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  يةاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعب
     
  وزارة التربية الوطنية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  النشرة الرمسية

  للتربية الوطنية 
  

  
  تعيينات بعنوان وزارة التربية الوطنية ▪
  امتحانات ومسابقات  ▪
 ختفيف املناهج التعليمية ▪
 تدبري خاصة بالتربية التحضريية ▪
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  الفهـرس
  مراسيـم

يتضمن إاء مهام مديرين  2008يف أول يونيو سنة  مرسوم رئاسي مؤرخ 
  5ص  ..........................................................................................للتربية يف واليتني

، يتضمن تعيني مفتش بوزارة  2008مرسوم رئاسي مؤرخ يف أول يونيو سنة 
  5ص ....................................................التربية الوطنية 

ين للتربية تضمن تعني مديرت ،2008يف أول يونيو سنة  ةمؤرخ ةم رئاسييسامر
  5ص  .................................................................................................ت اوالياليف 

  

  
  قرارات ومقررات

 
، حيدد كيفيات توظيـف  2008مايو سنة   6قرار وزاري مشترك مؤرخ يف 

  6ص  .................................أعوان متعاقدين مكلفني مبحو األمية و دفع رواتبهم
  

، يتضمن فتح مسابقة على أساس 2008جوان  30مؤرخ يف  05قرار رقم 
رتبة أستاذ  ،الشهادة لاللتحاق بسلك األساتذة اازين يف التعليم األساسي

  12ص ..................جماز يف التعليم األساسي الطور الثالث جلميع املواد
  

، يتضمن إقـرار منـاهج   2008جوان  14ماي  24ؤرخ يف م 08قرار رقم 
  16ص ..........................................................................................................تعليمية

  
، يتضمن تعيني ممثل السيد وزيـر  2008جوان  04مؤرخ يف  15مقرر رقم 

ين للمطبوعـات  ـه الديوان الوطـس توجيـة لرئاسة جملـة الوطنيـالتربي
  17ص  .................................................................................................... املدرسية
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يتضمن إنشاء هيكل تسـيري   2008جوان  4مؤرخ يف  08/315مقرر رقم 
  18ص .م والتكوين عن بعدملوظفي الديوان الوطين للتعلي اخلدمات االجتماعي

  
تابعة قطاع التربية تعلق مبت، 2008جويلية  7يف  ةمؤرخ  322رقم  تعليمة

  19ص.......................................................................................الوالياتيف الوطنية 
  

  مناشـري
استثناء لتمدرس أبناء ب ، يتعلق2008 يلية جو 15مؤرخ يف  354منشور رقم 
  20ص  ..............................................................................................رجال األمن 

  
، يتعلق بتدريس  2008جوان  04مؤرخ يف  08.240منشور رقم  

  20ص  ..........................................املعلوماتية يف السنة الثالثة من التعليم املتوسط
  

تخفيف مناهج ب، يتعلق 2008جوان  11مؤرخ يف   0.0.3 73منشور رقم 
   23ص  ...................................................................................التعليم الثانوي العام

  
ري تنظيمية ، يتعلق بتداب2008افريل   20مؤرخ يف   32/2.3.0منشور رقم  

  27ص ................................. .وتربوية خاصة بالتربية التحضريية
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مجادى  26مرسوم رئاسي مؤرخ يف 
املوافق أول  1429األوىل عام 
مهام يتضمن إاء  2008يونيو سنة 

  .مديرين للتربية يف واليتني
  

مبوجب مرسوم رئاسي مؤرخ يف 
 1429مجادى األوىل عام  26

  تنهى  2008املوافق أول يونيو سنة 
مهام السيدين اآليت امسامها بصفتهما 
مديرين للتربية يف الواليتني، 

  : لتكليفهما بوظيفتني أخريني
  دحدوح يعقويب، يف والية النعامة،

  .والية غردايةجنادي مسقم، يف 
  

مجادى  26مرسوم رئاسي مؤرخ يف 
املوافق أول  1429األوىل عام 
تعيني يتضمن  2008يونيو سنة 

  .مفتش بوزارة التربية الوطنية
  

مبوجب مرسوم رئاسي مؤرخ يف 
 1429مجادى األوىل عام  26

  يعني 2008املوافق أول يونيو سنة 
السيد عبد الرمحن مطاطلة، مفتشا 

  .ة الوطنيةبوزارة التربي
  
 26يف  ةمؤرخ يم رئاسيةسامر

املوافق  1429مجادى األوىل عام 

تضمن ،ت 2008أول يونيو سنة 
  .تعيني مديرين للتربية يف الواليات

  
مبوجب مرسوم رئاسي مؤرخ يف 

 1429مجادى األوىل عام  26
يعني  2008املوافق أول يونيو سنة 

السادة اآلتية أمساؤهم مديرين 
  : يات اآلتيةللتربية يف الوال

 جنادي مسقم، يف والية تلمسان،
 حسونة دريس، يف والية النعامة،

 دحدوح يعقويب، يف والية غرداية، 
  

مبوجب مرسوم رئاسي مؤرخ يف 
 1429مجادى األوىل عام  26

يعني  2008املوافق أول يونيو سنة 
السادة اآلتية أمساؤهم مديرين 

  : للتربية يف الواليات اآلتية
 مزيان، يف والية أم البواقي،عبد اهللا 

 كمال زيد، يف والية تبسة، 
 أمحد لعالوي، يف والية تيارت، 

نور الدين خالدي، يف والية تيزي 
 .وزو
  

مبوجب مرسوم رئاسي مؤرخ يف 
 1429مجادى األوىل عام  26

يعني  2008املوافق أول يونيو سنة 
السيد احلبيب عبد العايل، مديرا 

  .رللتربية يف والية أدرا
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مرسوم رئاسي مؤرخ املوافق أول 

  عنيتيتضمن  ،2008يونيو سنة 
  .مديرا للتربية لوالية بشار 

مرسوم رئاسي مؤرخ يف  مبوجب 
يعني السيد   ، 2008أول يونيو سنة 

والية يف شيخ ميمن مديرا للتربية ال
  . بشار

  
  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
  

  وزارة التربية الوطنية
قرار وزاري مشترك مؤرخ يف 

 1429أول مجادي األوىل عام 
، حيدد 2008مايو سنة   6 املوافق

كيفيات توظيف أعوان متعاقدين 
األمية و دفع  مكلفني مبحو

  .رواتبهم
  

  إن األمني العام للحكومة،
  و وزير املالية،

  و وزير التربية الوطنية، 
املرسوم الرئاسي رقم  مبقتضى
مجادي  18املؤرخ يف  173.07

يونيو  4املوافق  1428األوىل عام 
و املتضمن تعيني أعضاء  2007سنة 

  .احلكومة

املرسوم الرئاسي رقم  ومبقتضى
رمضان عام  17يف  املؤرخ 304.07
سبتمرب سنة  29 املوافق 1428
الذي حيدد الشبكة  2007

االستداللية ملرتبات املوظفني و نظام 
  .رواتبهم

  
املرسوم الرئاسي رقم  ومبقتضى
رمضان عام  17املؤرخ يف  308.07
سبتمرب سنة  29املوافق  1428
الذي حيدد كيفيات توظيف  2007

األعوان املتعاقدين وحقوقهم 
بام والعناصر املشكلة وواج

لرواتبهم والقواعد املتعلقة بتسيريهم 
  .وكذا النظام التأدييب املطبق عليهم

  
املرسوم التنفيذي رقم  ومبقتضى
القعدة عام  29املؤرخ يف  126.95
أبريل سنة  29املوافق  1415
، يعدل و يتمم املرسوم رقم 1995
يونيو سنة  2املؤرخ يف  145.66
حرير بعض واملتعلق بت 1966

القرارات ذات الطابع التنظيمي أو 
الفردي اليت م وضعية املوظفني 

  .ونشرها، املعدل
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املرسوم التنفيذي رقم  ومبقتضى
ذي احلجة  20املؤرخ يف  143.95

مايو سنة  20املوافق  1415عام 
واملتضمن حتويل املركز  1995

ديوان و طين  إىلالوطين حملو األمية 
الكبار، املعدل  حملواألمية و تعليم

  واملتمم، 

م ـاملرسوم التنفيذي رق ضىتقومب
صفر عام  19املؤرخ يف  70 – 08

  فرباير سنة  26املوافق  1429
يوظف املكلفون مبحو  :2املادة 

األمية من بني املترشحني الذين 
يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي 

