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  2007نوفمرب                                                              511: العدد 



  الفهـرس
  

  مراسيم
  

سبتمرب  26املوافق  1428رمضان عام  14مؤرخ يف  290.07قم تنفيذي رمرسوم 
ذي  20املـؤرخ يف   143.95، يعدل و يتمم املرسوم التنفيذي رقـم   2007سنة 

واملتضمن حتويل املركز الوطين حملـو   1995مايو سنة  20املوافق  1415احلجة عام 
  .األمية إىل ديوان وطين حملو األمية و تعليم الكبار

  )25.ص 2007.10.16يف  م 65ج ر ع (
  

، 2007املوافق أول أكتوبر سـنة   1428رمضان عام  19رئاسي مؤرخ يف مرسوم 
  .يتضمن تعيني مفتشة بوزارة التربية الوطنية

  )29.ص 2007.10.16م يف  65ج ر ع (
  

  قرارات ومقرارات
  

 نـوفمرب  11 يف املـؤرخ  للقرار مكمل 2007 جويلية 03 يف مؤرخ 19رقم  قرار
  .وسريها وتنظيمها للمناهج الوطنية اللجنة إنشاء تضمنوامل 2002

  
، حيدد مسـامهة املترشـحني يف   2007سبتمرب  09وزاري مؤرخ يف  23رقم قرار 

  .مصاريف تنظيم االمتحانات واملسابقات املدرسية و املهنية
  

، حيدد رزنامة العطل املدرسـية للسـنة   2007أكتوبر  07مؤرخ يف  30رقم  قرار
  .2008/  2007الدراسية  

  
 بإعداد تتكفل وزارية جلنة إنشاء يتضمن 2007 ماي 12 يف مؤرخ 20 رقم مقرر

  .التربية لقطاع التابعة األسالك مبختلف اخلاص األساسي القانون مشروع
  

  مناشري
  

، يتعلق بالتكفل بتالميذ أقسام 2007أكتوبر  22مؤرخ يف   07.947رقم   منشور
  .االمتحانات الرمسية
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، يتعلق بدرس افتتاحي حـول  2007نوفمرب  04مؤرخ يف  07.1006رقم منشور 
  .النشيد الوطين

  
 من وطنية نواة تكوين، يتعلق ب2007أكتوبر  22مؤرخ يف   07.946رقم   منشور

  .بالكفاءات املقاربة جمال يف املكونني
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 290.07مرسوم تنفيـذي رقـم   
 1428رمضان عام  14مؤرخ يف 

،  2007سبتمرب سـنة   26املوافق 
يعدل و يتمم املرسوم التنفيـذي  

ذي  20املؤرخ يف  143.95رقم 
مايو  20املوافق  1415احلجة عام 

و املتضـمن حتويـل    1995سنة 
املركز الوطين حملـو األميـة إىل   
 ديوان وطين حملو األمية وتعلـيم 

  .الكبار
  
  رئيس احلكومة، إن
  

  على تقرير وزير التربية الوطنية، بناء
  

على الدستور، ال سيما املادتـان  وبناء 
  منه،) 2الفقرة ( 125و 4 - 85
  

املرسـوم الرئاسـي رقـم    ومبقتضى 
مجادى األول  18املؤرخ يف  172.07

يونيـو سـنة    04املوافق  1428عام 
ــيس 2007 ــيني رئ ، واملتضــمن تع

  احلكومة،
  

املرسـوم الرئاسـي رقـم    ومبقتضى 
مجادى األول  18املؤرخ يف  173.07

يونيـو سـنة    04املوافق  1428عام 
، واملتضــمن تعــيني أعضــاء 2007

  احلكومة،
  

املرسـوم التنفيـذي رقـم    ومبقتضى 
ذي احلجـة   20املؤرخ يف  143.95

مـايو سـنة    20املوافق  1415عام 
، واملتضمن حتويل املركز الوطين 1995

ألمية إىل ديوان وطين حملو األميـة  حملو ا
  .وتعليم الكبار، املعدل واملتمم

  
  يرسم ما يأيت

  
يعدل هـذا املرسـوم   : املادة األوىل 

 143.95ويتمم املرسوم التنفيذي رقم 
 1415ذي احلجة عام  20املؤرخ يف 

، املعـدل  1995مايو سنة  20املوافق 
  .واملتمم واملذكور أعاله

  
من  10مم املادة تعدل و تت:  02املادة 

املؤرخ  143.95املرسوم التنفيذي رقم 
املوافـق    1415ذي احلجة عام  20يف 
واملذكور أعاله،  1995مايو سنة  20

  :وحترر كما يأيت 
  
  :يتكون جملس التوجيه من :  10املادة " 
  
  رئيس احلكومة أو ممثله، رئيسا،. 
 ممثل وزير الدفاع الوطين،. 
جلماعـات  ممثل وزير الداخليـة وا . 

 احمللية،
 ممثل وزير العدل، حافظ األختام،. 
 ممثل وزير املالية،. 
 ممثل وزير الشؤون الدينية واألوقاف،. 
 ممثل وزير التربية الوطنية،. 
ممثل وزير الصحة والسكان وإصالح . 

 املستشفيات،
 ممثل وزير الثقافة،. 
 ممثل وزير االتصال،. 
ـ  .  ث ممثل وزير التعليم العـايل والبح

 العلمي،
 ممثل وزير التكوين و التعليم املهنيني،. 



ممثل الوزير املنتدب لـدى وزيـر   . 
الفالحة والتنمية الريفية املكلف بالتنمية 

  الريفية،
 ممثل مندوب التخطيط،. 
ممثلني عـن اجلمعيـات   ) 4(أربعة . 

 الوطنية العاملة يف جمال حمو األمية،
 ينتخبهما عمال الديوان،) 2(ممثلني . 
 .ممثل الس الوطين حملو األمية. 
  

حيضر املدير العام مـداوالت جملـس   
التوجيه حضورا استشـاريا و يتـوىل   

  ".كتابة الس 
  

من  16تعدل و تتمم املادة  : 03املادة 
املؤرخ  143.95املرسوم التنفيذي رقم 

املوافـق   1415ذي احلجة عام  20يف 
و املذكور أعاله،  1995مايو سنة  20

  :ر كما يأيت وحتر
  
الـس البيـداغوجي   :  16املادة " 

أعـاله جهـاز    5املذكور يف املـادة  
  :استشاري ويتكون من 

  
  ،)بدون تغيري. (
 عضو من الس األعلى للغة العربية،. 
جـامعيني يف علـوم   ) 2(أستاذين . 

 التربية،
 أستاذ جامعي يف علم االجتماع،. 
 رئيس القسم املعين. 
و التكـوين يف اللغـة    مفتش للتربية . 

 واألدب العريب،
ــوين يف  .  ــة و التك ــتش للتربي مف

 الرياضيات،

مفتش للتربية و التكوين يف التـاريخ  . 
 واجلغرافيا،

  
عضو من اللجنة الوطنية للمنـاهج  . 

 مكلف باللغة العربية،
 يف حمو األمية،) 2(مفتشني. 
ممثلني عـن املتعاقـدين   ) 4(أربعة . 

 ار،املكلفني بتعليم الكب
باحث من املعهد الـوطين للبحـث   . 

 التربوي،
ممثل عن الديوان الـوطين للتعلـيم   . 

 والتكوين عن بعد مكلف بالبيداغوجيا،
 ".مدير مركز للتكوين املهين والتمهني . 
  

ينشر هـذا املرسـوم يف    : 04املادة 
اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائريـة  

  .الدميقراطية الشعبية
  

  2007بتمرب س 26اجلزائر يف 
  رئيس احلكومة

  عبد العزيز بلخادم
  

����  
  

ــوم ــؤرخ يف         مرس ــي م رئاس
املوافـق   1428رمضان عام  19

، يتضمن 2007أول أكتوبر سنة 
تعيني مفتشـة بـوزارة التربيـة    

  .الوطنية
  

مرسوم رئاسـي مـؤرخ يف       مبوجب
املوافـق أول   1428رمضان عام  19

، تعـني السـيدة   2007أكتوبر سنة 
وم بكايل، زوجة جياليل، مفتشـة  كلث

  .بوزارة التربية الوطنية
  



 03 يف مــؤرخ 19رقــم  قــرار
 للقـرار  مكمـل  2007 جويلية
 2002 نـوفمرب  11   يف املؤرخ

 الوطنيـة  اللجنة إنشاء واملتضمن
  .وسريها وتنظيمها للمناهج

  
  الوطنية، التربية وزير إن
  

      يف املـؤرخ  35.76 األمـر  مبقتضى
     املوافـق  1396 عـام  ينالثا ربيع 16
 تنظـيم  املتضمن ،1976 سنة أفريل 16

  والتكوين، التربية
  

 رقـم  التنفيـذي  املرسـوم  ومبقتضى
 األول ربيـع  29 يف املؤرخ 265.94

 سـنة  سبتمرب 06 املوافق 1415 عام
 التربية وزير لصالحيات واحملدد ،1994
  الوطنية،

  
 رقـم  التنفيـذي  املرسـوم  ومبقتضى
 األول ربيـع  29 يف املؤرخ 266.94

 سـنة  سبتمرب 06 املوافق 1415 عام
ــمن ،1994 ــيم واملتض اإلدارة  تنظ

  ،الوطنية التربية لوزارة املركزية
  

 رقـم  الرئاسـي  املرسـوم  ومبقتضى
 األوىل مجادى 18 يف املؤرخ 173.07

 سـنة  يونيـو  04 املوافق 1428 عام
 أعضــاء تعــيني واملتضــمن ،2007

  احلكومة،
  

 نوفمرب 11 يف ؤرخامل القرار ومبقتضى
 الوطنية اللجنةإنشاء  املتضمن، 2002

  وسريها، تنظيمها و للمناهج
 

 نوفمرب 13 يف املؤرخ القرار ومبقتضى
 اموعـات إنشـاء   املتضمن، 2002

  وسريها،   وتنظيمها للمواد املتخصصة

   يف املـؤرخ  37 رقم القرار ومبقتضى
 فترة متديد املتضمن، 2006 نوفمرب 12

  للمناهج، الوطنية للجنةا عضوية
  

  يلي ما يقرر
  

 العاشرة املادة أحكام إن:  األوىل املادة
 2002 نوفمرب 11 يف املؤرخ القرار من

 للمناهج الوطنية اللجنة إنشاء املتضمن
  : يلي كما تكمل وتنظيمها

  
 زيـادة  للمناهج الوطنية اللجنة تتشكل

 األمني و الرئيس نائب و الرئيس على
ـ  من العام، ) 25( عشـرين  و ةمخس
  : كالتايل موزعني عضوا

  
 مكلفـني  مركـزيني  مديرين مخسة. 

