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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التربية الوطنية

 
 10 مـؤرخ فــي   14قرار رقم 
 20املوافـق لـ  1438رجـب 

حيدد تاريخ الـدخول   2013ماي 
املدرسي و رزنامة العطل املدرسية 

  .2013/2014للسنة الدراسية 
  

  إن وزير التربية الوطنية،
  

ؤرخ امل 04-08مبقتضى القانون رقم 
 23املوافق  1429حمرم عام  15يف 

املتضـمن القـانون    2008جانفي 
 التوجيهي للتربية الوطنية؛ 

  
و مبقتضى املرسوم الرئاسي رقـم  

شـوال   17املؤرخ فـي  12-326
 2012سبتمرب  4املوافق  1433عام 

  املتضمن تعيني أعضاء احلكومة؛
 

و مبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
ربـيع  29املؤرخ فـي  94-265

سبتمرب  6املوافق  1415األول عام 
الذي حيدد صالحيات  1994سنة 

  وزير التربية الوطنية املعدل واملتمم؛
  

و مبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
شـوال   11املـؤرخ يف  08-315

أكتـوبر   11املوافـق   1429عام 
املتضمن القانون األساسـي   2008

اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك 
 بالتربية الوطنية؛ اخلاصة 

  
و مبقتضى القرار املـؤرخ فــي  

املتضمن تقسيم  1989أكتوبر  15
التراب الوطين إىل مناطق جغرافية 

 .جمال العطل املدرسية يف
  

 يقرر ما يلي        
  

طبقا ألحكام املادة :  املادة األوىل
املؤرخ  04-08من القانون رقم  31
ـ  1429حمرم عام  15يف  ق ـاملواف
واملذكور أعاله،  2008في جان 23

يهدف هذا القرار إىل حتديد تاريخ 
الدخول املدرسي ورزنامة العطـل  

ـ  ـ ـاملدرسية للس  يةـنة الدراس
2013-2014.  

  
حيدد تاريخ الدخول :  املادة الثانية
ة ـنة الدراسيـاملدرسي للس

ق ـع املناطـجلمي 2013-2014
  : كالتايل

   
يوم األحد :  املوظفون اإلداريون

  .صباحا 2013بتمرب س 01
 

يوم الثالثاء :  املعلمون و األساتذة
  .صباحا 2013سبتمرب  03
  

سـبتمرب   08يوم األحد :  التالميذ
  .صباحا 2013
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حتدد رزنامة العطل :  املادة الثالثة
املدرسية بالنسبة للسنة الـدراسية 

  :كالتايل 2013-2014
  

  عطلة اخلريف
  

 31من يوم اخلميس : مجيع املناطق
مســاء إىل يــوم  2013بر أكتــو

  .صباحا 2013نوفمرب  06األربعاء 
 

  عطلة الشتاء
 

 19من يوم اخلميس  :مجيع املناطق
مساء إىل يوم األحد  2013ديسمرب 

 .صباحا 2014جانفي  05
  

  عطلة الربيع
  

من يوم اخلميــس   :مجيع املناطق
ـــارس  20 ــاء إىل  2014م مس

 2014أفريـل   06يـوم األحـد 
  .صباحا

  
  صيفعطلة ال

  
ابتداء مـن يـوم    :مجيع املناطق 

مسـاء   2014جويلية  03اخلميس 
  .بالنسبة لألساتذة و املعلمني

  
  

تبدأ عطلة الصيف : املـادة الرابعة
بالنسبة لإلداريني بعد إجناز كـل  
العمليات املتعلقة بنهايـة السـنة   
الدراسية مبا فيها اجتماعات جمالس 
القبول والتوجيه، و نشـر نتـائج   

نات الرمسية و تسليم الوثائق االمتحا
  :املختلفة للتالميذ، وحتدد كالتايل

  
ابتـداء   :املنطقتان األوىل والثانية 

 2014جويلية  17من يوم اخلميس 
 .مساء

 
ابتداء مـن يـوم    :املنطقة الثالثة 

  .مساء 2014جويلية  10اخلميس 
  

جيب على املعلمني :  املادة اخلامسة
اركة يف و األساتذة و اإلداريني املش

تأطري االمتحانـات الرمسيـة، ويف   
ون عالعمليات التكوينية اليت يستد

كما جيب أن تضمن املداومـة  . هلا
على مستوى املؤسسات التعليميـة  

 .خالل عطلة الصيف
  

ينشر هذا القـرار  : املادة السادسة
  .يف النشرة الرمسية للتربية الوطنية

  
  2013ماي  20اجلزائر يف 

  األمني العام
  بوشناق خالدي .م. س
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
             وزارة التربية الوطنية

