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الفهـرس 
 

مراسيم 
 

ــاير سـنة 2007،  مرسوم رئاسي مؤرخ يف 13 ذي احلجة عام 1427 املوافق 02 ين
يتضمن إاء مهام مديرين للتربية يف واليتني. 

(ج ر ع 08 م يف 2007.01.31 ص.10) 
 

ــاير سـنة 2007،  مرسوم رئاسي مؤرخ يف 13 ذي احلجة عام 1427 املوافق 02 ين
يتضمن تعني مديرين للتربية يف واليتني. 
(ج ر ع 08 م يف 2007.01.31 ص.11) 

 
ــاير سـنة 2007،  مرسوم رئاسي مؤرخ يف 13 ذي احلجة عام 1427 املوافق 02 ين
يتضمن تعني األمني العام للمعهد الوطين لتكوين مســتخدمي التربيـة وحتسـني 

مستواهم. 
(ج ر ع 08 م يف 2007.01.31 ص.11) 

 
ـن  مرسوم رئاسي مؤرخ يف 13 حمرم عام 1428 املوافق أول فرباير سنة 2007، يتضم

تعيني نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. 
(ج ر ع 11 م يف 2007.02.15 ص.09) 

 
مرسوم تنفيذي رقم 488.06 مؤرخ يف 18 ذي احلجة عام 1427 املوافق 23 ديسمرب 
ــدة عـام  سنة 2006، يتمم املرسوم التنفيذي رقم 55.2001 املؤرخ يف 18 ذي القع
ــة الوطنيـة  1421 املوافق 12 فرباير سنة 2001، واملتضمن إحداث الثانوية الرياضي

وتنظيمها وعملها. 
(ج ر ع 84 م يف 2006.12.24 ص.40) 

 

مناشـري 
 

ــة احلـس الوطـين   منشور رقم 06.419 مؤرخ يف 24 ديسمرب 2006، يتعلق بترقي
يف الناشئة. 
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منشور رقم 07.07 مؤرخ يف 17 جانفي 2007، يتعلق جبدول التسيري اجلديد املعتمد 
لتسيري وثائق أرشيف الواليات (القائمة الشاملة). 

  
منشور رقم 07.46 مؤرخ يف 11 فيفري 2006، يتعلــق بـإعداد معجـم بأمسـاء 

شخصيات قطاع التربية الوطنية. 
 

ــط وضعيـة حظـرية  منشور رقم 07.02 مؤرخ يف 07 جانفي 2007، يتعلق بضب
السكنات الوظيفة واإللزامية املشغولة خارج إطار الوظيفة. 

 
ــور  منشور رقم 07.29 مؤرخ يف 27 جانفي 2007، يتعلق بتوضيحات حول املنش

اخلاص بالتكفل املايل حلصص الدعم والتقوية لفائدة تالميذ السنة الثالثة ثانوي. 
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ـؤرخ يف 13 ذي  مرسوم رئاسي م
ـاير  احلجة عام 1427 املوافق 02 ين

سنة 2007، يتضمن إــاء مـهام  
مديرين للتربية يف واليتني. 

 
ــي مـؤرخ يف      مبوجب مرسوم رئاس
13 ذي احلجـة عـام 1427 املوافــق     

ــنة 2007، تنـهى مـهام  02 يناير س

السيدين اآليت أمسامها بصفتهما مديرين 
ـهما  للتربية يف الواليتني اآلتيتني، لتكليف

بوظيفتني أخريني : 
 

1. عبد العزيز بزالة، يف والية سطيف 

ــة  2. عبـد العزيـز غنـام، يف والي

سكيكيدة 
 

ـؤرخ يف 13 ذي  مرسوم رئاسي م
ـاير  احلجة عام 1427 املوافق 02 ين
ـن  سنة 2007، يتضمن تعني  مديري

للتربية يف واليتني. 
 

ــي مـؤرخ يف     مبوجب مرسوم رئاس
13 ذي احلجـة عـام 1427 املوافــق     

02 يناير سنة 2007، يعــني السـيدان 

ــة  اآليت أمسامها بصفتهما مديرين للتربي
يف الواليتني اآلتيتني : 

 
1. عبد العزيز غنام، يف والية سطيف 

 
 
 
 
 

ــة  2. عبـد العزيـز بزالـة، يف والي

سكيكيدة 
 

ـؤرخ يف 13 ذي  مرسوم رئاسي م
ـاير  احلجة عام 1427 املوافق 02 ين
سنة 2007، يتضمن تعني  األمــني 
ــين لتكويـن  العام للمعهد الوط
ــني  مسـتخدمي التربيـة وحتس

مستواهم. 
 

ــي مـؤرخ يف     مبوجب مرسوم رئاس
13 ذي احلجـة عـام 1427 املوافــق     

ـح  02 يناير سنة 2007، يعني السيد راب

ــا للمعـهد الوطـين  بوقادي، أمينا عام
ــة وحتسـني  لتكوين مستخدمي التربي

مستواهم. 
 