  .على األقل
واملتضمن تأسيس منحة  2008

جزافية تعويضية لفائدة بعض 
املوظفني و األعوان العموميني 
التابعني للمؤسسات و اإلدارات 

  .العمومية
املرسوم الرئاسي املؤرخ  و مبقتضى

املوافق  1423ربيع الثاين عام  7يف 
و املتضمن  2002يونيو سنة  18

 .تعيني األمني لعام للحكومة
  

  :أيتييقررون ما 
يف إطار اإلستراتيجية :  املادة األوىل

الوطنية حملو األمية و تطبيقا ألحكام 
من املرسوم الرئاسي رقم  11املادة 

رمضان عام  17املؤرخ يف  308.07
سبتمرب سنة  29املوافق  1428
و املذكور أعاله، يهدف  2007

حتديد كيفيات  إىلهذا القرار 
توظيف أعوان متعاقدين مكلفني 

  ية و دفع رواتبهم الذين مبحو األم

يدعون يف صلب النص املكلفون 
  األميةمبحو 
يوظف املكلفون مبحو  :3املادة

األمية عن طريق عقد حمدد املدة 
  .ملمارسة نشاطهم بالتوقيت الكامل

كما ميكنهم ممارسة نشاطهم 
  .بالتوقيت اجلزئي

  
خيضع توظيف املكلفني  :4املادة

دى مبحو األمية إىل إجراء اإلعالن ل
 مديريات التربية بالوالية و وكاالت

التشغيل و الديوان الوطين حملو 
  األمية و تعليم الكبار

  
يربم العقد وفق النموذج  :5املادة

املرفق ذا القرار، ملدة سنة 
قابلة للتجديد بصفة ) 1(واحدة

ضمنية ويف حدود أجل اجناز 
  .العملية

  
يوافق النشاط بالتوقيت  :6 املادة

ا ساعيا أسبوعيا قدره الكامل حجم
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ساعة أي مائة ) 24(أربع و عشرون
  .ساعات يف الشهر) 104(و أربع 
ن مبحو عندما يؤدي املكلفو: 7املادة

األمية حجما ساعيا شهريا أقل من 
ساعات ) 104( مائة أربع 

يستفيدون من راتب حيتسب 
بالتناسب مع ساعات العمل 

  .املنجزة
  

 21تطبيقا ألحكام املادة  :8املادة 
 308.07من املرسوم الرئاسي رقم 

 1428رمضان عام  17املؤرخ يف 
و  2007سبتمرب سنة  29املوافق 

املذكور أعاله، خيضع املكلفون 
مبحو األمية إىل فترة جتريبية مدا 

  ).2(شهران 
يتم تثبيت املكلفني مبحو األمية يف 
مناصبهم إذا كانت فترة تربصهم 

  .جمدية
عقودهم  و يف حالة العكس، تفسخ

  .دون إشعار أو تعويض
  

يستفيد املكلفون مبحو  :9 املادة
األمية املوظفون بالتوقيت الكامل 
من راتب شهري يشتمل على ما 

  :يأيت
الراتب األساسي املوافق للصنف . 
من  348الرقم االستداليل  7

الشبكة االستداللية للمرتبات 

من  2املنصوص عليها يف املادة 
 304.07م املرسوم الرئاسي رق

 2007سبتمرب سنة  29املوافق 
  .واملذكور أعاله

تعويض اخلربة املهنية املنصوص عليه 
من املرسوم الرئاسي  24يف املادة 

رمضان  17املؤرخ يف  308.07رقم 
سبتمرب سنة  29املوافق  1428عام 
  .و املذكور أعاله 2007
املنحة اجلزافية التعويضية . 

تنفيذي املنصوص عليها يف املرسوم ال
صفر عام  19املؤرخ يف  70.08رقم 
 2008فرباير سنة  26املوفق  1429

وملذكور أعاله، و املقدر بألفني 
يف ) دج2.500( ومخسمائة دينار 

  .الشهر
املنح ذات الطابع العائلي، عند . 

  .االقتضاء
  

يتقاضى املكلفون مبحو  :10املادة
على أساس فترات األمية رواتبهم 

رات التكوين تالعمل الفعلي و ف
وكذا الفترات األخرى املنصوص 

من  52و48و46عليها يف املواد 
 308.07املرسوم الرئاسي رقم 

 1428رمضان عام  17املؤرخ يف 
و  2007سبتمرب سنة  29املوافق 

  .املذكور أعاله
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حتدد املناصب املالية : 11املادة
للمكلفني مبحو األمية، بعنوان سنة 

) 8000(، بثمانية أالف 2008
تفتح املناصب املالية . منصب مايل

بعنوان ميزانية التسيري للديوان 
  .الوطين حملو األمية و تعليم الكبار

  
تبلغ وجوبا نسخة من  :12املادة

عقود العمل إىل مصاحل املديرية 
العامة للوظيفة العمومية وفق التنظيم 

  .املعمول به
  

ينشر هذا القرار يف : 13املادة 
لجمهورية اجلزائرية اجلريدة الرمسية ل

  .الدميقراطية الشعبية
   2008ماي  06حرر باجلزائر يف 

  كرمي جودي    وزير املالية 
  بو بكر بن بوزيد  وزير التربية الوطنية 

  للحكومة وبتفويض منه عن األمني العام 
  املدير العام للوظيفة العمومية

  مجال خرشي   
  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية 
  ةالشعبي

  وزارة التربية الوطنية
الديوان الوطين حملو األمية و تعليم 

  الكبار
 اإلبراهيمي ريطريق البش 37العنوان 

  .اجلزائر –األبيار  251ب .ص –

عقد حمدد املدة يتعلق بتوظيف 
  عنوان متعاقد مكلف مبحو األمية

  : بني 
مدير الديوان الوطين حملو األمية 

  وتعليم الكبار
  ........اآلنسة) ة(املمثل يف السيد 

........................ )ة(مدير
ذكر اسم و لقب وصفة املمثل 

  من جهة ،       )املؤهل
  ........... اآلنسة) ة(السيد و

  :..........يف ) ة(املولود 
  :..........يف ) ة(الساكن 

  من جهة أخرى
  :وقد مت االتفاق على ما يأيت

  
زاري تطبيقا للقرار الو: املادة األوىل

املشترك املؤرخ يف أول مجادي 
مايو  6املوافق  1429األوىل عام 

الذي حيدد كيفيات  2008سنة 
متعاقدين مكلفني  توظيف أعوان

 مبحو األمية ودفع رواتبهم، يوظف 
:........... ، اآلنسة )ة(السيدة

بصفة عون متعاقد لشغل منصب 
  .مكلف مبحو األمية

  
دة العمل هذا مل يربم عقد :2املادة

قابلة للتجديد بصفة ) 1(سنة واحدة
   .  ضمنية،يف حدود اجل اجناز العملية
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يوظف املكلف مبحو  :3 املادة
و . األمية للعمل بالتوقيت الكامل

ذه الصفة يضمن حجما ساعيا 
أسبوعيا يقدر بأربع و عشرين 

ساعة ، أي مائة و أربع ) 24(
  .ساعات يف الشهر) 104(

قيت كما ميكنه أن يعمل بالتو
اجلزئي عندما يضمن حجما ساعيا 

) 104(شهريا أقل من مائة و أربع 
ساعات يف الشهر، ويف هذه احلالة، 
فإنه يستفيد من راتب حيتسب 
بالتناسب مع ساعات العمل 

  .املنجزة
يستفيد املكلف  مبحو  :4 املادة

األمية ، املوظف بالتوقيت الكامل 
من راتب شهري يشتمل على ما 

  :يأيت
 ب األساسي املوافق للصنفالرات ▪
من  348الرقم االستداليل  7

الشبكة االستداللية للمرتبات 
من  2املنصوص عليها يف املادة 
 304.07املرسوم الرئاسي رقم 

 1428رمضان عام  17املؤرخ يف 
الذي  2007سبتمرب سنة  29املوافق 

حيدد الشبكة االستداللية ملرتبات 
  .املوظفني و نظام دفع رواتبهم

تعويض اخلربة املهنية املنصوص  ▪
من املرسوم  24عليه يف املادة 

املؤرخ يف  308.07الرئاسي رقم 
املوافق  1428رمضان عام  17
الذي حيدد  2007سنة  سبتمرب29

كيفيات توظيف األعوان املتعاقدين 
و حقوقهم وواجبام و العناصر 
املشكلة لرواتبهم و القواعد املتعلقة 