  األميـن العـام 
  13/ع.أ/و.ت.و/1311: الرقم 

  
  إلـى السيدات والسادة

  
  )للتنفيذ( مديري التربية بالواليات

   مفتشي التربية الوطنية
  )واملتابعة لإلعالم (                 

ــة  يمــدير املؤسســات التعليمي
العمومية واخلاصة ملختلف مراحل 

  )للتطبيق(                    التعليم
   

املنشور اإلطار لتحضري : املوضوع
  .2013/2014الدخول املدرسي 

 
ي ـول املدرســـيتميــز الدخــ

بالتركيز على تفعيل  2014/ 2013
املخطط التنموي لقطـاع التربيـة   

إىل  2010الوطنيــة للفتــرة مــن 
وذلك بتحديد مجلة مـن  ، 2014

األهداف ترتبط بتنمية قطاع التربية 
الوطنية، و من هذا املنظـور فـإن   
املنشور اإلطار يهدف إىل جتسيدها 
خالل املوسم الدراسي القادم عـن  

  .طريق تنفيذ مجلة من العمليات
  
مميزات الدخول املدرسي  .1

2013 /2014  
  

يتكفل الدخول املدرسي بالعمليات 
مـي إىل ضـبط سـريورة    اليت تر

اإلصالح  التربوي السـتكماله،  
ولتوفري الشروط املالئمة و ضمان 
السري احلسن للـدخول املدرسـي   

 : املقبل على مستوى ااالت اآلتية
  

يف جمال املناهج واملواقيت . 1.1
  والوسائل التعليمية 

  
  تنصيب منهاج جديد ملادة اللغة

الفرنسية يف السنة الرابعة متوسط 
  كتاب املدرسي املرافق له؛وال
  إعادة تنظيم الزمن الدراسي يف

مرحلة التعليم املتوسط والعمل على 
مطابقة حمتويات املناهج والوثائق 
املرافقة هلذه املرحلة مع التنظيم 
اجلديد للزمن الدراسي، وإصدارها 

  ؛)2013طبعة (يف طبعة جديدة 
  الشروع يف تطبيق  الترتيبات

تخفيف احملفظة التنظيمية  اخلاصة ب
املدرسية وحتديد قائمة األدوات 
املدرسية وفق املناشري اليت سيتم 

  إصدارها الحقا؛ 
  إدراج األعمال املوجهة يف

اللغة : تدريس املواد األساسية
العربية، الرياضيات واللغات 
  األجنبية يف مرحلة التعليم املتوسط؛

  مواصلة تعميم تدريس املعلوماتية
املتوسط باملوازاة يف مرحلة التعليم 

مع التجهيز التدرجيي للمتوسطات 
  مبخابر املعلوماتية؛
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  إدراج اللغة االيطالية باعتبارها
خيارا ثالثا يف شعبة اللغات األجنبية 
يف مرحلة التعليم الثـانوي العـام   

  .والتكنولوجي
  

يف جمال حتسني نوعية التعليم . 2.1
  وتقليص التسرب املدرسي

  
 داء العمــل علــى حتســني األ

البيداغوجي بتدعيم القدرات املهنية 
  ملوظفي التعليم والتاطري؛

  تقليص نسب اإلعادة يف األطوار
التعليمية بتعزيز جهـاز املعاجلـة   

  البيداغوجية؛
  إلرشاد املدرسـي  اتنمية جهاز

ابتداء من السـنة األوىل متوسـط   
ملساعدة التلميذ على البناء التدرجيي 
ملشروعه الشخصي وإشـراكه يف  

تياراتــه املدرســية واجلامعيــة اخ
  واملهنية؛

    توسيع فتح األقسـام لفائـدة
: التالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة

املاكثني يف املستشفيات مدة طويلة، 
املتأخرين دراسيا واملعوقني حسـيا  

  ؛وال سيما أقسام التعليم املكيف
   التكفل البيداغوجي بالتالميـذ

املتمدرسني يف األقسـام متعـددة   
  ت؛املستويا

  تنمية نشاطات املطالعة و ترقيتها
  .يف املؤسسات التعليمية

  

يف جمال حتسـني ظـروف   . 3.1
  التمدرس

  
   رفع طاقات االستقبال يف كـل

ل اجلهـود يف  ذاألطوار مبواصلة ب
جمال إجناز اهلياكـل البيداغوجيـة   
وهياكل الدعم املدرسي، ال سيما 
يف مرحلة التعليم الثانوي اليت تتميز 

ذ الكوكبتني إىل السنة بوصول تالمي
  الثانية ثانوي ؛

   االستجابة للحاجيات يف جمـال
ــداغوجي واإلداري  ــأطري البي الت
املرتبطة بفتح املؤسسات اجلديـدة  