ـرم  مرسوم رئاسي مؤرخ يف 13 حم
ـنة  عام 1428 املوافق أول فرباير س
2007، يتضمن تعيني نائب مديــر 

بوزارة التربية الوطنية. 
 

ــي مـؤرخ يف     مبوجب مرسوم رئاس
13 حمرم عام 1428 املوافق أول فــرباير 

سنة 2007، يعني السيد مزيان لعجـال 
ــتقبلية بـوزارة  مدير للدراسات املس

التربية الوطنية. 
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ــذي رقـم 488.06  مرسوم تنفي
ــة عـام  مؤرخ يف 03 ذي احلج
1427 املوافق 23 ديسمرب ســنة 

ــذي  2006، يتمم املرسوم التنفي

رقم 55.01 املــؤرخ يف 18 ذي 
القعـدة عـام 1421 املوافـــق        

12 فرباير سنة 2001، واملتضمـن 

إحداث الثانوية الرياضية الوطنية 
وتنظيمها وعملها. 

 
إن رئيس احلكومة، 

 
بناء على التقرير املشترك بــني وزيـر 
ــة ووزيـر التربيـة  الشباب والرياض

الوطنية، 
 

ـان  وبناء  على الدستور، ال سيما املادت
4.85 و125 (الفقرة 2) منه، 

 
ـؤرخ يف  ومبقتضى األمر رقم 35.76 امل

16 ربيع الثــاين عـام 1396 املوافـق     

ــم  16 أبريل سنة 1976 واملتعلق بتنظي

التربية و التكوين، املعدل واملتمم، 
 

ــؤرخ  ومبقتضى القانون رقم 10.04 امل
ـق  يف 27 مجادى الثانية عام 1425 املواف
ـة  14 غشت سنة 2004 واملتعلق بالتربي

البدنية، والرياضية، 
 

ومبقتضى املرسوم رقم 72.76 املــؤرخ 
يف 16 ربيع الثاين عام 1396 املوافــق  
16 أبريل سنة 1976 واملتضمن تنظيــم 

وتسري مؤسسات التعليم الثانوي، 

ومبقتضى املرسوم رقم 59.85 املــؤرخ 
يف أول رجـب عـام 1405 املوافــق     

23 مارس سنة 1985 واملتضمن القانون 

ـات  األساسي النموذجي لعمال املؤسس
واإلدارات العمومية، 

 
ــوم الرئاسـي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام  175.06 املؤرخ يف 26 ربيع الثاين ع

ـن  1427 املوافق 24 مايو 2006 واملتضم

تعيني رئيس احلكومة، 
 

ــوم الرئاسـي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام  176.06 املؤرخ يف 27 ربيع الثاين ع

ــايو سـنة 2006  1427 املوافق 25 م

واملتضمن تعيني أعضاء احلكومة، 
 

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 55.01 
ــام 1421  املؤرخ يف 18 ذي القعدة ع
املوافق 12 فرباير سنة 2001، واملتضمن 
إحداث الثانوية الرياضيــة الوطنيـة 

وتنظيمها وعملها. 
 

يرسم ما يأيت  
 

املادة األوىل : يتمم هذا املرسوم بعض 
ــم 55.01  أحكام املرسوم التنفيذي رق
ــام 1421  املؤرخ يف 18 ذي القعدة ع
ــور  املوافق 12فرباير سنة 2001 واملذك

أعاله. 
 

ــن  املادة 02 : تتمم أحكام املادة 2 م
املرسوم التنفيذي رقم 55.01 املؤرخ يف 

ــام 1421  املوافـق     18 ذي القعدة ع

ــاله  12 فرباير سنة 2001 واملذكور أع

بفقرة ثانية حترر كما يأيت : 
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" املادة 02 : ……………………… 
 

ــات  ميكن، عند احلاجة، إنشاء ملحق
ـرار وزاري  للثانوية الرياضية الوطنية بق
ــف باملاليـة  مشترك بني الوزير املكل
ــة والوزيـر  والوزير املكلف بالرياض
املكلف بالتربية الوطنيــة والسـلطة 

املكلفة بالوظيفة العمومية ". 
 

ــن  املادة 03 : تتمم أحكام املادة 7 م
املرسوم التنفيذي رقم 55.01 املؤرخ يف 

18 ذي القعدة عــام 1421 املوافـق     

12 فرباير سنة 2001 واملذكور أعاله يف 

ايتها كما يأيت : 
 

" املادة 07 :……………… ………… 
 

ــن  يعني أعضاء جملس التوجيه بقرار م
ــاء علـى  الوزير املكلف بالرياضة بن
ــيت  اقتراح من السلطات واملنظمات ال
ـة  يتبعوا لعهدة ثالث (3) سنوات قابل

للتجديد. 
 

