ـم  2. التنسيق بني املعلمني : يتعني تنظي

جلسات الفريق التربوي بصفة دوريـة 
منتظمة حتت إشراف مدير املدرســة 
ــاهج  وبتوجيه من املفتش لتدارس املن
ــط  واملسعى التربوي املعتمد، ولتخطي

ــاء علـى     التدرج وتكيفه باستمرار بن
ــائج التقـومي بأنواعـه،  ما تظهره نت
وحسب درجة تقدم التالميذ وحتســن 
تعلمام . كما تستغل جلسات الفريق 
ــيت قـد  التربوي حلصر الصعوبات ال
ـم  تعترض مسعى املعلمني وسريورة تعل
التالميذ، والبحث عن احللول األكــثر 

جناعة لتجاوزها. 
 

ـاهج  3. تكوين املعلمني : إن تطبيق املن

ــب  اجلديدة بصفة فعالة وناجعة يتطل
ــريا مالئمـا  حتما إعداد جيد وحتض
ــتجدات  للمعلمني بتكوينهم على املس
ــن تكييـف  يف املناهج وما تتطلبها م

ملمارستهم وأدوارهم. 
 

ــني  وقد مت وضع خطة لتكوين املعلم
ـدة يف  ومرافقتهم يف تنفيذ املناهج اجلدي
أيام دراسية وندوات تربوية، ختصــص 

ــاهج والوسـائل  لشرح وتوضيح املن
ـي أن  ومستجداا التربوية. وعليه، ينبغ
ــم  يشمل التكوين مجيع معلمي التعلي
ـنة  االبتدائي، مع التركيز على معلمي الس
الثالثة ومتابعتهم طوال السنة الدراسية، 
والوقوف على الصعوبات اليت ميكن أن 
ــهاج أو يف  تعترضهم سواء يف فهم املن
اختيار الوضعيات التعلمية املناســبة أو 
يف ممارسة التقييم التكويين، وتوجيهــهم. 
وعلى املفتشني السهر على تطبيق اخلطـة 

التكوينية املقررة ومتابعة تنفيذها. 
 

ــدارس  4. إعالم وتكوين مديري امل

االبتدائية : إن تطبيق املناهج اجلديـدة 
ــاملني يف  يتطلب تظافر جهود كل الع
املؤسسـة، وللمديـر مســؤولياته يف 
ـا  تنفيذها والسعي إىل حتقيق أهدافها مب
ــه لتوفـري الشـروط املاديـة  يقوم ب
والتنظيمية املالئمة لذلك. وعليه، جيب 
ــام  على املفتشني أن يقوموا بتنظيم أي
إعالمية ودراسية يف فائدم لتوعيتــهم 
ــراف علـى  بدورهم املتمثل يف اإلش
تطبيق املنــاهج ومسـؤوليام علـى 
ـى  التسيري اجليد واملرن ملؤسسام، وعل
ــم  تقييم أداء املعلمني واملتعلمني وتنظي
نشاطات املعاجلة التربوية، وعلى تفعيل 
ــاء  العالقة التبادلية مع املعلمني واألولي
والشركاء يف احمليط، وتوفري الظــروف 
ــك  املالئمة للعمل، و هم ملزمون بذل

وبالنتائج اإلجيابية للفعل ومردوديته. 
 

ـوزع  5. التبليغ و املتابعة : ينبغي أن ت

ــم  كل املناشري اخلاصة بسنوات التعلي
ــدارس  االبتدائـي علـى كـامل امل
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ــت تصـرف  واملفتشني، وتوضع حت
املعلمني ليطلعوا عليها. 

 
ــن  إن تطبيق املناهج اجلديدة يتطلب م
ــات  املعلمني توسيع إطالعهم باملقارب
ــري اجليـد  التعليمية اجلديدة وبالتحض
ــة  والدقيـق للوضعيـات البيداغوجي
ــهم يف  ومالحظـة املتعلمـني وتتبع
ــب  استراتيجيات تعلمهم. وهذا يتطل
من جهتهم يقظة مســتمرة و دافعيـه 

كبرية إىل التجديد واإلبداع. 
 

ــة  وحىت نضمن لتطبيق املناهج النجاع
الكاملة، أدعو كل املعلمني واملفتشـني 
ــهم بشـأا، وتقـدمي  إىل إبداء آرائ
ــق  استفسارام وانشغاال م عن طري
ــها  اخللية الوالئية للمتابعة اليت حتوصل
وترسلها إىل املصاحل املركزية املعنيــة 

بصفة دورية. 
 