  والتكوين، بالتعليم
 يف للبحـث  الـوطين  املعهـد  مدير. 

 العـام  املدير مبهام املكلف أو( التربية،
  ،)التربية يف للبحث الوطين للمعهد

  التكوين، و للتربية مفتشني سبعة. 
  باحثني، و جامعيني تسعة. 
 بإحاطتـها  معروفـة  ءاتكفا ثالث. 

 يف مسـامهتها  و البيداغوجية بالقضايا
  .تغيري بدون الباقي التربية، تطوير

  
 القـرار  هـذا  سريان يبدأ : 02 املادة
  .2007 جانفي 01 من ابتداء

  
 النشرة يف القرار هذا ينشر : 03 املادة

  .الوطنية التربية لوزارة الرمسية
  

  2007أوت  05 يف اجلزائر
  الوطنية التربية وزير

  بوزيد بن بكر بوأ



وزاري مـؤرخ يف    23قرار رقم 
، حيدد مسامهة 2007سبتمرب  09

املترشحني يف مصاريف تنظـيم  
االمتحانات واملسابقات املدرسية 

  .واملهنية
  

  وزير التربية الوطنية،إن 
  

املـؤرخ   67.76املرسوم رقم مبقتضى 
، واملتعلق مبجانية 1976أفريل  16يف 

، 4ين، ال سيما املـادة  التربية والتكو
  منه، 2الفقرة 

  
املرســوم الرئاســي رقــم مبقتضــى 

مجادى األول  18املؤرخ يف  172.07
يونيـو سـنة    04املوافق  1428عام 

ــيس 2007 ــيني رئ ، واملتضــمن تع
  احلكومة،

  
املرســوم الرئاســي رقــم مبقتضــى 

مجادى األول  18املؤرخ يف  173.07
يونيـو سـنة    04املوافق  1428عام 

واملتضــمن تعــيني أعضــاء  ،2007
  احلكومة،

  
 46.98املرسوم التنفيذي رقم مبقتضى 

 1418شـوال عـام    11املؤرخ يف 
، املعـدل  1998فربايـر   08املوافق 

املؤرخ  296. 84واملتمم املرسوم رقم 
املوافـق    1405حمرم عام  18يف     

  أكتوبر  13
  
  
  

، املعدل واملتمم واملتعلـق  1984عام 
لتكوين باعتبارمهـا  مبهام التدريس وا

  عمال ثانويا،
  

 74.98املرسوم التنفيذي رقم مبقتضى 
، املعـدل  1989جوان  20املؤرخ يف 

واملتمم واملتضمن إنشاء الديوان الوطين 
  لالمتحانات واملسابقات،

  
املرسـوم التنفيـذي رقـم    مبقتضى 
ــؤرخ يف  265.94 ــبتمرب  06امل س

، واحملدد ملهام وزيـر التربيـة   1994
  .الوطنية

  
  يقـرر

  
إن مسامهة املترشـحني  : املادة األوىل 

ــات   ــيري االمتحان ــات تس يف نفق
واملسابقات املدرسية حتـدد حسـب   
اموعات املشـار إليهـا يف املـادة    

املـؤرخ   46.98السادسة من املرسوم 
املعدلة و املتممة  1998فرباير  08يف 

للجدول املبني يف املادة الثامنـة مـن   
ـ  296.84املرسوم رقـم   ؤرخ يف      امل

املعـدل واملـتمم،    1984أكتوبر  13
  .املشار إليه أعاله

  
حتدد مسامهة املترشحني يف :  02املادة 

نفقات تسيري االمتحانات واملسابقات 
  :املدرسية كما يلي 

  
  
  
  



  
  نوع

  اموعة
  

  نوع االمتحان        
  االمتحانات املدرسية

املترشحون 
  املتمدرسون

  املترشحون األحرار

  /  /  /  األوىل
  
  الثانية

  
  امتحان البكالوريا

  
  دج 1500.00

  دج 3000.00
  دج 5000.00

الذين حتصلوا على (
شهادة البكالوريا يف 

  )دورات سابقة
  
  الثالثة

  دج 2000.00  دج 1000.00  امتحان شهادة التعليم املتوسط
امتحان اية مرحلـة التعلـيم   

  /  دج 100.00  )السنة السادسة(االبتدائي 
 

  .2008يسري مفعول هذا القرار ابتداء من دورة  : 03املادة 
  

  .تلغى مجيع الترتيبات املخالفة هلذا القرار : 04املادة 
  

  .ينشر هذا القرار يف النشرة الرمسية لوزارة التربية الوطنية : 05املادة 
  

  2007سبتمرب  09اجلزائر يف 
  وزير التربية الوطنية

  أبو بكر بن بوزيد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 07مــؤرخ يف  30قــرار رقــم 
، حيـدد رزنامـة   2007أكتوبر 

العطل املدرسية للسنة الدراسية      
2007  /2008.  

  
  وزير التربية الوطنية، إن
  

املؤرخ  120.63املرسوم رقم  مبقتضى
، املتضمن رزنامة 1963أفريل  18يف 

العطل املدرسـية واملعـدل واملـتمم    
املـؤرخ يف        98.64باملرسـوم رقـم   

  ،1964مارس  19
  

 265.94املرسوم التنفيذي  ومبقتضى
 1415ربيع األول عام  29املؤرخ يف 

احملـدد   1994سبتمرب سنة  6املوافق  
  صالحيات وزير التربية الوطنية،

  
أكتوبر  15القرار الصادر يف  ومبقتضى

املتضمن تقسيم التـراب   1989سنة 
ـ   ال الوطين اىل مناطق جغرافيـة يف جم

  .العطل املدرسية
  

  يقرر ما يلي
  

حتدد رزنامـة العطـل    :املادة األوىل 
املدرسية بالنسـبة للسـنة الدراسـية      

  :كالتايل  2008/  2007
  

  :عطلة اخلريف 
  

مـن يـوم األربعـاء           :مجيع املناطق 
مسـاء إىل يـوم    2007أكتوبر  31

  .صباحا 2007نوفمرب  10السبت 

ربعـاء       مـن يـوم األ  : عطلة الشتاء 
مسـاء إىل يـوم    2007ديسمرب  19

  .صباحا 2008يناير  05السبت 
  

مـن يـوم اخلمـيس         : عطلة الربيع 
مســاء إىل يــوم  2008مــارس  13

  .صباحا 2008مارس  29السبت 
  

  :عطلة الصيف 
  

من يـوم   :املنطقتان األوىل و الثانية 
  .مساء 2008يوليو  03اخلميس 

  
اخلمـيس       من يـوم  : املنطقة الثالثة 

  .مساء 2008يونيو  19
  

تبدأ عطلة الصيف بالنسبة  : 02املادة 
لإلداريني بعد إجناز كـل العمليـات   
املتعلقة بأشغال اية السنة الدراسية مبا 
فيها جمالس القبول والتوجيه، وظهـور  
نتائج االمتحانات الرمسيـة وتسـليم   
الوثائق املختلفـة للتالميـذ، وحتـدد    

  :كالتايل 
  
أسـبوعان  : طقتان األوىل و الثانية املن

  .بعد تاريخ خروج التالميذ
  

ثالثة أسابيع بعد تاريخ : املنطقة الثالثة 
  .خروج التالميذ

  
وجوب مشاركة املدرسني  : 03املادة 

ــأطري  ــني يف ت واألســاتذة و اإلداري
االمتحانات الرمسية، و املشـاركة يف  
العمليات التكوينية اليت يستدعون هلا، 



املداومـة علـى مسـتوى     وضمان
املؤسسات التعليمية خـالل عطلـة   

  .الصيف
  

يتم الـدخول املدرسـي    : 04املادة 
جلميع  2009/  2008للسنة الدراسية 
  :املناطق كالتايل 

  
صـباح يـوم    :املوظفون اإلداريون 

  .2008سبتمرب  01االثنني 
  

صـباح يـوم       :املعلمون واألساتذة 
  .2008سبتمرب  06
  

صــباح يــوم الســبت         :التالميــذ 
  .2008سبتمرب  13
  

ينشر هذا القرار يف النشرة  : 05املادة 
  .الرمسية لوزارة التربية الوطنية

  
  2007أكتوبر  07اجلزائر يف 

  وزير التربية الوطنية
  أبو بكر بن بوزيد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ماي 12 يف مؤرخ 20 رقم مقرر
 وزارية جلنة إنشاء يتضمن 2007
 القـانون  وعمشر بإعداد تتكفل

ــي ــاص األساس ــف اخل  مبختل
  .التربية لقطاع التابعة األسالك

  
  الوطنية، التربية وزير إن
  

      يف املـؤرخ  03.06 األمـر  مبقتضى
 القـانون  املتضمن ،2007 يونيو 15

  العمومية، للوظيفة العام األساسي
  

   يف املـؤرخ  59.85 املرسوم ومبقتضى
 القـانون  املتضمن ،1985 مارس 23

 املؤسسات لعمال النموذجي اسياألس
  العمومية،واإلدارات 

  
 رقـم  التنفيـذي  املرسـوم  ومبقتضى
 ،1990 فرباير 06 يف املؤرخ 49.90
 اخلـاص  األساسـي  القانون املتضمن

  واملتمم، املعدل التربية، قطاع بعمال
  

 رقـم  التنفيـذي  املرسـوم  ومبقتضى
ــؤرخ 265.94 ــبتمرب 06 يف امل  س

 وزيـر  صالحيات حيدد الذي ،1994
  الوطنية، التربية

  
 رقـم  التنفيـذي  املرسـوم  ومبقتضى
ــؤرخ 266.94 ــبتمرب 06 يف امل  س

ــمن ،1994 ــيم املتض اإلدارة  تنظ
  واملتمم، املعدل املركزية،

  



 السـيد  تعليمـة  على االطالع وبعد
   يف املؤرخـة  01 رقم احلكومة رئيس

 بإعـداد  املتعلقـة  ،2007 يوليو 15
  .ديدةاجل اخلاصة األساسية القوانني

  
  يلي ما يقرر

  
اإلدارة  لـدى  تنشـأ  : األوىل املادة

 جلنـة  الوطنيـة  التربية لوزارة املركزية
 األساسي القانون مشروع إعداد تتوىل

 التابعة األسالك مبختلف اخلاص اجلديد
 ألحكام تطبيقا الوطنية، التربية لقطاع
 يونيو 15 يف املؤرخ 03.06 رقم األمر

 بعني األخذ مع أعاله، املذكور 2007
 بالقطاع، اجلاريةاإلصالحات  االعتبار

  .األخرى الرمسية واملؤسسات
  

  : من الوزارية اللجنة تتشكل : 02 املادة
  
  .العامة املفتشية. 
 .املستخدمني مديرية. 
 .والتعاون القانونية الدراسات مديرية. 
 .األساسي التعليم مديرية. 
 .العام الثانوي التعليم مديرية. 
 .التقين الثانوي التعليم يةمدير. 
 .واالتصال والتوجيه التقومي مديرية. 
 .التكوين مديرية. 
 .والوسائل املالية مديرية. 
  