يف حالة انقطاع عــهدة عضـو مـن 
أعضاء جملس التوجيه يستخلف حسب 

األشكال نفسها حىت اية العهدة ". 
 

املادة 04 : ينشر هــذا املرسـوم يف 
ــة  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائري

الدميقراطية الشعبية. 
 

اجلزائر يف 23 ديسمرب 2006 
رئيس احلكومة 

عبد العزيز بلخادم 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 
الرقم : 419 / 2006 

 
الوزير 

إىل 
السيدات والسادة مديــري التربيـة 

بالواليات 
ــي التربيـة  السيدات والسادة  مفتش

والتكوين 
السيدات والسادة مفتشــي التربيـة 

والتعليم األساسي 
السدات والسادة مديري معاهد تكوين 

املعلمني وحتسني مستواهم 
ــات  السدات والسادة مديري املؤسس

التعليمية 
 

املوضوع : ترقية احلس الوطين يف 
الناشئة. 

 
ــل لتنميـة  تعترب املدرسة الفضاء األمث
ــهم  احلس الوطين لدى الناشئة، وتربيت
على املواطنة املسؤولة وغرس القيــم 
املثلى حلب الوطن والدفاع عنه واحـترام 
ــة  رموز السيادة الوطنية وعناصر اهلوي

اجلزائرية والتاريخ والتراث الوطنيني. 
 

فاملواد التعليمية بصفة عامة والتربيــة 
ـطة  املدنية بصفة خاصة، باعتبارها أنش
ـلوك،  تعلمية ترتكز على املمارسة والس
ينبغي أن جتد امتدادها يف احلياة، داخل 
ــة، وتظـهر يف  القسم وداخل املدرس
ـي  تصرفات التالميذ وسلوكهم املدرس
ــى سـلوكهم  اليومي، ويشع منها عل
خارج املدرسة ويف حميطها االجتماعي.  



 

7

ـة  وسعيا إىل تعزيز دور املدرسة يف تنمي
ــذ  احلس املدين  والوطين لدى التالمي
ــوزه،  وغرس حب الوطن واحترام رم
ــرة التربويـة  يشرفين أن أطالب األس
ــن  بالعمل جبملة من اإلجراءات اليت م
ـة  شأا حتقيق األهداف املنوطة باملدرس

يف هذا اال. 
 

1. اإلجراءات التنظيمية 

 
ــه يف سـاحة  رفع العلم الوطين وحتيت
ــه  املؤسسة يف بداية كل يوم ويف ايت
ــل املعلمـني واألسـاتذة  حبضور ك
ــة يف املؤسسـات  والتالميذ أو الطلب
ــني  التعليميـة أو التكوينيـة، مصطف
بالشكل الالئق لتحية العلــم وإنشـاد 

النشيد الوطين إنشادا حمكما ومتقنا. 
 

ـه  السهر على نظافة العلم الوطين ونصب
يف مدخل املؤسسة التعليمية التكوينيـة 
ــه كـل الرفعـة  بالشكل الذي يعطي

والشموخ. 
 

ــن النشـيد  . إنشادا املقطع األول م
ـة أو  الوطين يف بداية كل تظاهرة تربوي
علمية تنظمها املؤسسات التابعة لقطاع 
ـاق  التربية (متلقيات، ندوات) وميكن إرف
اإلنشاد بالعزف الرمسي للنشيد الوطين. 

 
2. اإلجراءات التربوية 

 
ــيد الوطـين  حتفيظ كل التالميذ النش
اجلزائري و جمموعة أخرى من األناشيد 

ــودات  الوطنية، بغض النظر عن األنش
املقررة يف املناهج. 

. استغالل حصص التربيــة املدنيـة 
والتربية االسالمية لغرس حب الوطــن 

وقيم املواطنة يف نفوس الناشئة. 
ـت  . ختصيص فضاءات زمنية يف التوقي
ــث  اليومي (5 إىل 10 دقائق يوميا) لب
مفاهيم الوطنية لدى التالميذ ، والعمل 
ـدوة  على أن ميثل املعلمون واملربون الق

املثلى للتالميذ. 
ــية  . تشكيل جمموعات صوتية مدرس
على مستوى املؤسسة ألداء أناشــيد 
وطنية وأغاين من التراث الوطين الزاخر 
بكل تنوعه، قدميه وحديثــة، بشـكل 
ــم  مجاعي يف املناسبات الوطنية، وتنظي
ـى  مسابقات بني اموعات للتنافس عل

األداء اجليد. 
. تفعيل األندية املدرسية ذات الطــابع 
الثقايف للنهوض بالتراث احمللي والوطين 

املادي والفكري. 
ــة يف  . إسـهام املؤسسـات التربوي
ــاء  التظاهرات املقامة يف حميطها احتف

