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  .املكتبات املدرسية. 
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  الفهـرس
  مراسيـم

  
، 2007نـوفمرب سـنة    03املوافق  1428شوال عام  22رئاسي مؤرخ يف  مرسوم

  .يتضمن إاء مهام مدير التقومي والتوجيه واالتصال بوزارة التربية الوطنية
  )13.ص 2007.11.20م يف  72ر ع  ج(
  

، 2007نوفمرب سنة  03املوافق  1428شوال عام  22رئاسيان مؤرخان يف  مرسومان
  .يتضمنان إاء مهام مديرين للتربية يف واليتني

  )13.ص 2007.11.20م يف  72ج ر ع (
  

، 2007نـوفمرب سـنة    03املوافق  1428شوال عام  22رئاسي مؤرخ يف  مرسوم
  .بوزارة التربية الوطنية األساسي مدير التعليم يتضمن تعيني

  )13.ص 2007.11.20م يف  72ج ر ع (
  

، 2007نـوفمرب سـنة    03املوافق  1428شوال عام  22رئاسي مؤرخ يف  مرسوم
  .يتضمن تعيني مدير التقومي والتوجيه واالتصال بوزارة التربية الوطنية

  )13.ص 2007.11.20م يف  72ج ر ع (
  

، 2008يناير سـنة   02املوافق  1428ذي احلجة عام  24مؤرخ يف  رئاسي مرسوم
  .يتضمن إاء مهام رئيس ديوان وزير التربية الوطنية

  )13.ص 2008.01.30م يف  05ج ر ع (
  

، 2008يناير سـنة   02املوافق  1428ذي احلجة عام  24رئاسي مؤرخ يف  مرسوم
  .يتضمن إاء مهام مفتش بوزارة التربية الوطنية

  )13.ص 2008.01.30م يف  05ر ع  ج(
  

، 2008يناير سـنة   02املوافق  1428ذي احلجة عام  24رئاسي مؤرخ يف  مرسوم
  .يتضمن إاء مهام مديرين للتربية يف الواليات

  )13.ص 2008.01.30م يف  05ج ر ع (
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        املوافـق  1428احلجـة عـام    ذي 14مـؤرخ يف   400.07تنفيذي رقم  مرسوم
املـؤرخ يف   143.95، يعدل و يتمم املرسوم التنفيذي رقم 2007ديسمرب سنة  23
واملتضمن حتويـل املركـز    1995مايو سنة  20املوافق  1415ذي احلجة عام  20

  .الوطين حملو األمية إىل ديوان وطين حملو األمية و تعليم الكبار
  )07.ص 2007.12.26م يف  80ج ر ع (
  

  قرارات ومقرارات
  

يتعلق بوضع حمالت حتت تصـرف    2008جانفي  22مؤرخ يف  08.03رقم مقرر 
  .الس الوطين املستقل ألساتذة التعليم الثانوي والتقين

  
  مناشري

  
يتعلق باملكتبـات املدرسـية يف    2007ديسمرب  31مؤرخ يف  07.198رقم  منشور

  .التعليم اإلبتدائي مؤسسات
  

، يتعلق ببعث نشاط املطالعة يف 2007ديسمرب  18مؤرخ يف  07.2020قم ر منشور
  .املؤسسات التعليمية

  
، يتعلق بدرس افتتاحي حـول  2007ديسمرب  29مؤرخ يف  07.2092رقم  منشور
  .الشجرة

  
، يتعلق مبتابعة تنفيـذ الـربامج   2008جانفي  19مؤرخ يف  08.110رقم  منشور

  .ثانويوالتكفل بتالميذ السنة الثالثة 
  

، يتعلق بتوحيد ومراقبـة تقـدم   2008جانفي  22مؤرخ يف  08.113رقم  منشور
  .الربامج الدراسية يف السنة الثالثة ثانوي

  
جراءات خاصة بتنظـيم  ، يتعلق بإ2008فيفري  03مؤرخ يف  08.31رقم  منشور

  .متدرس تالميذ السنة الثالثة ثانوي
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إلجراءات املتخـذة  يتعلق بـا  ،2008جانفي  24مؤرخ يف  08.2107رقم  منشور
  .لتحضري امتحان البكالوريا للنظام اجلديد

  
جراءات انتقالية لتوجيـه  ، يتعلق بإ2008فيفري  16مؤرخ يف  08.48رقم  منشور

  .التالميذ إىل شعب السنة الثانية من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
  

يه تالميذ السنة الرابعة ج، يتعلق بتو2008فيفري  16مؤرخ يف  08.49رقم  منشور
  .متوسط إىل اجلذعني املشتركني للسنة األوىل من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
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ــؤرخ يف           ــي م ــوم رئاس مرس
      املوافــق 1428شــوال عــام  22
، يتضـمن  2007نوفمرب سنة  03

إاء مهام مدير التقومي والتوجيه 
  .واالتصال بوزارة التربية الوطنية

  
مرسـوم رئاسـي مـؤرخ يف         مبوجب

ــام    22 ــوال ع ــق           1428ش املواف
، تنـهى مهـام   2007نوفمرب سنة  03

السيد إبراهيم عباسي، بصفته مـديرا  
صـال بـوزارة   للتقومي والتوجيه واالت

  .التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى
  

مرسومان رئاسيان مؤرخـان يف    
  املوافــق      1428شــوال عــام  22
، يتضـمنان  2007نوفمرب سنة  03

إاء مهام مـديرين للتربيـة يف   
  .واليتني

  
مرسـوم رئاسـي مـؤرخ يف         مبوجب

ــام   22 ــوال ع ــق  1428ش          املواف
، تنهى، ابتداء من 2007نوفمرب سنة  03
 ، مهام السيد أمحد2007مايو سنة  31

بناي، بصفته مديرا للتربيـة يف واليـة   
  .البليدة

  
      مرسـوم رئاسـي مـؤرخ يف    مبوجب

  نوفمرب  03 املوافق 1428 عام شوال 22
  
  
  
  

، تنهى مهام السـيد حممـد   2007سنة 
شايب ذراع ثاين، بصفته مديرا للتربية 

ليفـه بوظيفـة   يف والية وهـران، لتك 
  .أخرى

  
ــؤرخ يف           ــي م ــوم رئاس مرس

    املوافــق   1428شــوال عــام  22
، يتضـمن  2007نوفمرب سنة   03

 األساسـي تعيني مدير التعلـيم  
  .بوزارة التربية الوطنية

  
مرسـوم رئاسـي مـؤرخ يف         مبوجب

نوفمرب  03املوافق  1428شوال عام  22
، يعـيني السـيد إبـراهيم    2007سنة 

، مديرا للتعليم االساسي بوزارة عباسي
  .التربية الوطنية

  
ــؤرخ يف           ــي م ــوم رئاس مرس

  املوافــق      1428شــوال عــام  22
، يتضـمن  2007نوفمرب سنة  03

تعيني مدير التقـومي والتوجيـه   
  .واالتصال بوزارة التربية الوطنية

  
مرسـوم رئاسـي مـؤرخ يف         مبوجب

فمرب نو 03املوافق  1428شوال عام  22
، يعني السيد حممد شـايب  2007سنة 

ذراع ثاين، مديرا للتقـومي والتوجيـه   
  .واالتصال بوزارة التربية الوطنية
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ذي  24مرسوم رئاسي مـؤرخ يف  
يناير  02املوافق  1428احلجة عام 

، يتضمن إـاء مهـام   2008سنة 
  .رئيس ديوان وزير التربية الوطنية

  
مرسـوم رئاسـي مـؤرخ يف         مبوجب

املوافــق       1428ذي احلجــة عــام  24
، تنهى مهام السيد 2008يناير سنة  02

 براهم خالف، بصفته رئيسا لديوان وزير
  .التربية الوطنية، إلحالته على التقاعد

  
ذي  24مرسوم رئاسي مـؤرخ يف  

يناير  02املوافق  1428احلجة عام 
، يتضمن إـاء مهـام   2008سنة 

  .مفتش بوزارة التربية الوطنية
  

مرسـوم رئاسـي مـؤرخ يف         مبوجب
  املـوافـق       1428ذي احلجة عام  24
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، تنهى مهام السيد 2008يناير سنة  02
عمار كويان، بصفته مفتشـا بـوزارة   

  .التربية الوطنية، إلحالته على التقاعد
  

ذي  24مرسوم رئاسي مـؤرخ يف  
يناير  02املوافق  1428احلجة عام 

ضمن إـاء مهـام   ، يت2008سنة 
  .مديرين للتربية يف الواليات

  
مرسـوم رئاسـي مـؤرخ يف         مبوجب

املوافــق       1428ذي احلجــة عــام  24
، تنهى مهام السادة 2008يناير سنة  02

االتية أمساؤهم، بصفتهم مديرين للتربية 
  :يف الواليات االتية 

  
  عبد العزيز باشا، يف والية أدرار، .1
  ، يف والية بشار،عثمان بوشكيوة .2
شعبان بوخنوش، يف والية تبسـة،   .3

  .إلحالته على التقاعد
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مؤرخ  400.07مرسوم تنفيذي رقم 
ــام   14يف  ــة ع  1428ذي احلج

، 2007ديسمرب سـنة   23املوافق 
يعدل و يتمم املرسوم التنفيـذي  

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

واملتضمن حتويل املركز  1995سنة 
الوطين حملو األمية إىل ديوان وطين 

  .حملو األمية وتعليم الكبار
  
  رئيس احلكومة، إن
  

  على تقرير وزير التربية الوطنية، بناء
  

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

املرسـوم الرئاسـي رقـم     ومبقتضى
مجـادي األوىل   18رخ يف املؤ 172.07

 2007يونيو سـنة   4املوافق  1428عام 
  واملتضمن تعيني رئيس احلكومة،

  
املرسـوم الرئاسـي رقـم     ومبقتضى
محـادي األوىل   18املؤرخ يف  173.07

 2007يونيو سـنة   4املوافق  1428عام 
  واملتضمن تعيني أعضاء احلكومة،

  
املرسـوم التنفيـذي رقـم     ومبقتضى
ذي احلجة عام  20 املؤرخ يف 143.95

   1995مايـو سنـة  20املوافق   1415

واملتضمن حتويل املركز الـوطين حملـو   
األمية ديوان الوطين حملو األمية وتعلـيم  

  .الكبار، املعدل واملتمم
  

  يرسم ما يأيت
  

يعدل هذا املرسوم ويتمم  :املادة األوىل 
املؤرخ  143.95املرسوم التنفيذي رقم 

   املوافـق  1415 ذي احلجة عام 20يف 
        ، املعدل واملـتمم  1995مايو سنة  20

  .و املذكور أعاله
  

مـن   10تعدل ومتم املادة  : 02املادة 
املؤرخ  143.95املرسوم التنفيذي رقم 

املوافـق      1415ذي احلجة عام  20يف 
، املعدل واملـتمم  1995مايو سنة  20

  :واملذكور أعاله، وحترر كما يأيت 
  
يتكون جملـس التوجيـه   :  10املادة " 

  :الذي يرأسه وزير التربية الوطنية، من 
  ممثل وزير الدفاع الوطين،. 
  ممثل وزير الداخلية واجلماعات احمللية،. 
  ممثل وزير العدل، حافظ األختام،. 
  ممثل وزير املالية،. 
  ممثل وزير الشؤون الدينية واألوقاف،. 
ممثل وزير الصحة والسكان وإصـالح  .

  تشفيات،املس
  ممثل وزير الثقافة،. 
  ممثل وزير االتصال. 
  
  



9

  

ممثل وزير التعليم العـايل والبحـث   . 
  .العلمي

  .ممثل وزير التكوين والتعليم املهنيني. 
ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان . 

  .االجتماعي
  .ممثل وزير التضامن الوطين. 
  .ممثل وزير الشباب والرياضة. 
باألسرة وقضـايا  ممثل الوزير املكلف . 

  .املرآة
  .ممثل الوزير املكلف بالتنمية الريفية. 
ممـثلني عـن اجلمعيـات    ) 4(أربعة . 

  .الوطنية اليت تنشط يف جمال حمو األمية
ينتخبـها عمـال   ) 2(ممثلني اثـنني  . 

  .الديوان
  

حيضر مدير الديوان مداوالت جملـس  
التوجيه حضورا استشاريا ويتوىل أمانة 

  .الس
  

مـن   16تعدل وتتمم املادة  : 03املادة 
املؤرخ  143.95املرسوم التنفيذي رقم 

املوافـق     1415ذي احلجة عام  20يف 
، املعدل واملـتمم  1995مايو سنة  20

  :واملذكور أعاله، وحترر كما يأيت 
  
ــادة "  ــس  :  16امل ــكل ال يتش

البيداغوجي الذي يرأسه مدير الـديوان  
  :أو ممثله من 

  
  ملعين،رئيس القسم ا. 
  ممثل الس األعلى للغة العربية،. 
  
  

  جامعيني يف علوم التربية،) 2(أستاذين . 
  أستاذ جامعي يف علم االجتماع،. 
مفتش للتربية والتكـوين يف اللغـة   . 

  واألدب العريب،
ــوين يف  .  ــة والتك ــتش للتربي مف

  الرياضيات،
مفتش للتربية والتكوين يف التـاريخ  . 

  واجلغرافية،
اللجنة الوطنيـة للمنـاهج   عضو من . 

  مكلف باللغة العربية،
  يف حمو األمية،) 2(مفتشني . 
ممـثلني عـن املعلمـني    ) 4(أربعة . 

  املتعاقدين املكلفني بتعليم الكبار،
باحث من املعهد الـوطين للتعلـيم   . 

  والتكوين عن بعد مكلف بالبيداغوجية،
  .مدير مركز للتكوين املهين والتمهني. 
  