  
  
  
  
  

 تتـوىل  فرعيـة  جلنة تنشأ : 03 املادة
 كمـا  وحتليلها، املقترحات مجع عملية
 القـانون  نص مشروع بصياغة تتكفل

 األسـالك  مبختلـف  اخلاص األساسي
  .لتربيةا لقطاع التابعة

  
 من الفرعية اللجنة تتشكل:  04 املادة

  : والسادة السيدات
  
  .املستخدمني مدير عزوط، بن إلياس. 
 مفتشة بوبري، زوجة علي بن خالدية. 

 .مركزية
 .مركزي مفتش لعور، بن حممد. 
 مـدير  اهللا، ضيف بن الكمال عبد. 

 فرعي
 مـدير  الـرحيم،  عبد السعيد حممد. 

 .فرعي
 .فرعي مدير العلمي، سليم. 
 .فرعية مديرة حسين، أوديع. 
 .استشاري قيطاين، بوبكر. 
  

 النشرة يف املقرر هذا ينشر:  05 املادة
  .الوطنية التربية لوزارة الرمسية

  
  2007سبتمرب  09 يف اجلزائر

  الوطنية التربية وزير
  بوزيد بن بكر بوأ

  
  
  
  
  
  



  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  ية الوطنيةوزارة الترب

  2007/  947: الرقم 
  

  األمني العام
  إىل

السيدات والسادة مـديري التربيـة   
  )للتنفيذ واملتابعة(بالواليات               

السيدات والسادة مفتشـي التربيـة   
  )للمتابعة(والتكوين                      

السيدات والسادة مفتشـي التعلـيم   
  )ابعةللمت(األساسي للطور الثالث        

السيدات والسادة مفتشـي التعلـيم   
  )للتطبيق واملتابعة(االبتدائي               

السيدات والسادة رؤساء املؤسسـات  
  )للتنفيذ(التعليمية ملختلف املراحل       

  
التكفل بتالميذ أقسام : املوضوع 

  .االمتحانات الرمسية
  

املؤرخ يف  526املنشور رقم  :املرجع 
  2006نوفمرب  20
  

تعليمة السيد معايل وزير التربية الوطنية 
يف الندوة الوطنيـة ملـديري التربيـة    

 2007سبتمرب  11و 10املنعقدة يومي 
باملعهد الوطين لتكوين املعلمني وحتسني 

  .مستواهم
  

لقد بني الواقع امليداين أنه كلما انتهجنا 
أسلوبا عقالنيا وحكيمـا يف التسـيري   
ــة  ــداغوجي واإلداري للمؤسس البي
  التربوية ، الحظنا حتسنا ملحوظـا يف 

  

املردود التربوي، نتيجة حتسن مستوى 
مكتسبات التالميذ سواء املهاريـة أو  
السلوكية، إضافة إىل تنمية قـدرام  
وكفاءام يف جمـال التعامـل مـع    
االشكاليات املختلفـة يف وسـطهم   

وقد انعكس ذلك . املدرسي أو خارجه
  .الرمسية مباشرة على نتائج االمتحانات

  
إن نتائج االمتحانات الرمسية احملققة يف 
اية السنة الدراسـية الفارطـة، وإن   
كانت مرضية نسبيا مقارنـة بنتـائج   
السنوات السابقة، فإن ذلك ال جيعلنـا  
نتناسى النسبة الباقية من التالميذ الذين 

  .مل حيققوا جناحا يف هذه االمتحانات
  

داءات لذا، ينبغي العمل على تطوير األ
البيداغوجية والتسيريية، وجعلها ذات 

و تعزيز آليات املتابعة امليدانيـة  . فعالية
قصــد حتســني النتــائج الدراســية 
للمتمدرسني بصفة عامـة، واملقـبلني   
منهم على االمتحانات الرمسية املتوجة 
ملختلف املراحل التعليمية بصفة خاصة، 

  .وفقا لغايات اإلصالح
  

ى النبيل مرهونا ويبقى حتقيق هذا املسع
مبدى فعالية جهود القائمني على تنفيذ 
املناهج و املشرفني التربويني يف امليدان، 
خاصة السادة املفتشـني و املدرسـني   
ورؤساء املؤسسات، باعتبارهم الدعامة 

. األساسية يف صرح العملية التربويـة 
لذلك فإن دورهم بـالغ األمهيـة يف   

م من متابعة متدرس املتعلمني ومرافقته
  .أجل رفع مستوى التحصيل

  



يف هذا اإلطار وبناء على اقتراح السيد 
املفتش العام يشرفين أن أوافيكم ـذا  
املنشور الذي يتضـمن اإلجـراءات   
العملية، التنظيمية والبيداغوجية ملرافقة 

  .تالميذ أقسام االمتحانات الرمسية
  
    أهداف العملية. 1

    :دف العملية إىل ما يلي 
ــدعيم متاب.  ــذ و ت ــة أداء التالمي ع

مكتسبام، وتذليل الصعوبات الـيت  
 تعترضهم يف مجيع املواد،

إمتام تطبيق املناهج من أجل اكتمال . 
  البناء املفاهيمي،

تــدريب التالميــذ علــى طبيعــة . 
االختبارات اجلديدة يف االمتحانـات  

  الرمسية
  
    تنظيم العملية. 2

    :تتمثل العملية يف تنظيم 
  ستدراكحصص لال. 
  حصص للدعم. 
  املذاكرة احملروسة. 
  املراجعة ضمن أفواج. 

هي حصص  :حصص االستدراك . أ
توجه لتالميـذ خمتلـف املسـتويات    
التعليمية، وهي مشخصة لفئـة مـن   
تالميذ القسم الواحد أو أقسام املستوى 
الواحد لتدارك بعض النقائص يف البناء 
املفاهيمي، أو نقص التحكم يف مفاهيم 

  .قةساب
  
هي حصـص   :حصص الدعم . ب

( توجه لكل تالميذ أقسام االمتحانات 
السنة اخلامسة ابتـدائي والسادسـة   
أساسي، السنة الرابعة متوسط، السنة 

الـراغبني يف حتسـني   ) الثالثة ثانوي
نتائجهم املدرسية ، وعم مكتسيا ـم  
وترقية أدائهم، من خالل التدريب على 

بيعـة  وضعيات تقييمية انطالقا من ط
  .االختبارات الرمسية

 
إن هذه احلصص ال تسـتغل إلعـادة   
الدروس أو استدراك تأخر يف تطبيـق  
املناهج املقررة، أو حتقيـق نشـاطات   
التقييم لكون هذه األنشطة مربجمـة يف  

  .التوقيت العادي للتالميذ
  

  :وتتم حصص الدعم يف املواد التالية
  

  ابتدائي 5السنة 
  أساسي 6والسنة 

  متوسط 4السنة 
  

  ثانوي 3السنة 

  اللغة العربية. 
  الرياضيات. 
  اللغة الفرنسية. 

  اللغة العربية. 
  اللغة الفرنسية واللغة اإلجنليزية. 
  الرياضيات.  
  العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا. 
  علوم الطبيعة واحلياة. 
  املواد االجتماعية. 

املواد األساسية لكل  شعبة . 
ظيم حسب القرار املتضمن تن

  امتحان البكالوريا
كما ميكن إضافة املواد اليت . 

  حيتاج فيها التالميذ إىل دعم



هي فضاءات : املذاكرة احملروسة . ج
زمنية مفتوحة، ميكـن تنظيمهـا يف   
أوقات فراغ التالميذ، وتعتمد علـى  

الغرض منها تنمية روح . العمل الفردي
االستقاللية يف العمل لـدى التالميـذ   

اكتسـاب مهـارات     ومتكينهم من
االعتمــاد علــى الــنفس يف القيــام 
بالواجبات املدرسـية حلـل خمتلـف    
االشكاليات، تـدعيما يف مسـعاهم   

  .للنجاح يف االمتحانات الرمسية
  

ويتم التركيز فيهـا علـى مراجعـة    
الدروس وإجناز الواجبـات املدرسـية   

  .والقيام ببحوث و متارين منوذجية
  
هـي   :املراجعة ضـمن أفـواج   . د
ضاءات زمنية مفتوحـة، تـنظم يف   ف

أوقات تقررهـا املؤسسـة حسـب    
امكانياا، تعتمد على العمل اجلماعي 
قصد دعم التعاون والتكامل بني أعضاء 
الفوج للتعمق يف بعض املفاهيم التعلمية 

  .وحل املسائل والتمارين
  
  :التنظيم البيداغوجي . 3
  
تنظم هـذه احلصـص    :التوقيت . أ

يف جداول توقيت  خالل أوقات الفراغ
  .التالميذ وأمسيات االثنني واخلميس

  :كما ميكن استغالل 
  
الفترات املسائية بعد ايـة الـدوام   . 

  الرمسي يف املؤسسة،
الفترة الصباحية أليام األسبوع األول . 

  .من عطلة الشتاء وعطلة الربيع

ــوي . ب ــق الترب ــتغل  :التوثي تس
  :املؤسسة كل التوثيق املتوفر مثل 

  
 لكتب املدرسية الرمسية،ا. 
، 2007اختبــارات امتحــان دورة . 
 )ابتدائي، متوسط، ثانوي(
مناذج اختبارات االمتحانات الرمسية . 