باملناسبات الدينية والوطنية. 
ــارات دوريـة ومكثفـة  . تنظيم زي
ـة  للتالميذ إىل املتاحف واألماكن األثري
ــة املمـيزة  والتارخيية واملواقع الطبيعي

واحلظائر الوطنية. 
. تنظيم ندوات داخلية يؤطرها أساتذة 
املؤسسة أو شخصيات وطنية أو شهود 
ــة املعنيـة أو  عيان لألحداث التارخيي
ـذ  خمتصون. توجه هذه  الندوات لتالمي
املؤسسة يف إطار النشاط الالصفـي أو 
مدجمة  يف حصة من حصص املادة املعنية. 
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ــة املوجهـة  . تنظيم حصص للمطالع
ـريهم  تتناول إنتاج األدباء والشعراء وغ

من الكتاب والصحفيني اجلزائريني. 
ـة  . تنظيم مسابقات ثقافية  يف املؤسس

أو ما بني املؤسسات. 
 

ــداف املنتظـرة مـن  إن حتقيق األه
اإلجراءات السالفة الذكــر يطلـب  
ــارج  إشراك كل املتعاملني داخل و خ
ــل الوسـائل  املؤسسة، واملسامهة بك
املمكنة، بشــرية كـانت أو ماديـة، 
وتكون مسؤولية مدير املؤسسة وفريقه 
ـا  كاملة يف التنشيط واملتابعة ونشر أثره
ـأة  على حميط املؤسسة، وإين أكلف هي
ــق اإلجـراءات  التفتيش مبتابعة تطبي
الواردة يف هذا املنشور وموافايت بتقرير 

فصلي حول املوضوع. 
 

ــام  ويف هذا اال، يكلف املفتش الع
مبتابعة تنفيذ اإلجراءات الواردة يف هذه 
التعليمة وموافايت بتقرير مفصل يف اية 

كل فصل دراسي. 
 

ـه  أحل على ضرورة إعطاء املوضوع حق
ــى  من االهتمام و الرعاية، والسهر عل
تطبيق التعليمات بكل الصرامة املطلوبة 
ــل يف هـذا  و تشجيع كل مبادرة تدخ
اال، حىت تبقى املدرسة حبق الفضــاء 
ـة  املميز لتنمية احلس الوطين وغرس الوطني

يف نفوس التالميذ مواطين املستقبل. 
 

اجلزائر يف 24 ديسمرب 2006 
وزير التربية الوطنية 
بوبكر بن بوزيد 

اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

مديرية التقومي والتوجيه واالتصال 
املديرية الفرعية للتوثيق 

الرقم : 07 / 2007 
                            

مدير التقومي والتوجيه واالتصال 
إىل 

السيدات والسادة مديري التربية 
 

املوضوع : جدول التسيري اجلديد 
ــائق أرشـيف  املعتمد لتسيري وث

الواليات (القائمة الشاملة). 
 

املراجع :   
ــة لألرشـيف  . مراسلة املديرية العام

ـــة يف           الوطـين رقـم 634، املؤرخ
13 ديسمرب 2006 

. املنشـور رقـم 99.30 املــؤرخ يف        
09 فيفري 1999 

             
يشرفين أن أرسل إليكم للتطبيق جدول 
التسيري اجلديد لوثائق أرشيف الواليات 
 Tableau de gestion (القائمة الشاملة)
 des documents d’archives des

wilayas اجلزء اخلاص مبديرية التربيـة، 

ـيف  الذي اعتمدته املديرية العامة لألرش
ــل  الوطين كأداة رمسية، توضع من أج
تسيري الوثائق املنتجة من طرف املصاحل 

املختلفة على مستوى الوالية.  
 

وللتذكري، فإن جدول التسيري، يعــد 
ــل حلفـظ الوثـائق  مبثابة عقد عم
ــة   Contrat d’archivage  بني املصلح
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اليت تقوم بعملية دفع الوثائق و املصلحة 
املكلفة حبفظها. وأن تنفيــذه يشـكل 
فرصة لوضع عالقات وظيفية منتظمة  

 
ـاحل  وتعاون بني املوظفني العاملني باملص
ــف بتسـيري وثـائق  واملوظف املكل
األرشيف، ويستوجب من كل موظف 
ــوم يف  أن يرجع إليه بصفة منتظمة ليق

الوقت املناسب بعمليات الدفع. 
 

لذلك جيب أن يوضع  هذا اجلدول  يف 
متناول كل رئيس مصلحــة وكـل  
ــل يف  رئيس مكتب، ليتمكن من العم
ــا  إطار اآلجال و القواعد اليت حدده
اجلدول املذكور، اخلاصة بتنظيم وتقنني 
ــاحل املنتجـة  حركة الوثائق بني املص

واملصلحة املكلفة باحلفظ. 
 