ويف األخري، أحل على ضــرورة جتنيـد 
ـة  وتفعيل أدوار كل املتعاملني مع املؤسس
التربوية، وعلى توزيع التوثيق املعد، من 
ـب  مناشري ومناهج ووثائق مرافقة وكت
مدرسية وأدلة، وإيصاهلا إىل املؤسسات 
التعليمية، واملشرفني على تنفيذ اخلطـة 
ـروف  التكوينية، وهذا من أجل توفري الظ
ـع  املالئمة لوضع هذه اإلجراءات موض
ـن  التنفيذ ولتحقيق األهداف املنتظرة م

تنصيب السنة الثالثة ابتدائي.   
 

اجلزائر يف 25 أفريل 2005 
األمني العام لوزارة التربية الوطنية 

ب. خالدي 
 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

الرقم 2110 / 2005 
 

األمني العام 
إىل 

السيدة مفتشة أكادميية والية اجلزائر 
السيدات والسادة مديــري التربيـة 

بالواليات 
السيدات والسادة مفتشــي التربيـة 

والتكوين 
السيدات والسادة مفتشــي التربيـة 

والتعليم األساسي للطور 3 
ــري املـدارس  السيدات والسادة مدي

االكمالية 
 

ـة  املوضوع : تنصيب السنة الثالث
متوسط. 

 
ــم 26 املـؤرخ يف  املرجع : القرار رق
2004.08.14 املتضمن إقــرار برامـج 

تعليمية. 
 

ــي  يف إطار مواصلة اإلصالح التدرجي
ــا للقـرار  للمنظومة التربوية، وتطبيق
املشار إليه يف املرجع، يشرع يف تنصيـب 
السنة الثالثة متوسط بداية من املوســم 

الدراسي 2005 / 2006. 
 

ـررة  يتناول هذا املنشور اإلجراءات املق
ــة متوسـط والترتيبـات  للسنة الثالث

التنظيمية والتربوية اخلاصة بتنصيبها. 
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املناهـج 
 

ـدة :  1. تطبيق املناهج التعليمية اجلدي

ــن املوسـم الدراسـي    تطبق بداية م
ـــة  2005 / 2006، املنـاهج التعليمي

اجلديدة اليت أقرا وزارة التربية الوطنية 
ــور يف املرجـع،  مبوجب القرار املذك
وتتناول هذه املناهج مجيع اجلوانــب 
ـة  التربوية (اللغوية والعلمية واالجتماعي
ــاهج جديـدة  واجلمالية) جتسدها من
(أعدـا اموعـات املتخصصـــة 
ــها اللجنـة الوطنيـة  وصادقت علي

للمناهج) و هي: 
 

أ. املواد اللغوية  
1. منهاج اللغة العربية، 

2. منهاج اللغة األمازيغية،  

3. منهاج اللغة 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 والتكنولوجية. 
 

د. التربية اجلمالية  
12. منهاج التربية املوسيقية، 

13. منهاج التربية التشكيلية، 

14. منهاج التربية البدنية والرياضية. 

2.استعمال 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
ــني، واسـتعمال  من اليسار إىل اليم
الصيغ والرموز العاملية لوحدات القياس 
ــح  بأنواعها  املختلفة وإدراج املصطل
ـة  العلمي باللغة األجنبية، مع إبقاء كتاب
الرموز والصيغ و القوانني العلمية باللغة 

ــة االنتقاليـة    العربية ترافقها يف املرحل
ــاجون  إذا تبني أن التالميذ مازالوا حيت
إىل وقت للتــآلف والتعـود علـى 
استعماهلا بصفة عادية، وذلك طبقــا 
ــواردة يف  لإلجراءات والتوضيحات ال
املنشور رقم 881 املؤرخ يف 10 سبتمرب 
ـاملي  2003، املتعلق باستعمال الترميز الع

واملصطلحات العلمية. 
 

و جيدر التذكري بأنه ينبغي الوصــول 
ــيز  باملتعلمني إىل متلك استعمال الترم

العاملي مع اية السنة الدراسية. 
 