املوزعة من الديوان الوطين لالمتحانات 
  )ابتدائي، متوسط، ثانوي(واملسابقات 

دعائم وسيطية وسـندات تربويـة   . 
  .ينتجها مدرسو املؤسسة

  
وس االستدراك يؤطر در :التأطري . ج

و الدعم مدرسو أقسام االمتحانـات  
حسب إمكانيات املؤسسة، يف إطـار  
تكملة النصاب الرمسـي للمدرسـني   
والساعات اإلضافية يف حـدود مـا   

كما يؤطر حصص . يسمح به القانون
 املذاكرة احملروسة منشطون بيداغوجيون
من األمناط العاملة باملؤسسة التربويـة  

أو من ) يونمدرسون، مساعدون تربو(
بني املوارد البشرية يف إطار عقود مـا  

  .قبل التشغيل
  
بعد أن تقر جمـالس  : دور االس . د

ــة  ــنة اخلط ــة الس ــيم يف بداي التعل
البيداغوجية الشاملة لكيفيـة العمـل   
والتدخل، وحتدد اآلفاق املنتظرة للسنة 
الدراسية ، يأيت دور جملـس القسـم   
إلعداد املشروع البيـداغوجي الـذي   
جيسد خطة العمل حسـب ظـروف   

ويعتمد . وإمكانات تالميذ كل قسم 
رزنامة زمنية حلصص االسـتدراك أو  

  .الدعم حسب ما يفرزه التقييم



يتشكل جهـاز   :املتابعة والتقييم . 4
  :املتابعة والتقييم من 

  
اللجنــة البيداغوجيــة الوزاريــة، . 1

يرأسها املفتش العام، و تتفرع إىل ثالثة 
  :جلان 

  
  نة التعليم االبتدائي،جل. 
  جلنة التعليم املتوسط،. 
  جلنة التعليم الثانوي،. 
  
اللجنة البيداغوجية الوالئية، يرأسها . 2

  مدير التربية،
  
اللجنة البيداغوجيـة للمؤسسـة،   . 3

 .يرأسها مدير املؤسسة
  
: اللجنة البيداغوجية الوزاريـة  . 1

  :تتوىل هذه اللجنة على اخلصوص 
  
ية لضـمان تنفيـذ   وضع استراتيج. 

  التعليمات املتعلقة بتنظيم العملية،
متابعة وتقييم نتائج العمليـة علـى   . 

  .املستوى الوطين
  

  :تتكون هذه اللجنة من ممثلني عن
  املفتشية العامة،. 
  مديريات التعليم،. 
  مديرية التقومي و التوجيه واالتصال،. 
ــات  .  ــوطين لالمتحان ــديوان ال ال

  واملسابقات،
الوطين للتعليم و التكوين عن  الديوان. 

  بعد،
  الديوان الوطين حملو األمية. 

 :اللجنة البيداغوجيـة الوالئيـة   . 2
  :تتوىل هذه اللجنة على اخلصوص 

  
  القيام بعملية اإلعالم والتحسيس،. 
 إجراء تشخيص دقيق للنتائج املدرسية. 

  للوالية للوقوف على نقاط الضعف،
ليـة  ضبط اإلجراءات العمليـة الفع . 

الالزمة لتجاوز نقاط الضعف و حتسني 
  النتائج،

إجناز احلصيلة الدورية لتقييم العملية، . 
وإرساهلا إىل اللجنة الوزارية يف ايـة  

  .كل فصل
  

  :تتكون هذه اللجنة من 
  
  مدير التربية رئيسا،. 
  رئيس مصلحة التنظيم التربوي،. 
  رئيس مصلحة املالية،. 
  رئيس مصلحة التكوين،. 
  ئيس مصلحة املستخدمنير. 
  مدير مركز التوجيه املدرسي،. 
ممثل عن فيدرالية مجعيـات أوليـاء   . 

  .التالميذ
  
 :اللجنة البيداغوجية للمؤسسـة  . 3

  :تتوىل هذه اللجنة على اخلصوص 
  
اختاذ اإلجراءات الكفيلـة لضـمان   . 

السري احلسن حلصـص االسـتدراك   
والدعم واملذاكرة احملروسة واملراجعـة  

  أفواج،ضمن 
تسخري مجيع املـوارد البيداغوجيـة   . 

  واملادية لضمان جناح العملية،



إعداد تقرير دوري اية كل فصـل  . 
 حول التقدم يف حتقيق األهداف املسطرة

  .ورفعه إىل اللجنة الوالئية
  

  :تتكون هذه اللجنة من 
  

    التعليم الثانوي
  مدير املؤسسة،. 
  نائب املدير للدراسات،. 
  مسؤويل املواد،األساتذة . 
  املستشار الرئيسي للتربية. 
  مستشار التوجيه املدرسي. 
  املسري املايل. 
عـن تالميـذ األقسـام    ) 2(ممثلني . 

  النهائية
  ممثل عن مجعية أولياء التالميذ. 
  

    التعليم املتوسط
  مدير املؤسسة. 
  مستشار التربية. 
  األساتذة مسؤويل املواد. 
  املسري املايل. 
  عن التالميذ) 2(ممثلني . 
  ممثل عن مجعية أولياء التالميذ. 
  

    التعليم االبتدائي
  مفتش املقاطعة،. 
  
  
  
  
  
  

  رئيس املؤسسة،. 
  معلمي أقسام االمتحان. 
  عن التالميذ) 2(ممثلني . 
  ممثل عن مجعية أولياء التالميذ. 
  

أؤكد على ضرورة إيالء هذه العمليـة  
العناية اليت تستحقها، والسهر علـى  

بعتها والوقوف على الصعوبات اليت متا
تعترضها بغرض اختـاذ اإلجـراءات   

وأطلب منكم توفري . الالزمة لتجوزها
كل ظروف العمل إلجنـاح العمليـة   
ومتكني التالميذ من النجاح والتفوق، 
ومساعدة املؤسسة التعليميـة علـى   

  .حتسني مردودها املدرسي
  

  2007أكتوبر  22اجلزائر يف 
  رة التربية الوطنيةاألمني العام لوزا

 خالدي. ب
  

  :نسخ لإلعالم إىل 
  
  السيد معايل وزير التربية الوطنية. 
  السيد رئيس الديوان. 
  السادة مديري اإلدارة املركزية. 
السادة مدير الـدواوين واملعاهـد   . 

  واملراكز الوطنية
  
  
  
  
  



  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  2007/  1006: م الرق
  

  األمني العام
  إىل

السيدات والسادة مـديري التربيـة   
  بالواليات

  
درس افتتاحي حول : املوضوع 

  .النشيد الوطين
  

تعترب املدرسة الفضاء األمثـل لتنشـئة   
األجيال تنشـئة وطنيـة واجتماعيـة    
وتكوين مواطنني متشـبعني بـالقيم   
الوطنية، واعني مبسؤوليام، متمـتعني  

ويعـد  . ومدركني لواجبامحبقوقهم 
حمور الرموز الوطنية من أهم احملـاور  
اليت تركز عليها التنشئة الوطنية ملا هلـا  
من أمهية يف ترسيخ اهلويـة الوطنيـة   

  .وتنمية احلس الوطين لدى الناشئة
  

يف هذا اإلطار، ويف سياق االحتفـال  
بالذكرى الثالثة واخلمسني النـدالع  

يشـرفين أن   الثورة التحريرية املظفرة،
أعلمكم أنه تقرر تقدمي درس افتتاحي 
يف صبيحة يوم العـودة مـن عطلـة    

لكـل    2007نـوفمرب   10اخلريف 
تالميذ املؤسسات التعليمية يف املراحل 
التعليمية الثالث، يتنـاول موضـوع    

باعتباره رمزا مـن   "النشيد الوطين"
رموز السيادة الوطنية خيلد تضـحيات  

الوطن وجيسد الشهداء من أجل حترير 

مفهوم الواجب الوطين املتمثل يف معاين 
  .البطولة والتضحية

  
ينبغي أن يركـز يف هـذا الـدرس    
االفتتاحي على قدسية النشيد الـوطين   
وعلى متجيده واحترامه من حيث أنـه  

  .ميثل كال متكامال
  

وقد أعـدت هلـذا الغـرض بطاقـة     
بيداغوجية لكل مرحلة من املراحـل  

االبتدائي واملتوسـط   :التعليمية الثالث
والثانوي، حول موضـوع النشـيد   
الوطين بغـرض مسـاعدة املعلمـني    
واألساتذة يف تقـدمي هـذا الـدرس    

. االفتتاحي لكل األفـواج التربويـة  
وسوف تصلكم يف القريب العاجـل  
البطاقات البيداغوجيـة الـيت ينبغـي    
تكييفها حسب كل مستوى تعليمـي  

حها كـل  وحسب األنشطة اليت يقتر
  .معلم وأستاذ

  
أحل على التوزيع الشامل هلذا املنشـور  
والبطاقات البيداغوجية علـى كـل   
ــة يف املراحــل  املؤسســات التعليمي
التعليمية الثالث، وإعطاء التعليمـات  
والتوجيهات التربوية إىل كل مـديري  
املؤسسات التعليمية لتقدمي هذا الدرس 
االفتتاحي اهلام، والسهر على حتقيـق  

  .هداف التربوية املنتظرة منهاأل
  

  2007نوفمرب  04اجلزائر يف 
  األمني العام لوزارة التربية الوطنية

  خالدي. ب
  



  2007أكتوبر  10ليوم ) ملرحلة التعليم االبتدائي" ( قسما" الدرس االفتتاحي 
  

  :األهداف  التعليمية التعلمية 
  :أن يكون املتعلم قادرا على 

مال والتفاعـل  تأدية النشيد الوطين كـا 
 .معه

احترام النشيد الوطين، وبقيـة الرمـوز   
 .الوطنية

ترسيخ حب الـوطن واالعتـزاز بـه    
  .واالنتماء إليه

  

  :الوسائل التعليمة 
 .خريطة اجلزائر

  .شريط النشيد الوطين
  .العلم الوطين

 .نص النشيد الوطين
صور ألحداث تارخيية متعلقـة بـالثورة   

 .التحريرية
  

 :فة املفاهيم املستهد
 .النشيد الوطين رمز السيادة الوطنية

احترام رموز السيادة الوطنية واالعتزاز 
 .ا

  .االعتزاز باالنتماء إىل اجلزائر

  :رموز السيادة الوطنية 
  العلم الوطين

 النشيد الوطين
 العملة الوطنية
  )شعار اجلمهورية(خامت الدولة 

  
 تقدمي الدرس

  
  :طرح اإلشكالية . آ
 .حيالعلم صباحا ومساء ؟ ملاذا ن  
ما هي السلوكات الـيت جيـب أن   . 