  يف األطوار الثالثة؛
   حتسني مقاييس التمدرس وفـق

أهداف اإلصالح خصوصا فيمـا  
يتعلق مبعدل شغل القاعات ومعدل 

  التأطري؛
  ص مواصلة العمل على التقلـي

التدرجيي لنظام الدوامني يف مرحلة  
  .التعليم االبتدائي

  
حتسني التسيري البيـداغوجي   .4.1

  : واإلداري للمؤسسة التربوية
  
    إعداد وتنمية برنـامج خـاص

للتدخل النوعي يهدف إىل تأهيـل  
الواليات واملؤسسات اليت ينخفض 
أداؤها إىل ما دون املعدل الـوطين  

ـ   ية يف نتائج االمتحانـات املدرس
  الرمسية؛
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  العمل على اإلدماج التدرجيي
إلعالم واالتصال التكنولوجيات 

يف التعليم ويف التسيري البيداغوجي 
  واإلداري للمؤسسة التربوية؛

  العمل على االستعمال العقالين
للزمن الدراسي يف األطوار التعليمية 

  الثالثة؛
  احترام املقاييس البيداغوجية يف

  عملية توجيه التالميذ؛
 واصلة العمل مبشروع املؤسسة م

الذي يساعد على حتسني األداء 
  .التربوي

  
ونذكر هنا باالهتمام الكبري الذي 
حظي به هذا املسعى والتعليمـات  
اليت صدرت بشـأنه وعمليـات   
التكوين العديدة اليت نظمت مـن  
أجله علـى املسـتوى الـوطين    
والوالئي، إال أنه حباجة إىل متابعة 

ينبغـي مواصلة  وعليه. أكثر فعالية
العمل يف هـذا اال بأكثر جدية 
و العمل على االستفــادة مـن   
التجربة املكتسبة بشـأنه خـالل   

وعلى السيدات  . السنوات األخرية
والسادة مديري التربية احلرص على 
تطوير العمل يف إطـار مشـروع   
املؤسسة وتقييم ذلك بصفة دورية 
مع تقدمي تقرير سنوي إىل مصـاحل  

  .ة خبصوصهالوزار
  

احملاور األساسية للعمليات  .2
درسي ـاملتعلقة بالدخول امل

2013 / 2014  
  

ختطيط الدخول املدرسي  .1.2
على مستوى مديريات التربية 

  بطريقة حمكمة
  

يتضمن هذا احملور جمموع العمليات 
اليت يتم ختطيطها وتنفيذها على 
مستوى مديريات التربية واليت 

د الستقبال دف إىل التحضري اجلي
   .التالميذ يف أحسن الظروف

  
ويف هذا اإلطار فـإن السـيدات   
والسادة مديري التربية مدعوون إىل 
تكثيف التنسيق سواء مع رؤسـاء  
ــاء املؤسســات  املصــاحل ورؤس
واملفتشني أو مع األطراف اخلارجية 

. اليت هلا صلة بالدخول املدرسـي 
ومن بني املسائل اليت تندرج ضمن 

   :كن ذكر ما يلي هذا احملور مي
  
ضبط األعداد املتوقعة للتالميذ  )1

يف كل مستوى ويف كل مرحلـة  
 تعليمية، حسب كـل مؤسسـة  
باعتبار هذه النقطة حمورية يف إعداد 

  ملف الدخول املدرسي؛
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 تشكيل األفـواج التربويـة   )2
املتوقعة مبراعاة املقاييس التربويـة  
املعتمدة ومرافق االستقبال املتوفرة 

وقع استالمها؛ وسيتم ضـبط  واملت
هاتني العمليتني خالل شهر جويلية 

، بالتنســيق بــني مصــاحل 2013
مديريات التربية املعنية ومـديرييت  

  التعليم بالوزارة؛ 
  
ضبط التـأطري البيـداغوجي    )3

لضمان التغطيـة الشـاملة    الكايف
جلميع املـواد التعليميـة ولكـل    
املستويات يف كل املؤسسات، وهنا 

ص علـى االسـتعمال   جيب احلر
العقالين واألمثل للموارد البشـرية  
والعمل على تغطيـة احلاجيـات   
داخليا من خالل استغالل املناصب 
الشاغرة وإعادة توزيـع التـأطري   
التربوي واإلداري على املؤسسات 
التعليمية بالوالية توزيعا متوازنـا  

  وفق املقاييس املعتمدة؛
  
ــة  )4 ــرائط التربوي ــبط اخل ض

ــدقيقها ــاء   وت ــراك رؤس بإش
املؤسسات التعليميـة ومفتشـي   

وتبليغهـا   التعليم االبتدائي املعنيني
، 2013هلم خالل شهر جويليـة  

ليتسىن للمؤسسات التعليمية إجناز 
التنظيمات التربوية قبل اخلروج إىل 

  ؛العطلة وتفادي التعديالت املتكررة
  

تنظيم مسـابقات توظيـف    )5
 موظفي التعليم يف شهر جويليـة  

2013   
جيب احلرص على إجنـاز خمتلـف   
عمليات التوظيف وفـق التنظـيم   
الساري املفعول قبـل الـدخول  