استعمال الزمن البيداغوجي 
 

1. التوقيت األسبوعي : إن التوقيـت 

ــذ السـنة  األسبوعي املخصص لتالمي
الثالثة متوسط هو ثالثة و ثالثون (33) 
ــواد التعليميـة  ساعة، وزعت على امل
املقررة وفق مبادئ تربوية و بيداغوجية 
حتقق االنسجام و  التكامل و التـوازن 
ــه الفعـل  بينها، وتستجيب ملا يتطلب

التربوي يف كل مادة.  



جدول التوقيت للسنوات األوىل و الثانية و الثالثة من التعليم املتوسط 
 

السنة الثالثة السنة الثانية السنة األوىل املواد 
5 5 5 . اللغة العربية 

3 3 3 . اللغة األمازيغية 

5 5 5 . اللغة الفرنسة 

3 3 3 . اللغة اإلجنليزية 

5 5 5 . الرياضيات 

2* 2* 2* . العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا 

2* 2* 2* . علوم الطبيعة واحلياة 

1 1 1 . التربية اإلسالمية 

1 1 1 . التربية املدنية 

1 1 1 . التاريخ 

1 1 1 . اجلغرافيا 

1 1 1 . التربية املوسيقية 

1 1 1 . التربية التشكيلية 

2 2 2 . التربية البدنية والرياضية 

33 33 33 اموع 

 
ــاة  * توقيت مادة علوم الطبيعة واحلي
ومادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية  

 
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 يوزع توقيتهما كما يلي :  

 

 
ــان  . حصة واحدة مدا ساعتان اثنت
ــوج  (2) يف األسبوع لكل نصف الف
ختصص لألعمال التطبيقية أو املخربية. 
ــدة أو مشـروع  . ويف اية كل وح
ــني لألعمـال  ختصص إحدى احلصت
ـح  التلخيصية للقسم كله، و بذلك يصب
ــع (4) سـاعات  توقيت األستاذ أرب

أسبوعيا. 
 

ـــت  2. مبـادئ اسـتعمال التوقي

ــس املبـادئ  األسبوعي : تراعي نف
الواردة  يف املنشورين املتعلقني بتنصيب 
ــة متوسـط  السنة األوىل والسنة الثاني

وخاصة : 
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ــي  . عدم جتاوز احلجم الساعي اليوم
ــاعات (6) سـواء للتلميـذ        ست س

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

مصلحة التلميذ أساسا. 
ـادة  . يوزع التوقيت األسبوعي لكل م
ــذ علـى  تعليمية بشكل جيعل التلمي

اتصال دائم بتعلمها طوال األسبوع. 
 

ـرر  3. توقيت اللغة الفرنسية : لقد تق

ــح  تدعيم توقيت اللغة الفرنسية ليصب
مخس (5) ساعات أسبوعيا. 

 
ــة  ونتيجة هلذا اإلجراء، ستوزع وثيق
ــح  ملحقة مبنهاج اللغة الفرنسية توض
ــذه  كيفية استغالل التوقيت اجلديد هل
ــهاج  املادة وانعكاساته على حمتوى املن
وأنشطة بالنســبة للسـنوات األوىل 

والثانية و الثالثة متوسط. 
 

ـب أن  4. توزيع السنة الدراسية :  جي

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
ــة  حىت خالل فترة االختبارات الفصلي
ــا وقـت ضـروري  اليت خيصص هل

إلجرائها فقط، 

. أن تنظم اجتماعات جمالس األقســام 
ـىت  خارج أوقات الدروس وأن تفعل ح
ــي أساسـا  تكون أكثر جناعة، إذ ه
جمالس للتقييم ولتنظيم املعاجلة التربوية. 

 
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
ـدة  وأسبابه. وميكن ختصيص ساعة واح
ــت ظـروف  للغة اإلجنليزية إذا مسح
ــة  املؤسسة بذلك ووجود أساتذة اللغ
ــن  اإلجنليزية الذين مل يوفوا نصام م
ــاط  التوقيت الرمسي. تتبع يف إجناز نش
ــة واالسـتدراك نفـس  املعاجلة التربوي
ــة والبيداغوجيـة  اإلجراءات التنظيمي
ـؤرخ يف  الواردة يف املنشور رقم 884 امل

10 سبتمرب 2003. 