نظام التأدييب بتسيريهم و كذا ال
  املطبق عليهم 

املنحة اجلزافية التعويضية  ▪
املنصوص عليها يف املرسوم التنفيذي 

صفر عام  19املؤرخ يف  70.08رقم 
فرباير سنة  26املوافق  1429
املتضمن تأسيس منحة  و2008

جزافية تعويضية لفائدة بعض 
املوظفني و األعوان العموميني 
 التابعني للمؤسسات و اإلدارات
العمومية، املقدرة مببلغ ألفني و 

  .شهريا) دج2500(مخسمائة دينار 
املنح ذات الطابع العائلي، عند  ▪

  .االقتضاء
  

يتقاضي املكلفون مبحو : 5 املادة
األمية رواتبهم على أساس فترات 
العمل الفعلي و فترات التكوين 
وكذا الفترات األخرى املنصوص 

من  52و48و46عليها يف املواد 
 308.07سوم الرئاسي رقم املر

 1428رمضان عام  17املؤرخ يف 
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 2007سبتمرب سنة  29املوافق 
  .واملذكور أعاله
  :.....اآلنسة ) ة(يستفيد السيد 

من عطلة غري مدفوعة األجر عن 
الفترات األخرى غري املذكورة يف 

  .الفقرة أعاله
) ة(خيضع السيد : 6 املادة

 إىل أحكام املرسوم .........اآلنسة
املؤرخ يف  308.07الرئاسي رقم 

 29املوافق  1428رمضان عام  17
و املذكور  2007سبتمرب سنة 

  .أعاله
زيادة على الواجبات : 7املادة 

املنصوص عليها يف املرسوم الرئاسي 
رمضان  17املؤرخ يف  308.07رقم 
سبتمرب سنة  29املوافق  1428عام 
و املذكور أعاله، يتعني على  2007
  .اآلنسة) ة(السيد 
ملشاركة يف دورات التكوين ا ▪

وحتسني املستوى و جتديد 
املعلومات اليت ينظمها الديوان 
الوطين حملو األمية و تعليم الكبار 

  .لفائدة املكلفني مبحو األمية
التقيد الصارم بالتنظيم  ▪

البيداغوجي الذي حيدده الديوان 
  .الوطين حملو األمية و تعليم الكبار

  
  

ربامج اليت اعتمدا وزارة تطبيق ال ▪
  .التربية الوطنية

استعمال الكتب املدرسية اليت  ▪
صادقت عليها وزارة التربية 

  .الوطنية
اخلضوع للرقابة البيداغوجية اليت  ▪

ميارسها املوظفون املؤهلون يف 
  .وزارة التربية الوطنية

  
يترتب عن اإلخالل  :8املادة 

بااللتزامات الواردة يف هذا العقد 
طبيق األحكام املتعلقة بالنظام ت

التأدييب املنصوص عليه يف املرسوم 
املؤرخ يف  308.07الرئاسي رقم 

 29املوافق  1428رمضان عام  17
  .وملذكور أعاله 2007سبتمرب سنة 

  
يسري مفعول هذا العقد : 9املادة 

  ......................ابتداء من 
  اسم ولقب  

   دالعون املتعاق 
يوان الوطين حملو األمية عن مدير الد

  و تعليم الكبار
  )االسم و اللقب و الصفة (

  ........يف...........حرر ب 
  قرئ وصودق عليه
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

 
جوان  30مؤرخ يف  05قرار رقم 
يتضمن فتح مسابقة على  ،2008

أساس الشهادة لاللتحاق بسلك 
األساتذة اازين يف التعليم 

رتبة أستاذ جماز يف  ،األساسي
سي الطور الثالث التعليم األسا
  جلميع املواد

  
  إن وزير التربية الوطنية،

املؤرخ  03.06األمر رقم  مبقتضى
، و املتضمن 2006 ليووي 15يف 

القانون األساسي العام للوظيفة 
  العمومية،

 05.91القانون رقم  مبقتضىو
، املتضمن 1991يناير  16املؤرخ يف 

تعميم استعمال اللغة العربية املعدل 
  و املتمم،

 145.66املرسوم رقم  مبقتضىو
، املتعلق 1966جوان  02املؤرخ يف 

بتحرير و نشر بعض القرارات ذات 
الطابع التنظيمي أو الفردي اليت م 

  .وضعية املوظفني، املعدل و املتمم
 59.85املرسوم رقم  مبقتضىو

 1985مارس  23املؤرخ يف 
واملتضمن القانون األساسي 

النموذجي لعمال املؤسسات 
  واإلدارات العمومية،

املرسوم التنفيذي رقم  مبقتضىو
، 1990فرباير  06املؤرخ يف  49.90

املتضمن القانون األساسي اخلاص 
بعمال قطاع التربية املعدل و املتمم 

 401.94باملرسوم التنفيذي رقم 
  .1994نوفمرب  19املؤرخ يف 

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 
 1990مارس  27املؤرخ يف  99.90

و املتعلق بسلطة التعيني و التسيري 
اإلداري بالنسبة للموظفني و أعوان 

املركزية، و الواليات  اإلدارات
والبلديات و كذا املؤسسات 
العمومية ذات الطابع اإلداري 

  .التابعة هلا
املرسوم التنفيذي رقم  مبقتضىو

 1994مارس  07املؤرخ يف  61.94
نون القا من36املتضمن تطبيق املادة 

سبتمرب  14املؤرخ يف  16.91رقم 
  .املتعلق بااهد و الشهيد 1991

املرسوم التنفيذي رقم  مبقتضىو
 1995ماي  13املؤرخ يف  132.95

املتعلق بإنشاء النشرات الرمسية 
  .للمؤسسات و اإلدارات العمومية

املرسوم التنفيذي رقم  مبقتضىو
سبتمرب  30املؤرخ يف  293.95
يفيات تنظيم املتعلق بك 1995
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املسابقات واالمتحانات 
 والختبارات املهنية يف املؤسسات

اإلدارات العمومية، املعدل و
  واملتمم،

 303القرار الوزاري رقم  مبقتضىو
يلغي و  2006أوت  07املؤرخ يف 

 1537يعوض القرار الوزاري رقم 
، 2000سبتمرب  27املؤرخ يف 

املتضمن قائمة شهادات الليسانس 
العايل و الشهادات العليا  يف التعليم

لتوظيف األساتذة اازين يف التعليم 
األساسي عن طريق املسابقة على 

  .أساس الشهادة
عليمة الوزارية املشتركة تال مبقتضىو

أكتوبر  10 املؤرخة يف 08رقم 
املتعلقة بكيفيات تنظيم  2004

وإجراء املسابقات واالمتحانات 
واالختبارات املهنية املعدلة 

  .تممةوامل
املؤرخ  14على املنشور رقم  بناء
احملدد ملعاير  2006أفريل  29يف 

الفصل بني املترشحني يف املسابقات 
على أساس الشهادة و املسابقات 
على أساس االختبارات 

  .واالختبارات املهنية
  :يقرر ما يلي
حيدد هذا القرار : املادة األوىل

كيفيات فتح مسابقة على أساس 

حاق بسلك األساتذة الشهادة لاللت
عليم األساسي، رتبة تاازين يف ال

أستاذ جماز يف التعليم األساسي 
  الطور الثالث جلميع املواد،

  
حيدد عدد املناصب   :2املادة 

 14473: املطلوب شغلها بـ
ري يمنصب مايل، طبقا ملخططات تس

د البشرية ملديريات التربية راملوا
 ووفقا للمواد 2008للسنة املالية 

املرفق  01احملددة يف امللحق رقم 
  .ذا القرار

  
ملسابقة على أساس تفتح ا :3املادة

بسلك األساتذة  الشهادة لاللتحاق
اازين يف التعليم األساسي رتبة 

جماز يف التعليم األساسي  اذتأس
الطور الثالث جلميع املواد 
للمترشحني احلائزين على شهادة 

و الليسانس يف التعليم العايل أ
شهادة الدراسات العليا أو شهادة 
معترف مبعادلتها وفقا لقائمة 
االختصاصات احملددة يف امللحق 

  .املرفق ذا القرار 02رقم 
  

فضال على الشهادات أو  :04املادة 
املؤهالت املنصوص عليها يف املادة 
الثالثة املذكورة أعاله حتدد مقاييس 
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انتقاء املترشحني حسب درجة 
  :لتايلاالستحقاق كا