لبيداغوجي أن يسـتعني  ميكن الس ا
بأي شخص كفء من شأنه أن يفيـده  
ويساعده  يف األشـغال املدرجـة يف   

  .جدول األعمال
  

ينشـر هـذا املرسـوم يف     : 04املادة 
اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائريـة  

  .الدميقراطية الشعبية
  

  2007ديسمرب  23اجلزائر يف 
  رئيس احلكومة

  عبد العزيز بلخادم
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مــؤرخ يف       08.03مقــرر رقــم 
يتعلـق بوضـع    2008جانفي  22

حمالت حتت تصـرف الـس   
الوطين املستقل ألساتذة التعلـيم  

  الثانوي و التقين،
  
  مدير التخطيط، إن
  

 265.94املرسوم التنفيذي رقم  مبقتضى
 1415ربيع األول عـام   29املؤرخ يف 

احملـدد   1994سبتمرب سنة  06املوافق 
  الوطنية،لصالحيات وزير التربية 

  
املرسـوم التنفيـذي رقـم     ومبقتضى
ربيع االول عام  29املؤرخ يف  266.94

 1994سبتمرب سـنة   06املوافق  1415
املتضمن تنظيم اإلدارة املركزية لـوزارة  

  التربية،
  

على االعتماد الذي حتصل عليه  وبناءا
الس الوطين ألساتذة التعليم الثانوي و 

 10      املؤرخ يف 89التقين حتت رقم 
  ،2007جويلية 

  
على القرار املتخـذ يف اللقـاء    وبناءا

  .2008جانفي  21املؤرخ يوم 
  

على مراسلة مديرية التربية لوالية  وبناءا
  غرب اجلزائر املتعلقة بوضع حمـالت 

  
  
  

حتت تصرف الس الوطين املسـتقل  
  .ألساتذة التعليم الثانوي والتقين

  
  يقـرر

  
الت بإكماليـة  توضع حم:  املادة األوىل

الينابيع ببلدية بئرمراد رايس متكونة من 
مطبخ والفضاءات امللحقـة بـه مـع    
املساحة اخلارجية التابعـة لـه حتـت    
تصرف الس  الوطين املستقل ألساتذة 
التعليم الثانوي والتقين، كمرحلة أوىل، 
على أن تلحق القاعة االمامية للمرفـق  

  .املذكور بعد نتهاء السنة الدراسية
  

تكون احملـالت املعينـة يف   :  02املادة 
املادة األوىل مقرا وطنيا للمجلس الوطين 

  .املستقل ألساتذة التعليم الثانوي والتقين
  

يكلف السيد مدير التربيـة   : 03املادة 
  .لوالية غرب اجلزائر بتنفيذ هذا املقرر

  
ينشر هذا املقرر يف النشرة :  04املادة 

  .لوطنيةالرمسية لوزارة التربية ا
  

  2008جانفي   22اجلزائر يف 
  عن وزير التربية الوطين وبتفويض منه

  مدير التخطيط
  خوجة. ب
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  مديرية التعليم األساسي
  2007/  198: الرقم 

  
  مدير التعليم األساسي

  إىل
السيدات والسـادة مـديري التربيـة    

  الوالياتب
  

املكتبات املدرسية يف : املوضوع 
  .مؤسسات التعليم االبتدائي

  
 2020املنشور الوزاري رقـم  : املرجع 

  2008ديسمرب  18املؤرخ يف 
  

تعد املكتبة املدرسية من أهـم املرافـق   
التربوية يف املؤسسة التعليميـة نظـرا   
للدور اهلام الـذي تلعبـه يف تكـوين    

فهــي . ماملــتعلم وترقيــة أداء املعلــ
الفضاء األمثل ملمارسة التلميذ تعلمـه  
الذايت لكوا مركـز جتميـع خمتلـف    
أوعيــة املعرفــة وتنظيمهــا وتيســري 
ــراض   ــف األغ ــتخدامها ملختل اس

كما أـا امتـداد   . التعليمية والتربوية
للنشاطات التعليمية داخـل الصـف   
ــبات    ــتثمار املكتس ــال الس وجم
ــور   ــا يف منظ ــها، خصوص وتثمين

لكفـاءات الـيت اعتمـدا    املقاربة با
مناهج اإلصالح واليت تـدفع املـتعلم   

  .إىل بناء تعلمانه بنفسه
  

غري أن الواقع امليـداين يف املؤسسـات   
 التعليمية، و خباصة يف مرحلة التعليم 

االبتدائي، يظهر تغييبا واضحا للمكتبة 
املدرسية وميشا كـبريا لـدورها يف   

وقد انعكـس ذلـك   . العملية التعليمية
لى نفور التالميذ من نشاط املطالعـة  ع

والقراءة احلرة واإلقبال علـى املكتبـة   
املدرسية بصفة عامة، على الرغم من أن 

اإلصالح التربـوي يهـدف، ضـمن         
ما يهدف، إىل ترقية املطالعة والوصول 

باملتعلم إىل أن يكون قارئـا واعيـا،     
مطلعا على ثقافتـه ومتفتحـا علـى    

  .الثقافات األخرى
  

يف هذا اإلطار، وعطفا على املنشـور  
الوزاري املشار إليه يف املرجع أعـاله،      

واملتعلق ببعـث نشـاط املطالعـة يف    
املؤسسات التعليمية، وسعيا إىل تفعيـل  
دور املكتبة املدرسية يف العملية التربوية، 
بات من الضـروري الوقـوف علـى    
الوضعية احلالية للمكتبات املدرسية على 

سات التعلـيم االبتـدائي   مستوى مؤس
والتعليم املتوسط، من خالل رصد كل 

  .املعطيات الشاملة بشأا
  

من أجل ذلك، يشرفين أن أطلب منكم 
  :موافايت مبا يلي 

  
القوائم االمسية ملؤسسات التعلـيم   .1

االبتدائي والتعليم املتوسط واليت تتـوفر  
  على مكتبات مدرسية،

  
بتدائيـة  القوائم االمسية للمدارس اال .2

اليت تتوفر على فضاء خمصص للمطالعة 
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مع إمكانيـات احلفـظ والتصـنيف    
  والتنظيم،

  
الصيغ التنظيميـة لفـتح املكتبـة     .3

أوقـات الفـتح،   (املدرسية واستغالهلا 
اإلعارة الداخلية أو اخلارجية ، مسـك  

  ،....)البطاقية، التسيري
 
عينة من قوائم عنـاوين الكتـب    .4

لدوريات املشـكلة  والوثائق واملراجع وا
للرصيد التربوي للمكتبة املدرسـية يف  

قوائم  5(عدد من املؤسسات التعليمية 
       من مؤسسـات التعلـيم االبتـدائي    

قوائم مـن املؤسسـات التعلـيم     5و
  ).املتوسط

 
إن رصد املعطيات األوىل حول واقـع  
املكتبات املدرسية يف مؤسسات التعليم 

هو خطـوة  االبتدائي والتعليم املتوسط 
أوىل يف إستراتيجية شـاملة ترمـي إىل   
جعل املكتبة املدرسية حبق مرفقا تربويا 

  . هاما وضروريا
  

وعليه، أحل على إيالء عناية خاصة هلذا 
املنشور، والسهر على مجع املعطيـات  
الالزمة و املطلوبة، وموافـايت ـا يف   

  .أقرب اآلجال
  

  2007ديسمرب  31اجلزائر يف 
  ويض منهعن الوزير وبتف

  مدير التعليم األساسي
  عباسي. ب

  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  2007/  2020: الرقم 
  

  األمني العام
  
  إىل

السيدات والسـادة مـديري التربيـة    
  بالواليات

السيدات والسـادة مفتشـي التربيـة     
  التكوين

السيدات والسـادة مفتشـي التربيـة    
  األساسي والتعليم

السيدات والسادة مديري املؤسسـات  
  التعليمية

  
بعث نشاط املطالعـة  : املوضوع 

  .يف املؤسسات التعليمية
  

تعد املطالعة من أهم األنشـطة الـيت   
تساعد الفرد على الوصول إىل خمتلـف  
فروع املعرفة اإلنسانية، ومـن أهـم   
الوســائل يف حتقيــق الــتعلم الــذايت 

واكبـة  فهي متكنـه مـن م  . واملستمر
األحداث العاملية وجتديـد معلوماتـه   
وتوسيع آفاقـه العمليـة والثقافيـة،    
باإلضافة إىل مسامهتها يف بناء شخصية 

  .متزنة ومتفتحة
  

وقد أفردت املناهج التعليمية، يف إطـار  
اإلصالح، جانبا مهما لنشاط املطالعـة  
دف متكني املتعلم من التدريب علـى  

ايت، يتـزود   القراءة الفردية والتعلم الذ
من خالهلا مبعارف لغوية وأدبية وعلمية  

كما تعترب نشـاطا  . من الفكر اإلنساين
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إدماجيا حيقـق كفـاءة مستعرضـة        
  :الغاية منها 

  
التدرب علـى منهجيـة البحـث    . 

والتلخيص واستدالل وإصدار األحكام 
  واختاذ املواقف،

اكتساب معارف لغويـة وعلميـة   . 
على التراث  وفكرية من خالل اإلطالع

  الوطين والعاملي،
  تنمية اجتاهات ومواقف اجيابية،. 
توسيع املدارك حول احمليط الثقـايف  . 

  والبيئي والتفتح على العامل،
  تنمية املدارك اللغوية للمتعلم،. 
تنمية القدرة على التعامل مع الوثائق . 

املكتوبة واالستفادة من اإلنتاج الفكري 
  وحماكاته،

االجتماعية وممارستها يف  تثمني القيم. 
  .احلياة اليومية

  
يف هذا اإلطـار، و سـعيا إىل حتقيـق         

ما تصبو إليه املناهج التعليمية من خالل 
نشاط املطالعـة باعتبارهـا امتـدادا    
لألنشطة التعليمية، يشرفين أن أوافيكم 
ذا املنشور الذي يتضـمن ترتيبـات   
تنظيمية وتوجيهات تربوية من شـأا  

نشاط املطالعة لدي تالميذ خمتلف بعث 
  .مراحل التعليم

  
  الترتيبات التنظيمية. 1
  
ــات .  ــاح يف املؤسس ــيص جن ختص

التعليمية للمكتبة املدرسية يف حالة عدم 
  توفرها على هذا املرفق،

حصر السندات واملراجع والكتـب  . 
املوجودة وترتيبها وتصنيفها حىت يسهل 

 استعماهلا،

سية بكتب جديـدة  إثراء املكتبة املدر. 
من ميزانية املؤسسة ومـن مسـامهات   
التالميذ وأوليـائهم أو مـن جمـالس    

  منتخبة،
وضع برنامج لفتح املكتبة املدرسية يف . 

  أوقات مناسبة لتالميذ كل فوج،
إعارة الكتب للمعلمني واألسـاتذة  . 

والتالميذ بالصيغة اليت تسمح بتـداوهلا  
  .بينهم

  
  التوجيهات التربوية. 2
  
قوم كل معلم أو أستاذ بانتقاد حماور ي. 

نشاط البحث اليت يكلف ا تالميـذ،  
ويرشدهم إىل جمموعة املراجع املناسـبة  
واليت حتقق أهداف هذا النشاط وتسمح 
بإدماج املعارف املكتسبة يف اـاالت  
التعليمية املختلفة، من جمموعة الكتـب  
املتوفرة باملؤسسات أو اليت قد يوفرهـا  

  وأولياؤهم،التالميذ 
يفتح فضاء املكتبة يف كل األوقـات  . 

للمطالعة، حبيث تتاح للتالميذ فرصـة  
العمل الفردي أو اجلماعي، مع مراعاة 

  ميول التالميذ واهتمامام،
يدرب املعلم أو األستاذ تالميذه على . 

منهجية البحث يف خلطوات اليت يتبعها 
  املتعلم يف قراءته للكتاب واستثمارها،

ي أن يطالع كل تلميـذ كتابـا   ينبغ. 
واحدا على األقل يف كل فصل دراسي، 
بداية من مستوى السنة الرابعة ابتدائي، 

  وينجز بطاقة مطالعة لكل كتاب،
يتابع املعلم أو األستاذ أعمـال كـل   . 

  تلميذ وتقييم ضمن املراقبة املستمرة،
نشجع كذلك التالميذ على املطالعـة  . 

ـ االعامة دف إثراء الثق ة املرتبطـة  ـف
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االحتبـاس  ( حبيام الفردية أو حميطهم 
احلراري، التلوث، الغـذاء الصـحي،   

  ).…السيدا ، حقوق إنسان
  

  :مالحظة هامة 
ينبغي أن تعتمد املطالعـة الدوريـة   . 

كانشغال يومي وتصبح من اهتمامات 
كل مرب، وتوظف لذلك كل السـبل  
املمكنة واملداخل املتاحة حبيث يطـالع  

 ددا من الكتب يف كل فصلكل تلميذ ع
  .دراسي، كل حسب مستواه الدراسي

  
إن بعث نشاط املطالعـة يف املؤسسـة   
التعليمية وحتبيذها لذي الناشئة مرهون 
بانتقاء كتب للمطالعة وإثراء املكتبـة  
املدرسية بكـل املصـادر واملراجـع     
والدوريات العلمية واألدبية اليت متكـن  

ي التالميذ من تنميـة زادهـم اللغـو   
واملعريف والعلمي والثقايف، و تغرس يف 
نفوسهم عادة املطالعة من أجل تكوين 
جيل قارئ، واع بقيمة املعرفة وكيفيـة  

  .التعامل معها واالستفادة منها
  

من أجل ذلك، اخل على ضرورة إعطاء 
العناية الفائقة هلذا اجلانـب التربـوي   
العام، واختاذ كل املبـادرات التربويـة   

يت من شأا املساعدة على والتنظيمية ال
جعل املطالعـة دائمـا و مسـتمرا يف    
املؤسسة التعليمية، وعادة متأصـلة يف  

  .السلوك اليومي  للمتعلمني مواطين الغد
  

  2007ديسمرب  18يف اجلزائر 
  األمني العام لوزارة التربية الوطنية

  خالدي. ب
  

  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  الوطنيةوزارة التربية 

  2007/  2032: الرقم 
  

  األمني العام
  إىل

السيدات والسـادة مـديري التربيـة    
  بالواليات

  
درس افتتاحي حـول  : املوضوع 

  .الشجرة
  

  .بطاقات بيداغوجية :املرفقات 
  

تعترب الشجرة كائنا حيا يرمز إىل احلياة 
وإىل استمراريتها، وهي مورد طبيعـي  
ــة  ــر يف التنمي يســاهم بقســط واف

كما تلعب دورا يف التوازن . صاديةاالقت
  .البيئي والغازي

  
غري أن هـذا الكـائن احلـي كـثريا             

ما يتعرض إىل اإلتالف والتدمري، جراء 
االستغالل الفاحش هلذه الثروة احلساسة 
يف إنتاج اخلشب أو من أجل توسـيع  
األراضي الفالحية، أو جراء احلرائـق  

ويـنعكس  . املدمرة اليت تقضي عليهـا 
ذلك يف تدهور الغطاء النبايت وما يسببه 
من تعرية للتربة واجنرافها، ويف اختالل 
التوازن البيئي بصـفة عامـة والـذي    
أضحى قضية تتجاوز احلدود الوطنيـة  

  .واإلقليمية
  

يف هذا اإلطـار، وسـعيا إىل إسـهام    
  املدرسة يف مهمة التحسيس والتوعيـة 
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حول إشكالية الشـجرة، يشـرفين أن   
نه تقرر تقدمي درس افتتـاحي  أعلمكم أ

يف اليوم األول من استئناف الدراسـة  
  ".الشجرة"بعد الشتاء يتناول موضوع 

  
  :يهدف هذا الدرس إىل 

  
الوصول بالتالميـذ إىل إدراك أمهيـة   . 