 
األنشطة الالصفية  

 
ــة تنجـز خـارج  هي أنشطة تعليمي
ــواد التعليميـة،  التوقيت الرمسي للم
وترمي إىل تنمية كفــاءات املتعلـم و 
ربطها بالواقع وباحمليط من خالل تدربه 
على توظيف معارفه ومكتســباته يف 
ــن  االستكشاف والبحث والتقصي ع
ــا، و يف إجنـاز  احلقائق من مصادره
ـه يف  أعمال بيداغوجية تدعيما ملا يتعلم
ـال  القسم من جهة وتنمية ملواهبه يف جم
ـت  معني من جهة أخرى. و يتم هذا حت
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إشراف األساتذة الذين يقومون بتوجيه 
ــن تسـاؤالم  املتعلمني واإلجابة ع

واهتمامام. 
 

ــة  و ميكن أن تشمل األنشطة الالصفي
ــية  على سبيل املثال فتح أندية مدرس
ــاضي أو  ذات طابع أديب أو فين أو ري
ــرة  تكنولوجي، أو اليت هلا عالقة مباش
بالتربية على املواطنة، ويتعلــق األمـر 
باألبعاد اجلديدة اليت تتبناهــا املنـاهج 
التعليمية مثل التربية البيئية والتربية على 
حقوق اإلنســان والتربيـة الصحيـة 
ــك مـن  والتربية املرورية، إىل غري ذل

األبعاد ذات الطابع الشمويل.   
 

الوسائل التعليمية 
 

ــي الوسـيلة  1. وثيقة املنهاج : وه

ــل الـتربوي واملرجـع  الرمسية للعم
األساسي الذي يستند إليه األســتاذ يف 

أداء مهامه. 
 

ــق  2. الوثيقة املرافقة للمنهاج : تراف

ــها  كل منهاج وثيقة تربوية، تقدم في
ــى  األسس البيداغوجية اليت بنيت عل
أساسها املناهج واملسعى املعتمــد يف 
ـا  ذلك، وتسهل مقروئيته و تعترب مرجع
ـا   إضافيا وعمليا بعد املنهاج يسترشد
األستاذ مبا تتضمنــه مـن شـروح 

وتوضيحات حول : 
 

ــا  . بعض مفاهيم املنهاج و مبادئه، مب
ــاءات  تقدمه من أمثلة عملية عن الكف
واألهداف التعلمية واملضامني املعرفيــة 

املناسبة. 

ـاول  . بعض املعامل اليت تساعده على تن
ـتراح  املنهاج وتطبيقه وتنظيم األنشطة واق

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. 
 

ــة مـن  تستفيد كل مؤسسة مبجموع
ــة هلـا،  نسخ املناهج و الوثائق املرافق
توضع حتت تصرف األساتذة و تبقــى 

ملكا للمؤسسة. 
 

ــي : إن الكتـب  3. الكتاب املدرس

ــط  املدرسية املقررة للسنة الثالثة متوس
هي :  

 
. كتاب اللغة العربية، 

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

. كتاب الرياضيات، 
. كتاب العلوم الطبيعية واحلياة، 

. كتاب العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا، 
. كتاب التربية اإلسالمية، 

. كتاب التربية املدنية، 
. كتاب التاريخ، 

. كتاب اجلغرافيا. 
 

ـة  ويبقى الكتاب املدرسي وسيلة تعليمي
يستعملها كل من األستاذ والتلميــذ 
ـة،  حسب ما تقتضيه الوضعيات التعلمي
ـائل  كما ميكن لألستاذ أن يلجأ إىل وس
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ــا  تعليمية أخرى وسندات تربوية يراه
ـداف    أكثر جناعة و وجاهة وحتقق األه

التعلمية املقصودة. 
 

ــاب  4. دليل الكتاب : يرفق كل كت

من هذه الكتب دليل يوضح كيفيــة 
استعماله وأساليب استغالله، وتوضــع 
جمموعة من هذه الكتب واألدلة حتــت 
ــاتذة و تبقـى ملكـا  تصرف األس
ــور رقـم 392  للمؤسسة طبقا للمنش

بتاريخ 19 أوت 2004. 
 

ـي  5. التوثيق العلمي و التربوي : ينبغ

على األستاذ أن يهتم به و يطلع عليــه 
كلما أتيحت له الفرصة، ويستعني بــه 
ــق  لتحسني أدائه التربوي، وهو التوثي
املتعلق باجلانب العلمــي أو باملسـعى 

املنهجي والتربوي. 
 