 املتر شحمالئمة مؤهالت  ▪
ملتطلبات السلك أو الرتبة 

  .املقصودة
ل تكوين مكمل للشهادة ك ▪

  .املطلوبة يف نفس التخصص
األشغال و الدراسات املنجزة من  ▪

  .طرف املترشح يف ختصصه
املهنية املكتسبة من طرف  ةاخلرب ▪

  .املترشح
  بلة من جلنة االختبار،انتائج املق ▪

اوي املترشحني تلجأ يف حالة تس
  :التالية املقاييس إىلاللجنة 
  تقدير الشهادة ▪
  أقدمية الشهادة ▪
  املترشح األكرب سنا،  ▪
  

حيدد تاريخ اختتام  :05املادة 
التسجيالت للمسابقة على أساس 

يوما ابتداء من  20الشهادة بـ 
  تاريخ إشهار املسابقة،

  
يودع ملف الترشح  :06املادة 

ات الرتبة شخصيا لدى مديري
وينبغي أن يشتمل على الوثائق 

  :التالية 
طلب خطي للمشاركة يف  ▪

  .املسابقة

نسخة مصادق عليها من الشهادة  ▪
  .املطلوبة يف االختصاص

نسخة من شهادة إثبات الوضعية  ▪
إعفاء أو ( اجتاه اخلدمة الوطنية 

  ) األداء أو التأجيل
عند االقتضاء شهادات عمل  ▪

  .نيةتثبت اخلربة امله
صحيفة (شهادة السوابق العدلية  ▪

  )03رقم
  .شهادة اجلنسية اجلزائرية ▪
طب عام ( الشهادات الطبية  ▪

  )أمراض صدرية
  .صورتان مشسيتان ▪
ظرفان بريديان عليهما عنوان  ▪

  املترشح
عند االقتضاء نسخة من شهادة  ▪

تثبت صفة العضوية يف صفوف 
جيش التحرير الوطين أو املنظمة 

جلبهة التحرير الوطين أو  املدنية
  .أرملة أو ابن شهيد

  شهادة اإلقامة ▪
نسخة مصادق عليها من كشف  ▪

النقاط للسنة األخرية من الدراسة 
  أو التكوين، 

  
حتدد قائمة املترشحني  :7املادة 

املقبولني للمشاركة يف املسابقة على 
  :أساس الشهادات جلنة تتشكل من
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ممثل عن السلطة التابعة هلا  ▪
  .صالحيات التعيني

ممثل عن اللجنة املتساوية األعضاء  ▪
املختصة إزاء السلك أو الرتبة 

  املعنية،
  

جتتمع اللجنة املذكورة  :08املادة 
جويلية  23أعاله يوم  07يف املادة 
2008  

  
ترسل حماضر اللجان :  09املادة 

الوظيفة  متفشياتالتقنية إىل مصاحل 
ية جويل 24العمومية للواليات يوم 

2008،  
  

يسلم  للمترشحني  :10املادة 
املقبولني عند إيداعهم مللفات 
الترشح، استدعاء يتضمن تاريخ و 

  مكان إجراء املسابقة
  

يسلم للمترشحني  :11املادة 
املرفوضة ملفام عند إيداعهم 
مللفات الترشح رسالة رفض تتضمن 
سبب الرفض وتاريخ و مكان 

  .اجتماع جلنة الطعن
  

جتتمع جلنة الطعن يوم  :12املادة 
  ،2008جويلية  27

ة يوم ـرى املسابقـجت :13املادة 
  ،2008جويلية  29

حتدد قائمة املترشحني  :14املادة 
الناجحني يف املسابقة على أساس 
الشهادة حسب درجة االستحقاق 

  :جلنة تتشكل من 
السلطة اليت هلا صالحيات التعيني  ▪

ل أو السلطة الوصية أو ممثلها املؤه
  ، )رئيسا ( قانونا 

ممثل عن السلطة املكلفة بالوظيفة . 
  ،)عضوا( العمومية 

ممثل عن اللجنة املتساوية األعضاء  ▪
املختصة إزاء السلك أو الرتبة املعنية 

  )عضوا(
  

ال ميكن أن تقوم اللجنة  : 15املادة 
أعاله  14املذكورة يف املادة 

بالتداول يف النتائج النهائية للمسابقة 
ى أساس الشهادة، إال بعد عل

املصادقة على املخطط السنوي 
لتسيري املوارد البشرية ملديريات 

  ، 2008التربية املعنية بعنوان سنة  
  

 رشحونتامليعني  :16املادة 
الناجحون يف املسابقة على أساس 
الشهادة بصفة متربصني و يعينون 

  .حسب احتياجات املصلحة
  

 كل مترشح مل يلتحق :17املادة 
باملنصب الذي استفاد منه، يف أجل 
شهر، ابتداء من تاريخ تبلغيه بقرار 
التعيني يفقد املنصب الذي استفاد 

  منه، 



16 
 

يسرى مفعول هذا القرار  :18املادة 
ابتداء من تاريخ التوقيع عليه و 
ينشر يف النشرة الرمسية لوزارة 

  .التربية الوطنية
  2008 جوان 30: حرر باجلزائر يف  
  
  العام لوزارة التربية الوطنية األمني 

  خالدي. ب
  
  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية
  

ماي  24مؤرخ يف  08قرار رقم 
، يتضمن إقرار مناهج 2008
  .تعليمية

 
  إن وزير التربية الوطنية،

املرسوم الرئاسي رقم  مبقتضى
مجادي  18املؤرخ يف  173.07

يونيو  04املوافق  1428األوىل عام 
واملتضمن تعيني أعضاء  2007

 احلكومة،
 265.94املرسوم رقم  ومبقتضى

ربيع األول عام  29املؤرخ يف 
 سنة سبتمرب 06املوافق  1415
، الذي حيدد صالحيات 1994

 زير التربية الوطنية،و

القرار الوزاري املؤرخ يف  ومبقتضى
، املتضمن إنشاء 2002نوفمرب  11

اللجنة الوطنية للمناهج وتنظيمها 
 وسريها،

  
بعد االطالع على حمضر املصادقة 

 08/م.و.ل/083على الربامج رقم 
 .2008ماي  10املؤرخ يف 

  
 يقرر

إن املنهاجني : املادة األوىل 
ذكورين فيما يلي، التعليميني امل
قت عليهما اللجنة والذين صاد

، قد مت إقرار مها، الوطنية للمناهج
ويشرع يف تطبيقهما بداية من 

 .2009/  2008املوسم الدراسي 
  
منهاج اللغة الفرنسية للسنة الثالثة . 

  من التعليم االبتدائي،
منهاج اللغة الفرنسية للسنة . 

  الرابعة من التعليم االبتدائي،
 
إن املنهاجني التعليميني :  02ادة امل

املذكورين يف املادة األوىل أعاله، 
واملرافقني هلذا القرار، يلغيان 
ويعوضان املناجني املماثلني اجلاري 

 .ما العمل
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ستحدد كيفيات تطبيق :  03املادة 
املنهاجني التعليميني املذكورين يف 
املادة األوىل أعاله عن طريق 

  .منشور
يكلف مسؤولو اإلدارة :  04املادة 

املركزية لوزارة التربية الوطنية، 
ومديرو التربية بالواليات، كل فيما 
يعنيه، بتطبيق هذا القرار الذي 
سينشر يف النشرة الرمسية لوزارة 

  .التربية الوطنية
  2008ماي  24اجلزائر يف  

  وزير التربية الوطنية
 وزيدبكر بن ببو 

  
  اجلزائرية الدميقراطية الشعبية اجلمهورية

  وزارة التربية الوطنية
  

جوان  04مؤرخ يف  15مقرر رقم 
، يتضمن تعيني ممثل السيد 2008

وزير التربية الوطنية لرئاسة جملس 
توجيه الديوان الوطين للمطبوعات 

  ملدرسيةا
 

 إن وزير التربية الوطنية،
املرسوم التنفيذي رقم مبقتضى 
مجادي  04املؤرخ يف  11.90
املوافق لـ أول  1410 عام الثانية