ـيري :  الوظائف األساسية جلدول التس
يؤدي جدول التسيري الوظائف التالية : 

 
. حيدد املدة اليت تبقى فيها الوثيقة على 
مستوى املصلحة املنتجة هلا، لضــرورة 
ــة  االسـتجابة لاللتزامـات القانوني
والتنظيمية، أو لضرورة التوفر علــى 
ـيت  مصدر للمعلومات ملعاجلة القضايا ال
ــيري اليومـي لشـؤون  يفرضها التس

املصاحل. 
ــة،  . يبني ما جيب اختاذه بشأن الوثيق

بعد انتهاء مــدة االسـتعمال اإلداري   
هلا (احلفظ ملدة طويلة أو احلذف). 

 

وتبدو هذه الوظــائف بوضـوح يف 
األعمدة اليت يتضمنها اجلدول، حيـث 

خيصص : 
 

ــائق   العمود األول : لذكر قائمة الوث
ـع  املنتجة من طرف املصلحة واليت جتم
ـي  يف هذا العمود حسب الترتيب املنطق
الذي يتطابق مع صالحيات املصلحة. 

 
العمود الثاين : خيصص إلعطاء وصف 

موجز للوثيقة يربز وظيفتها. 
 

ـتعمال  العمود الثالث : حيدد مدة االس
ــم هـذا  اإلداري لكل وثيقة، وينقس

العمود إىل قسمني : 
 

ــتعمال  . القسم األول حيدد مدة االس
على مستوى املصلحة. 

. القسم الثاين حيدد مــدة االحتفـاظ 
ــت  بالوثيقة على  مستوى احلفظ املؤق

مبديرية التربية.  
 

العمود الرابع : وخيصص للحكم على 
ــف ضمـن  قيمة الوثيقة، وهل تصن
الوثائق اليت تتطلب احلفــظ الدائـم 
للمنفعة العامة،  أو تصنف ضمن قائمة 

الوثائق القابلة للحذف واإلقصاء. 
 

العمود اخلامس : خيصص للمالحظـات 
ــون  اليت حتدد مصري الوثيقة الذي يك

كالتايل : 
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ــاحلفظ،  . إما الدفع حملل آخر خاص ب
الذي قد يكون مركز األرشيف لوالئي 
إن وجد، وفق الرمز املعرب عنه حبــرف 

 .Versement الذي يعين (V)
. وإما احلذف واإلقصاء وفق الرمــز 
املعرب عنه حبــرف (E) الـذي يعـين 

 .Elemination

 
ــيري  الكيفية اليت أعد ا جدول التس
املعتمد : مت إعداد هذا اجلدول يف إطار 
عملية أشرفت عليها املديريــة العامـة 
ــاد  لألرشيف الوطين،  الرامية إىل إجي
معايري وتقنينات لتسيري وثائق األرشيف 
ــد  على املستوى لوالئي و الوطين، وق
ــها القطاعـات املعنيـة  شاركت في
ــب  واملختصون يف هذا اال، وتوج
بالنسبة لوثائق األرشيف الوالئي ـذه 

الوثيقة، اليت تعد من اآلن فصاعدا : 
 

ــيري وثـائق  . أداة إلزامية ورمسية لتس
األرشيف لوالئي. 

. تترتب عنها مسؤولية اإلدارة املعنيــة 
ـائق  خاصة بالنسبة للوثائق املصنفة كوث

تارخيية تستوجب احلفظ الدائم. 
. أداة للتعامل يف جمال وثائق األرشيف 

مع املؤسسة املكلفة باألرشيف الوطين.  
 

ــذي اعتمـده جـدول  التصنيف ال
التسيري اجلديد : صنف جدول التسيري 
ــتوى  اجلديد الوثائق املتداولة على مس

الوالية إىل جمموعتني : 
 

ــل  . جمموعة الوثائق املشتركة بني ك
القطاعات، 

. جمموعة الوثائق اخلاصة بكل قطاع. 
  

ـد  انطالق العمل جبدول التسيري اجلدي
ـيري  املعتمد : يشرع بالعمل جبدول التس
اجلديد ابتداء من تاريخ إصدار هــذا 
ـة  املنشور، ويتطلب ذلك تصفية وضعي
األرشيف احملفوظ على مستوى مديرية 

التربية، بالقيام بالعمليات التالية : 
 

. إجراء مقارنة دقيقة بني طبيعة الوثائق 
اليت تضمنها جدول التســيري اجلديـد 
املعتمد، وطبيعة الوثائق احملفوظة علــى 

مستوى قاعة احلفظ باملديرية. 
. حتديد وحصر الوثائق اليت مت تصنيفها 
ــة تارخييـة  ضمن الوثائق اليت هلا قيم
ووضع جرد بشأا، وحتسني ظــروف 
حفظها، وذلك حتسبا لدفعها إىل اجلهة 
ـق  اليت ستتكفل حبفظها ملدة طويلة، وف
ـع،  عبارة (Oui) الواردة يف العمود الراب