وجيب التذكري هنا بـأن  . املدرسي
تقع على عـاتق مـدير    ةاملسؤولي

التربية فيما يتعلق مبتابعـة عمليـة    
تنصيب كل املؤطّرين يف مؤسسام 
سواء تعلـق األمـر بالتأطيــر  

ـ (اإلداري  ــديرو املؤسسـ ات م
أو التـأطري  ) التعليمية ومساعدوهم

قبل الـدخول  ) األساتذة( التربوي 
  .املدرسي

  
تسيري جيب أن تعطى ملخططات  )6

العناية الفائقة ألا  املوارد البشرية
وثيقة أساسية يف عمليـة ضـبط   
املوارد البشرية واليت على أساسها 

  . تنجز خمتلف عمليات التوظيف
لى وعلى مديري التربية احلرص ع

إعــدادها وتقــدميها إىل مصــاحل 
الوظيفة العمومية علـى مسـتوى   
الوالية للمصادقة عليها يف وقتـها  
وإبالغ مديرية تسيري املوارد البشرية 
بوضعية تلك املخططات وبكـل  
العراقيل اليت قد تعترض إعـدادها  

  .وتأشريها
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تنصيب وتفعيل خاليا استقبال  )7
التالميذ وأوليـائهم مبـديريات   

إن : ة واملؤسسات التعليمية التربي
خاليا استقبال التالميذ وأوليـائهم  
تساهم يف جناح الدخول املدرسي 
من خالل التوجيهات واإلرشادات 
اليت تبادر بتقدميها يف هذه الفتـرة  
اليت تعرف إقباال كبريا للتالميـذ  
واألولياء على املؤسسات التعليمية 
ومديريات التربية، لذلك البد من 

ى تنصيب هذه اخلاليـا  احلرص عل
على مستوى مـديريات التربيـة   
واملؤسسات التعليميـة واختيـار   
العناصر املؤهلة لالضطالع ـذه  
املهمة وفق ما تضـمنه املنشـور   

/ أ خ و/وت و/266الوزاري رقم 
  .2010أوت   25املؤرخ يف 

  
اختاذ كل التدابري اليت تسمح  )8

بدايـة   باالنطالق الفعلي للدروس
ألول على مستوى كـل  من اليوم ا

ــة يف كــل  املؤسســات التعليمي
  .الواليات

  
حتضــري اهلياكــل املدرســية  )9

إن املنشآت والبنـاءات  :  اجلديدة
املدرسية تعترب إحـدى العناصـر   
األساسية الـيت يعتمـد  عليهـا    
الدخول املدرسي، حيث تشـكل  
دعامة يف إجناحه من خالل استقبال 

  .التالميذ وحتسني ظروف متدرسهم

كان هذا امللف حمل دراسـة   وقد
دقيقة ومعمقة مع مديريات التربية 

. مبناسبة انعقاد الندوات اجلهويـة 
وينتظر يف هذا اال من مصـاحل  
مديريات التربية تقـدمي الوضـعية   
احلقيقية وبكل تفاصيلها من حيث 
املنشآت املدرسية املتوقع إنشـاؤها  
إىل اللجنة الوزارية املكلفة بإنشـاء  

  .أثناء دورات انعقادهااملؤسسات 
  

وفيما خيص إنشاء و حتويل أو إلغاء 
املؤسسات التربوية، جيب أن يقدم 
امللف كامال إىل اللجنة الوزارية يف 
األوقات احملددة و لن تقبل معاجلة 
أي ملف مل يسـتوف الشـروط   

  .   املقررة
  

جيــب إيــداع طلبــات إنشــاء 
مؤسسات التربية والتعليم اخلاصـة  

التربيـة مرفقـة   لدى مـديريات  
بامللفات التقنية الكاملة طبقا لبنود 
دفتر الشروط وأحكـام املرسـوم   

املؤرخ يف  432 – 05التنفيذي رقم 
، الـذي حيـدد   2005نوفمرب  8

شروط إنشاء مؤسسـات التربيـة   
  .والتعليم اخلاصة

  
التسيري املايل للمؤسسـات   ) 10

  التعليمية  
إن اإلعتمادات املاليـة ضـرورية   

سري احلسن للمؤسسات لضمان ال
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التعليمية وخاصة اجلديدة منها، لذا 
السـادة  السـيدات و   جيب على
التربية اختـاذ الترتيبـات   مديري 