  الشجرة وفوائدها االقتصادية،
توعيتهم و حتسيسهم بشاشة الغطـاء  . 

  النبايت و مظاهر املس به،
بية لـديهم جتـاه   تنمية مواقف إجيا. 

  .الشجرة من أجل احملافظة عليها
  

وقد أعـدت هلـذا الغـرض بطاقـة     
بيداغوجية لكل مرحلة مـن املراحـل   

االبتدائي واملتوسـط  : التعليمية الثالث 
والثانوي بغرض مسـاعدة املعلمـني    
واألساتذة يف تقـدمي هـذا الـدرس    
االفتتاحي لكـل األفـواج التربويـة    

أن تكيـف  ، علـى  )البطاقات املرفقة(
حسب كل مستوى تعليمي وحسـب  
األنشطة اليت يقترحهـا كـل معلـم    

  .وأستاذ
  

وحىت تتحقق األهداف املنتظرة من هذا 
  الدرس  االفتتاحي حـول الشجـرة، 

  
  
  
  
  

ويتدعم أثرها لدى التالميذ يف شـكل  
معارف وسلوكات ومواقف اجيابيـة،  
ينبغي أن تتواصل األنشطة املتعلقة بـه  

راسية، صفية كانـت   خالل السنة الد
أوال صيفية، باستغالل التعليمات املقررة 
يف املناهج التعليمية اليت تتنـاول كـل   

  .املفاهيم املتعلقة بنفس املوضوع
  

فهذه األنشطة التعلمية ترمي إىل تثبيت 
السلوكات االجيابية لـدى التالميـذ   
وتنمي لديهم الوعي بإشكالية الشجرة 

 كوكب يف الوطن ويف املنطقة وحىت يف
  .األرض بأسرة

  
أحل على التوزيع الشامل هلذا املنشـور  
والبطاقات البيداغوجية املرفقة على كل 
املؤسسات التعليمية يف املراحل التعليمية 
الــثالث، وإعطــاء التعليمــات    
والتوجيهات التربوية إىل كل مـديري  
املؤسسات التعليمية لتقدمي هذا الدرس 

حتقيـق  االفتتاحي اهلام والسهر علـى  
  .األهداف التربوية املنتظرة منه

  
  2007ديسمرب  29اجلزائر يف 

  األمني العام لوزارة التربية الوطنية
  خالدي. ب
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  درس افتتاحي حول الشجرة
  

  التعليم االبتدائي: املرحلة 
  

  الشجرة يف خطر: املوضوع 
  
  األهداف العلمية. 1
  

  :أن يكون التلميذ قادرا على 
 
 لشجرة ككائن حي،التعامل مع ا. 
إدراك  أمهية وفوائد الشجرة بالنسبة . 

 للحياة على سطح األرض،
إدراك االنعكاسات السـلبية لتلـف   . 

  األشجار،
الوعي بالدور السـليب لإلنسـان يف   . 

االستغالل غري العقـالين للغابـات يف   
  إنتاج اخلشب،

تقدير املخاطر اليت تلحق باملساحات . 
  تلوث،الغابية جراء احلرائق وال

متثل السلوكات االجيابية يف التعامـل  . 
  .مع الشجرة

  
  املفاهيم املستهدفة. 2
  
الشجرة كائن حي لـه احلـق يف   . 1

احلياة، وهو بذلك حيتـاج إىل العنايـة   
  .املستمرة

  
  .للشجرة دور أساسي يف تنقية اهلواء. 2
  
الشجرة هلا دور هام يف احملافظة على . 3

اجنرافهـا،   متاسك التربة الزراعية و منع

كما جتنب حدوث الفيضانات وزحف 
  .الرمال

  
للشجرة فوائد كثرية منها أساسـا  . 4

توفري اخلشب والفلني، باإلضـافة إىل  
  .خمتلف الثمار والزيوت

  
إن اإلنسان هو املتسبب الرئيسي يف . 5

تلف األشجار سواء باالستغالل املفرط 
للخشب أو تلويث احمليط وكذا اإلمهال 

  .لغابات للحرائقالذي يعرض ا
  
للمحافظة على الشجرة، جيب جتنب . 6

بعض التصرفات اليت دد حياة الشجرة 
باخلصوص، واحلياة على سطح األرض 

  .عموما
  
  الوسائل و السندات. 3
 
صورو مشاهد عن منـاطق غابيـة   . 

  أصبحت جرداء نتيجة احلرائق،
  
صورة ومشاهد عن منـاطق غابيـة   . 

ملفـرط  أصبحت جرداء نتيجة القطع ا
لألشجار الستغالل اخلشب أو من أجل 

  التوسيع العمراين،
  
صور ومشاهد لـتقلص املسـاحات   . 

  الغابية يف بالدنا وانعكاساته على احمليط،
  
  صور ملختلف فوائد الشجرة،. 
  
صور ألطفال يشـاركون يف محلـة   . 

  .إعادة تشجري
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  سري الدرس. 4
  
ميكن للمعلـم أن   :طرح اإلشكالية . أ

دة مشاهد لطرح إشكالية ينطلق من ع
واقع التعامل مع الشجرة الذي يتجلـى  
يف املتدخالت السلبية لإلنسان نتيجـة  
إفراطه يف قطع األشجار لالستفادة من 
اخلشب، أو اونه عند إشغال الـنريان  
وتسببه يف حرائق تلتهم مساحات غابية 
كبرية يتطلب منوها وتطورهـا سـنني   

  .عديدة
  
التـوازن   الشجرة عنصر هام يف. ب

ومن أجل إلظهـار أمهيـة    :الطبيعي 
الشجرة يف احملافظة على احليـاة علـى   
سطح األرض، يتم استعراض خمتلـف  
أدوارها وفوائدها من خالل شريط يبني 
أمهية جذورها يف احملافظة على متاسـك  
 التربة الزراعية وعدم اجنرافها، واالحتفاظ
مبياه األمطار الغزيرة جمنبـة حـدوث   

كما أن هلا دورا كـبريا يف  . فيضانات
إيقاف زحف الرمال و يف تلطيف اجلو 
وتنقيته بتخليصه من غاز الفحم الزائد، 
باإلضافة إىل ذلك الفوائد اليت جننيها من 
الشجرة واملتمثلة يف اخلشب والفلـني  
واألوراق اليت تصنع منها عجينة الورق 

  ...وكذا خمتلف الثمار والزيوت، اخل
  
من أجل  :ة الغابية احنسار املساح. ج

إعطاء صورة واقعية عن الشجرة، يـتم  
استعراض أرقام عـن واقـع تـدهور    

غابـات  (املساحات الغابية يف العـامل  
األمازون وغابـات اجلزائـر بشـكل    

خــالل الســنوات العشــر    ) خــاص
  .السابقة مثال

  
على : سلوكات جيب أن منثلها . هـ

هذا األساس، جيـب علـى اإلنسـان    
ي ال حيترم احلياة وال يقدر املتهاون الذ

هذه النعم اليت توفر ها له الشـجرة أن  
يغري سلوكاته بالعناية املستمرة بالشجرة 
وال يعرضها للحرائـق، وال يفـرط يف   
قطعها ويعيد غرس األشجار بعد كـل  

مـن يقطـع   : عملية قطع حتت شعار 
  "شجرة يغرس عشرة أشجار

  
  :أنشطة الصفية خالل السنة . 5
  
سابقات يف الرسم تظهر أمهية تنظيم م. 

  الشجرة،
إعداد لوائح تتضـمن السـلوكات   . 

االجيابية اليت جيب االمتثال ا وكـذا  
التصرفات اليت جيب جتنبها من أجـل  

  احملافظة على الشجرة،
غرس بعض الشجريات يف املؤسسـة    . 

  ومتابعة منوها،
املشاركة مبواضيع عـن الشـجرة يف   . 

  .ؤسساتاملعارض اليت تقام يف امل
  

ــة  ــة  :مالحظ ــذه البطاق ــى ه تبق
البيداغوجية جمـرد توجيهـات عامـة    
يستأنس ا املعلمون يف تقدمي الـدرس  
االفتتاحي، ويكيفون أنشطتها حسب ما 
يرونه مناسبا ملستوى التالميذ ولبيئتهم، 
وحسب ما تقتضيه الرسـالة التربويـة   

  .املنتظرة من هذا الدرس
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  التعليم املتوسط: املرحلة 
  
  .الشجرة والتنمية املستدامة: ملوضوع ا

  
  األهداف التعليمية. 1
  

  :يكون التلميذ قادرا علي 
  إدراك إشكالية تدهور الغطاء النبايت،. 
  حتديد أدوار الشجرة يف احمليط،. 
إبراز االستغالل املفرط للشجرة مـن  . 

  طرف اإلنسان،
  حتديد عواقب االستغالل املفرط،. 
العقـالين   انعكاس االستغالل غـري . 

  للشجرة على أجيال املستقبل،
إبراز ضرورة التوازن بني االستغالل و . 

  .التجديد ضمانا الستدامة التنمية
  
  املفاهيم املستهدفة. 2
  
الشجرة كائن حي لـه احلـق يف   . 1

  .احلياة
  
الغطاء النبايت يتدهور بفعل عوامـل  . 2

  .منها اإلنسان
 
للشجرة دور يف تثبيت التربة و منع . 3

  .االجنراف
 
  .للشجرة دور يف التوازن الغازي. 4
 
ــداء . 5 ــوفري الغ للشــجرة دور يف ت

 .العضوي لإلنسان و احليوان

استغالل األشجار أمـر مشـروع،   . 6
لكن اإلفراط فيه يتم علـى حسـاب   

  .األجيال القادمة
 
القضاء على شجرة أمر هني، لكـن  . 7

احلصول على شجرة يتطلـب سـنني   
  .طويلة

  
  والسنداتالوسائل . 3
  
  صور ومشاهد لغابات ا أشجار،. 
صور ومشاهد عـن وسـط غـايب    . 

  متدهور جراء حريق،
صور ومشاهد لوسط غايب متـدهور  . 

  جراء القطع املفرط،
رسم ختطيطي وظيفي يبني خمتلـف  . 

  أدوار الشجرة يف بيئتها،
صور ملختلف جمـاالت اسـتعمال   . 

  اخلشب،
صور ألطفال يشـاركون يف محلـة   . 

  .تشجري
  
  سري الدرس. 4
  
يطرح األسـتاذ   :طرح اإلشكالية . أ

وضعية مشكل انطالقا من واقع التعامل 
مع الشجرة كأن يعرض استغاثتها مـن  
فعل اإلنسان و طلبها احلق يف احليـاة،  
كيف ال وأا أثبتت كوا كائن حـي  
حيقق مجيع الوظائف احليوية، بل تزيـد  
عن اإلنسان واحليوان، هذه الكائنـات  

  ستهلكة، بكوـا منتجـة للمـواد امل
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العضوية املختلفة الـيت تعـد مصـدر       
طاقة و أداة منو هلذا الذي ال يقـدرها  

 .حق قدرها
  

تتجلى سوء املعاملـة هلـا يف خمتلـف    
أشكال التدخل السليب ، فهـذا يبـالغ     
يف قطع األشجار حتقيقا ملبتغياتـه مـن   
أثاث وتدفئة، وذلك حلرقها معتمدا أو 

نا و هو سـلوك ال يصـنف إال      متهاو
يف خانة اإلجـرام باعتبـاره اعتـداء           

  .على احلياة
  

مبثل هذه السلوكات و غريها يقضـى  
على غابات بأكملها يف رمشة عـني،   
وهي مل تبلغ ما بلغت إليه إال بعد مئات 

  .السنني
  

لغرض إثارة أمهية الشجرة يف بيئتـها،  
وعمال على تطوير سـلوك اإلنسـان   

اهها، يتم استعراض خمتلف أدوارهـا  جت
من خالل نشاط وثـائقي يـربز دور   
جذورها يف تثبيت التربة ومنع االجنراف 
  الذي يسبب يف تدهور التربة الزراعيـة  
و ملء السدود بالطمي،  وكذا دورها 
يف تلطيف اجلو من خالل املبـادالت  
الغازية اليخضورية حيث تطرح فيه غاز 

ه من غاز ثاين ثنائي األكسيجني وختلص
   أكسيد الكربون الزائـد، ومـن وراء  
هذه املبادالت بناء املواد العضوية الـيت  
ــي    ــذاء أساسـ ــكل غـ             تشـ

  كمـا ال ينـسى . لإلنسان و احليوان

الدور اجلمايل للشجرة، فشـتان بـني   
  .منظر خمضر وآخر قاحل ال حياة فيه

  
كيف تشفع هـذه األدوار األساسـية   

يتبعها من غطـاء نبـايت   للشجرة و ما 
فيغري اإلنسان املتهاون والطائش سلوكه 
حنو األفضل، ويكف بذلك عن منـع  
احلق يف احلياة وحيمي حـق األجيـال   
القادمة ونصـيبهم يف هـذه الثـروة،    

  .وبالتايل حيقق االستدامة املنشودة هلا
  
  :األنشطة . ب
  
  حتليل صور ومشاهد،. 
  تعليق على صور  مشاهد،. 
ات خبصوص واقع وآفاق دور استنتاج. 