وسيتم توضيح هذه النقطة الحقا.  
ــت ضمـن  . حتديد الوثائق اليت صنف
ـق  الوثائق القابلة للحذف واإلقصاء وف
عبارة (Non) الواردة يف نفس اجلدول، 
ــذه النقطـة  وسيتم كذلك توضيح ه

الحقا. 
. حتديد الوثائق اليت تنتجــها مصـاحل 
مديرية التربية ومل يتم إدراجها ضمــن 
اجلدول اجلديد املعتمد، ووضع قائمــة 
ــث  بشأا، إلعادة إدراجها عند حتدي

اجلدول. 
ـة  . إعداد تقرير وجيز وإرساله قبل اي
شهر أفريل 2007، إىل مديرية التقــومي 
ــن  والتوجيه واالتصال بعد االنتهاء م

هذه العملية يتضمن : 
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ـد  - مدى مطابقة جدول التسيري اجلدي
مع طبيعية الوثائق احملفوظة، 

- حجم ونوع الوثائق املصنفة ضمــن 
الوثائق التارخيية، 

ـذف  - حجم ونوع الوثائق القابلة للح
و اإلقصاء، 

- الوثائق اليت تنتجها املصاحل ومل يتـم 
ذكرها ضمن اجلدول اجلديد، 

ـدول  - الصعوبات النامجة عن تنفيذ ج
التسيري اجلديد. 

 
ـة   على السيدات والسادة مديري التربي
وضع نسخة مــن هـذا اجلـدول يف 
متناول كل رئيس مصلحــة ورئيـس 
ــالقواعد  مكتب، ودعوم إىل التقيد ب
ــف  واآلجال اليت حددها، قصد التكي
مع هذا النظام اجلديد الذي مل يقتصـر 
على أرشيف قطاع التربية فحسب، بل 
يشمل كل القطاعات الوطنيــة علـى 

مستوى الوالية. 
 

اجلزائر يف 17 جانفي 2007 
عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقومي والتوجيه واالتصال 
ب. عباسي 

 
 
 
 
 
 
 
 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

األمانة العامة  
الرقم : 46 / 2007 

 
األمني العام  

إىل 
السيدات والسادة مديري التربية 

 
ــاء  املوضوع : إعداد معجم بأمس
شخصيات قطاع التربية الوطنية. 

 
يشرفين أن أفيدكم بأنه مت تنصيب جلنة 
ــم  خاصـة، مهمتـها إعـداد معج
للشخصيات الوطنية حسب كل قطاع 
لالسترشاد به من طرف اجلماعــات 
ـة  احمللية واملؤسسات واإلدارات العمومي
ــميات علـى املبـاين  يف إطالق التس
واألماكن العمومية واملؤسسات الوطنية. 

 
ــة يزخـر  ومبا أن قطاع التربية الوطني
برجال ونساء قدموا جهودا كبـرية يف 
ــة اجلزائريـة  سبيل بناء صرح املدرس
ــانوا يف خدمتـها  وإعالء شأا، وتف
بأفكارهم وأعماهلم اجلليلــة وتركـوا 
ــوه  بصمات وآثار تشهد على ما قدم
سواء على املستوى احمللي أو الوطــين، 

وحىت العاملي. 
 

ــاع التربيـة  ومن أدىن واجبنا يف قط
ــن  الوطنية، أن نعتز م ألم متيزوا ع
غريهم بفضل اســتمرار عطائـهم إىل 
ــام، ونسـعى إىل تدويـن  آخر حي
ـس  أمسائهم  يف السجالت املخلدة، ولي
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ــن  هذا بعزير عليهم، وحىت نتمكن م
ـة  إعداد قائمة بأمساء هذه الرموز التربوي
ــوارها  اليت فارقت احليـاة وإبراز مش
وأعماهلا وإدراجها يف املعجم املذكور. 

 
فإين أطلب منكم : 

 
ــوز  . البحث والتحري عن هذه الرم

التربوية، 
. إعداد قائمة بأمسائها، 

ـة،  . إعداد استمارة شخصية لكل حال
حسب النموذج املرفق، 

. دراسة األمساء اليت سبق إطالقها على 
مؤسسات التعليم، االبتدائي واإلكمايل 
ــاء  والثانوي بالوالية واستخراج األمس
اليت تنتمي إىل قطاع التربية الوطنيــة 
ــب  وإعداد البطاقات الشخصية حس

النموذج السابق الذكر، 
ـــة  . إرسـال قائمـة أوليـة مرفق
ــن طريـق  باالستمارات الشخصية ع
الفاكس (77 28 23 021) يف أجــل 
ــان  أقصاه 25 فيفري 2007، مهما ك
ـذا  عدد  املعنيني. تستمر العملية بعد ه

التاريخ وترسل تباعا كلما توفرت. 
 