  :التالية
الشروع فور إنشاء املؤسسـات   -

اجلديدة  يف إعداد ميزانيتها للتسيري 
للثالثي األخري من السنة الدراسية 

  اجلارية؛
اخلاصة ا لدى  تفتح احلسابا -

نة الوالية مع موافـاة مصـاحل   خزي
الوزارة املعنية بـذلك يف الوقـت   

  املناسب؛
ــفية  - ــات الوص ــبط البطاق ض

للمؤسسات وحتديـد اإلعانـات   
  اخلاصة ا؛

ضبط وضعية حماسبة املؤسسات  -
التعليمية اليت تقتـرح لإللغـاء أو   

  التحويل؛
ضبط وضعية هياكـل الـدعم    -

  املقترحة للغلق أو الفتح؛ 
تطبيـق النصـوص    السهر على -

الرمسية بشان شـغل السـكنات   
الوظيفية اإللزامية أثنـاء حركـة   

  املوظفني؛
برجمة عمليـات التـرميم مـن     -

الغالف املايل املوجه إلعادة تأهيل 
  .املؤسسات قبل الدخول املدرسي

  
  
  

ضــمان تــوفري الظــروف  .2.2
الالزمة للسري احلسن للـدخول  
املدرسي على مستوى املؤسسات 

يتعلق هذا احملور بكـل   :ة التعليمي
التحضريات اليت جيب أن تقوم ا 
املؤسسات التعليمية قبل اخلـروج  
إىل العطلة الصيفية وقبل دخـول  

وجيب . 2013التالميذ يف سبتمرب 
أن تشكل هذه التحضريات الشغل 
ــة   ــرئيس املؤسس ــاغل ل الش
ومساعديه، دف يئة الظـروف  

خ املثلى الستقبال التالميذ يف التاري
احملدد للدخول املدرسي،  وضمان 
االنطالق الفعلي للدراسة من اليوم 

  .األول بصفة عادية
  

لذلك فإن السـيدات والسـادة   
ــة  مــديري املؤسســات التعليمي
مدعوون إىل ضبط كل الترتيبـات  
قبل اخلروج إىل العطلة واستكمال 
ما بقي منها يف بداية شهر سبتمرب 
قبل التحـاق التالميـذ مبقاعـد    

م ذلك بالتنسيق مـع  توي. اسةالدر
مديرية التربية واألطراف األخرى 

ومن هـذه التحضـريات   .  املعنية
  :نذكر ما يلي 
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احلرص علـى تـوفر التـأطري     )1
البيداغوجي واإلداري للسري احلسن 
للمؤسسة والتنسيق مـع مصـاحل   
مديرية التربيـة املعنيـة يف هـذا    

  ؛املوضوع
إعداد جداول التوقيت ووضعها  )2

   ؛متناول املعلمني واألساتذةيف 
  ؛عقد االس التعليمية )3
  ؛تسجيل التالميذ )4
تنصيب خاليا استقبال التالميذ  )5

  ؛وأوليائهم
احلرص علـى تقيـد معلمـي     )6

واألولياء  يوأساتذة التعليم االبتدائ
على مضـمون املنشـور املتعلـق    
بتخفيف احملفظة وحتديـد قائمـة   

  ؛األدوات املدرسية
األفواج اليت مل تـدرس   حتديد )7

مادة أو أكثر من املواد املقررة وفق 
  ؛اجلداول اليت سنوافيكم ا الحقا

إعداد النظام الداخلي للمؤسسة  )8
ــذ  ــاول التالمي ــعه يف متن ووض

  ؛واألولياء
ضمان الدخول الفعلي للتالميذ   )9

   ؛انطالقا من اليوم األول
تقدمي الدرس االفتتـاحي يف   )10

  ؛ت ويف مجيع األقساممجيع املؤسسا
مراقبة وضعية حضور التالميذ  )11

  ؛واألساتذة
مراقبة توفر الكتاب املدرسي  )12

واألدوات التعليميــة الالزمــة  
  .للتمدرس

حتسني نوعية التعليم ورفـع  . 3.2
  مردود النظام 

  
إن حتسني العمـل البيـداغوجي   
اليومي يتجسد باحلرص على تناول 

الـيت   املناهج الدراسية بالكيفيات
تتحقق ـا األهـداف التربويـة    
املسطرة، واالهتمام ببعض التدابري 
التربوية اليت تسـاهم يف حتقيـق   

  : الغايات املنشودة، ومنها 
  
العناية الالزمـة باالختبـارات    )1

االستدراكية يف مـرحليت التعلـيم   
االبتدائي واملتوسط وفـق نـص   

املـؤرخ   /137/0.0.2املنشور رقم 
صــــادر يف ال. 27/07/2009يف

املوضوع، والعناية أيضا بفحـص  
ــة ــبات القبلي ــع   املكتس يف مجي

املستويات وخصوصـا يف السـنة   
ــنة األوىل  ــط والس األوىل متوس

  ثانوي؛
ــيم  )2 ــى تقي ــل عل أداء  العم

املؤسسات على ضوء املؤشـرات  
  املعدة من طرف املديريات املعنية؛

إيالء العنايـة لتقيـيم نتـائج      )3
مع اية كـل  االختبارات الفصلية 

فصل ومقارنة نتائج التقومي املستمر 
  بنتائج االمتحانات الوطنية؛

ترقية نشاطات املطالعة خـارج   )4
الوعاء الزمين الرمسي واستثمار مـا  
توفره املكتبات املدرسـية الـيت مت   
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تعزيزها بالكتب املالئمة لترقية هذا 
النشــاط، وحتســيس األســاتذة 
والتالميذ واألوليــاء بأمهيــة   
هـذا النشاط يف تنميـة امللكـة   
الفكرية لدى التلميذ، واملسامهة يف 