واملتضمن إنشاء  1990يناير سنة 
الديوان الوطين للمطبوعات 

 منه، 7ما املادة ياملدرسية، ال س

املرسوم التنفيذي رقم  ومبقتضى
بيع األول ر 29املؤرخ يف  265.94

سبتمرب سنة  06املوافق  1415عام 
، الذي حيدد صالحيات 1994

  وزير التربية الوطنية،
 

املرسوم الرئاسي رقم  ومبقتضى
ربيع األول  06املؤرخ يف  138.04

أفريل سنة  26املوافق  1425عام 
، الذي يتضمن تعيني أعضاء 2004

  .احلكومة
  

  يقرر
عة تطبيقا للمادة الساب: املادة األوىل 

 11.90من املرسوم التنفيذي رقم 
مجادي الثانية عام  04املؤرخ يف 

املوافق ألول يناير سنة  1410
كر مسري ب، يعني السيد بو1990

ممثال لوزير التربية الوطنية لرئاسة 
جملس توجيه الديوان الوطين 

 .للمطبوعات املدرسية
 07يلغي املقرر رقم :  02املادة 

  .2005مارس  05املؤرخ يف 
ينشر هذا القرار يف :  03املادة 

النشرة الرمسية لوزارة التربية 
  .الوطنية

  
  2008جوان  04اجلزائر يف 

  وزير التربية الوطنية   
  وزيدبكر بن ببو     
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

الديون الوطين للتعليم والتكوين عن 
  بعد

 04مؤرخ يف  315/08مقرر رقم 
، يتضمن إنشاء 2008جوان 

 هيكل تسيري اخلدمات االجتماعية
ملوظفي الديوان الوطين للتعليم 

 .والتكوين عن بعد
  

إن مدير الديوان الوطين للتعليم 
 والتكوين عن بعد،

  
املؤرخ  03.06مبقتضى األمر رقم 

، املتضمن 2006جوبلية  15يف 
القانون األساسي العام للوظيفة 

  ،العمومية
 

املرسوم التنفيذي رقم  ومبقتضى
سبتمرب  24املؤرخ يف  288.01
، املتضمن تعديل القانون 2001

األساسي للمركز الوطين للتعليم 
املعمم و املتمم باملراسلة عن طريق 

  اإلذاعة ولتلفزيون،
 

القرار الوزاري املشترك  ومبقتضى
، 2002ماي  08املؤرخ يف 

 املتضمن التنظيم الداخلي للديوان
  الوطين للتعليم والتكوين عن بعد،

 303.82ومبقتضى املرسوم رقم 
، 1982سبتمرب  11املؤرخ يف 

  املتعلق بتسيري اخلدمات االجتماعية، 
 

املؤرخ  317.08رقم  نظرا للمقرر
، املتضمن 2008جوان  04يف 

تعيني أعضاء جلنة اخلدمات 
االجتماعية ملوظفي الديوان الوطين 

  بعد، للتعليم و التكوين عن
 

 يقرر
ينشأ هيكل تسيري  : املادة األوىل

خمتص بالديوان الوطين للتعليم 
  .والتكوين عن بعد

  
يكلف هيكل التسيري :  02املادة 

املختص بتسيري كل املوارد 
املخصصة للخدمات االجتماعية 
التابعة للديوان الوطين للتعليم  

 .والتكوين عن بعد
  

يضع الديوان الوطين :  03املادة 
تعليم والتكوين عن بعد حتت  لل

تصرف هيكل التسيري املختص كل 
املوارد املخصصة للخدمات 

 . االجتماعية التابعة للديوان
  

يكلف السيد األمني :  04املادة 
  . العام للديوان بتنفيذ هذا املقرر
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ينشر هذا املقرر يف :  05املادة 
  .النشرة الرمسية للتربية الوطنية

   2008 جوان 04اجلزائر يفٍ 
الديون مدير  عن الوزير وبتفويض منه

  الوطين للتعليم والتكوين عن بعد
  اليليحاج ج       

  
  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

  زارة التربية الوطنيةو
  األمني العام

  ع.ا/و ت و/322رقم 
  السيدات و السادةإىل 

  رئيس الديوان 
  املفتش العام

  املكلفني بالدراسات و التلخيص
  املديرين املركزين

  املركزيني نياملفتش
  لفرعينياملديرين ا

  
متابعة قطاع التربية : املوضوع 

  .الوطنية بالواليات
إن املخطط الذي وضع ملتابعة 
امتحان شهادة البكالوريا عن قرب 
من طرف إطارات اإلدارة املركزية، 
أفرز نتائج جد مرضية من حيث 
املتابعة امليدانية هلذا احلدث اهلام 
وكان له صدى جد اجيايب يف 

  .امليدان

ذلك تقرر، وحتت و بناء على 
إشراف السيد األمني العام، تعيني 
ممثلني دائمني من اإلدارة املركزية 
بالواليات، يكلف كل واحد منهم 
مبتابعة كل ما يتعلق بقطاع التربية 
يف الوالية اليت يعني فيها من أجل 
التنسيق مع مدير التربية و متابعة 
مجيع العمليات اخلاصة بالوالية معه 

املركزية للوزارة،  باسم اإلدارة
ويقدم تقارير فصلية للسيد األمني 
العام، مع نسخة إىل السيد املفتش 
العام، عن وضعية الوالية، وقد 
تربمج دراسة وضعيات الواليات 

، لتنسيقياعلى مستوى الس 
  تتكفل بتقدميها اإلطارات املعنية

وستجدون، رفقة هذا اإلرسال، 
جدول توزيع اإلطارات املعنية 

  .لوالياتبا
  2008جويلية  06اجلزائر يف، 

   األمني العام لوزارة التربية
  وبكر خالديب     
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  األمانة العامة
  2008/  354:الرقم 

  األمني العام
  إىل 

  السيدات والسادة
  مديري التربية بالواليات 
  

  لتمدرس أبناء  اءاستثن: املوضوع
  .رجال األمن            

  
تذكريا مبحتوى املذكرة رقم 

 أوت 06املؤرخة يف  96/د.ر/547
، واملتعلقة بتمدرس أبناء 1996

يشرفين أن  رجال األمن الوطين،
أطلب منكم احلرص شخصيا على 
تطبيق ما تتضمنه هذه املذكرة 
،وتسهيل معاجلة قضايا متدرس أبناء 

طار القوانني هذا السلك يف إ
السارية املفعول، وقد تكون 

 تسجيل التالميذ حمصورة أساسا يف
و القريبة من  يف املؤسسات اآلمنة

  .سكن الويل
كما أطلب منكم النظر يف إمكانية 
تسجيل أبنائهم املولودين يف سنة 

،وهذا  التحضرييةباألقسام  2003
 حسب ما يسمح به التنظيم ،وكذا

سبة للتالميذ إعادة السنة بالنتسهيل 
املتمدرسيني بأقسام السنة الرابعة 

مامل يتجاوزوا  )4AM(متوسط 
السن القانوين للتمدرس ،وبأقسام 

نظرا إىل  )3AS(السنة الثالثة ثانوي 
يتمدرسون  اليت االستثنائيةالظروف 

  .فيها
  2008جويلية  15اجلزائر يف 

   األمني العام لوزارة التربية 
  وبكر خالديب     

  
  هورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبيةاجلم

  وزارة التربية الوطنية
  األمانة العامة

  2008/  240: الرقم 
  

  األمني العام
  إىل 

  السيدات والسادة مديري التربية 
السيدات والسادة مفتشي التربية 

  والتكوين
السيدات والسادة مفتشي التربية 

  والتعليم األساسي الطور الثالث
مديري املدارس  السيدات والسادة

  اإلكمالية
  

تدريس املعلوماتية يف : املوضوع 
  .السنة الثالثة من التعليم املتوسط
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 06.184املنشور رقم :  املرجع

واملتعلق  2006جوان  13املؤرخ يف 
بإدراج تدريس املعلوماتية يف مرحلة 

  التعليم املتوسط
  

أصبحت تقنية التعامل مع 
االتصاالت واملعلومات مرتكزة 

استعمال احلاسوب و متواجدة  على
بشكل متنامي يف كل مناحي 

لذا حرصت وزارة . حياتنا اليومية
التربية الوطنية على إدراج مادة 
اإلعالم اآليل يف مرحلة التعليم 
املتوسط حىت يتمكن املتعلم يف اية 

ن إتقان املهارات املرحلة التعليمية م
املقررة يف املناهج  و احلقائق العلمية

اسية وبالتايل إنشاء أو استغالل الدر
وثيقة، ومن عملية االستعالم 
واحلصول على التوثيق والبحث 

  .واالتصال
  

ففي هذا اإلطار يشرفين أن أوافيكم 
ذا املنشور الذي يتضمن التدابري 
التربوية والتنظيمية لتوسيع تدريس 
املعلوماتية يف مرحلة التعليم 