تتحلى ا أثناء حتية العلـم وإنشـاد   
  النشيد الوطين الرمسي؟

من هذه الرموز الوطنيـة النشـيد   . 
  الوطين الرمسي؛ من حيفظه؟

  
  :بناء التعلم . ب
  
النشـيد  : النشيد الوطين الرمسي . 1

رمـز األمـة   " قسما"الوطين الرمسي 
، وهو يعرب عنـها يف كافـة   اجلزائرية

احملافل الوطنية والدولية، واالجتماعات 
  .واملناسبات املختلفة

  
إن النشيد الوطين الرمسي يرمز للـوطن  
والوالء لـه، والتضـحية يف سـبيله،    

  .والعمل على رفعته وتطوره
  

النشيد الوطين الرمسي كلمات هادفة، 
زة، تغرس روح االنتماء والـوالء  مركّ

ية، يف قلـوب مجيـع   واحلب والتضح
  .املواطنني

  
  :قصة نظم النشيد الوطين الرمسي . 2
  
ماذا تعرف عن حياة مؤلف نشـيد  . 

  قسما؟
  ما هي املناسبة اليت نظمه فيها؟. 
  مىت كان ذلك؟ وأين؟. 
  من هو ملحنه؟. 



" قسما " مؤلف النشيد الوطين الرمسي
زكاريـا شـاعر الثـورة     يهو مفد

يف  1908 جوان 12اجلزائرية؛ ولد يف 
بين يزقن واليـة غردايـة، مبنطقـة           

  .واد ميزاب، جنوب اجلزائر
  

وقد جنـد قلمـه ولسـانه حملاربـة     
  .االستعمار الفرنسي الغاشم يف اجلزائر

مرات ليفر منه عـام   5أُدخل السجن 
ملتحقا جببهة التحرير الوطين يف  1959
  .اخلارج

  
كما عاىن مأساة شعبه، حبسه وخيالـه  

األمر الذي انعكـس علـى    وشعوره،
قصائده الشعرية اليت جاءت متأججـة  
بالروح الوطنية، رافضة لالسـتعمار،  
ومعتزة باألمة اجلزائرية وأجمادها، تويف 

 1977أوت  17مفدي زكاريا يـوم  
عاما، ودفـن يف مسـقط    69وعمره 

 .والية غرداية –رأسه ببين يزقن 
  
  :حتليل النشيد الوطين الرمسي . 3
  
  .لنشيد الوطين كامالعرض نص ا. 
  .االستماع إىل عزفه على شريط. 
  
يستعد التالميذ لالستماع إىل الـنص  (

الرمسي للنشيد الوطين املتكـون مـن   
 ).مخسة مقاطع

 
  نص النشيد الوطين

  
  :شرح املفردات 

  
  األعالم الكبرية= البنود 

  

  قررنا= عقدنا العزم 
الفصاحة، احلسم يف = فصل اخلطاب 

  األمر
  أعضاء اجلسم= أشالء 

العزة، الرفعة، العظمة، النبـل،  = جمد 
  الشرف
  الدميومة والبقاء= اخللد 

  ج هامة، أعلى الرأس= هامات 
  ميثاق، قسم، ميني، وعد= عهد 

ساحة الـوغى، ميـدان   = ساح الفدا 
  التضحية

  
مـن  " قسما " يتكون النشيد الوطين 

مخسة مقاطع، قراءة النشـيد مقطعـا   
مقطـع، مـع   مقطعا، ومناقشة كـل  

استنتاج املعىن اإلمجايل لـه، لتكـوين   
 .األفكار األساسية للنشيد

  
 :املعىن اإلمجايل لكل مقطع 

  
يبدأ الشاعر مفـدي   :املقطع األول 

زكاريا النشيد بالقسم، بالتضـحيات  
اجلسام هلذا الشعب، ودماء أبنائه اليت 
سالت أودية يف كل بقعة مـن بقـاع   

  .ارض هذا الوطن
  

ب الثائر عقد العزم علـى  إن هذا الشع
حترير أرضه مهما كلفه ذلـك وهـو   

  ."إما النصر أو الشهادة"حيمل شعار 
  

ويشري املقطع الثاين من  :املقطع الثاين 
النشيد إىل قضية اجلزائر العادلة املتمثلة 
يف احلرية واالستقالل؛ واليت من أجلها 
قام الشعب بثورته التحريرية الكربى، 



نصر، واستعادة أرضـه  اليت قادته إىل ال
وسيادته، بعد ما فشلت كل أسـاليب  
احلل السلمي والدبلوماسي، وأيقن أن 

  .ما أخذ بالقوة ال يسترد إال بالقوة
  

ويف املقطع الثالـث   :املقطع الثالث 
ريــا اخياطـب الشـاعر مفـدي زك   

مار الفرنسي، متوعدا إياه على عاالست
لسان الشعب اجلزائـري، بكلمـات   

خالهلـا رسـائل    قوية،  يبعث مـن 
واضحة املعاين، على أن اللغة الوحيدة 
اليت يفهمها االستعمار، إمنا هي لغـة  

وهو الطريـق الـذي   .الثورة واجلهاد،
اختاره الشعب لنفسه لتحرير أرضـه  

  .واستعادة كرامته
  

ويشـيد الشـاعر يف    :املقطع الرابع 
املقطع الرابع بقوة وبسـالة الشـعب   

لـود  اجلزائري الذي اسـتيقن أن اخل 
احلقيقي إمنا هو يف الشهادة يف سـبيل  
احلرية والعزة والكرامة،  وأن ال مكان 
للخيانة يف صفوف الثوار حتت قيـادة  
جبهة التحرير الوطين وهو على درب 

  .الثورة سائر حىت حتقيق االستقالل
  

يـدعو الشـاعر يف    :املقطع اخلامس 
املقطع اخلامس واألخري كل األحـرار  

الثورة تلبيـة لنـداء    إىل االنضمام إىل
الوطن، واسـتجابة لصـوت احلـق    
ــن  ــد م ــدمي املزي والواجــب، وتق
التضحيات ليسجلها التاريخ ولتتوارثها 

  .األجيال عرب العصور لتبقى خالدة أبدا
  
الداللـة والرمزيـة   ( :االستنتاج . ج

النشـيد الـوطين   ) : للنشيد الـوطين 
هو ذلـك اللحـن   " قسما " اجلزائري

الساطعة اليت ختلـد  اخلالد والكلمات 
بطوالت هذا الشـعب األيب، الـذي   
ضحى بالنفس والنفيس ودفع مبليـون  
ونصف املليون من الشهداء من خـرية  
أبنائه من أجـل اسـترجاع سـيادته    

  .وتطهري أرضه من ظلم االستعمار
  

ميثل مهزة وصل بني جيل الثورة وجيل 
  .االستقالل

  
فالواجب ميلي علينا ضـرورة   ،وعليه

وتقديسه وحفظـه وترديـده   احترامه 
دوما ليذكرنا بأجمادنا وشهدائنا، لنبقى 

  .هلم أوفياء خلدمة هذا الوطن
 

  
  
  
  
  
  
  
  



  2007أكتوبر  10ليوم ) ملرحلة التعليم املتوسط" ( قسما" الدرس االفتتاحي 
  

  :األهداف  التعليمية التعلمية 
  :أن يكون املتعلم قادرا على

فاعـل  تأدية النشيد الوطين كـامال والت 
 .معه

احترام النشيد الوطين، وبقيـة الرمـوز   
 .الوطنية

ترسيخ حب الـوطن واالعتـزاز بـه    
  .واالنتماء إليه

تنمية عاطفة الـوالء للـوطن لـدى    
 .التالميذ

إدراك أمهية النشيد الوطين باعتباره رمزا 
  .من رموز الدولة

  :الوسائل التعليمة 
 .خريطة اجلزائر

  .شريط النشيد الوطين
  .طينالعلم الو

 .نص النشيد الوطين
صور ألحداث تارخيية متعلقة بـالثورة  

  .التحريرية

 :املفاهيم املستهدفة 
 .النشيد الوطين رمز السيادة الوطنية

احترام رموز السيادة الوطنية واالعتزاز 
 .ا

 .التضحية يف سبيل الوطن
  .االعتزاز باالنتماء إىل اجلزائر

  :رموز السيادة الوطنية 
  ينالعلم الوط

 النشيد الوطين
 العملة الوطنية
  )شعار اجلمهورية(خامت الدولة 

  
  تقدمي الدرس

  
  :طرح اإلشكالية . آ
  
  ملاذا نحي العلم صباحا ومساء ؟. 
ما هي السلوكات الـيت جيـب أن   . 

تتحلى ا أثناء حتية العلـم وإنشـاد   
  النشيد الوطين الرمسي؟

اذكروا رمـوز السـيادة الوطنيـة    . 
  .األخرى

من هذه الرموز الوطنيـة النشـيد    .
  الوطين الرمسي؛ من حيفظه؟

  

  
  :بناء التعلم . ب
  ؟"قسما"ما داللة النشيد الوطين الرمسي . 
  
النشـيد   :النشيد الوطين الرمسي . 1

رمـز األمـة   " قسما " الوطين الرمسي 
اجلزائرية، وهو يعرب عنـها يف كافـة   
احملافل الوطنية والدولية، واالجتماعات 

  .ناسبات املختلفةوامل
  

إن النشيد الوطين الرمسي يرمز للـوطن  
والوالء لـه، والتضـحية يف سـبيله،    

  .والعمل على رفعته وتطوره
  



النشيد الوطين الرمسي كلمات هادفة، 
زة، تغرس روح االنتماء والـوالء  مركّ

واحلب والتضحية، يف قلـوب مجيـع   
  .املواطنني

  
  :قصة نظم النشيد الوطين الرمسي . 2
  
ماذا تعرف عن حياة مؤلف نشـيد  . 