اإلنسان يف محاية البيئة من خالل محاية 
  الشجرة،

مناقشة خبصوص وجوب احلفاظ على . 
  األجيال يف الثروة الغابية،

  
  :أنشطة ال صفية خالل السنة . 5
  
 تنشيط النوادي اخلضراء يف املؤسسـات . 

  التربوية،
غرس األشجار و متابعتـها داخـل   . 

  املؤسسة ويف حميطها،
إجناز حبوث حول الشجرة و أمهيتـها  . 

  لإلنسان،
إقامة معارض ألنظمة بيئية منجزة يف . 

إطار املشاريع وذلك خالل املناسـبات  
  .الوطنية والعاملية ذات العالقة بالشجرة
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ــة  ــة  :مالحظ ــذه البطاق ــى ه تبق
البيداغوجية جمـرد توجيهـات عـام    
يستأنس ا األساتذة يف تقدمي الـدرس  

كيفون أنشطتها حسب االفتتاحي، و ي
ما يرونه مناسـبا ملسـتوى التالميـذ          

ولبيئتهم، حسب ما تقتضـيه الرسـالة   
  .التربوية املنتظرة من هذا الدرس

  
  التعليم الثانوي: املرحلة 

  
  .الشجرة والتغريات املناخية: املوضوع 

  
  األهداف التعليمة. 1
  

  :يكون التالميذ قادرا على 
  
املسـاحات  إدراك إشكالية تـدهور  . 

  الغابية و عالقة اإلنسان بذلك،
  حتديد أمهية وأدوار الشجرة يف احمليط،. 
استخالص أمهية األشجار يف احلد من . 

  ظاهرة االحتباس احلراري،
  آثار االستغالل غري العقالين للشجرة،. 
إبراز ضرورة التوازن بني االسـتغالل  . 

  .والتجديد ضمانا الستدامة التنمية
  
  املستهدفة املفاهيم. 2
  
الشجرة كائن حي لـه احلـق يف   . 1

  .احلياة
  
  

الثــروة الغابيــة مهــددة نتيجــة . 2
  .التدخالت السلبية لإلنسان

 
تعمل الشجرة بفضل جذورها على . 3

 .تثبيت التربة و متنع اجنرافها
  
تستطيع الشجرة أن حتـتفظ مبيـاه   . 4

األمطــار الغزيــرة مانعــة حــدوث 
على املياه  الفيضانات، و بالتايل احلفاظ

 .السطحية من التلوث
  
 .للشجرة دور يف التوازن الغازي. 5
  
حتد الشجرة من ظاهرة االحتبـاس  . 6

احلراري بفضل امتصاصـها لكميـات   
 .معتربة من غاز الفحم

  
ــذاء . 7 ــوفري الغ للشــجرة دور يف ت

 .العضوي لإلنسان واحليوان
  
إن االستغالل العقالين لألشجار أمر . 8

  .تنمية املستدامةمشروع ضمانا لل
  
  الوسائل والسندات.  3
  
  .جداول معطيات. 
  .خريطة توزيع الغطاء النبايت. 
  .مقاالت صحفية. 
  .أشرطة. 
  .صور وشفافيات. 
عدد احلرائق، اخلسـائر  (إحصائيات . 

  ).…البشرية
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  سري الدرس. 4
  
مـن الناحيـة    :طرح االشـكالية  . أ

النظرية، يقر مجيع املواطنني واملؤسسات 
لرمسية بأمهية الشجرة وضرورة محايتها، ا

اإل أن الواقع يعكس سلوكات مغـايرة  
تتجلى يف تصرفات ال متس بصلة ملـا  

  .يقرون به
  

فيوميا تتلف آلف من اهلكتارات الغابية، 
حبيث يف كل ثانية هناك مساحة تقـدر  
مبساحة ملعب كرة قدم تذهب هبـاء  
وذلك بفعل عوامل خمتلفة يعد اإلنسان 

ولنا أن نتصـور  . أهم منفذ هلا بإمهاله
مآل الكرة األرضية اليت وجدت لتكون 
متوازنة من خالل التنوع البيولـوجي  
والتوازن الغـازي،  ومهـا األمـران    
املهددان بفعل سـلوكات    بعـض   

  .البشر
  

مبثل هذه السلوكات وغريها، يقضـى  
على غابات أشجار يف رمشـة عـني     

مئات  وهي مل تبلغ ما بلغت إليه إال بعد
  .السنني

  
انطالقا من املقدمة يقترح األستاذ على 
التالميذ وضعيات مشاكل متتالية تـربز  
  ما تعانيه  الشجرة يف الوقـت احلـايل 

  
  
  
  

حمليا، مث التوسع حنو األحداث العاملية يف 
حرائـق   -حرائق إيطاليا (هذا الشأن 

االستغالل املفـرط   -الواليات املتحدة 
مـع  ) مـازون لألشجار يف غابـة األ 

توجيههم حنو اسـتخالص العواقـب     
  .على البيئة

  تدهور التنوع البيولوجي. 
  تغري املناخ و تلوث اجلو،. 
  تفاقم ظاهرة االحتباس احلراري،. 
تقلص مسك التربة الزراعيـة نتيجـة   . 

  االجنراف،
ــاه الســطحية نتيجــة .  تلــوث املي

  الفيضانات،
  زحف الرمال حنو األراضي الزراعية،. 
فكيف حنافظ عليها باعتبارها مصدرا . 

  هاما يف التوازن البيئي ؟
  
  :األنشطة . ب
  
  .تعليق على صور ومشاهد. 
نقاش وحوار املخاطر اليت دد النظام . 

البيئي إذا استمر اإلنسان يف ممارسـاته   
  .السلبية

استنتاجات خبصوص واقع وأفاق دور . 
اإلنسان يف محاية البيئة من خالل محاية 

  .جرةالش
تصور واقتراح حلول للمحافظة على . 

  .الشجرة يف إطار التنمية املستدامة
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  أنشطة ال صفية خالل السنة. 5
  
 تنشيط النوادي اخلضراء يف املؤسسـات . 

 التربوية،
غرس األشجار ومتابعتـها داخـل   . 

 املؤسسة و يف حميطها،
إجناز حبوث حول الشجرة و أمهيتـها  . 

 ض،لإلنسان و لكوكب األر
إقامة معرض ألنظمة بيئية منجـزة يف  . 

  .إطار املشاريع و ذات العالقة بالشجر
  

ــة  ــة  :مالحظ ــذه البطاق ــى ه تبق
البيداغوجية جمـرد توجيهـات عـام    
يستأنس ا األستاذ يف تقدمي الـدرس  
االفتتاحي، ويكيفون أنشطتها حسب ما 
يرونه مناسبا ملستوى التالميذ ولبيئتهم، 

ـ  الة التربويـة  وحسب ما تقتضيه الرس
 .املنتظرة من هذا الدرس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  املفتشية العامة
  2008/  110: الرقم 

  
  املفتش العام

  إىل
السيدات والسـادة مـديري التربيـة    

  )للتنفيذ واملتابعة(للواليات                
  

نفيذ الـربامج  متابعة ت: املوضوع 
والتكفل بتالميـذ السـنةالثالثة   

  .ثانوي
  

  :املرجع   
تعليمة السيد معايل وزيـر التربيـة   . 

الوطنية يف االجتمـاع املنعقـد يـوم    
املتعلقة بإنشاء جلنة طنية  17/01/2007

برئاسة السيد املفتش العام ملتابعة برامج 
  أقسام البكالوريا

املـؤرخ يف    25القرار الوزاري رقم . 
الذي حيدد كيفيات  2007أكتوبر  02

  .تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
ــم .  ــور رق ــؤرخ يف          947املنش امل

املتعلـق بالتكفـل    2007أكتوبر  22
  بتالميذ أقسام االمتحانات

  
تنفيذا لتعليمة السيد معايل وزير التربية 
املشار إليها يف املرجع أعاله ، وحتقيقـا  

وية والبيداغوجية الـيت  لالهداف الترب
يستهدفها اإلصالح التربوي خصوصـا  

  بعد تنصيب مناهج السنة الثالثة ثانوي 
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والشروع يف تطبيقها يف السنة الدراسية 
، يشــرفين أن  2008/  2007احلاليــة 

أطلب منكم السهر شخصـيا علـى   
التكفل بـوترية التقـدم يف الـربامج    
الدراسية ألقسام البكالوريـا، واختـاذ   

ابري الالزمة والضرورية اليت يـئ  التد
لتالميذ هذه األقسام اجلو الذي حيفزهم 
على بذل اجلهد ويبعدهم عن هـاجس  
اخلــوف مــن  امتحــان البكالوريــا  
فالوزارة ستسهر وحترص على أن يكون 
امتحان البكالوريا  يف نطـاق ماقـدم   
إليهم  من طرف أساتذم، والـديوان  
ــابقات ــات واملس ــوطين لالمتحان    ال
املسؤول عن امتحان البكالوريا قد أخذ 
كل االحتياطـات لضـمان توافـق    
املوضوعات اليت يعدها مع مامت تقدميـه  

  .فعليا ألقسام السنة الثالثة ثانوي
  

ومن أجل حتقيق هذه الغايـة وتفاديـا   
ألي تغرير أوتغلـيط لتالميـذ هـذه    
االقسام فإين  أضـع بـني أيـديكم    

الوطنيـة   التدابري اليت اختـذا اللجنـة  
ملتابعة التقـدم يف الـربامج الدراسـية     
واليت يشـرع      يف العمـل ابتـداء    

  .من استالمكم       هذه املراسلة
  
على كل مديري التربيـة  وضـع    .1

رزنامــة لقــاءات و وفــتح قنــوات 
التشاور واحلوار مع مجيـع األطـراف   
ذات الصلة بأقسام البكالوريا وعلـى  
ــاقم  اإلداري   ــوص الطـ اخلصـ

ــيت وا ــدابري ال ــوي  لشــرح الت لترب
اختذا الوزارة لصاحل هذه الفئـة مـن   

  .التالميذ

إنشاء جلنة والئية حتت إشـرافكم   .2
  :املباشرتتشكل من 

  
 رئيس مصلحة الدراسةواالمتحانات،. 
مفتش التربية والتكوين منسق اخلليـة  . 

  البيداغوجية للتعليم الثانوي،
 مديري ثانويتني،. 
ـ .  ن نـواب املـديرين   نائبني اثنني م

 للدراسات،
 أستاذين اثنني من مسؤويل املواد،. 
 مستشارين للتوجيه املدرسي،. 
  .رئيس فدرالية مجعية أولياء التالميذ. 
  

  :تتعلق ب  تتكفل هذه اللجنة مبهام
  
متابعة وترية التقدم يف تنفيذ الـربامج  . 

التعليمية ألقسام البكالوريا ومعاجلة كل 
ادة تعليميـة ويف  تأخر يظهر يف كل م

  .كل ثانوية 
حتليل نتائج االمتحانات الفصـلية يف  . 

كل شعبة ومادة ووضع التدابري العملية 
  .ملعاجلة االختاللت املالحظة

تفعيل دروس الـدعم واالسـتدراك   . 
وحصص املذاكرة احملروسة واملراجعـة  
ضمن األفواج يف إطار تطبيق املنشـور  

  .عالهاملشار إليه يف املرجع أ 947رقم 
 

وبالنظر للطابع االستعجايل هلذه العملية 
  :فإين أطلب منكم 

  
تشكيل هـذه اللجنـة قبـل          : أوال 

  الوطنية  وموافاة اللجنة2008جانفي  22
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عن طريق الفاكس يف اليـوم املـوايل   
الجتماعها  مبحضر االجتماع وبتقرير 
عن املعطيات الوالئية املتعلقـة باملهـام   

  .املسندة إليها
  

موافاة اللجنة الوطنية بتقرير كل  :ثانيا 
مخسة عشر يوما ابتـداء مـن تـاريخ     
تنصيب اللجنة الوالئية إىل اية شـهر  

  .2008ماي 
  

اعتماد النماذج املرفقـة ـذه    :ثالثا 
املراسلة يف  كل تقاريركم  وإرسـاهلا   
يف آجاهلا إىل اللجنة الوطنية  عن طريق 

  :  الفاكس على  الرقمني 
  

021.23.25.14   
  أو
 021.23.28.75  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

توقيعكم الشخصي على كـل   :ثالثا 
  .التقارير اليت ترسلوا إىل اللجنةالوطنية

  
وال يفوتين التأكيد على أمهيـة هـذه   
العملية اليت يوليها معايل وزير التربيـة  
العناية الكربى واليت سـتنعقد بشـاا   

ف أو وطنية يف النص/ لقاءات جهوية و
الثاين من شهرفيفري لتقومي مسـارها  
وضبط االستراتيجية الكفيلة بـدعمها  
وتقويتها  كما أنتظر مـنكم حسـن   
التعاون  بالسهر شخصيا على متابعتها 
عن كثب وموافاة اللجنة الوطنية بكـل  
التقارير يف آجاهلااحملددة واختـاذ كـل   

  .التدابري العملية الضرورية إلجناحها
  

  2008في جان 19اجلزائر يف 
  عن الوزير وبتفويض منه

  املفتش العام
  بن مرية. ب
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  املفتشية العامة
  2008/  113: الرقم 

  
  املفتش العام

  إىل
السيدات والسـادة مـديري التربيـة    

  )لإلعالم واملراقبة والتوزيع(للواليات      
السيدات والسـادة مفتشـي التربيـة    

  )لإلعالم واملتابعة(والتكوين               
  السيدات والسادة مديري الثانويات 

  )لإلعالم والتنفيذ(                         
  

توحيد ومراقبة  تقدم : املوضوع  
الربامج الدراسية يف السنة الثالثة 

  .ثانوي
  

من خالل دراسـة خمتلـف التقـارير    
فصلية هليئة التفتيش للمواد التعليمية يف ال

التعليم الثانوي العام والـتقين،        مت  
  :استخالص املالحظتني اآلتيتني 

  
ال تزال نسبة تقدم الربامج نسبة ضعيفة، 
إذا ما قورنت بالسنوات املاضية، سواء 
يف املواد العلمية والتقنيـة أو يف املـواد   
األدبية واللغات األجنبية وبصفة خاصة 
برامج األقسام النهائية، واليت حيضر فيها 
التالميذ الجتياز امتحانات اية السـنة  

  .الدراسية الرمسية
  

جام يف وترية تقدم الـدروس  عدم االنس
بصفة عامة بـني مؤسسـة وأخـرى    
وبصفة خاصة بـني أسـاتذة  املـادة    
الواحدة يف املؤسسة نفسها، وهذا مـا  

سيؤثر سلبا على تعلم التالميذ وتقييمهم   
  .تقييما عادال

  
وعليه، وحرصا منا مجيعا على ضـمان  
سري تقدم الربامج  يف مجيع مؤسسـات  

ومنتظمة، فإين  الواليات بصورة طبيعية
أطلب منكم  إبالغ مديري الثانويـات  

  :بضرورة 
إعادة مراجعة ومراقبة التوزيع السنوي . 