  .املتوسط
  
لسنة الثالثة ج املعلوماتية لاهمن .1

يطبق بداية : من التعليم املتوسط 

 2009/  2008من املوسم الدراسي 
منهاج املعلوماتية للسنة الثالثة 
متوسط الذي أقرته وزارة التربية 
الوطنية مبوجب القرار املذكور يف 

  .املرجع
  

وقد أعدت وثيقة مرافقة للمنهاج 
تتناول شروحا كافية و مساعي 

  .تربز أهم التعلمات
  

يقدم املنهاج والوثيقة املرافقة إىل 
األستاذ يف السند الورقي و يف قرص 
مدمج دف متكني األستاذ من 

إلعالم ااالستعمال املباشر بواسطة 
اآليل مع التالميذ يف خمتلف مراحل 

  .الوضعيات التعليمة
  

تستفيد كل مؤسسة بأربع نسخ 
أصلية من املنهاج والوثيقة املرافقة له 

ص مضغوطة توضع وأربعة أقرا
حتت تصرف األساتذة  وتبقى ملكا 

  .للمؤسسة
يقدر التوقيت : التوقيت  .2

املخصص ملادة املعلوماتية يف 
مستوى السنة األوىل والسنة الثانية 
والسنة الثالثة متوسط بساعة واحدة 
أسبوعيا لكل تلميذ، ويعتمد يف 

وبذلك . تدريسها نظام التفويج
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 يصبح توقيت األستاذ ساعتني
أسبوعيا لكل فوج تربوي من أفواج 
السنة األوىل والثانية والثالثة 

  .متوسط
  
املؤسسات اليت تدرس فيها  .3

يتواصل تدريس : املعلوماتية 
املعلوماتية خالل السنة الدراسية 

بالنسبة للسنة الثالثة  2009/  2008
متوسط يف نفس املؤسسات اليت 
شرعت يف ذلك خالل السنوات 

 2006/2007 الدراسية

وذلك يف السنة  2007/2008و
  .األوىل و السنة الثانية متوسط

  
األساتذة املكلفون بتدريس مادة . 4

يكلف مدير االكمالية : املعلوماتية 
أساتذة مادة العلوم الفيزيائية 
والتكنولوجيا بتدريس املعلوماتية 
وإذا اقتضت احلاجة ميتد التكليف 
إىل أساتذة مادة علوم الطبيعة 

اة بناء على الكفاءات املتوفرة واحلي
  .يف مادة اإلعالم اآليل

  :يعتمد يف التكليف على 
التغطية بساعات يف إطار تكملة . 

  .النصاب يف التوقيت األسبوعي للمادة

الة تعذر اعتماد هذا اإلجراء يف ح. 
عندئذ إىل ختصيص أستاذ  يلجأ

  .لتدريس مادة املعلوماتية
  
تنظيم توقيت عمل خمرب  .5
تدرس املعلوماتية يف : علوماتية امل

خمابر اإلعالم اآليل اليت تستغل 
بصفة منتظمة وبالكيفية املثلى 
خالل األسبوع ملختلف األنشطة 

  .التربوية
وعليه، يتعني على مدير املؤسسة 
تنظيم استغالل املخرب بالشكل الذي 
يعطي األولوية لتعليم مادة 
املعلوماتية لتالميذ السنوات األوىل 

ثانية والثالثة متوسط، وينظم وال
الفائض من التوقيت لألنشطة 
األخرى مثل بعض األنشطة 
التعليمية الواردة يف املناهج وتكوين 

ص جمال يكما ميكن ختص. األساتذة
مفتوح ألنشطة فردية أو مجاعية 
ينجزها التالميذ يف إطار املشاريع 

  .البيداغوجية اليت يكلفون ا
  فاملعنية بالتخفي املواد

  
سعيا : مرافقة تدريس املعلوماتية  .6

 إيل تعميق حتكم األساتذة يف
  املعلوماتية، يتعني على مفتشي 
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التربية والتعليم األساسي ملادة العلوم 
الفيزيائية والتكنولوجية ومادة علوم 
الطبيعة واحلياة مرافقة األساتذة 
ومتابعتهم طوال السنة الدراسية، 

وبات ومساعدم على ختطي الصع
التنظيمية أو التربوية اليت ميكن أن 

كما أطلب من املفتشني . تعترضهم
املعنيني القيام بعمليات املرافقة 
والزيارة والتوجيه لألساتذة الذين 

  .يدرسون مادة اإلعالم اآليل
  

ويف األخري أطلب منكم السهر على 
توفري الظروف املثلى إلجناح هذه 
العملية والتحضري اجليد هلا، 

وافايت بكل الصعوبات اليت قد وم
تعترض تطبيقها ميدانيا، سواء على 
مستوى التنظيم أو التجهيز أو 

وأحل على إعطاء هذه . التأطري
العملية االهتمام الواسع، خصوصا 
بعد املعلوماتية يعد من أهم 
التجديدات اليت تصبو إليها املدرسة 

إلصالح الشامل اجلزائرية يف إطار ا
  يةللمنظومة التربو

  
  2008جوان  04اجلزائر يف 

  األمني العام لوزارة التربية الوطنية
  خالدي بوبكر      
  

  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  مديرية التعليم الثانوي العام
  73/0.0.3/2008: الرقم 

  إىل
  السيدات و السادة مديري التربية 

  )للتنفيذ( 
ادة مفتشي التربية السيدات و الس

  )لإلعالم و املتابعة(   والتكوين
السيدات والسادة رؤساء مؤسسات 

  )للتطبيق(   التعليم الثانوي
  

ختفيف مناهج التعليم : املوضوع 
  .الثانوي العام

  
مواصلة ملتابعة إصالح مناهج 
التعليم الثانوي العام و حرصا على 
حتقيق جناعة فعالة من خالل تطبيق 

ج، استوجب استدراك هذه املناه
كل االختالالت الواردة فيها و اليت 
مت رصدها من املمارسة امليدانية منذ 
أن شرع يف تطبيقها انطالقا من 

، 2006.2005املوسم الدراسي 
يشرفين أن أحيطكم علما بأن 
وزارة التربية الوطنية أدخلت 
ختفيفات على مناهج التعليم الثانوي 

م بني العام بغرض حتقيق انسجام تا
  حمتوياا و املواقيت الرمسية 
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املخصصة هلا، وقد جاءت العملية 
نتيجة استقصاء ميداين مشل كل 
اإلطارات التربوية من أساتذة 
ومديرين و مفتشي التربية و 
التكوين، فتبني أنه من الضروري 
جتاوز هذه االختالالت اليت متت 
مالحظتها ميدانيا و بشكل خاص 

ويات املعرفية يف ما تعلق بكثافة احملت
أغلب املواد يف خمتلف املستويات، 
و جتدر اإلشارة أن عملية التخفيف 
هذه سيشرع يف تطيقها بداية من 

  .2009.2008السنة الدراسية 
  عملية ختفيف املناهج

الغرض من ختفيف املناهج إحداث  
انسجام بني احملتويات املعرفية 
واملواقيت الرمسية اخلاصة بكل 

  :افظة على مادة، مع احمل
ملناهج  ملفاهيمياالبناء اهليكلي و . 

  .املواد املختلفة
ضمان االنسجام العمودي . 

  للمحتويات املعرفية واألفقي
حذف احملتويات غري األساسية أو . 

املتكررة من سنة إىل أخرى، دون 
  .املساس باهليكلة العامة للمنهاج

دمج بعض التعلمات أو بعض .
  .بعضاملفاهيم مع بعضها ال

ف احملتويات مع احلجم يتكي.
  .الساعي السنوي للمادة

  
  وثيقة التخفيفات

فيفات اليت أدخلت على إن التخ
خمتلف حمتويات مواد التعليم الثانوي 
العام، قد مت نسخها يف قرص 
وطبعها يف كتيب على مستوى 
الديوان الوطين للمطبوعات 

  :املدرسية حتت عنوان
وثيقة ختفيف مناهج التعليم 

  لثانويا
  2008جوان  –مواد التعليم 

تعترب هذه الوثيقة سندا تربويا رمسيا، 
جيب توفريها على مستوى كل 
 مؤسسات التعليم الثانوي،
واالطالع عليها من طرف كل 

و هي  .الفاعلني التربويني يف امليدان
تتضمن حمتويات التخفيفات اليت 
جيب تطبيقها مع بداية املوسم 

ة املوسم وجيب تطبيقها مع بداي
وكذا التوازيع ، 2009.2008الدراسي 

السنوية ملختلف املواد التعليمية املقررة 
  .يف التعليم الثانوي العام
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  املعنية بالتخفيف املواد
 ميسها التخفيف مل املواد اليت مسها التخفيف اليت وادامل 

سنة األوىل 
 ثانوي

  اللغة العربية، التاريخ، اجلغرافية
  العلوم اإلسالمية، علوم الطبيعة و احلياة . 
  )جذع مشترك علوم و تكنولوجيا( ياء الفيز. 
جذع ( الرياضيات ، اللغة االجنليزية، اللغة الفرنسية . 