  قسما؟
  ما هي املناسبة اليت نظمه فيها؟. 
  مىت كان ذلك؟ وأين؟. 
  من هو ملحنه؟. 
  

" قسـما "مؤلف النشيد الوطين الرمسي
هو مفدي زكريـاء شـاعر الثـورة    

يف  1908جوان  12اجلزائرية؛ ولد يف 
بين يزقن والية غردايـة، مبنطقـة واد   

  .ميزاب، جنوب اجلزائر
  
كب احلركة الوطنية بشعره ونضاله وا

يف حزب جنم مشال إفريقيـا وحـزب   
الشعب اجلزائري وحركـة انتصـار   
احلريات الدميقراطيـة، مث يف جبهـة   

  .التحرير الوطين
  

وقد جنـد قلمـه ولسـانه حملاربـة     
  .االستعمار الفرنسي الغاشم يف اجلزائر

  
مرات ليفر منه عـام   5أُدخل السجن 

تحرير الوطين يف ملتحقا جببهة ال 1959
اخلارج، كما عاىن مأساة شعبه، حبسه 

األمر الذي انعكس .وخياله وشعوره،
على قصائده الشعرية الـيت جـاءت   
متأججة بـالروح الوطنيـة، رافضـة    
لالستعمار، ومعتزة باألمة اجلزائريـة  

  .وأجمادها

  :من أهم مؤلفاته 
  
  .اللهب املقدس. 1
إلياذة اجلزائر، وهي ملحمة تتكون . 2
بيت من الشـعر تـؤرخ    1001ن م

  .لتاريخ اجلزائر عرب العصور
  

ويضم ديوان اللهب املقدس النشـيد  
الـذي نظمـه   " قسما"الوطين الرمسي 

ببـاب  ) سركاجي(بسجن بارباروس 
، 1955اجلديد بقصبة اجلزائـر سـنة   

  .وحلنه امللحن املصري حممد فوزي
  

أوت  17تويف مفدي زكريـا يـوم   
قل جثمانه عاما، ون 69وعمره  1977

إىل اجلزائر، ودفن يف مسقط رأسه ببين 
  .والية غرداية –يزقن 

 
  :حتليل النشيد الوطين الرمسي . 3
  
  .عرض نص النشيد الوطين كامال. 
  االستماع إىل عزفه على شريط. 
يستعد التالميذ لالستماع إىل الـنص  (

الرمسي للنشيد الوطين املتكـون مـن   
 ).مخسة مقاطع

  
  نص النشيد الوطين

  
  :شرح املفردات 

  
  األعالم الكبرية= البنود  

  قررنا= عقدنا العزم   
الفصاحة، احلسم يف = فصل اخلطاب 

  األمر
  أعضاء اجلسم= أشالء 
  الدميومة والبقاء= اخللد 



العزة، الرفعة، العظمة، النبـل،  = جمد 
  الشرف
  ج هامة، أعلى الرأس= هامات 

  ميثاق، قسم، ميني، وعد= عهد 
ساحة الـوغى، ميـدان    =ساح الفدا 

  التضحية
  

من كم مقطع يتكون النشيد الـوطين  
  ؟"قسما"
 

مـن  " قسما " يتكون النشيد الوطين  
 مخسة مقاطع،

قراءة النشيد مقطعا مقطعا، ومناقشـة  
كل مقطع، مع استنتاج املعىن اإلمجايل 

 .له، لتكوين األفكار األساسية للنشيد
  

  :املعىن اإلمجايل لكل مقطع 
  

يبدأ الشاعر مفـدي   :األول  املقطع
زكاريا النشيد بالقسم، بالتضـحيات  
اجلسام هلذا الشعب، ودماء أبنائه اليت 
سالت أودية يف كل بقعة مـن بقـاع   

  .ارض هذا الوطن
  

إن هذا الشعب الثائر عقد العزم علـى  
حترير أرضه مهما كلفه ذلـك وهـو   

  ''إما النصر أو الشهادة''حيمل شعار 
  

ويشري املقطع الثاين من  :املقطع الثاين 
النشيد إىل قضية اجلزائر العادلة املتمثلة 
يف احلرية واالستقالل؛ واليت من أجلها 
قام الشعب بثورته التحريرية الكربى، 

  اليت قادته إىل النصر، واستعادة أرضه 
  

وسيادته، بعد ما فشلت كل أسـاليب  
احلل السلمي والدبلوماسي، وأيقن أن 

  .يسترد إال بالقوةما أخذ بالقوة ال 
  

ويف املقطع الثالـث   :املقطع الثالث 
خياطـب الشـاعر مفـدي زكاريــا    

مار الفرنسي، متوعدا إياه على عاالست
لسان الشعب اجلزائـري، بكلمـات   
قوية،  يبعث مـن خالهلـا رسـائل    
واضحة املعاين، على أن اللغة الوحيدة 
اليت يفهمها االستعمار، إمنا هي لغـة  

وهو الطريق الـذي   .الثورة واجلهاد،
اختاره الشعب لنفسه لتحرير أرضـه  

  .واستعادة كرامته
  

ويشـيد الشـاعر يف    :املقطع الرابع 
املقطع الرابع بقوة وبسـالة الشـعب   
اجلزائري الذي اسـتيقن أن اخللـود   
احلقيقي إمنا هو يف الشهادة يف سـبيل  
احلرية والعزة والكرامة، وأن ال مكان 

ت قيـادة  للخيانة يف صفوف الثوار حت
جبهة التحرير الوطين وهو على درب 

  .الثورة سائر حىت حتقيق االستقالل
  

يـدعو الشـاعر يف   : املقطع اخلامس 
املقطع اخلامس واألخري كل األحـرار  
إىل االنضمام إىل الثورة تلبيـة لنـداء   
الوطن، واسـتجابة لصـوت احلـق    
ــن  ــد م ــدمي املزي والواجــب، وتق

وارثها التضحيات ليسجلها التاريخ ولتت
  .األجيال عرب العصور لتبقى خالدة أبدا

  
  



الداللـة والرمزيـة   ( :االستنتاج . ج
  ) :للنشيد الوطين

  
هو " قسما " النشيد الوطين اجلزائري 

ذلك اللحن اخلالد والكلمات الساطعة 
اليت ختلد بطوالت هذا الشعب األيب، 
الذي ضحى بالنفس والنفيس ودفـع  

داء من مبليون ونصف املليون من الشه
خرية أبنائه من أجل استرجاع سيادته 

  .وتطهري أرضه من ظلم االستعمار
  

فنشيدنا الوطين يعترب عنوان سـيادتنا  
ورمزا من رمـوز دولتنـا، ونرباسـا          

ال ينطفئ،  ينري دروب كفاحنا الطويل 
ميثل مهزة وصل بني . على مر العصور

  .جيل الثورة وجيل االستقالل
  

لي علينا ضـرورة  فالواجب مي ،وعليه
احترامه وتقديسه وحفظـه وترديـده   
دوما ليذكرنا بأجمادنا وشهدائنا، لنبقى 

  .هلم أوفياء خلدمة هذا الوطن

  
  2007أكتوبر  10ليوم ) ملرحلة التعليم الثانوي" ( قسما" الدرس االفتتاحي 

  
  :األهداف  التعليمية التعلمية 

  :أن يكون املتعلم قادرا على
لوطين كـامال والتفاعـل   تأدية النشيد ا

 .معه
احترام النشيد الوطين، وبقيـة الرمـوز   

 .الوطنية
ترسيخ حب الـوطن واالعتـزاز بـه    

  .واالنتماء إليه
تنمية عاطفة الـوالء للـوطن لـدى    

 .التالميذ
إدراك أمهية النشيد الوطين باعتباره رمزا 

 من
  .رموز الدولة

  :الوسائل التعليمة 
 .خريطة اجلزائر
  .لوطينشريط النشيد ا

  .العلم الوطين
 .نص النشيد الوطين

صور ألحداث تارخييـة متعلقـة بـالثورة    
  .التحريرية

 :املفاهيم املستهدفة 
 .النشيد الوطين رمز السيادة الوطنية

احترام رموز السيادة الوطنية واالعتزاز 
 .ا

 .التضحية يف سبيل الوطن
  .االعتزاز باالنتماء إىل اجلزائر

  :نية رموز السيادة الوط
  العلم الوطين

 النشيد الوطين
 العملة الوطنية
  )شعار اجلمهورية(خامت الدولة 

    



  تقدمي الدرس
  
  :طرح اإلشكالية . آ
  ملاذا نحي العلم صباحا ومساء؟. 
ما هي السلوكات الـيت جيـب أن   . 

تتحلى ا أثناء حتية العلـم وإنشـاد   
  النشيد الوطين الرمسي؟

وطنيـة  اذكروا رمـوز السـيادة ال  . 
  .األخرى

من هذه الرموز الوطنيـة النشـيد   . 
  الوطين الرمسي؛ من حيفظه؟

  
  :بناء التعلم . ب
ما داللة النشـيد الـوطين الرمسـي    . 
  ؟"قسما"
  
النشـيد  : النشيد الوطين الرمسي . 1

رمـز األمـة   " قسما"الوطين الرمسي 
اجلزائرية، وهو يعرب عنـها يف كافـة   

جتماعات احملافل الوطنية والدولية، واال
  .واملناسبات املختلفة

  
إن النشيد الوطين الرمسي يرمز للـوطن  
والوالء لـه، والتضـحية يف سـبيله،    

  .والعمل على رفعته وتطوره
  

النشيد الوطين الرمسي كلمات هادفة، 
زة، تغرس روح االنتماء والـوالء  مركّ

واحلب والتضحية، يف قلـوب مجيـع   
  .املواطنني

  
  :الرمسي قصة نظم النشيد الوطين . 2
  
ـ .  م نشـيد  اظماذا تعرف عن حياة ن

  قسما؟

  فيها؟ همظما هي املناسبة اليت ن. 
  مىت كان ذلك؟ وأين؟. 
  من هو ملحنه؟. 
  