لكل مادة مع األساتذة مسئويل املـواد،  
  .يف أقرب اآلجال

على مدير املؤسسة، القيام بإشعاركم . 
يف الوقت املناسب بوضعية تقدم الربامج 
التعليمية يف املؤسسة، ومراسلة مفـتش  

ملادة اليت لوحظ فيها أي خلل أو تأخر ا
  .قد يؤدي إىل عدم إمتام الربنامج فيها

العمل علـى  توحيـد التوزيعـات    . 
السنوية للمواد على مستوى املؤسسـة  
وعلى مستوى الوالية  بالتنسـيق مـع   

  .مفتشي املواد للوالية
متابعة تقدم الـربامج التعليميـة يف   . 

  .مؤسسام شهريا
  

و منكم  إيالء  هـذه  ويف األخري ،أرج
العملية التربوية كل العناية والرعايـة ،  

  .خدمة لبناتنا وأبنائنا التالميذ
  

الرجاء من السيدات والسادة  :مالحظة 
مديري التربية إرسال نسخة للسـادة  

  .مفتشي املواد املقيمني  بالوالية
  

  2008جانفي  22اجلزائر يف 
  عن الوزير وبتفويض منه

  املفتش العام
  ن مريةب. ب
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  2008/  31: الرقم 
  

  الوزير
  إىل

الســيدات والســادة مــدير التربيــة 
  بالواليات

السيدات والسـادة مفتشـي التربيـة    
  والتكوين

السيدات والسادة مديري مؤسسـات  
  التعليم الثانوي

  
إجراءات خاصة بتنظيم : املوضوع

رس تالميـذ السـنة الثالثـة    متد
  .ثانوي

  
يف إطار العلميات املرتبطـة بإصـالح   
املنظومة التربوية وحتديدا ما يتعلق منها 

ــام     ــانوي الع ــيم الث ــة التعل مبرحل
والتكنولوجي و على إثر األيام الدراسية 

 31، 29،30الوطنية اليت نظمت أيـام  
، مبشاركة اللجان الوالئية 2008جانفي 

مناهج السنة الثالثة ثانوي  ملتابعة تطبيق
وكذا مفتشي التربية والتكوين للمـواد  
التعليمية ورؤساء اموعات املتخصصة 
للمواد وممثلـي األسـاتذة وفيدراليـة    
مجعيات أولياء التالميذ، حيث تنـاول  
املشاركون يف هذه األيـام الدراسـية،   
تشخيص كل اجلوانب ذات العالقـة  

لية اخلاصة بسريورة تنفيذ املناهج التعيم
  بكل شعب السنة الثالثة ثانوي ، فقـد 

تبني من خالل النتائج املسجلة أن نسبة 
إجناز الربامج على املستوى تتراوح بني 

  .% 45و 35
  

هذا و حىت نتفادى كل اختالل حمتـل  
يف تطبيق برامج السنة الثالثة ثـانوي،  
سواء على  مستوى املؤسسة الواحـدة  

لتـراب  أو ما بني املؤسسـات عـرب ا  
الوطين، أعدت اللجـان املتخصصـة   
توزيع سنوية مرجعية لكل مادة يف كل 
شعبة، قصد توحيد وترية تنفيذ هـذه  

  .2008ماي  15الربامج إىل غاية  
  

هذا وتأكيدا ملا نص عليه القرار املؤرخ 
و املتضمن تأجيل  2008جانفي  21يف 

تطبيق املقاربة بالكفاءات مـن خـالل   
ماجية يف امتحـان  اعتماد الوضعية اإلد

فقد تقرر  2008البكالوريا لدورة جوان 
أيضا تكييف مواضيع االمتحـان مـع   

  .احملتويات اليت مت تدريسها فعال
  

وعليه أطلب منكم السهر، كل علـى  
  :مستواه على ما يلي 

  
ضمان اإلعالم الواسع باجتاه كـل   .1

  .املتدخلني يف تنفيذ الربامج
  
التربوية  إعادة تنشيط خمتلف االس .2

دف توحيد وترية إجناز الربامج علـى  
مستوى كل ثانويـة وفـق التوازيـع    

أنظر (املرجعية اليت أعدت هلذا الغرض  
  ).الوثائق املرفقة
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تطبيق الـربامج بطريقـة منهجيـة     .3
تتماشى وقدرات التالميذ مع ضـمان  
ترسيخ مكتسبات املتعلم وتفادي احلشو 

  .املفرط للمعلومات
  
حصص الـدعم والتقويـة   مواصلة  .4

وتعزيزها و اليت مـن شـأا حتضـري    
املترشح نفسيا ومعرفيا الجتياز شهادة 
البكالوريا، بالرجوع إىل التدابري الواردة 

ــم  ــور رق ــؤرخ يف         526يف املنش امل
وذلـك باسـتغالل    2007أكتوبر  22

الفترة املسائية ليومي االثنني واخلمـيس  
لرمسـي  وفتح املؤسسة بعد التوقيـت ا 
  .للدراسة لفائدة التالميذ املعنيني

  
جتنب إجراء االختبارات يف فتـرة   .5

مغلقة ملا يترتب عنه من تضييع للوقت 
على حساب تنفيذ الربامج، ويستثىن من 
هذا اإلجراء امتحان البكالوريا التجرييب 

  .يف أخر السنة
  

ويف هذا السياق وقصد متابعة حثيثـة  
الذكر، نصبت  وميدانية للتدابري السالفة

وزارة التربية الوطنية جلانا ملتابعة تنفيذ 
برامج السنة الثالثة ثانوي على املستوى 
املركزي والـوالئي وعلـى مسـتوى    

وهذه مطالبة بإعداد تقـارير  . الثانوية
دورية تربز مدى تنفيذ الربامج ميـدانيا  
ــة  ــع املرجعي ــالرجوع إىل  التوزاي ب

    املذكورة آنفـا وفـق منـوال أعـد        
  .هلذا الغرض

  

هذا وبعد استشارة واسعة قامت ـا  
الوزارة خالل األيام الدراسية املشـار  
أعاله، فإنه تقرر تعديل القرار املتضمن 
طبيعة اختيارات امتحـان البكالوريـا   

  :والذي يقضى مبا يلي 
  
اعتماد موضوعني لالختيار يف كـل  . 

مادة و يف كل شعبة يف امتحان شهادة 
  .2008دورة جوان البكالوريا ل

دقيقة للتوقيت املخصـص   15إضافة . 
لكل اختبار يف االمتحـان، لـتمكني   
املترشح من قراءة متأنية للمواضيع قبل 

  .الشروع يف اإلجابة
  

ومما الشك فيه أن مصاحل وزارة التربية 
الوطنية بكل أجهزا تبقى ساهرة على 
املتابعة امليدانية لتطبيق الـربامج علـى   

ؤسسة، حيث برجمـت  مستوى كل م
لذلك ندوات وطنية دورية حلوصلة   ما 
مت تنفيذه فعال من مقررات وذلك تبعا 

  :للرزنامة التالية 
  
مـارس   17و 15ندوة وطنية أيـام  . 

  .بورقلة 2008
أفريـل   16و 14ندوة وطنية أيـام  . 

  .بوهران 2008
  

وآخرها الندوة الوطنية اليت ستنظم يوم 
ــ 2008مــاي  12 يت بالعاصــمة و ال

ستسمح بالوصول إىل احلوصلة النهائية 
  .والفعلية ملا مت تدريسه ميدانيا
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وإثر ذلك سـيعقد اجتمـاع اللجنـة    
الوطنية ملتابعة تطبيق برامج السنة الثالثة 
ثانوي مبعية الديوان الوطين لالمتحانات 
واملسابقات إلعداد املواصـفات الـيت   
توضع على أساسها مواضيع االمتحان 

ساسا الدروس اليت متـت  واليت ختص أ
دراستها فعال على مسـتوى التـراب   

  .الوطين
  

وإذ أذكر بأمهية شهادة البكالوريا ملا هلا 
من مصداقية على املسـتوى الـدويل   
وباعتبارها أول شهادة جامعية، فـإن  
وزارة التربية الوطنية تواصـل وبكـل   
صرامة حرصها على مراعاة املقـاييس  

  .لشهادةالعلمية و األكادميية هلذه ا
  

وعليه، أحل على التطبيق الصارم للتدابري 
املنصوص عليهـا يف هـذا املنشـور،    
وأتوجه حتديدا إىل السيدات والسـادة  
مديري التربية بالواليات، الذين يـتعني  
عليهم متابعة العملية يوميـا و موافـاة   

  .الوصاية بكل البيانات الالزمة يف وقتها
  

  2008فيفري  03اجلزائر يف، 
  التربية الوطنيةوزير 

  بوبكر بن بوزيد
  
  
  
  
  
  
  

  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  2008/   2107: الرقم 
  

  األمني العام
  إىل

الســيدات والســادة مــدير التربيــة 
  بالواليات

  
اإلجراءات املتخـذة  : املوضوع 

لتحضري امتحان البكالوريا للنظام 
  .اجلديد

  
  : املرفقات

نسخة من الرسالة املوجهة للجماعـة  . 
  .التربوية

منوال خاص مبـدى تقـدم تطبيـق    . 
  .الربامج

  
قصد ضمان التكفل اجليد بتالميذ أقسام 
السنة الثالثة للنظام اجلديـد، وتكملـة   
ملختلف اإلجراءات والتدابري املتخذة يف 
هذا الشأن، يشرفين أن أوافيكم بنسخة 

رة التربيـة  من الرسالة اليت توجهها وزا
  الوطنية للجماعة التربوية حيث

  
يطلب منكم دراسة مضموا بعناية بغية 
استغالهلا و توظيفها يف عملية إعالم و 
حتسيس اجلماعة التربوية، أي مـديري  
الثانويات، األساتذة املسؤولني عن املواد 
لألقسام النهائية املعنية، مفتشي التربيـة  

ات أولياء والتكوين للمواد، ممثلني جلمعي
التالميذ وكذا مندوبني عـن تالميـذ   
األقسام املعنية و مراسـلي  الصـحافة   
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واإلذاعات احللية وذلك لإلطالع على 
مضمون الوثائق املرفقة، واحلرص على 
إجبارية اإلعـالم الواسـع واملكثـف    
لفحوى مجيع التعليمات اليت أصـدرا  
الوزارة يف هذا الشأن، من خالل نشرها 

  .سععلى نطاق وا
  

ولقد تقرر عقد لقاء وطين جيمع مديري 
إىل  29التربية للواليات، يف الفترة مـن  

بثانوية حسيبة بـن   2008جانفي  31
  .اجلزائر -بوعلي بالقبة 

  
وختضريا هلذا اللقـاء يطلـب مـنكم    
حوصلة مدى تقدم جتسيد الربامج لكل 
مادة و لكل شعبة بالنسـبة إىل السـنة   

  جلديد مع ذكرالثالثة ثانوي من النظام ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ما مت حتقيقه وما مل يتم وفقا للمنـوال  
  .املرفق

  
هذا ويطلب من كل مدير للتربيـة أن  
يصطحب معه أستاذا يدرس باألقسـام  
النهائية املعنية وممثال عـن الفدراليـة   

  .الوالئية جلمعيات أولياء التالميذ
  

ونظرا إىل األمهية البيداغوجيـة الـيت   
العملية، أذكر بضـرورة   تكتسيها هذه

حتلي اجلميع بروح املسؤولية من خالل 
التطبيق الصارم لتوجيها السيد وزيـر  

  التربية الوطنية
  

  2008جانفي  24
  األمني العام لوزارة التربية الوطنية

  خالدي. ب
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
د وزير التربية الوطنية رسالة السي

  إىل اجلماعة التربوية
  

بالنظر إىل الوضعية النامجة عن التغريات 
املترتبة عن اإلصالح املدرسي الساري 
املفعول وخصوصا بعد تنصيب مناهج 
جديــدة  يــدعي أــا ذات صــبغة 
موسوعية، أصبح من الضروري توصيح 
التدابري اليت اختذا وزارة التربية الوطنية 