وهذا يتطلب من . بنـاء التعلمات
مديري التربية متابعة مستمرة هلذه 
العملية وتقييمها دوريـا وموافـاة   
املصاحل املعنية بالوزارة بتقارير عن 

  سريها  ونتائجها؛
إعطاء العناية الالزمة للتكفـل    )5

أوقـات الدراسـة   بالتالميذ بعد 
الرمسية من خالل تنظيم  أنشطة ال 
صفية وترفيهيـة والعمـل علـى    
حتسيس األولياء واملعلمني من أجل 
بقاء تالميذ السنتني األوىل والثانية 
ابتدائي لتوحيد أوقات الـدخول  

مـن  أواخلروج باملؤسسة وضمان 
  التالميذ وسالمتهم؛ 

يشكل التكوين مركبة حمورية   )6
ـ   الح النظـام  من مركبـات إص

التربوي، وعلى عاتقه يقع عـبء  
ــل  ــوي وتأهي ــع األداء الترب رف
املؤطّرين التربويني واإلداريني لكل 

  .املستويات
  

لذلك ختصص يف كل سنة برامج 
تكوينية هامة ينبغي احلرص على 
  . تنفيذها وفق األهداف املسطرة هلا

  

لقد عرف هذا امللف حتسنا تدرجييا 
ـ    : ة من خـالل مكوناتـه الثالث

ــوين  ــوين األويل، التكـ التكـ
. املتخصص، والتكوين أثناء اخلدمة

وحىت نتمكن من التحكم فيه أكثر، 
على مديري التربية اختاذ الترتيبات 

  :التالية 
  
ضبط حاجيات التكوين األويل   -

  ملختلف املراحل التعليمية؛
التزام الدقة يف تقدير احلاجيات  -

إىل األساتذة ملختلـف املراحـل   
ليمية حسـب التخصصـات   التع

إلدراجها ضمن املخطط الـوطين  
  للتكوين؛ 

ضبط احتياجات التكوين بدقـة   -
  بالنسبة للتكوين املتخصص؛

إحصاء تعداد معلمـي التعلـيم    -
األساسي وأساتذة التعليم األساسي 
الذين مل يستفيدوا مـن التكـوين   

  وحتديد رغبام؛
متابعة املتكونني عن بعـد مـع    -

  ن املعنية؛مؤسسات التكوي
وبالنسبة للتكوين أثناء اخلدمـة   -

  :  جيب القيام بالعمليات التالية
    إعداد خمطط للتكـوين علـى

  مستوى الوالية؛
  إعداد خمطط للتكوين يف اإلعالم

اآليل مع يئة املخـابر املوصـولة   
  باالنترنيت؛
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    إعداد املخططـات السـنوية
  .للتكوين
  

ــم   .4.2 ــات دع ــز عملي تعزي
  التمدرس

  
العمليات الرامية إىل دعـم  دف 

التمدرس إىل ضمان تكافؤ فـرص  
النجاح للجميع واملسامهة يف احلد 
من الفوارق االجتماعية والقضـاء  

وتتمثـل  . على التسرب املدرسي
منحة التمدرس، هذه العمليات يف 

واإلطعــام والنقــل، والتضــامن 
املدرسي، وهلذا الغرض، خصصت 
الدولة مبالغ مالية معتربة، لـذلك  
جيب على القائمني عليها وضـعها  
يف متناول الفئات املعنية ا يف أواا 

  .عند الدخول املدرسي
  
ــدرس  )1 ــة التم ــى  :منح عل

السيدات والسادة مديري التربيـة  
العمل مع اهليئات املختصة احملليـة  
علــى ضــبط قــوائم التالميــذ 

دج،  3000املستفيدين من منحـة  
، 2014/  2013للسنة الدراسـية  

سهر على أن تكون هذه القائمة وال
. جاهزة قبل الـدخول املدرسـي  

وتسلم منحة التمدرس إىل أصحاا 
عند الدخول، مع موافاة املديريـة  
املعنية بالوزارة بالوضـعية بصـفة   
دورية و اطالعهـا علـى كـل    