هو " قسما"ناظم النشيد الوطين الرمسي
زكاريا شاعر الثورة اجلزائرية؛  يمفد

يف بين يزقن  1908جوان  12 يفولد 
  .والية غرداية، مبنطقة واد ميزاب

  
احلركة الوطنية بشعره ونضاله  واكب

يف حزب جنم مشال إفريقيـا وحـزب   
الشعب اجلزائري وحركـة انتصـار   
احلريات الدميقراطيـة، مث يف جبهـة   

  .التحرير الوطين
  

وقد جنـد قلمـه ولسـانه حملاربـة     
  .االستعمار الفرنسي الغاشم يف اجلزائر

  
مرات ليفر منه عـام   5أُدخل السجن 

رير الوطين يف ملتحقا جببهة التح 1959
اخلارج، كما عاىن مأساة شعبه، حبسه 

األمر الذي انعكـس   وخياله وشعوره،
على قصائده الشعرية الـيت جـاءت   
متأججة بـالروح الوطنيـة، رافضـة    
لالستعمار، ومعتزة باألمة اجلزائريـة  

  .وأجمادها
  

  :من أهم مؤلفاته 
  
  .اللهب املقدس. 
  .من وحي األطلس. 
ملحمة تتكـون   إلياذة اجلزائر، وهي. 

بيت من الشـعر تـؤرخ    1001من 
  .لتاريخ اجلزائر عرب العصور



ويضم ديوان اللهب املقدس النشـيد  
مـه  ظالـذي ن " قسما"الوطين الرمسي 

ببـاب  ) سركاجي(بسجن بارباروس 
، 1955اجلديد بقصبة اجلزائـر سـنة   

  .وحلنه امللحن املصري حممد فوزي
  

أوت  17تويف مفدي زكريـا يـوم   
عاما، ونقل جثمانه  69ه وعمر 1977

إىل اجلزائر، ودفن يف مسقط رأسه ببين 
 .والية غرداية -يزقن 

  
 :حتليل النشيد الوطين الرمسـي  . 3

عرض نص النشيد الـوطين كـامال   
واالستماع إىل عزفه علـى شـريط   

يستعد التالميذ لالسـتماع للنشـيد   (
  ).الوطين

 
املتكـون   لنشيد الوطينالنص الرمسي ل
  عمن مخسة مقاط

  
  :شرح املفردات 

  
  األعالم الكبرية،= البنود 

  قررنا،= عقدنا العزم 
الفصاحة، احلسم يف =  فصل اخلطاب

  األمر
  أعضاء اجلسم،= أشالء 

  العزة، =جمد 
 الرفعة، العظمة، النبل، الشرف، اخللد

  الدميومة والبقاء= 
  ج هامة، أعلى الرأس، = هامات
  ميثاق، قسم، ميني، وعد،= عهد 

ساحة الـوغى، ميـدان    = داساح الف
  التضحية

من كم مقطع يتكون النشيد الـوطين  
 ؟"قسما"
  

مـن  '' قسـما ''يتكون النشيد الوطين 
 مخسة مقاطع،

  
قراءة النشيد مقطعا مقطعا، ومناقشـة  
كل مقطع، مع استنتاج املعىن اإلمجايل 

  .له، لتكوين األفكار األساسية للنشيد
 

  :املعىن اإلمجايل لكل مقطع 
  
 ييبدأ الشاعر مفـد  :قطع األول امل

زكاريا النشيد بالقسم، بالتضـحيات  
اجلسام هلذا الشعب، ودماء أبنائه اليت 
سالت أودية يف كل بقعة مـن بقـاع   

  .ارض هذا الوطن
  

إن هذا الشعب الثائر عقد العزم علـى  
حترير أرضه مهما كلفه ذلـك وهـو   

  "إما النصر أو الشهادة " حيمل شعار 
  

ويشري املقطع الثاين من  : املقطع الثاين
النشيد إىل قضية اجلزائر العادلة املتمثلة 
يف احلرية واالستقالل؛ واليت من أجلها 
قام الشعب بثورته التحريرية الكربى، 
اليت قادته إىل النصر، واستعادة أرضـه  
وسيادته، بعد ما فشلت كل أسـاليب  
احلل السلمي والدبلوماسي، وأيقن أن 

  .يسترد إال بالقوة ما أخذ بالقوة ال
  

ويف املقطع الثالـث   :املقطع الثالث 
خياطـب الشـاعر مفـدي زكاريــا    
االستعمار الفرنسي، متوعدا إياه على 



لسان الشعب اجلزائـري، بكلمـات   
قوية، يبعث من خالهلا رسائل واضحة 
املعاين، على أن اللغة الوحيـدة الـيت   
يفهمها االستعمار، إمنا هي لغة الثورة 

وهو الطريق الذي اختـاره  واجلهاد، 
الشعب لنفسه لتحرير أرضه واستعادة 

  .كرامته
  

ويشـيد الشـاعر يف    :املقطع الرابع 
املقطع الرابع بقوة وبسـالة الشـعب   
اجلزائري الذي اسـتيقن أن اخللـود   
احلقيقي إمنا هو يف الشهادة يف سـبيل  
احلرية والعزة والكرامة،  وأن ال مكان 

ت قيـادة  للخيانة يف صفوف الثوار حت
جبهة التحرير الوطين وهو على درب 

  .الثورة سائر حىت حتقيق االستقالل
  

يـدعو الشـاعر يف    :املقطع اخلامس 
املقطع اخلامس واألخري كل األحـرار  
إىل االنضمام إىل الثورة تلبيـة لنـداء   
الوطن، واسـتجابة لصـوت احلـق    

  والواجب، وتقدمي املزيد من التضحيات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لتاريخ ولتتوارثها األجيـال  ليسجلها ا
  .عرب العصور لتبقى خالدة أبدا

  
الداللـة والرمزيـة   : (االستنتاج. ج

النشـيد الـوطين    ) :للنشيد الوطين
هو ذلـك اللحـن   '' قسما''اجلزائري

اخلالد والكلمات الساطعة اليت ختلـد  
بطوالت هذا الشـعب األيب، الـذي   
ضحى بالنفس والنفيس ودفع مبليـون  

من الشهداء من خـرية  ونصف املليون 
أبنائه من أجـل اسـترجاع سـيادته    

  .االستعمار وتطهري أرضه من ظلم
  

فنشيدنا الوطين يعترب عنوان سـيادتنا  
ورمزا من رموز دولتنـا، ونرباسـا ال   
ينطفئ،  ينري دروب كفاحنا الطويـل  

ميثل مهزة وصل بني . على مر العصور
  .جيل الثورة وجيل االستقالل

  
لي علينا ضـرورة  فالواجب مي ،وعليه

احترامه وتقديسه وحفظـه وترديـده   
دوما ليذكرنا بأجمادنا وشهدائنا، لنبقى 

  .هلم أوفياء خلدمة هذا الوطن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الشعبية الدميقراطية اجلزائرية اجلمهورية
  الوطنية التربية وزارة
  2007/  946: الرقم 

  
  العام ألمنيا

  إىل
 التربيـة  مـديري  السادة و السيدات

  والياتبال
  

 من وطنية نواة تكوين:  املوضوع
ــونني ــال يف املك ــة جم  املقارب
  .بالكفاءات

  
 منظمـة  مع التعاون برنامج:   املرجع

  PARE II اليونسكو
  

 املتضـمن  الـوزاري  القرار: املرفقات
 املناهج تطبيق ملتابعة دائم جهاز إنشاء

  .تقييمها و
  
 بـني  التعـاون  مشروع تنفيذ إطار يف

ــة وزارة ــة التربي ــة و الوطني  منظم
 أن يشــرفين، )PARE II(اليونســكو

 السـنة  خـالل  سيشرع أنه أعلمكم
 تكـوين  يف 2008/  2007 الدراسية

 املقاربة جمال يف املكونني من وطنية نواة
 الوطنية النواة هذه تتشكل. بالكفاءات

 والية كل من املكونني من جمموعة من
 لواليـة  بالنسـبة  تربيـة  مديرية أو(

 العمليـات  بتـأطري  تعـىن  ،)اجلزائر
 بالكفـاءات  املقاربة جمال يف التكوينية
 األسـاتذة  و املعلمـني  كـل  لتشمل

 علـى  املؤسسات رؤساء و واملفتشني

ــتوى ــة مس ــالل الوالي ــنيت خ           س
  .2009/  2008و 2008/  2007

  
  : جانبني التكوين عملية تتناول

  
 بتعميــق ويتعلــق األول اجلانــب .أ

 لإلصـالح،  يالبيـداغوج  املضمون
  : ويتضمن

  
 بالكفاءات املقاربة حسب التعلمات.  

  اإلدماج، وضعيات:  الصف داخل
 بالكفاءات املقاربة حسب التعلمات. 

  تعلمية، وضعيات:  الصف داخل
  التعلمات، ختطيط. 
  التالميذ، مكتسبات تقييم. 
  .التربوية املعاجلة. 
  
 بالتسـيري  ويتعلـق  الثاين اجلانب .ب

 عمليـة  تنشيط تقنياتو البيداغوجي
  : ويتضمن تكوينية،

  
 والكفـاءات  التكوين احتياجات حتديد. 

  املستهدفة،
  تكوينية، وحدة تنظيم. 
  املنتظرة، الكفاءات تقييم. 
  .الفعالية منظور يف التنشيط تقنيات. 
  