6. الوسائل الفردية واجلماعية : وهي 

ــري و ذلـك  ختتلف من مادة إىل أخ
ــه تطبيـق املنـهاج  حسب ما يتطلب
والوضعيات اليت يقترحــها األسـتاذ، 
ــة ومتوفـرة يف  وهذه الوسائل مألوف
احمليط، ميكن أن يتحصل عليها األستاذ 
ــة  والتلميذ، وهي وسائل بسيطة وفعال

إذا أحسن اختيارها واستعماهلا. 
 

تنظيم التعليم وتفعيله 
 

ــدة و تفعيـل  إن تطبيق املناهج اجلدي
ــب مجلـة مـن  األداء التعليمي يتطل

املستلزمات و  اإلجراءات تعد ضرورية  
 

ــات  يف املمارسة التربوية وحتدد عالق
ــات  جديدة بني املتعاملني يف املؤسس
التربوية االبتدائية و أدوار جديدة هلم. 

 
وفيما يلي أهم هذه املستلزمات : 

 
ــتربوي : إن منهجيـة  1. التقومي ال

التناول اليت تقترحها املناهج اجلديـدة، 
ــم فرصـة أكـثر  واليت تعطي للمتعل
ملمارسة التعلــم، تسـتلزم تكييفـا 
ألساليب التقومي ليصبح جزءا من الفعل 
ــاعال معـه  التربوي ومرفقا له، ومتف
ـج  بشكل جيد ومنسجم. وبذلك، تدم
ــي  املسارات التقوميية يف املسار التعليم
ــور  بصفة مستمرة للوقوف على التط
ـن  احلاصل يف تعلمات التالميذ والتحس
ــاف النقـائص  احملقق لديهم، واكتش
ــول دون مواصلـة  والثغرات اليت حت
ـاءات  التدرج يف التعلمات وتنمية الكف
ــم   اليت متكنهم من توظيف مكتسبا

الدراسية يف وضعيات متنوعة. 
 

وقد تناولت املناهج والوثائق املرافقة هلا 
ــومي، واقـترحت  بعض وظائف التق
أساليب وأدوات تساعد األستاذ علـى 
ــن  إجنازه عمليا حبيث يتمكن املتعلم م
ــة  التدرب واملمارسة التعليمية من جه
ومن معرفة الصعوبات اليت تصادفــه 
ــها مـن جهـة  واألخطاء اليت يرتكب
ــم 2039  أخرى. ويوضح املنشور رق
املؤرخ يف 13 مارس 2005، التوجهات 
اجلديدة إلصالح نظام التقومي التربوي. 
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ــاتذة : يتعـني  2. التنسيق بني األس

ـالس  تنظيم جلسات جمالس التعليم وجم
ــة حتـت  األقسام بصفة دورية منتظم
ـاهج  إشراف مدير املؤسسة لتدارس املن
واملسعى التربوي املعتمــد، وختطيـط 

ــى    التدرج وتكييفه باستمرار بناء عل
ــائج التقـومي بأنواعـه،  ما تظهره نت
وحسب درجــة تقـدم التالميـذ يف 
ــني النشـاطات  تعلمام، والتنسيق ب
ــامل املـواد املسـطرة  التعلمية يف ك
لتحقيق التكاملية بينــها، والتكفـل 
بالكفاءات املستعرضة اليت تساهم مجلة 

من املواد يف تنميتها .  
 

ــة متوسـط :  3. تالميذ السنة الثالث

يسجل يف السنة الثالثة متوسط التالميذ 
الذين ينتقلون من السنة الثانية متوسط. 

 
ــعة أساسـي   أما  تالميذ السنة التاس
ــح  الذين يسمح هلم بإعادة السنة فتفت
هلم أقسام يسجلون فيها تدعى أقسـام 

السنة التاسعة االنتقالية. 
 

ــات :  4. التنظيم التربوي للمؤسس

يتوقع عند تنصيب السنة الثالثة متوسط 
وجود فائض يف أساتذة علوم الطبيعــة 
واحلياة وأســاتذة العلـوم الفيزيائيـة 
والتكنولوجيـة وأسـاتذة اللغــات 
ــذا  األجنبية. وعليه، ينبغي استغالل ه
ـام يف  الفائض باللجوء إىل تفويج األقس
ــوم  ماديت علوم الطبيعة و احلياة و العل
الفيزيائية والتكنولوجية كما هو مبــني 
ـة  من قبل، و باإلضافة حصص تدعيمي
ــة الفرنسـية و اللغـة  يف ماديت اللغ

ــروف  اإلجنليزية، ويتم هذا حسب ظ
ـذا  املؤسسة وإمكانياا. مع العلم أن ه
ــية  اإلجراء مؤقت خيص السنة الدراس

 .2006 / 2005

 
5. تكويـن األسـاتذة : إن تطبيــق 

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

تكييف ملمارستهم و أدوارهم. 
 