  :الشأن وهي كاآليت ذا 
  
لقد مت اختاذ إجـراءات ملموسـة    .1

مفادها أنه، عند إعداد مواضيع امتحان 
، فإنـه     2008البكالوريا لدورة جوان 

ال يكون االعتماد سوى على الدروس 
  .اليت متت معاجلتها فعال داخل القسم

  
وحىت يتجسد هذا القرار، مت تنصـيب  

هـا  جلنة وطنية و جلان والئية يشارك في
األساتذة و ممثلوا تالميذ السنة الثالثـة  

ولقد انطلقت أعمال . ثانوي وأولياؤهم
هذه اللجان اليت تتمثـل مهمتـها يف   
الوقوف أسبوعيا على الوضعية احلقيقية 
لتطبيق املناهج و حصر املشاكل الـيت  

  .تعترض تطببقها
  

و جتدر اإلشارة إىل أن التقارير األوليـة  
 املركزيـة  قد بدأت تصل إىل املصـاحل 

  .بالوزارة

لقد مت اختاذ قرار يقضي بتأجيل بناء  .2
مواضيع االختبـارات علـى أسـاس    
املقاربة بالكفاءات الـيت أدرجـت يف   

  .املناهج اجلديدة
  

وسيتم تطبيق الكيفيات املتعلقـة ـا   
بصفة تدرجيية، ابتداء من دورة جـوان  

، كما ينص على ذلـك القـرار   2009
جانفي  21خ يف الوزاري التعديلي املؤر

  .واملتضمن تنظيم البكالوريا 2008
  
لقد مت إعداد مواضـيع منوذجيـة    .3

مطابقة ملواضـيع االمتحـان، حيـث    
ستوضع يف متناول املؤسسات املدرسية 
قصد تعويد التالميذ على معاجلة مثـل  

  .هذه االختبارات
  

وبالطبع فإن هذه العملية سيشـرع يف  
رييب، جتسيدها قبل إجراء االمتحان التج

  .أي خالل هذا الفصل الدراسي الثاين
  
وقصد دعم التدابري املذكورة آنفـا،   .4

ستضع اللجنة الوطنية ملتابعة املناهج يف 
أقرب اآلجال، عدة تربوية تتمثـل يف  
توزيعات بيداغوجيـة ملنـاهج املـواد    
الدراسية، يزود ا أسـاتذة األقسـام   

  .النهائية
  

طيط سيسمح هذا اإلجراء لألساتذة بتخ
دورسهم مسبقا و بالتايل إبعاد هاجس 
عدم التمكن من إمتام املنهاج الذي يضر 

  .مبصلحة املترشحني
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لقد مت إقرار تنظيم ملتقى وطين على  .5
مستوى اللجنة الوطنية ملتابعة املنـاهج،  
يضم ممثلي اللجـان الوالئيـة وكـذا    
مفتشي املواد وأعضاء اللجنة الوطنيـة  

، وذلك 2008جانفي  29للمناهج، يوم 
دف إعداد تقريـر مرحلـي علـى    
املستوى الوطين و من مثة حتديد اآلجال 

  .النهائية لتطبيق املناهج
  
لقد مت إجراء دراسة نتائج تالميـذ   .6

القسم النهائي للفصل األول من هـذه  
السنة على مستوى كـل املؤسسـات   
التربوية، مؤسسة مبؤسسـة و شـعبة   

ارنـة  بشعبة و مادة مبادة، حيث إن مق
هذه النتائج بتلك املتحصل عليهـا يف  
الفصــول األوىل للســنوات الــثالث 
األخرية، تبعت على التفاؤل، خبصوص 

، 2008النتائج املنتظرة يف دورة جوان 
مع العلم أن نسب النجـاح يف دورات  
ــرية   ــنوات األخـــ الســـ

كانت متوافقـة  ) 2005/2006/2007(
  .مع نتائج الفصل األول لنفس السنوات

  
جيدر التـذكري بـأن امتحـان     هذا و

البكالوريا هو مؤسسة يف حـد ذاتـه   
  إلثبات املستوى الـدراسي اخلـاص 

  
  
  
  
  
  

مبرحلة ما بعد اإللزامي، كمـا تعـد   
شهادة البكالوريا يف نفـس الوقـت،   

. رخصة تسمح باالنتقال إىل اجلامعـة 
وللعلم فإن هذا االمتحان خيضع   ملعايري 

التعليمية دولية، سواء من حيث املناهج 
أو من حيث مستوى ونوعية الشـهادة  

  .املسلمة
  

ومن مثة، تسهر اجلزائر، علـى غـرار   
بلدان أخرى، على احترام هذه املعايري، 
مما يكسب شـهادتنا االعتـراف ـا    

  .أكادمييا، كويل درجة جامعية
  

و هلذا كله، فإن وزارة التربية الوطنيـة  
تطمئن التالميذ وتدعو األسرة التربوية 

 الوعي برهانات امتحان البكالوريـا  إىل
  .الذي حيدد مصري مستقبل أبنائنا

  
فالبيانات اليت مجعتها اللجان الوالئيـة،  
واليت أخذت تصل إىل مصاحل الـوزارة  
جتعلنا نرتقب ظروفـا عاديـة لسـري    

  .االمتحان
  

  وزير التربية الوطنية
  بوبكر بن بوزيد
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  عبيةاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الش
  وزارة التربية الوطنية

  الديوان
  

  بالغ
  

يف الوقت الذي استكمل فيـه قطـاع   
التربية الوطنية إصالح املنظومة التربوية 

، خصوصـا  2003الذي شرع فيه سنة 
بإقامة ورشات كربى إلعـادة بنـاء   
املناهج التعليمية والطرائق البيداغوجية، 
فإنه يالحظ يف بعض أقسام املسـتوى  

حتصر المتحـان شـهادة   النهائي اليت 
البكالوريا، تلويح شبح احلرية والريبـة،  
بل وحىت اإلعالن املسبق عن إخفـاق  

  .املترشحني، وهذا بذريعة كثافة املناهج
  

إن وزارة التربية الوطنية تذكر بأن جممل 
العمليات اليت شرعت فيها، يف إطـار  
إصالح املنظومة التربوية، ترمـي، إىل  

لـه يف مصـف   رفع نوعية التعليم وجع
املقاييس العاملية وأن اهتمامها األساسي 
منصب على احملافظة على املصلحة العليا 

  .للتالميذ
  

وذا اخلصوص، فـإن وزارة التربيـة   
الوطنية تطمئن  املترشحني المتحـان  

الـذي   2008البكالوريا لدورة جوان 
ميثل امتحان البكالوريا األول املـرتبط  

اختـاذ   ولقـد مت . باملناهج اجلديـدة 
  اإلجراءات الالزمة، مع بداية الدخول 

  

املدرسي، لضمان متابعة جيدة لألقسام 
  :املقبلة على االمتحان وهي 

  
تنصيب جلنة وطنية يشرف عليهـا   .1

املفتش العام لوزارة التربيـة الوطنيـة،   
تتشكل  من أساتذة ومسؤويل املادة من 
كل والية، تتوىل مهمة ضـبط مـدى   

ملناهج وذلك يف اية التقدم يف تطبيق ا
  .كل فصل دراسي

  
إن املواضيع اليت يتضمنها امتحـان   .2

البكالوريا، سـوف تكـون مطابقـة    
للمناهج اجلديدة، كما أـا سـتكون   
مكيفة مع احملتويات اليت مت تدريسـها  

  .فعال، على املستوى الوطين
  

ويف هذا الصدد، فـإن وزارة التربيـة   
يع لـن  الوطنية تتعهد بأن إعداد املواض

تتناول سوى مضامني املناهج املدرسة و 
اليت توافق عليها جلنة املتابعة الوطنيـة،  
وأن إعداد املواضيع سيتم وفقا للطرائق 

و أما خبصـوص  . املعتمدة إىل حد اليوم
املقاربة بالكفاءات الـيت أدرجـت يف   
املناهج اجلديدة فإن تطبيقها يف جمـال  

ة االمتحانات ال ميكن أن يتم إال بصـف 
متدرجة ولن تطبق هـذه املقاربـة يف   

  .2008امتحان البكالوريا لدورة جوان 
  
لقد مت إعداد اموعة األوىل مـن   .3

مناذج مواضيع االمتحان ووزعت على 
املؤسسات املدرسية لتعويد املترشـحني  

  .على معاجلة هذه املواضيع
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كما شرع يف تنظـيم دروس الـدعم   
لفائدة املترشـحني قصـد حتضـريهم    

جتياز اختبارات االمتحان يف أحسن ال
  .الظروف

  
إن الدولة تسهر بصرامة من أجـل   .4

احملافظة علـى البكالوريـا، باعتبـاره    
امتحانا  معترفا  بقيمته على املستـوى 
الدويل، ومن مثة فهي تسـعى حلمايـة   
التالميذ من كل توظيـف ألغـراض   

  .سياسية
  

و عليه فإن وزارة التربية الوطنية تدعو 
ميذ و أولياءهم واجلماعة التربويـة  التال

اىل إحباط كل حماولة موجهة للمساس 
بقيمة ومصداقية امتحانات البكالوريـا  

  .واستغالهلا ألغراض سياسية
  

  2008جانفي 24اجلزائر يف 
  عن الوزير وبتفويض منه
  املستشار املكلف باإلعالم

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  التربية الوطنية وزارة

  ............…:مديرية التربية لوالية 
  

منوال خاص مبتابعة مدى تقـدم  
  تطبيق املناهج

  
  :يف مادة الرياضيات . 1
  
  :شعبة الرياضيات  .أ

  الدروس املنجزة. 
  الدروس املتبقية. 
  
  :شعبة تقين رياضي  .ب
  الدروس املنجزة. 
  الدروس املتبقية. 
  
  :شعبة علوم جتريبية  .ج
  الدروس املنجزة. 
  الدروس املتبقية. 
  
  :شعبة تسيري واقتصاد  .د
  الدروس املنجزة. 
  الدروس املتبقية. 
  
  :شعبة آداب و فلسفة  .و
  الدروس املنجزة. 
  الدروس املتبقية. 
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  يف مادة العلوم الفيزيائية. 2
  
  شعبة العلوم التجريبية .أ

  الدورس املنجزة. 
  الدورس املتقبية. 
  
  يت رياضي و تقين رياضيشعب .ب
  الدروس املنجزة. 
  الدروس املتبقية. 
  
  يف مادة العلوم الطبيعية. 3
  
  :شعبة العلوم التجريبية  .أ

  الدروس املنجزة. 
  الدروس املتبقية. 
  
  شعبة الرياضيات .ب
  الدروس املنجزة. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الدروس املتبقية. 
  
  مادة الفلسفة. 4
  
  : شعبة آداب و فلسفة .أ

  الدروس املنجزة. 
  الدروس املتبقية. 
  
  :شعبة اللغات  .ب
  الدروس املنجزة. 
  الدروس املتبقية. 
  
  :شعبة  العلوم التجريبية  .ج
  الدروس املنجزة. 
  الدروس املتبقية. 
  

إضافة املواد األخرى ضمن  :مالحظة 
  .الشعب على هذا املنوال
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 اطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الدميقر
 وزارة التربية الوطنية

 مديرية التقومي والتوجيه واالتصال
  2008/  48: الرقم 

  
  مدير التقومي والتوجيه واالتصال

  إىل
السيدات والسـادة مـديري التربيـة    

  )للتنفيذ واملتابعة(للواليات                

السيدات والسـادة مفتشـي التربيـة    
  )للمتابعة( والتكوين                      

السيدات والسادة رؤساء مؤسسـات  
  التعليم الثانوي

السيدات والسـادة مـديري مراكـز    
  )للتنفيذ(التوجيه املدرسي واملهين        

  
إجـراءات انتقاليـة   : املوضوع 

لتوجيه التالميذ إىل شعب السـنة  
الثانية من التعليم الثانوي العـام  

  .والتكنولوجي
  

  :املراجع 
املؤرخ يف  92.96ي رقم القرار الوزار. 

املتضمن إنشاء جملس  1992أفريل  06
القبول والتوجيه يف السنة الثانيـة مـن   

  التعليم الثانوي
املؤرخ يف  05.16القرار الوزاري رقم . 

املتضمن حتديد هيكلـة   2005ماي  14
 التعليم الثانوي العام و التكنولوجي

  
  

املـؤرخ يف       05.262املنشور رقـم  . 
، املتعلق بـاجرات  2005 ديسمرب 19

انتقالية لتوجيه التالميذ إىل شعب السنة 
الثانية مـن التعلـيم الثـانوي العـام     

 .والتكنولوجي
املـؤرخ يف        06.550املنشور رقـم  . 

، املتعلق بتنصيب السنة 2006ماي  31
الثانية مـن التعلـيم الثـانوي العـام     

 والتكنولوجي
  

عـة  منوذج من بطاقـة املتاب : املرفقات 
والتوجيه من كل جـدع مشـترك إىل   

  .السنة الثانية ثانوي
  

إن التقومي مبدأ أساسي ونشاط مستمر 
يعتمده تنفيذ إصالح املنظومة التربويـة  
ويتناول مجيع جماالا وينصـب علـى   

مجيع مستوياا دف حتسني مردودها    
  .كما ونوعا

  
ويف هذا الصدد، ومن أجـل بلـوغ   

لتكوينيــة األهــداف البيداغوجيــة وا
للهيكلة اجلديدة للتعليم الثانوي العـام  
والتكنولوجي ومضامينها التعليمية فإن 
تكييف معـايري التوجيـه مـع هـذه     
املستجدات واحملافظـة علـى الطـابع    
التربوي والبيداغوجي لعملية التوجيـه  
ختضع هي األخرى لتقـومي وتعـديل    

  قصد التوفيق بني رغبة التلميذ من جهة 
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قيقية، ومتطلبات الشـعب  وكفاءاته احل
من جهة ثانية وإلزامية ضبط تدفق تعداد 

  .التالميذ
  

لذا يشرفين أن أوافيكم ـذا املنشـور   
الذي حيدد الترتيبات اليت جيب اعتمادها 
لتوجيه تالميذ اجلذعني املشتركني للسنة 
األوىل مـن التعلــيم الثــانوي العــام  
والتكنولوجي إىل خمتلف الشعب املنبثقة 

  .منهما يف السنة الثانية منه عن كل
  

تتضــمن هــذه الترتيبــات اخلاصــة 
بالتعديالت اليت أدخلت علـى املـواد   
املشكلة موعات التوجيه واملعامالت 
املسندة لكل منها وكذا التعديالت اليت 

  .أدخلت على بطاقة املتابعة والتوجيه
  
  بطاقة الرغبات. 1
 

يعرب التلميذ بواسطة هده البطاقة عـن  
بة اليت يرغب مواصلة دراسته فيها الشع

  يف السنة الثانية من التعليم الثانوي العام 
  

والتكنولوجي، واملنبثقة عـن اجلـذع   
  .املشترك الذي يدرس فيه

  
يتم ملؤها بالتشاور مع أوليائـه بعـد   
اطالعه على مسارات التعليم املتـوفرة  

  .مبؤسسته وشروط االلتحاق ا
  
  جمموعات التوجيه. 2
  

موعات التوجيه إىل شعب السنة حتدد جم
الثانية مـن التعلـيم الثـانوي العـام     
والتكنولوجي باعتماد املواد اليت تؤهل 
التلميذ إىل مواصلة الدراسة يف الشـعبة  

  .املعنية
  

يتم حساب معدل كل مادة من املـواد  
املشكلة موعات التوجيـه باعتمـاد   

  :نتائج التلميذ يف املادة 
  
لتوقعـات  : لثـاين للفصلني األول وا. 