 على الوطنية النواة تكوين عملية جتري
 مـن  عدد يف تكوينية جتمعات شكل
 جتمـع  كل يشمل و التكوينية، املواقع
 للمكونني الوالئية النواة عناصر تكويين

 كمـا  املتجاورة، الواليات من عدد يف
  : التايل اجلدول يوضحه

  



  رمز
  املوقع

 عدد  املوقع
  العمليات

  عدد  الواليات أفواج
  املكونني

 فاطمـة  املعلمـني  تكـوين  معهد  )أ(
  اجلزائر عكنون، بن، الزهراء

  البويرة بومرداس، شرق، اجلزائر : 1 الفوج  3
  تيبازة البليدة، غرب، اجلزائر:  2 الفوج
  وزو تيزي وسط، اجلزائر:  3 الفوج

  

، أشـنهو  ابن املعلمني تكوين معهد  )ب(
  وهران

 عـني  تلمسان، بلعباس، سيدي وهران،معسكر،:  4 الفوج  1
  متوشنت

  

 زهـرة  بـن  املعلمني تكوين معهد  )ج(
  مستغامن، الغايل

 الـدفلى،  عـني  تسمسـيلت،  الشلف، مستغامن،:  5 الفوج  1
  غليزان

  

    الطارف ة،قامل أهراس، سوق سكيكدة، عنابة،:  6 الفوج  1  عنابة، أوغستني القديس ثانوية  )د(
، رشـد  ابن املعلمني تكوين معهد  )ل(

  تيارت
    سعيدة املدية، اجللفة، األغواط، تيارت،:  7 الفوج  1

 مقـداد  املعلمـني  تكـوين  معهد  )هـ(
  بشار، بومدين

    النعامة البيض، تندوف، أدرار، بشار،:  8 الفوج  1

  جيجل ميلة، باتنة،قسنطينة،:  9 الفوج  2  باتنة، الطلبة دار  )و(
  تبسة بسكرة، البواقي، أم خنشلة،:  10 الفوج

  

    مسيلة جباية، بوعريريج، برج سطيف،:  11 الفوج  1  سطيف  )ن(
 فضـيل  املعلمـني  تكـوين  معهد  )ي(

  ورقلة، الورتيالين
    متنراست،إليزي الوادي، غرداية، ورقلة،:  12 الفوج  1
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 مـن  زوج تكـويين  جتمع كل يؤطر
) وطـين  خبري و أجنيب خبري( املؤطرين

  ) يوما 15(  أسبوعني جتمع كل ويدوم
  

 خـالل  للتحضـري،  أسبوع يسبقهما
 أفريـل  إىل 2007 نـوفمرب  من الفترة

 التالية الرزنامة حسب ذلك و ،2008
:  
  

  الفوج و املوقع  الفوج و املوقع  العملية تاريخ
  2007 نوفمرب

  التحضري:  10/16
  التكوين:  17/28

  )و( املوقع
  9 الفوج

 )ب( املوقع
  4  الفوج

  
  2007 ديسمرب

  التحضري:  01/07
  التكوين:  08/19

  )أ( املوقع
  1 الفوج

 )د( املوقع
  6 الفوج

  
  2008 يناير
  التحضري:  05/11
  التكوين:  12/24

 )أ( املوقع
  2 الفوج

  

 )ن( املوقع
  11 الفوج

  
  2008 فرباير

  التحضري:  02/08
  التكوين:  09/21

 )هـ( املوقع
  8 الفوج

  

 )ي( املوقع
  12 الفوج

  
  2008 مارس

  التحضري:  01/07
  التكوين: 08/20

 )ل( املوقع
  7 الفوج

  

 )و( املوقع
  10 الفوج

  
  2008 أفريل

  التحضري:  05/11
  التكوين:  12/24

 )أ( املوقع
  3 الفوج

  

 )ج( املوقع
  5 الفوج

  
  

ـ  نضمن حىت و وعليه،   العمليـة  هذهل
 أهـدافها  وتتحقق النجاح كل اهلامة

 مـنكم  أطلـب  أن يشرفين املنتظرة،
 التنظيمي اجلانب يف الالزمة الجراءاتا
  : يلي كما املادي اجلانب يف و
  
 العناصر انتقاء يتم:  العناصر انتقاء. 1

 معايري على بناء الوالئية للنواة املشكلة
  : منها دقيقة،

  
  
  التقاعد، سن من قريبة تكون ال أن. 
 مستقرة و وظيفتها يف مثبتة تكون أن. 
 ها،تمنطق يف
 يف تامـا  اخنراطا رطةمنخ تكون أن. 

 ،اإلصالح مسعى
 مـن  أو مهامهـا  من تفريغها ميكن. 

 املشروع، أجل من منها البعض



 التواصـل  قـدرات  على تتوفر أن. 
 فريق، ضمن والعمل

 قبـل  من تقبل و باعتراف تتمتع أن. 
 .األقران
 يـتم  الـيت  العناصر تلتزم أن وينبغي

 يف التكوينية العمليات بتأطري انتقاؤها
  .لذلك تستدعى عندما يةالوال

  
 تتشـكل :  الوالئية النواة تشكيل. 2

إىل  08 مـن  للمكونني الوالئية النواة
  : التالية األسالك من عناصر 10
  
 األساسـي  التعلـيم  و للتربية مفتش. 

  ،2 و 1 للطورين
 األساسـي  التعلـيم  و للتربية مفتش. 

 الثالث، للطور
 يف املـادة  عـن  مسؤولني أستاذين. 

 املتوسط، التعليم
 يف املـادة  عـن  مسؤولني أستاذين. 

 الثانوي التعليم
 تكـوين  معهـد  يف( مكون أستاذ. 

 وجد، إن) املعلمني
 ابتدائية، مدرسة مدير. 
 اكمالية، مدير. 
 .ثانوية مدير. 
  

 املشـكلة  املنتقاة العناصر قائمة ترسل
 الوطنية التربية وزارة اىل الوالئية للنواة
 الوطين املنسق عادل، فريد السيد باسم

 التربوية املنظومة إصالح دعم لربنامج
PARE II، ــك و ــل ذل ــاريخ قب          ت

 نسخة ترسل كما. 2007 أكتوبر 30
 املسـتقبلة  الوالية إىل القائمة هذه من

 منطقة كل حسب تكوينية عملية لكل
 لتوزيع احملدد اجلدول يف مبني هو مثلما

  .التكوينية األفواج على الواليات
  
 على جيب:  املكونني بنقل التكفل. 3

 بتنقل التام التكفل التربية مديرية مصاحل
إىل و مـن  وإيابا ذهابا املعنيني املكونني

 حسـب  التكوين عملية تنظيم مكان
 أعـاله  اجلـدول  يف احملـدد  الربنامج
 التكوينيـة  للعمليات بالنسبة وكذلك

  .الوالية داخل تنظم اليت
  
 أن جيب : املكونني تفريغ و إعالم. 4

 النواة عناصر التربية مديرية مصاحل تبلغ
 وحتسسهم بانتقائهم، للمكونني الوالئية

 علـى  واملواظبـة  االلتـزام  بضرورة
 التربية مديرية على جيب كما. التكوين

 هـذه  لتفريغاإلجراءات  كل تتخذ أن
 منها التخفيف أو مهامهم من العناصر

 ينوب مبن تعويضهم و انتدام حىت أو
 يسـتفيدون  اليت الفترة يف سواء عنهم

ــا ــالتكوين، فيه ــات يف أو ب  العملي
لفائــدة   يؤطروــا الــيت التكوينيــة

 اجلارية الدراسية السنة خالل زمالئهم
  .املوالية والسنة

  
 التجمعات احتضان ظروف توفري. 5

 اليت التربية مديريات تعمل:  التكوينية
 بالتنسيق التكوينية، التجمعات تستقبل

 وحتسـني  املعلمـني  تكوين دمعاه مع
 مستلزمات كل توفري على مستواهم،

 وللمؤطرين للمكونني اإلقامة و العمل
  : خصوصا ومنها العملية، مدة طوال



 لعمـل  وصاحلة ةيوظيف عمل قاعات. 
  األفواج،

  
 للعرض وكاف وصاحل مالئم جتهيز. 

 واالستنساخ، والطبع
 حمـيط  يف والصـحة  النظافة شروط. 

 واملبيت، طعاماإل يف و العمل
 اإلشـراف  حتـت  توضع تقنية أمانة. 

 تطبيـق  ملتابعة الوالئية للخلية املباشر
 املكـونني  ترافـق  وتقييمها، املناهج

 مطالبـهم  لكل وتستجيب واملؤطرين
 السري على وتسهر واملادية البيداغوجية

 .التكوين لعملية اجليد
  
 : التكوينية للتجمعات املالية التغطية. 6

 هـذا  يف املركزيةاإلدارة  مصاحل تعد
 عمليـة  لكـل " بطلـب  إذن" الشأن

 خاص املستقبلة املؤسسة باسم تكوينية
 والتوثيق الكهرباء و املبيت وباإلطعام 

 يسـلم  اخلـدمات،  عمال تعويض و
  .العملية بداية قبل املستقبلة للمؤسسة

  
:  وطـين  تكـويين  خمطط إعداد. 7

 هـذا  بإدراج التكوين مديرية تتكفل
 سنتان ملدة الوطين خمططها ضمن احملور

 التعلـيم  و التربية مفتشي كل ليشمل
 يف املؤسسـات  ومـديري  األساسي

 والثـانوي  واملتوسط االبتدائي التعليم
 واملعلمني األساتذة مث أوىل، مرحلة يف
 الذين الكونون ويؤطر. ثانية مرحلة يف

 كـل  زمالءهم التكوين مناستفادوا 
 ومـديرو  املفتشـون ( سلكه حسب

  ).واألساتذة املؤسسات
  

 مستوى على التكوينية العمليات تدوم
 ريـمدي تستهدف اليت و والية  كل

 تدوم بينما يومني، التعليمية املؤسسات
 املفتشـني  تسـتهدف  اليت العمليات
  .أيام مخسة واملعلمني واألساتذة

  
 مستوى على التكوينية العمليات تنطلق
 ةالنـوا  تستفيد أن بعد مباشرة الوالية
 خـالل  أي التكـوين،  مـن  الوالئية

 يضـيع  ال حىت تقديركأبعد  أسبوعني
  .قصوى فعالية له وتضمن التكوين أثر
  

 بكل خاصة رزنامة الشأن هذا يف تعد
 يف املدرجـة  التكوينية للعمليات والية
 نسخة وترسل بالكفاءات املقاربة جمال
إىل  ثانية ونسخة التكوين مديرإىل  منها

 الـوطين  املنسـق  عادل، فريد السيد
 التربـوي  اإلصـالح  دعـم  لربنامج

)PARE II(، التكـوين  خليـة  وتسهر 
 هـذه  تنفيـذ  متابعة على والية بكل

  .التكوينية العمليات
  
 خاصة عناية العملية هذه إيالء على أحل
 العمـل  ظـروف  توفري على السهر و

 لسـري  الضـرورية  الوسـائل  و املثلى
 علـى  أحل كمـا . التكوينية العمليات

 الوالئيـة  للنواة املشكلة العناصر تقاءان
 حىت موضوعيا و دقيقا انتقاء للمكونني

 كافـة  اىل التكـوين  هذا نقل نضمن
  .ممتازة بنوعية و سليمة بصفة املربيني

  
  2007 أكتوبر 22 يف اجلزائر
  الوطنية التربية لوزارة العام األمني

  خالدي. ب
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