بعض التوجيهات اليت تســاعد علـى 
اقتراح األمساء : 

 
. املسار املهين للمعين وما حفل به، 

. األعمال واخلدمات املميزة املقدمة، 
. أعمال التأطري والتكوين واإلشـراف 

والتأليف والبحث، 
 
 

ــال  . االهتمام بالرعيل األول من رج
ونساء التربية الذيــن أشـرفوا علـى 
ــة يف بدايـة  انطالق املدرسة اجلزائري

االستقالل، 
ــارات التربيـة  . ميكن االستعانة بإط

القدامى يف هذا املوضوع. 
 

ما جيب جتنبه : 
 

. جيب جتنب الذاتية والعروشية وكــل 
ـق  األشكال غري النزيهة، ألن األمر يتعل
ـوا  بتخليد أشخاص فارقوا احلياة، وترك
وراءهم أعماال والواجــب الوطـين 

يقتضي إنصافهم، 
ـلوك  . يستبعد األشخاص الذين هلم س

غري مشرف وضد مصاحل الوطن، 
ــن 1992 إىل  . تستثىن الفترة املمتدة م

1999،  فترة املأساة الوطنية. 

 
يف األخري، و نظرا ألمهيــة املوضـوع 
ــة ومسـتوى  ونبله من جهة، و درج
ـــه  اهليئـة املشـرفة عليـه، وطابع
ــب منكـم أن  اإلستعجايل، فإين أطل

ــى أدائـه، وأن       تسهروا شخصيا عل
ـوز  ال تدخروا أي جهد، إلنصاف الرم
ـر  اليت تستحق هذه املكانة وهذا التقدي

املعنوي.           
 

اجلزائر يف 11 فيفري 2007 
األمني العام وزارة التربية الوطنية 

ب. خالدي 
 
  



 
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 

وزارة التربية الوطنية 
 

 
 
 
 
 

استمارة معلومات 

(خاصة باألمساء اليت تقترح لتدرج ضمن املعجم) 
 
 
 

االسم واللقب :………………………………………………………………….. 

تاريخ ومكان امليالد :……………………………………………………………. 

تاريخ ومكان الوفاة :……………………………………………………………. 

نبدة عن حياة وأعمال املعىن :…………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………    

  ……………………………………………………………………………………     

  ……………………………………………………………………………………     

 

سبب االقتراح :………………………………………………..………………… 

  ……………………………………………………………………………………     

 
آراء ومالحظات أخرى :……………………………………………………….. 

 ……………….……………………………………………………………………

  
  

 

صورة مشسية 

للمعين 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 
مديرية املالية والوسائل 

ــى  املديريـة الفرعيـة للوصايـة عل
املؤسسات 

الرقم : 02 / 2007 
 

إىل 
السيدات والسادة مديــري التربيـة 

بالواليات                       (للتنفيذ)  
 

ـرية  املوضوع : ضبط وضعية حظ
السكنات الوظيفــة واإللزاميـة 

املشغولة خارج إطار الوظيفة. 
 

تطبيقا لتعليمات معايل وزير التربيــة 
ــي  الوطنية بشأن الغرض املذكـور ف
ــب  املوضوع أعـاله ،يشرفين أن أطل
ــة اإلحصائيـة  منكم موافايت باحلصيل
حلظرية السكنات الوظيفية واإللزاميـة 

املشغـولة من طرف  : 
 

ـة  . أشخاص ال ينتمون إىل قطاع التربي
الوطنية . 

. متقاعدي قطاع التربية الوطنية. 
. عائالت املتوفني من عمال قطــاع 

التربية الوطنية . 
 

ــا للجـداول  تنجز هذه احلصيلة وفق
ـة  النموذجية املرفقة و ترسل إىل املديري
ــات يف  الفرعية للوصاية على املؤسس

أجل أقصاه 15 فيفري 2007. 
 

ــة إىل  اعتبارا ألمهية هذه العملية الرامي
ـة  ضبط وضعية حظرية السكنات التابع

ــة والتحكـم يف  للمؤسسات التعليمي
تسيريها ، أرجو من اجلميع السهر على 
ــة كاملـة  أن تكون املعطيات املقدم
ــة، مـع موافـايت  وصحيحة وواقعي
بالصعوبات اليت قد تعترضكم أثنــاء 

التنفيذ.                   
 

اجلزائر يف 07 جانفي 2007 
عن الوزير وبتفويض منه 
مدير املالية والوسائل 

ن. جمدوب 
 

 �

 
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 

وزارة التربية الوطنية 
مديرية املالية والوسائل 

ــى  املديريـة الفرعيـة للوصايـة عل
املؤسسات 

الرقم : 29 / 2007 
 

إىل  
السيدات والسادة مديــري التربيـة 
بالواليات                      (للتطبيق) 
السيدات والسادة مفتشــي التربيـة 
والتكوين              (لإلعالم واملتابعة) 
ــات  السيدات والسادة مديري مؤسس
التعليم الثانوي                  (للتنفيذ) 

 
ــات حـول  املوضوع : توضيح
املنشور اخلاص بــالتكفل املـايل 
ــائدة  حلصص الدعم والتقوية لف

تالميذ السنة الثالثة  ثانوي. 
 