الصعوبات اليت قد تعيق سري هـذه  
  . العملية

  
تسـعى   :التضامن املدرسـي  ) 2

ات التضامن الدولة من خالل عملي
املدرسي والتضـامن الـوطين إىل    
احلد من الفـوارق االجتماعيـة   
وتشــجيع التمــدرس ومواصــلة 
الدراسة، حيث تعمل على تنميـة  
النشاط االجتماعي باملؤسسـات  
املدرسية مـن خـالل مشـاركة    
اجلماعات احمللية، املديريات الوالئية 
املكلفـة بالنشـاط االجتمـاعي،    

اللجـان   مجعيات أولياء التالميذ،
الوالئية للتضامن الوطين واهلـالل  
األمحر اجلزائـري باإلضـافة إىل   
قطاعات أخرى تنشـط يف هـذا   

لذلك  ينبغي احلرص علـى  . اال
أن تكون هـذه املسـاعدات يف   
متناول التالميذ الذين هم يف أمس 
احلاجة إليها عند انطالق الدخول 

  . املدرسي
  
جيب التأكيد  : املطاعم املدرسية) 3

على أمهية فتحها من اليـوم األول  
للدخول املدرسي  مع العمل على 
حتسني الوجبات الغذائية واملراقبـة  
والتطبيق الصارم لكـل املناشـري   

  .والتعليمات املرتبطة ذا املوضوع
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العوامل اليت تساهم يف جنـاح  . 3
  2014/  2013الدخول املدرسي 

  
ويف األخري هناك عوامل أساسـية   

اح الدخول املدرسي تساهم يف جن
واليت جيب التذكري ا والسهر على 
تطبيقها يف امليـدان مـن طـرف    
السيدات والسادة مديري التربية، 

  : ويتعلق األمر مبا يلي 
  

العمل على حتقيق التمـدرس  . 1.3
اإلجباري لألطفال البالغني السـن  

 )06(ســتة  للتمــدرسالقــانوين 
سنوات لاللتحــاق مبقــاعد   

ين بالنسـبة هلـذه   الدراسـة؛ وتع
السنة األطفال املولودين مابني أول 

، وفق 2007ديسمرب  31جانفي و
ما نصت عليه التعليمـة الوزاريـة   

جــوان   3املشتركة الصادرة يف 
  ؛2009

منع طرد التالميذ دون بلوغ . 2.3
يف مجيع ) 16( السادس عشرةسن 

  مراحل التعليم؛
منح فرص اإلعادة للتالميـذ  . 3.3

مل يسبق هلم إعـادة  خاصة الذين 
  السنة؛

ــذ  . 4.3 ــة التالمي ــدم مطالب ع
املتمدرسني بتجديد الوثائق اخلاصة 

   ؛باحلالة املدنية

توفري كل الشروط الالزمـة  . 5.3
لالنطالق الفعلـي للدراسـة يف   
 التاريخ احملدد بفتح كـل مرافـق  
املؤسسات التعليمية و السهر على 

  التحاق التالميذ باألقسام؛
ؤسسات التعليميـة  إشراك امل. 6.3

يف إعداد الدخول املدرسـي مـن   
أجل ضـمان التحضـري اجليـد    

  الستقبال التالميذ؛
تعديل املقاطعات اجلغرافيـة  . 7.3

عند الضرورة لضـمان التوزيـع   
املتوازن للتالميذ علـى هياكـل   

  االستقبال؛
االستغالل العقالين واألمثـل  . 8.3

للموارد البشرية واملادية املوضوعة 
 .مديريات التربية حتت تصرف

  
على ضوء ما سبق ذكره يف هـذا  
املنشور، فإن األمر يستوجب تنظيم 
اجتماعات تنسـيقية  لتحضـري   
الدخول املدرسي على مستوى كل 
والية،  حتـت إشـراف السـادة    
مديري التربية، وإعـداد  ملـف   
متكامل يف املوضوع، ليقدم الحقا 

  .إىل وزارة التربية الوطنية
  

كد علـى األمهيـة   وعليه، فإين أؤ
البالغة اليت يكتسيها حتضري الدخول 
املدرسي وعلى ضـرورة تضـافر   
وتنسيق جهود مجيع املعنيني، كـل  
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من موقع مسؤوليته، حتت إشراف 
مدير التربية، لينطلـق الـدخول   
املدرسي يف ظروف مالئمة يف كل 

  .الواليات ويف مجيع املؤسسات
  

لذلك، فإين أطلب منكم العمـل  
  ل ــعلي لكـالف على التجسيد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الترتيبات الواردة يف هذا املنشـور  
ومتابعة تنفيذها يف امليـدان بكـل   
عناية، وإبالغ مصاحل وزارة التربية 
الوطنية بكل ما يعترضكم يف هـذا  

  . اإلطار
  

  2013جوان  30اجلزائر يف 
  األمني العام

  .م بوشناق خالدي.س
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  ة الدميقراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائري
  وزارة التربية الوطنية