 )ولوجيامشترك علوم و تكن

جذع مشترك ( اللغة  الفرنسية. 
   )آداب
جذع ( ئيةياالعلوم الفيز. 

  ) مشترك آداب 
  اللغة األمازيغية، التربية الفنية. 
  التربية البدنية و الرياضية. 
 اإلعالم اآليل. 

سنة الثانية 
 ثانوي

  اللغة العربية، التاريخ ، اجلغرافيا 
  العلوم اإلسالمية ، الفلسفة. 
  طبيعة و احلياة، الرياضياتعلوم ال. 
 الفيزياء ، اللغة االجنليزية، اللغة االسبانية. 

  اللغة الفرنسية ، اللغة األملانية. 
  اللغة األمازيغية ، التربية الفنية. 
 التربية البدنية و الرياضية . 

السنة 
الثالثة 
 ثانوي

  اللغة العربية، التاريخ ، اجلغرافيا
  ةالعلوم اإلسالمية، الفلسف. 
  علوم الطبيعة و احلياة، الفيزياء. 
اللغة اإلسبانية، اللغة الرياضيات، اللغة االجنليزية . 

  الفرنسية
كل الشعب ماعدا ( الرياضيات، اللغة االجنليزية. 

 )شعبة آداب و فلسفة

شعبة آداب ( اللغة الفرنسية
  )الفلسفة

   األمازيغيةاللغة األملانية، اللغة . 
 لرياضيةالتربية البدنية و ا. 

  :املواقيت املخففة
  :شعبيتمست عملية التخفيف مواقيت مادة الفلسفة فقط للسنة الثالثة ثانوي يف 

بدال من  )2(أصبح التوقيت األسبوعي ساعتني :  تقين رياضي و تسيري واقتصاد
  .ايبوعسأساعات ) 03(

  :تنظيم السنة الدراسية
من القانون  31بناء على املادة 

التوجيهي للتربية الوطنية، فإن عملية 
التخفيف قد راعت مدة السنة 

أسبوعا من  32الدراسية املقدرة بـ 
 4الدراسة الفعلية، ختصص منها 

  .أسابيع للتقييم

إن التطبيق الفعال والناجع 
يف املناهج لإلجراءات املتعلقة بتخف

 ا جيدا و حتضريايتطلب حتما إعداد
ونظرا . مالئما للمفتشني و األساتذة

ألمهية العملية، فقد أعدت مصاحل 
وزارة التربية الوطنية خمططا إعالميا 
وتكوينيا حول املناهج املخففة 
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لفائدة  2008خالل شهر جويلية 
مفتشي التربية و التكوين و عليه 

  :يتعني
دة مديري السيدات و السا. 1

  :التربية للواليات السهر على 
ضمان اإلعالم الكايف هلذه . 

اإلجراءات، قبل اية السنة 
  :الدراسية

ضمان توزيع هذه الوثيقة والقرص . 
املتضمن للتخفيفات على كافة 

  .مؤسسات التعليم الثانوي
تسهيل تنظيم الندوات التربوية . 

شني فتملااملربجمة من طرف هيئة 
  .اتذة لصاحل األس

ضمان متابعة ميدانية لتطبيق . 
  .اإلجراءات الواردة يف املنشور

السيدات و السادة مفتشي . 2
  التربية و التكوين 

تنظيم ندوات تربوية لألساتذة . 
حول منهجية تطبيق التخفيفات 

  .املدرجة مع بداية السنة الدراسية
كل حسب ( متابعة تنفيذ العملية . 

، بإعالم على مدار السنة) اختصاصه
األساتذة و حتسسيهم بأمهية العملية 
وما تتطلبه من تكييف ملمارسام 

  .التربوية
  

السيدات و السادة مديري . 3
  :مؤسسات التعليم الثانوي

التأكيد على عقد اجتماعات . 
الس التعليم باعتبارها جمالس 
للتقييم وملعاجلة التربوية قبل اية 
السنة الدراسية اجلارية، قصد شرح 
ودراسة أمهية عملية ختفيف املناهج 
واإلجراءات اخلاصة بتطبيقها عند 

  ،يالدخول املدرس
زيع ااحلرص على استعمال التو. 

السنوية للمواد التعليمية وحث 
ام ا قدر األساتذة على االلتز

 ايةاإلمكان بصفة حمكمة من بد
  .السنة الدراسية إىل ايتها

ضرورة املتابعة  عىت و يف األخري أحل
امليدانية، من أجل توفري الظروف 
املالئمة لوضع اإلجراءات موضع 
التنفيذ بغرض حتقيق األهداف 

  .املنتظرة
  

  2008جوان  11اجلزائر يف 
  منه عن وزير التربية الوطنية و بتفويض

  مدير التعليم الثانوي العام
  حممد عبد العايل  
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
  مديرية التعليم األساسي

  املديرية الفرعية للتعليم املتخصص

 2008:    / الرقم 
  إىل

 السيدات والسادة مديري التربية
  )للتوزيع واملتابعة(بالواليات 

السيدات والسادة مفتشي التعليم 
  )للمتابعة( االبتدائي

السيدات والسادة مديري املدارس 
  )للتنفيذ( االبتدائية

  
تدابري تنظيمية وتربوية : املوضوع 

  .خاصة بالتربية التحضريية
  

املنشور اإلطار لتحضري :  املرجع
  2009/  2008الدخول املدرسي 

يف إطار توسيع فتح أقسام التربية 
ضريية دف الوصول إىل التح

تعميمها على مجيع األطفال البالغني 
مخس سنوات من العمر، وملواجهة 
العدد املتزايد من األقسام املمكن 
فتحها مستقبال، يشرفين أن أوافيكم 
بالتدابري التنظيمية والتربوية 
 والتسيريية املطلوب تطبيقها يف فتح

هذه األقسام وتسيريها بدءا من 
  : 2009 / 2008سي املوسم الدرا

  
  فتح األقسام .1

يتم فتح أقسام التربية التحضريية يف 
املدارس االبتدائية بناء على قدرات 
استيعاب املؤسسات والقطاع 
اجلغرايف هلا، وكذا إمكانات التاطري 
املتوفر على مستوى املؤسسة أو 

 25وذلك على أساس . املقاطعة

  .طفال يف كل قسم على األكثر
  
  ألطفالاتسجيل  .2
تستقبل أقسام التربية التحضريية . 

جانفي  01األطفال املولودين بني 
على أن تعطى  2003ديسمرب  31و

األلوية يف التسجيل لتاريخ امليالد، 
أي األكرب فاألكرب، وذلك بعد 
تقدمي ملف الطفل الذي يتضمن 
نفس الوثائق املطلوبة عند التسجيل 
يف السنة األوىل من التعليم 

 .ئياالبتدا
يتم تسجيل األطفال يف سجل . 

القيد للمدرسة االبتدائية على غرار 
هو معمول به مع تالميذ  ما

  املستويات التعليمية األخرى،
تفتح فترة التسجيل يف أقسام . 

سبتمرب  06التربية التحضريية من 
 .2008سبتمرب  18إىل  2008
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 27تاريخ دخول األطفال هو يوم . 
  .2008سبتمرب 

  
األقسام وموقعها يف  جتهيز .3

  املدرسة
ينبغي أن تكون احلجرات املخصصة 
ألطفال التربية التحضريية يف الطابق 
األرضي غري بعيدة عن اجلناح 
  .الصحي وختصص لكل فوج حجرة

  
تتوافر القاعة على عدد الطاوالت 
والكراسي املناسب مع عدد األطفال 
، ويكون هذا األثاث مناسبا قدر 

  .طفالاإلمكان مع سن األ
ويف حالة اقتناء أثاث أو جتهيزات 
جديدة ينبغي أن تكون على األقل 
متطابقة مع املدونة الرمسية الصادرة 

  .عن وزارة التربية الوطنية
  
  التأطري  .4

يتم اختيار املعلمني واملعلمات لتأطري 
أقسام التربية التحضريية من بني 
الذين تلقوا تكوينا هلذا الغرض، 

ارهم املواصفات ويراعى يف اختي
  :التالية
امليل واالستعداد للعمل مع . 