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. 
 

ـح  ختصص هذه اللقاءات لشرح وتوضي
املناهج والوسائل ومستجداا التربوية. 

 
ــع  وعليه ينبغي أن يشمل التكوين مجي
أساتذة التعليم املتوسط مــع التركـيز 
ــة  على األساتذة املكلفني بالسنة الثالث
ــهم طـوال السـنة  متوسط ومتابعت
الدراسية. وعلى املفتشني السهر علــى 
ـة  تطبيق اخلطة التكوينية املقررة و متابع

تنفيذها. 
 

ـات  6. إعالم و تكوين مديري مؤسس

ــاهج  التعليم املتوسط : إن تطبيق املن
ــهود كـل  اجلديدة يتطلب تظافر ج
ــر  املتعـاملني يف املؤسسـة، وللمدي
ـعي  مسؤولياته يف متابعة تنفيذها و الس



 29

 

ــة والتنظيميـة  إىل توفري الشروط املادي
ــني مسـاعي  املالئمة لذلك، والتنسيق ب
ـذ  األساتذة التربوية وتقومي تعلمات التالمي
ــة  وأداء األساتذة. وتستغل يف ذلك جترب
ــا  منسقي املواد ومسؤويل األقسام. كم
ينبغي كذلك أن يفعل دور ممثلي األقسام 
لتعميق االستشارة والتبادل قصد الوقوف 
ــتهم  على الصعوبات اليت تعترض دراس
ــن  مهما كان مصدرها، والبحث معا ع
أجنع السبل لتجاوزها. وعليه جيب علــى 
املفتشني املشرفني عليهم أن يقوموا بتنظيم 
ــول  أيام إعالمية ودراسية يف فائدم ح
ــق  مسؤوليام على اإلشراف على تطبي
ــيري اجليـد واملـرن  املناهج وعلى التس
ملؤسسام وعلى تفعيل العالقة التفاعليـة 
ــاء  بني األساتذة والفريق اإلداري واألولي

والشركاء يف احمليط. 
 

ـوزع  7. التبليغ و املتابعة : ينبغي أن ت

ــم  كل املناشري اخلاصة بسنوات التعلي
ــى كـامل املؤسسـات  املتوسط عل
ـع  اإلكمالية وأساتذة التعليم املتوسط م
ــرص  السهر على شرح مضموا واحل

على العمل ا. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــة  وحىت نضمن لتطبيق املناهج النجاع
الكاملة، أدعو كل األساتذة و املفتشني 
ــهم بشـأا و تقـدمي  إىل إبداء آرائ
ــق  استفسارام وانشغاال م عن طري
ــها  اخللية الوالئية للمتابعة اليت حتوصل
وترسلها إىل املصاحل املركزية املعنيــة 

بصفة دورية. 
 

ويف األخري، أحل على ضــرورة جتنيـد 
ــع املؤسسـة  وتفعيل كل املتعاملني م
ــة  التربوية عن طريق االس املخصص
ــق  لذلك، وعلى توزيع وإيصال التوثي
ــاهج ووثـائق  املعد، من مناشري ومن
مرافقة وكتب مدرســية وأدلـة إىل 
ــى  املؤسسات التعليمية، واملشرفني عل
ـة،  تنفيذ اخلطة التكوينية واملتابعة امليداني
ـة  وهذا من أجل توفري الظروف املالئم
لوضع اإلجراءات موضع التنفيذ بغرض 

حتقيق األهداف املنتظرة.   
 

اجلزائر يف 24 أفريل 2005 
األمني العام لوزارة التربية الوطنية 

ب. خالدي 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 
الرقم : 1095 / 2005 

 
األمني العام 

إىل 
السادة مديري اإلدارة املركزية 

السادة مديري املؤسسات الوطنية 
السيد مفتش أكادميية اجلزائر 

السيدات والسادة مديــري التربيـة 
بالواليات 

 
ــروع ميزانيـة  املوضوع : مش

التسيري لسنة 2006. 
 