التوجيه املسبق عند اية الفصل الثـاين  
  وإعداد مشروع اخلريطة التربوية،

للفصول الثالث للتوجيه النـهائي يف  . 
 .اية السنة الدراسية
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أما حساب معدل التلميذ يف كل جمموعة توجيه فيتم باعتماد املعامالت املسندة للمواد 
  :املشكلة لكل منها كالتايل 

  
  املنبثقة عن اجلدع املشترك آداب) 02(بالنسبة للشعبتني 

  
  شعبة اآلداب واللغات األجنبية  شعبة اآلداب و الفلسفة

  املعامالت  املواد  املعامالت  املواد
  03  اللغة  العربية وآداا  05  اللغة  العربية وآداا

  03  اللغة األجنبية األوىل  02  التاريخ واجلغرافيا
  03  اللغة األجنبية الثانية  02  ية األوىلاللغة األجنب

  01  التاريخ واجلغرافيا  01  اللغة األجنبية الثانية
  10  اموع  10  اموع

  
  املنبثقة عن اجلدع املشترك علوم و تكنولوجيا) 04(بالنسبة للشعب األربعة 

  
  شعبة تقين رياضي. 2  شعبة الرياضيات. 1

  تاملعامال  املواد  املعامالت  املواد
  03  الرياضيات  06  الرياضيات

  03  العلوم الفيزيائية  04  العلوم الفيزيائية
  04  التكنولوجيا  01  اللغة  العربية وآداا

  01  اللغة  العربية وآداا  
  11  اموع  11  اموع

  
  شعبة تسيري واقتصاد. 4  شعبة العلوم التجريبية. 3

  املعامالت  املواد  املعامالت  املواد
  04  الرياضيات  03  ياتالرياض

  04  التاريخ و اجلغرافيا  04  علوم الطبيعة و احلياة
  02  اللغة  العربية و آداا  03  العلوم الفيزيائية

  01  اإلعالم اآليل  01  اللغة  العربية وآداا
  11  اموع  11  اموع



  التحضري لعملية التوجيه. 3
  

إن إعداد مشروع اخلريطـة التربويـة   
اسية املوالية يستمر يف التنفيذ للسنة الدر

وفق الطريقة السارية املفعول بالعمـل  
على ضوء نتائج التوجيه املسبق املنجز 
مباشرة بعد الفصـل الثـاين للسـنة    

  .الدراسية
  

  :وجيدر التذكري هنا مبا يلي 
  
ضرورة مراعاة متطلبات التحجـيم  . أ

ضمن أهداف  2015املقترح آلفاق سنة 
لسعي، تـدرجييا،  اإلصالح واليت جيب ا

  إىل بلوغها،
  
ــاليب   .ب ــاد األس ــرورة اعتم ض

البيداغوجية يف عملية التوجيه واالمتناع 
عن اللجوء إىل التوزيع اآليل للتالميـذ  

  على األفواج التربوية ملختلف الشعب،
 
ضرورة التوفيـق العقـالين بـني     .ج

متطلبات التخطيط التربوي، إمكانيات 
، ورغبات االستقبال و التأطري من جهة 

التالميذ وإمكانيام العلمية احلقيقيـة  
بالنظر إىل متطلبات الشعبة املعنية، من 
جهة ثانية، األمر الذي يتطلب حتضريا 
جادا للعملية بالتحاور و التشاور البناء 
بني مجيع املتدخلني يف الفعل التربـوي  
املرافقني للتلميـذ يف بنـاء مشـروعه    

  .الشخصي
  

  نهائيإجراء التوجيه ال. 4
  

جيب أن ميارس التوجيه املدرسي واملهين 
ضمن رؤية ذات طابع مشويل للوصول 
به إىل حتقيق التوافق واالنسجام بـني  
مستلزمات خمتلـف شـعب التعلـيم    
الثانوي العام والتكنولوجي، ونتـائج  

  .التلميذ، ورغباته
  

وللتمكن من التوفيق بني هده العناصر، 
آراء و مالحظات كل من األسـاتذة  
ومستشار التوجيه املدرسـي واملهـين   
واملســتلزمات البيداغوجيــة للشــعبة 
املرغوب فيها، يشترط أن تكون العملية 
قد هيئ هلا مند مرحلة التعليم املتوسط 

  .مبسامهة كل املعنيني ذا الفعل التربوي
  

وعليه يعتمد يف توجيـه التالميـذ إىل   
خمتلف شعب السنة الثانية من التعلـيم  

عام والتكنولـوجي، علـى   الثانوي ال
ترتيبهم وفق رغبتهم األوىل مث الثانيـة  
فالثالثة والرابعة لتلبية تفاضلية ملا أمكن 
منها يف حدود األماكن البيداغوجيـة  

  .املتوفرة يف املؤسسة
  

ورغم كون جمموعات التوجيه جمـرد  
عنصر من العناصر الواجب توظيفها يف 
حتديد ملمـح وإمكانيـات التلميـذ    

األكثر انسجاما معها، فإـا  والشعبة 
تبقى مع ذلك أداة متكن من ممارسـة  
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توجيه تطبعه الشفافية وتسمح بإنصاف 
  .التالميذ

  
ويف هذا الصدد يطلب من السـيدات  
والسادة مديري مؤسسـات التعلـيم   
الثانوي متكني التالميذ من االطـالع  
على ترتيبهم يف جمموعات التوجيه عن 

ميارسه طريق عمل إعالمي و حتسيسي 
كل من مستشار التوجيـه املدرسـي   

واملهين واألسـتاذ مسـؤول القسـم          
مما يسمح بتفـادي تقـدمي الطعـون          

  .غري املؤسسة
  
  الطعن. 5
  

يقصد بالطعن حق التلميذ يف مراجعـة  
قرار جملس القبول والتوجيه إذا كـان  

  .مؤسسا
إن الشفافية اليت جيب أن تطبع عمليـة  

تالميذ و األولياء من التوجيه ومتكني ال
االطالع على الترتيب يف جمموعـات  
التوجيه املشار إليه أعاله، سـيؤدي إىل  
تفادي إقباهلم على تقدمي الطعون غـري  

  .املؤسسة
  

  :يكون تقدمي الطعن يف احلاالت التالية 
  
الفصل عـن الدراسـة يف املرحلـة    . 

  اإللزامية،
التقومي (وقوع خطأ يف نقل العالمات . 

ر، حسـاب معـدل القبـول،    املستم

حساب معدل مادة، حساب معـدل  
، يؤثر سلبا على ترتيب )جمموعة توجيه

 .التلميذ يف جمموعة التوجيه
توجيه التلميذ إىل شعبة مل حيصل يف . 

إحدى مواد جمموعتها للتوجيه علـى  
املعدل قد يقلص حظوظه يف مواصـلة  

 .الدراسة بنجاح يف هذه الشعبة
لتعليم الثانوي على رؤساء املؤسسات ا

إشعار األولياء كتابيا بكل املعلومـات  
اخلاصة ذه العملية عند إرسال آخـر  

  .كشف للنقاط
  
يودع طلب الطعن يف املؤسسة اليت  -

يدرس ا التلميذ خالل العطلة الصيفية 
حيث ضمان املداومة و يتوىل مـديرها  
يف بداية شهر سبتمرب دراسة الطلـب  

جتمـع  . بتاومراجعة اخلطأ إن كان مث
كل الطلبات على مسـتوى مركـز   
التوجيه املدرسي و املهين الذي يتـوىل  
حتضري أعمال جلنة الطعن الوالئية الـيت  

  :تتكون من 
  
  )رئيسا(مدير التربية . 
 مدير مركز التوجيه املدرسي واملهين،. 
 مديري مؤسسات التعليم الثانوي،. 
ممثل جلمعيـات أوليـاء التالميـذ    . 
  ،)مالحظا(
 
تدرس كل طلبات الطعن و يفصـل   -

فيها على مستوى هذه اللجنة يف مطلع 
  األسبوع الثاين من شهر سبتمرب،
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حتدد قائمة التالميـذ الـذين أعيـد    
توجيههم يف حمضر خاص يوقـع مـن   

. طرف أعضاء اللجنة ويؤشره رئيسها
حيتفظ بنسخة منه على مستوى مديرية 
التربية ونسخة ثانية على مستوى مركز 

  .يه املدرسي واملهينالتوج
وميكن للجنة أن تعيد توجيه تلميذا يف 
مؤسسة غري مؤسسة متدرسه إذا تـوفر  
املكان البيداغوجي وكان ذلك لصاحله 
دون أن يكون على حساب تلميذ آخر 

  .أكثر استحقاقا منه
تعلق يف املؤسسة األصلية و املستقبلة  -

 ويف مركز التوجيه املدرسي واملهين قوائم
ذ الدين قبلت طلبام، وحيـرر  التالمي

لكل تلميذ قرار فردي يظهر فيه مرجع 
  .حمضر اجتماع اللجنة و رقم احلالة

  
جيب السهر على أال يتعـدى تـاريخ   
التحاق هده الفئة من التالميذ حبجرات 
الدراسة تـاريخ االنطـالق الفعلـي    

  .للدراسة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أما الذين رفضت طلبـام فيشـعرهم   
مراسـالت فرديـة،    رئيس اللجنة، يف

. بقرار اللجنة مع إبراز أسباب الرفض
يتم هذا التبليغ عن طريـق مؤسسـة   

  .متدرس املعنيني
  

إن قرارات جمالس التوجيه وكذا جلان 
الطعن من القرارات اليت تلعـب دورا  
حامســا يف ترســيخ أصــول العــدل 

لذا و نظـرا  . واإلنصاف بني التالميذ
جيـه،  لألمهية اليت تكتسيها عملية التو

ومنه عملية الطعن، فاين أدعـو مجيـع   
املعنيني، كل يف ما خيصه، إىل السـهر  
على أن تتم أعمـال هـده اـالس    
واللجان وفق هذه اإلجـراءات، مـع   

  .تطبيقها بكل عناية
  

 2008فرباير  13اجلزائر يف 
  عن وزير التربية وبتفويض منه

  مدير التقومي و التوجيه و االتصال

  ينشايب ذراع الثا. م
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  مديرية التقومي والتوجيه واالتصال
  2008/  49: الرقم 

  
  مدير التقومي والتوجيه واالتصال

  إىل
السيدات والسـادة مـديري التربيـة    

  )للتنفيذ واملتابعة(للواليات                

ـ   ي التربيـة  السيدات والسـادة مفتش
  والتكوين

السيدات والسـادة مفتشـي التربيـة    
  )للمتابعة( والتعليم األساسي للطور الثالث

السيدات والسـادة مـديري مراكـز    
  التوجيه املدرسي واملهين

السيدات والسادة مديري مؤسسـات  
  التعليم الثانوي

السيدات والسادة مديري مؤسسـات  
  )ذللتنفي(التعليم املتوسط                  

  
توجيه تالميذ السـنة  :  املوضوع

الرابعة متوسـط إىل اجلـذعني   
املشتركني للسـنة األوىل مـن   
التعلــيم الثــانوي العــام   

  .والتكنولوجي
  

  :املراجع
املـؤرخ يف     05.16القرار الوزاري . 

  2005ماي  16
 05.54القرار الـوزاري املشـترك   . 

  2005جوان  04املؤرخ يف 

رخ يف    املـؤ  02.273ملنشور رقـم  ا. 
  2002ديسمرب  07
املـؤرخ يف    05.2039املنشور رقم  . 

  2005مارس  13
املـؤرخ يف       06.550املنشور رقـم  . 

  2006ماي  31
 06.01املنشور الـوزاري املشـترك   . 

  2006مارس   06املؤرخ يف 
املـؤرخ يف        07.06املنشور رقـم  . 

  2007يناير  14
   املـؤرخ يف     07.149املنشور رقـم  . 

  2007جوان  30
  

منوذج من بطاقـة املتابعـة   : املرفقات 
  .والتوجيه إىل السنة األوىل ثانوي

  
حيتل التوجيه املدرسي مكانة مميـزة يف  
إصالح املنظومة التربوي وحيظى بعناية 
خاصة من طـرف مسـريي النظـام    
التربوي دف حتقيـق التوافـق بـني    
رغبات التالميذ ونتائجهم الدراسـية  

ــتلزمات ــة  ومس ــارات التعليمي املس
والتكوينية ملرحلة التعليم مابعد اإللزامي 
من جهة،  ومتطلبات التنمية االقتصادية 

  .واالجتماعية، من جهة أخرى
  

لذا الغرض، يهدف هذا املنشـور إىل  
حتديد الترتيبات الواجب اعتمادهـا يف  
توجيه تالميذ السنة الرابعـة متوسـط   

لزامـي  املنتقلني إىل التعليم ما بعـد اإل 
الراغبني يف االلتحاق بأحد اجلـذعني  
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املشتركني للسنة األوىل مـن التعلـيم   
  .الثانوي العام والتكنولوجي

  
  :تتناول هذه الترتيبات اجلوانب التالية 

  
  اإلعالم. 1
  

إن إعالم التالميذ و أوليائهم  باهليكلة 
اجلديدة ملرحلة التعليم ما بعد اإللزامي 

  :لى وبآليات التوجيه يساعد ع
تعريفهم باملستلزمات البيداغوجيـة  . 