ـؤرخ يف  املرجع : املنشور رقم 3535 امل
25 ديسمرب 2006 
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ــة  ردا على بعض اإلنشغاالت امليداني
ـور  املتعلقة باإلجراءات اليت تضمنها املنش
ــة  املشار إليه يف املرجع أعاله من جه
وقصد إزالة كل غموض والتباس ميكن 
ـة  أن يربز خالل عملية التطبيق من جه
ـات  أخرى ، يشرفين إفادتكم بالتوضح

اآلتية : 
 

1. يف جمال مصادر التمويل  
 

ـل  1.1. التأكيد على أن مصادر التموي

املترتبة عن مشاركة الوصاية يف متويـل 
ــة  العملية عن طريق الساعات اإلضافي
ــي تلـك املدرجـة ضمـن  تبقي ه
ــة إىل مديريـات  اإلعتمادات املفوض
التربية اليت تتكفل بتسديدها بناءا عـل 
ــيت تقدمـها املؤسسـات  امللفات ال
ــون  التعليمية املعنية واليت ينبغي أن تك

مكونة من الوثائق التالية : 
 

ــة  . كشف شهري للساعات اإلضافي
املؤداة من قبل األساتذة.  
. عدد األفواج التربوية. 

ــن هـذه  . عدد التالميذ املستفدين م
العملية حسب كل فوج. 

   
ــل األخـرى  2.1. أن مصادر التموي

ــة املقدمـة  املتمثلة يف املسامهات املالي
ــن مجعيـات  للمؤسسات التعليمية م
أولياء التالميذ واالس الشعبية الوالئية 
فيبقى إجراء تسيريها املنصوص عليه يف 
ــع سـاري  املنشور املنوه به يف املرج

املفعول.  
 
 

2. يف جمال كيفية تعويض اإلداريني  

 
ضمانا لنجاح هذه العملية واعتبــارا 
ملسؤولية مدير املؤسســة يف تأطريهـا 
واجناحها وحتقيق األهداف التربويــة 

املتوخاة منها، فإنه يستلزم ما يلي : 
 

ــى  . يتوىل املدير وجوبا اإلشراف عل
ــض مـايل  العملية  ويستفيد من تعوي
يقدر بـ 04 ساعات إضافية أسبوعيا. 

 
ـاعد  . يساعد املدير يف هذه املهمة مس
ــر بــ 04  تربوي يستفيد هو اآلخ
ــؤداة  ساعات كتعويض عن اخلدمة امل
خارج توقيته الرمسي املطالب به حسب 
ــل  النصوص التنظيمية اجلاري ا العم
ــى عـامل  .ويطبق نفس اإلجراء عل
ـرف  الصيانة العادية الذي يكلف من ط

مدير مؤسسة. 
 

. ويف حالة جتاوز عدد األفواج التربوية 
ــن التالميـذ  باملؤسسة مثانية أفواج م
ــر  املستفيدين من العملية يرخص ملدي
ــر  املؤسسـة بتكليـف نـائب املدي
للدراسات أو املستشار الرئيســي أو 
مستشار التربية ملساعدته ويســتفيد يف 
ــس احلجـم  هذه احلالة املعين من نف
الساعي األســبوعي املمنـوح ملديـر 
املؤسسة، كما ميكن له يف هذه احلالــة 
ــة  إضافة مساعد تربوي وعامل للصيان

العادية لتأطري هذه العملية. 
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ـم  علما بأن تعويض هؤالء اإلداريني يت
فقط من األمــوال الـيت حصلتـها 
ــة مـن مسـامهة  املؤسسات التعليمي
ــاء التالميـذ واـالس  مجعيات أولي
ــد تلـك  الشعبية الوالئية على أن تقي
ـس  األموال يف السجالت احملاسبية  بنف
ــها يف الفقـرة  الكيفية املنصوص علي
السادسة من املنشور السالف الذكر. 

 
ــذه  وتتم عملية تصفية التعويضات هل
ــون مـن  الفئة على أساس ملف مك

الوثائق التالية : 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ــؤدات مـن  . الساعات اإلضافية امل

طرف اإلداريني وعمال اخلدمات.  
. عدد األفواج التربوية. 

ــذه  . عدد التالميذ  املستفيدين من ه
العملية حسب كل فوج. 

 
تبقى التدابــري األخـرى الـواردة يف 
املنشور املذكور أعاله سارية املفعول. 

 
اجلزائر يف 27 جانفي 2007 
عن الوزير وبتفويض منه 
مدير املالية والوسائل 

ن. جمدوب 
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