املرفقات : جداول منوذجية 
 

ـروع  اعتبارا لآلجال احملددة لتقدمي مش
ــة إىل    ميزانيـة وزارة التربيـة الوطني
وزارة املالية، يشرفين أن أطلب منكــم 
موافاة مديرية املالية و لوسائل يف أقرب 
وقت حباجياتكم لسنة 2006 يف جمــايل 
ـك  اعتمادات التسيري واملناصب املالية وذل

باستعمال مناذج اجلداول املرفقة. 
 

ويف هذا اإلطار فإن التعبري عن حاجياتكم 
يستلزم وبكل إحلاح األخــذ بعـني 
االعتبار الضوابط والتوجيهات اآلتية : 

 
 
 
 

ــنة  1. ينبغي أن ختضع اقتراحاتكم لس

2006 جلميع التعليمات السارية املفعول 

ــتعمل هلـذا  يف هذا الشأن، و أن تس
ــة املعدلـة  الغرض اجلداول النموذجي

واملرفقة هلذا اإلرسال. 
 

ـايل  2. جيب أن تغطي تقديراتكم يف جم

ـا  االعتمادات و املناصب املالية كل فيم
ــة لـوزارة  خيصه سائر اهلياكل التابع
ــاحل املركزيـة،  التربية الوطنية : املص
املؤسسات الوطنية، مصاحل التربية على 
ـة  املستوى الوالئي، املؤسسات التعليمي

والتكوينية. 
 

ــى عـدم نسـيان  مع التأكيد هنا عل
املسـتخدمني األجـانب واملوظفــني 
ـة  املنتدبني باملصاحل الدبلوماسية اجلزائري
ــذا منـاصب النفقـات  باخلارج وك
ــة  اجلديدة الناجتة عن إصالح املنظوم
ـروف  التربوية وتلك املتعلقة بتحسني ظ
ــة  التمـدرس باملؤسسـات التعليمي

والتكوينية. 
 

3. من الضروري استعمال األمــوال 

ــد  العمومية بكل عقالنية وصرامة قص
ـعي  احترام قواعد انضباط امليزانية والس
الدائم للحفــاظ علـى التوازنـات 

االقتصادية الكربى. 
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4. يتعني عليكم جتنــب املبالغـة يف 

تقديرات النفقــات العموميـة علـى 
ــة واملاليـة   حساب العقلنة االقتصادي
ــيت متليـها  وهذا باختاذ كل التدابري ال
ــف احملكـم لألمـوال  سياسة التوظي
ـاوزات   العمومية دف وضع حد للتج

امللحوظة. 
 

ــدق  وال يفوتين أن أحل على طابع الص
ــيز  والدقة والوضوح الذي جيب أن مي
ــب منكـم  هذه املعلومات كما أطل
ــى التحكـم الكـامل يف  العمل عل
ــف  التقديرات والتحلي مببادئ التقش
ــال الواجـب  والعناية الكاملة باألعم

تقدميها. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لذا يقتضي األمــر أن يكلـف ـذه 
ــة  العملية موظفون يدركون متاما أمهي
ـة  املعلومات املطلوبة و الذين هلم الدراي
واملعرفة الكلية جلميع املعطيات السائدة 

على مستوى املصاحل املعنية. 
 

ـرورة  ويف األخري ألفت انتباهكم إىل ض
ــاريخ   إرسال اجلداول التقديرية قبل ت
ــة  06 أبريل 2005، علما بأن املصلح

ــائل يف أمت  املعنية مبديرية املالية والوس
ـد  االستعداد ملساعدتكم وتزويدكم عن
احلاجة بكل التوضيحات واملعلومــات 

اليت قد حتتاجون إليها. 
 

اجلزائر يف 15 مارس 2005 
األمني العام لوزارة التربية الوطنية 

ب. خالدي 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 

وزارة التربية الوطنية 

 

  الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية 
  املركز الوالئي للتوزيع والتوثيق التربوي 

  والية :.............................. 

 

بطاقـة اشتـراك 
 
 

أنـا املمضـي أسفلـه أطلـب االشتراك فـي النشـرة الرمسيـة للتربيـة 
السنة املدنية ....20 حسب املعلومات التالية : 

 

. االسم : ........................................................ 

. اللقب : ........................................................ 

. العنوان : ....................................................... 

. اهلاتف : ........................................................ 

. عدد النسخ : .................................................... 

 
يرفق هذا الطلب بصك بريدي قيمته 200 دج 

 

                                                   اإلمضاء 
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