  .األطفال يف هذه املرحلة احلرجة
القدرة على حتمل نشاط األطفال . 

  .الصغار وحركتهم وتساؤالم

ويف هذا اإلطار ميكن االستعانة 
برأي مدير املدرسة ومفتش املقاطعة 
الختيار املعلمني أو األساتذة اازين 

على أال تسند هذه األكفاء وأؤكد 
األقسام لألشخاص غري املعينني 

  .بصفة معلمني أو أساتذة جمازين
  
   التكوين .5

ينبغي تكثيف عمليات التكوين أثناء 
اخلدمة للمعلمني املعنيني ، سواء يف 
إطار خمطط التكوين املسطر من قبل 
مديرية التكوين حسب التدابري 

 07.255الواردة، يف املنشور رقم 

، أو 2007نوفمرب  28 املؤرخ يف
. خارج مضمون هذا املنشور

وتناول عمليات التكوين احملاور 
  :التالية
دراسة وحتليل مضمون املنهاج . 

  .والدليل املرافق له
اخلصائص النفسية للطفل فيما بني . 

  .سن الثالثة والسادسة من العمر
استراتيجيات التعلم لدى الطفل . 

  .يف مرحلة التربية التحضريية
استراتيجيات وأساليب تناول . 

منهاج التربية التحضريية، تناوال 
خيتلف عما جيري به العمل يف أقسام 

  .السنة األوىل من التعليم االبتدائي
أساليب وأدوات تقومي منو . 

  .األطفال وتعلمام
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تنظيم فضاء قسم التربية  .
التحضريية، وتسيري الزمن 

  .البيداغوجي
  
  ألولياءاملسامهة املالية ل .6

تقدر املسامهة املالية لألولياء عن كل 
دج شهريا  200:  طفل مسجل ب 

 1800، واليتجاوز املبلغ السنوي 

دج، يقوم جبمعها مدير املدرسة ، 
مقابل وصل يسلمه للويل ، وهو 

  :املسؤول األول عن صرفها يف
  .تأمني األطفال . 
شراء الوسائل الفردية واجلماعية . 

  .حضرييةلقسم التربية الت
تسجل املداخيل واملصاريف يف دفتر 
حساب خاص بقسم التربية 
التحضريية ، ترقم صفحاته وختتم 

وتلحق . خبتم مفتشية املقاطعة
بالدفتر الوثائق الثبوثية اخلاصة 

  .باملصاريف
أما دور مفتش املقاطعة فيكون يف 
مراقبة مجع مبلغ املسامهة وصرفها يف 

  .ااالت احملددة أعاله
  
  جمال الرعاية الصحية .7

يستفيد أطفال أقسام التربية 
التحضريية من الكشف واملتابعة 
الصحية اليت تضمنها مصاحل الصحة 

. املدرسية كغريهم من التالميذ
وخيضع األطفال إىل الفحص 
االستكشايف يف بداية السنة 

  .الدراسية
  
  اإلطعام املدرسي .8

ويف حالة توفر مطعم مدرسي 
فيد أطفال التربية باملؤسسة ، يست

التحضريية من خدمات املطعم 
بنفس التدابري املعمول ا مع تالميذ 

  .التعليم االبتدائي
  
  اال التربوي .9
الدخول : التنظيم التربوي  .1
: واالستراحة واخلروج ) االستقبال(

يستحسن أن تتزامن برجمة دخول 
أطفال التربية التحضريية وخروجهم 

قيت تالميذ من املدرسة مع موا
املستويات التعليمية األخرى ، حىت 
حيدث االنسجام يف تنظيم مواقيت 

على أن ختصص .العمل للمدرسة
دقيقة الستقباهلم أمام الباب  15مدة 

أو يف و املؤسسة أو يف القسم حىت 
جيد هؤالء األطفال االطمئنان 
واألمن قبل الشروع يف النشاطات 

  .التربوية داخل القسم
ألمر من معلمي هذه ويتطلب ا

  األقسام إيالء العناية والرعاية للوقت
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املخصص لالستراحة سواء كان  
يف الفضاء املخصص جلميع تالميذ 
املدرسة أو يف فضاء خاص بأطفال 

  .التربية التحضريية
  
: األنشطة التعلمية وتنظيمها  .2

يعتمد منهاج التربية التحضريية لسنة 
ية يف تسطري األنشطة التعلم 2004

وتنظيمها لبناء الكفاءات املستهدفة 
فيه، وقد حددت األنشطة التعلمية 
اليت من شأا إمناء جماالت شخصية 

احلركي، /احلسي: الطفل املتمثلة يف
الوجداين، /واالجتماعي

املعريف /االتصايل، والعقلي/واللغوي
واقترحت حمتويات واستراتيجيات 

ووضعيات تعلمية لبناء الكفاءات 
  .ذه ااالتوإمناء ه

وعليه ينبغي توزيع األنشطة على 
فترات اليوم واألسبوع مبا خيدم 
ااالت املذكورة هذه بكيفية 

  .متكاملة ومتوازنة
  

وقد مت إدخال تعديل على احلجم 
الساعي األسبوعي احملدد يف منهاج 
التربية التحضريية ليكون أكثر عمليا 
ومرونة، ويصبح توزيعه على 

  :ت التعلمية كالتايل جماالت النشاطا
  

توزيع الزمن البيداغوجي على 
  :جماالت النشاطات التربوية

  
 احلجم الساعي النشاطات ااالت الفرعية اال

  التواصلي
  
  
 

  اللغوي
 

  التخطيط- التعبري الشفوي
 العاب القراءة

 سا 7

 تربية إسالمية- تربية مدنية اإلسالمي املدين
 د 30سا و  4 القياس -اهلندسة - احلساب الرياضي العلمي

العلمي 
 التكنولوجي

إيقاظ -إيقاظ بيولوجي
 إيقاظ تكنولوجي- فيزياء

البدين 
 والفين

 د 30سا و 7 ألعاب إيقاعية -التربية البدنية البدين

الرسم  -املوسيقى واإلنشاد الفين
 املسرح والتمثيل- واألشغال

 د  45سا و  5 الدخول واخلروج والراحة لتنظيميا

 .دقيقة 45ساعة و  24اموع  
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  :توزيع الزمن البيداغوجي على أيام األسبوع 

  
  األيام     
 الفترة

 األربعاء الثالثاء االثنني األحد السبت

  ساعات3 الصباحية
 دقيقة 15و

  ساعات3
 دقيقة 15و

  ساعات3
 دقيقة 45و

  ساعات3
 دقيقة 15و

  اعاتس3
 دقيقة 15و

 2ساعاتان  2ساعاتان   2ساعاتان  2ساعاتان  املسائية
 د15و5 د 15و5 د 45و3 د15و5 د15ساو5 اموع

  
و يراعي يف توزيع النشاطات 

  :التعلمية على أيام األسبوع ما يلي 
فكرية، (تواتر طبيعة النشاطات . 

  ).جسمية، تروحيية
بذل اجلهد ، (القابلية للتعب . 

 ).تركيز االنتباه
كفاءات (التداخل بني النشاطات . 

 ).عرضية
الفترة الصباحية ) ة(وحيضر املعلم 

ليوم اخلميس من كل أسبوع 
  :باملدرسة لـ

إعداد النشاطات والوسائل . 
  .البيداغوجية

لقاءات مع األولياء لتبادل . 
املالحظات عن األطفال وعرض 

  .مإنتاجه
  
  
  
  

  
املشاركة يف عمل الفريق التربوي . 

أو األيام التكوينية على مستوى 
 .املدرسة أو املقاطعة

أؤكد يف األخري على إيالء أمهية 
خاصة لتنفيذ التدابري الواردة يف هذا 
املنشور لضمان انطالقة حسنة 
وتنظيما جيدا ألقسام التربية 

  .التحضريية
  

  2008افريل  20 اجلزائر يف
  وزير وبتفويض منهعن ال

  مدير التعليم األساسي   
  عباسي. ب      
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

  وزارة التربية الوطنية

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

 بطاقـة اشتـراك
  

 تربيـةراك يف النشـرة الرمسيـة للـه أطلب االشتـي أسفلـأنـا املمض
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