  ملختلف مساراا،
  إدراك قدرام احلقيقية،. 
ممارسة اختيار موضوعي بعيد عـن  . 

التصورات االجتماعية واالعتبـارات  
  .الذاتية للتوجيه

  
يشرع يف هذا النشاط اإلعالمي خالل 
السنة الثالثة متوسط، ملـنح التلميـذ   

قائم على  إمكانية بلورة اختيار ناضج 
املعرفة و الوعي بقدراتـه بـالنظر إىل   

  .املسارات التعليمية ومستلزماا
  

لذا ، فان تنصيب خلية مرافقة التلميذ 
املدرج ضمن  مشروع املؤسسة وتفعيل 
كل العناصر اليت تساهم يف مسـاعدة  
التلميذ يف بناء مشـروعه الشخصـي   
عوامل مدعمة ومكملة ألحكام املنشور 

اص بدراسـة رغبـات   اخل  273رقم  
  .التالميذ، املذكور يف املرجع أعاله

  

  بطاقة الرغبات. 2
  

إن التعبري عن الرغبة خطـوة حامسـة   
خيطوها التلميذ يف مساره التعلمي املعد 

لذا ال بد مـن  . ملساره املهين املستقبلي
حتسيسه بأمهيتها ومحله على التعامـل  
معها مبساعدة أوليائه بكل ما تقتضـيه  

  .مسؤولية من جدية و
  

توضع البطاقة يف متناول التالميذ ومتلؤ 
من طرفهم، بالتشاور مـع أوليـائهم،   
خالل الفصل الثالث من السنة الثالثـة  

متوسط، ليشكل هـذا التعـبري األويل     
عن الرغبة أرضية ينطلق منها إرشـاد  
التلميذ و مرافقته يف بنـاء مشـروعه   

املنشور  رقـم   وفق أحكام الشخصي
  .ر أعالهاملذكو 273

  
  التحضري لعملية التوجيه.  3
  

إن إعداد مشروع اخلريطـة التربويـة   
للسنة الدراسية املوالية يستمر يف التنفيذ 
وفق الطريقة السارية املفعول، بالعمـل  
على ضوء نتـائج التوجيـه املسـبق،    
مباشرة بعد الفصل الثاين للسنة الرابعة 

  .متوسط
  

 وجتدر اإلشارة هنا إىل ضرورة إعـادة 
تنظيم املقاطعات لتنسجم مع متطلبات 
  اهليكلة  اجلديدة للتعليم الثانوي العـام 
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والتكنولوجي مبا يسـمح بتوظيـف        
ما يتوفر من هياكل استقبال و مـوارد 
تــأطري إداري وبيــداغوجي يضــمن 

للتالميذ أحسـن ظـروف متـدرس      
  .ممكنة

  
لذا جيب أن يتم التنسيق، بني مصـاحل  

ملديرية التربيةو رئـيس   التنظيم التربوي
ــام  ــانوي الع ــيم الث مؤسســة التعل
ــذ  ــتقبلة لتالمي ــوجي املس والتكنول
املتوسطات امللحقة ا  ومديري هـذه  
املتوسطات قصد ضبط عدد األفـواج  
التربوية املمكن فتحها بالثانوية املستقبلة 

  وكذا عدد األماكن البيداغوجية 
  

املمكن توفرها يف كل جذع مشـترك،  
ة فتح اجلذعني املشـتركني يف  وإجباري

كل مؤسسات التعليم الثانوي حيـث  
أصبحت مبوجب إصـالح املنظومـة   
التربوية اهليكلة اجلديدة للتعليم الثانوي 
ــداف  ــوجي واأله ــام و التكنول الع

  .املرسومة له متنح نفس التعليم
  

  :جمموعتا التوجيه 
  

تتكون جمموعتا التوجيه إىل اجلـذعني  
وىل مـن التعلـيم   املشتركني للسنة األ

الثانوي العام والتكنولوجي، من املواد 
  :التالية مرفقة مبعامالت كالتايل 

  
  اجلذع املشترك علوم وتكنولوجيا  اجلذع املشترك آداب

  املعامالت  املواد  املعامالت  املواد
 4 الرياضيات 5 اللغة العربية و آداا
 4 كنولوجياالعلوم الفيزيائية والت 4 اللغة األجنبية األوىل
 4 علوم الطبيعة واحلياة 3 اللغة األجنبية الثانية
 2 اللغة العربية و آداا 2 التاريخ و اجلغرافيا

 14  اموع 14  اموع
  

حسـاب معـدل املـواد املشــكلة    
  :موعيت التوجيه 

  
تتألف مرحلة التعليم املتوسط من ثالثة  

أطوار تشكل فيها السنتان الثانية ) 3(
لثالثة منه طور تـدعيم املكتسـبات   وا

وترسيخها ، وباعتبار السـنة الثالثـة   
  إدماجية ملكتسبات السنة الثانية منه فان 

حساب معدل كل مادة مـن املـواد   
املؤلفة موعيت التوجيه يكون باعتماد 
النتائج احملصل عليها يف املادة خـالل  

الســنتني الثالثــة والرابعــة متوســط،          
  :كاآليت 

  
معدل املادة  ) : 1ن (النقطة األوىل  -

  يف السنة الثالثة متوسط،
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معدل املـادة  ) : 2ن (النقطة الثانية  -
يف السنة  الرابعة متوسـط، بفصـوهلا   

  .الثالثة
  

  :ويتم حسابه كالتايل 
  

)) 2×2ن ) + (1ن = ((  معدل املادة
  3على 

  
أما  حساب معدل التلميـذ يف كـل   

جيـه فيـتم   جمموعة من جمموعيت التو
باعتماد املعامالت املسـندة للمـواد   
املشكلة لكل منهما كما هـو مـبني   

  .أعاله
  
  إجراء عملية التوجيه. 4
  

جيب أن ميـارس التوجيـه املدرسـي    
واملهين ضمن رؤية ذات طابع مشـويل  
للوصــول بــه إىل حتقيــق التوافــق 
 واالنسجام بني مستلزمات خمتلف شعب

ـ  وجي، التعليم الثانوي العام والتكنول
  .ونتائج التلميذ، ورغباته

  
وللتمكن من التوفيق بني هذه العناصر، 
آراء ومالحظات األساتذة و مستشار 
ــتلزمات  ــي واملس ــه املدرس التوجي
البيداغوجية للجذع املشترك املرغوب 
فيه، يشترط أن تكون العملية قد هيئ 
هلا خالل السنة الثالثة مـن التعلـيم   

ذا الفعل  املتوسط مبسامهة كل املعنيني
  .التربوي

وعليه يعتمد يف توجيه التالميذ إىل كل 
من اجلذعني املشتركني للسـنة األوىل  
من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، 
على ترتيبهم وفق رغبتهم األوىل لتلبية 
ما أمكن منها يف حـدود األمـاكن   
ــوفرة يف مؤسســة  ــة املت البيداغوجي

  .االستقبال
  

  :ا يلي وذا الشأن أذكر مب
  
ضرورة مراعاة متطلبات التحجـيم   .أ

ضـمن   2015املقترح آلفـاق سـنة   
أهداف اإلصالح واليت جيب السـعي،  

  تدرجييا، إىل بلوغها،
  
ــاليب   .ب ــاد األس ــرورة اعتم ض

ــه   ــة التوجي ــة يف عملي البيداغوجي
واالمتناع عن اللجوء إىل التوزيع اآليل 

  للتالميذ على األفواج التربوية،
 
لتوفيـق العقـالين بـني    ضرورة ا .ج

متطلبات التخطيط التربوي، إمكانيات 
االستقبال والتأطري من جهة، ورغبات 
التالميذ وإمكانيام العلمية احلقيقيـة  
بالنظر إىل متطلبات اجلذع املشـترك  

  .املعين، من جهة ثانية
  

وحىت وإن كانت جمموعتـا التوجيـه   
جمرد عنصر من العناصـر الواجـب   

ملمـح التلميـذ    توظيفها يف حتديـد 
واجلذع املشترك األكثر انسجاما معها، 
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فإا تبقى مع ذلك أداة متكـن مـن   
ممارسة توجيه تطبعه الشفافية وتسمح 

  .بإنصاف التالميذ
  

ويف هذا الصدد يطلب من السـيدات  
والسادة مديري مؤسسـات التعلـيم   
املتوسط متكني التالميذ من االطـالع  

حيث  على ترتيبهم يف جمموعيت التوجيه
تعلق القوائم املتضمنة هذا الترتيب على 
مستوى مقاطعة التوجيه، مما يسـمح  

  .بتفادي تقدمي الطعون غري املؤسسة
  
  الطعن .5
  

يقصد بالطعن حق التلميذ يف مراجعة 
  .قرار جملس القبول والتوجيه

  
إن الشفافية  اليت تطبع عملية التوجيـه  
ومتكني التالميذ واألولياء من االطالع 

الترتيب يف جممـوعيت التوجيـه    علي
املشار إليه  أعاله ، سيؤدي إىل تفادي 
إقباهلم علـى تقـدمي الطعـون غـري     

  .املؤسسة
  

وعليه فإن تقدمي الطعـن يكـون يف   
  :احلالتني التاليتني 

  
الفصل عن الدراسـة يف املرحلـة   .  

  اإللزامية،
وقوع خطـأ يف نقـل العالمـات    . 
  التقومي املستمـر، حسـاب معـدل (

القبول، حساب معدل مادة،  حساب 
يؤثر سلبا على ) معدل جمموعة توجيه

  ترتيب التلميذ يف جمموعة التوجيه،
توجيه التلميذ إىل جذع مشـترك مل  . 

حيصل يف إحدى مواد جمموعته للتوجيه 
على املعدل قد يقلـص حظوظـه يف   

 .مواصلة الدراسة بنجاح يف الفرع
  

 على رؤساء مؤسسات التعليم املتوسط
إشعار األولياء كتابيا بكل املعلومـات  
اخلاصة ذه العملية عند إرسال آخـر  

  .كشف للنقاط
  
يودع طلب الطعـن يف املتوسـطة   . 

األصلية خالل العطلة الصيفية حيـث  
ضمان املداومة، سيتوىل مدير املتوسطة 
يف بداية شهر سبتمرب دراسة الطلـب  
ومراجعة األخطاء إن كانـت مثبتـة   

كز التوجيه املدرسـي  ويوجهه إىل مر
  واملهين، مرفقا بتقرير،

جتمع كل الطلبات علـى مسـتوى   . 
مركز التوجيه املدرسي واملهين  الذي 
يتوىل تنظيمها وترتيبها وحتضري أعمال 

  :جلنة الطعن الوالئية اليت تتكون من 
  
  ،)رئيسا(مدير التربية  -
مدير مركـز التوجيـه املدرسـي     -

 واملهين،
 التعليم الثانوي،مديرين ملؤسسات  -
 مديرين ملؤسسات التعليم املتوسط، -
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  ).مالحظا(ممثل جلمعية أولياء التالميذ  -
  
تدرس كل طلبات الطعن ويفصـل  . 

فيها على مستوى هذه اللجنة يف مطلع 
 .األسبوع الثاين من شهر سبتمرب

حتدد قائمة التالميذ الـذين أعيـد   .  
توجيههم يف حمضر خاص يوقع مـن  

اللجنة ويؤشره رئيسها،  طرف أعضاء
حيتفظ بنسخة منه على مستوى مديرية 
التربية ونسخة ثانية على مستوى مركز 

 .التوجيه املدرسي املهين
  
ــلية  .  ــات األص ــق يف املؤسس تعل

واملستقبلة و يف مراكز التوجيه قـوائم  
التالميذ الذين قبلت طلبـام وحيـرر   
لكل تلميذ قرار فردي يظهر فيه مرجع 

  .اع اللجنة ورقم احلالةحمضر اجتم
 

جيب السهر على أال يتعـدى تـاريخ   
التحاق هذه الفئة من التالميذ حبجرات 
الدراسة تـاريخ االنطـالق الفعلـي    

  .للدراسة
  

أما الذين رفضت طلبام  فيشـعرهم  
رئيس اللجنة ، وعن طريق املؤسسـة 
املستقبلة للطلب، ويف مراسالت فردية، 

ـ   باب بقرارات اللجنة مع إبـراز أس
  .الرفض

  
إن قرارات جمالس التوجيه وكذا جمالس 
الطعن من القرارات اليت تلعـب دورا  
حامسا يف ترسـيخ أصـول العـدل    

لذا، و نظـرا  . واإلنصاف بني التالميذ
لألمهية اليت تكتسيها عملية التوجيـه،  
ومنه عملية الطعن، فإين أدعو مجيـع  
املعنيني، كل يف ما خيصه، إىل السـهر  

أعمـال هـذه اـالس    على أن تتم 
واللجان وفق هذه اإلجـراءات، مـع   

  .تطبيقها بكل عناية
  

  2008فيفري  16اجلزائر يف  

  عن وزير التربية وبتفويض منه

  مدير التقومي والتوجيه واالتصال

  شايب ذراع الثاين. م
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  وزارة التربية الوطنية

 
 الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية  
 املركز الوالئي للتوزيع والتوثيق التربوي  
 ..............................:والية   

  

 بطاقـة اشتـراك
  
  

 أنـا املمضي أسفله أطلب االشتراك يف النشـرة الرمسيـة للتربيـة
  :لتالية حسب املعلومات ا 20....السنة املدنية 

 

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

 : ........................................................اللقب . 
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 .......................: .................................اهلاتف . 

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