         العام األمني
   2013/ع.أ/و.ت.و/1668 :الرقم

 
  إىل

السيدات والسادة مديري التربية 
 بالواليات

  
درس افتتاحي حـول  : املوضوع

استعمال تكنولوجيات اإلعـالم  
  .واالتصال يف التعليم

  
  .بطاقات بيداغوجية: املرفقات

  
ــ ــرب تكنولوجي ــالم تعت ات اإلع

واالتصال دعامة أساسـية للنمـو   
واالزدهار، حيث تقوم بدور فعال 
يف امليادين االجتماعية، االقتصادية، 
الثقافية والسياسية، وكلمـا زادت  
حاجة اإلنسان واملؤسسات هلـذه  
ــا زادت  ــا كلمـ التكنولوجيـ

  .استمراريتها واستحداثها وتطورها
  

ومن أجل مواكبـة مسـتجدات   
عالم واالتصـال  تكنولوجيات اإل

يف امليدان  االسريعة وتعزيز استعماهل
التربــوي، تعمــل وزارة التربيــة 
الوطنية علـى تطـوير وتعمـيم    
االستخدام الوجيه هلـا يف مجيـع   
املؤسسات التربوية، حىت يتسـىن  

لألساتذة واملتعلمني تبين املمارسات 
البيداغوجية الفعالة، وبالتايل حتسني 

  .تربوينوعية التعليم واألداء ال
 

ــعيا إىل  ــار، وس ــذا اإلط ويف ه
التحسيس والتوعية بأمهية استعمال 
تكنولوجيات اإلعالم واالتصـال،  
يشرفين أن أعلمكم أنه تقرر تقدمي 
درس افتتاحي يتناول هذا املوضوع 

سـبتمرب   08يوم األحـد   و ذلك
املوافق لليـوم األول مـن    2013

  . 2013/2014الدخول املدرسي 
   

  :إىليهدف هذا الدرس 
الوصــول بالتالميــذ إىل إدراك  -

أمهيــة اســتعمال تكنولوجيــات 
 اإلعالم واالتصال؛

حتفيز التالميذ علـى اسـتعمال    -
اإلعالم اآليل الكتسـاب ثقافـة   
معلوماتية تسمح هلم مبسايرة العصر 

  فكريا؛
توعيتهم وحتسيسهم بأخالقيات  -

  .استعمال االنترنت
  

وقد أعدت هلذا الغرض بطاقـات  
جية للمراحـل التعليميـة   بيداغو

الثالث ملساعدة املعلمني واألساتذة 
يف تقدمي هذا الدرس لكل األفواج 

، على أن )البطاقات املرفقة(التربوية 
تكيف حسب كل مستوى تعليمي 
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وحسب األنشطة اليت يقترحها كل 
  .معلم وأستاذ

  
وحىت تتحقق األهداف املنشودة من 
هذا الـدرس حـول اسـتعمال    

اإلعالم واالتصـال،  تكنولوجيات 
ويتدعم أثرها لـدى التالميـذ يف   
شكل معارف وسلوكات ومواقف 
اجيابية، ينبغي أن تتواصل األنشطة 
املتعلقة باملوضوع خـالل السـنة   

  .الدراسية
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أحل على التوزيـع الشـامل هلـذا    
املنشور والبطاقـات البيداغوجيـة   
املرفقة علـى كـل املؤسسـات    

يف املراحــل التعليميــة التعليميــة 
ــات  ــاء التعليم ــثالث، وإعط ال
والتوجيهات التربويـة إىل كـل   
مديري املؤسسات التعليمية لتقدمي 
هذا الدرس االفتتاحي اهلام والسهر 
على حتقيق األهـداف التربويـة   

   .املنتظرة منه
  

  2013أوت  27 اجلزائر يف
  األمني العام

  بوشناق خالدي. م. س
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فتتاحي للسنة الدراسية الدرس اال
2013/2014  

  
استعمال تكنولوجيات : املوضوع

اإلعالم واالتصال يف التعليم 
  .والتعلم

  
  التعليم االبتدائي : حلةاملر
  

 :األهداف التعلمية
 
توعية التالميذ بأمهية تكنولوجيا  -

اإلعــالم واالتصــال يف العمليــة 
  .التعلمية/التعليمية

ل حتفيز التالميذ علـى اسـتعما   -
 واسـعة الكتساب ثقافة  املعلوماتية

  .تسمح هلم مبسايرة العصر فكريا
توعيتهم وحتسيسهم بأخالقيات  -

 .استعمال االنترنت
  

 مقدمة 
  

يتميز عامل اليوم بانفجـار معـريف   
ساير الثورة العلمية والتكنولوجيـة  
مما أدى الرتباط العـامل املعاصـر   
بالتدفق السـريع يف املعلومـات   

ــة ختزي ــاءات وإمكاني ــها وكف ن
معاجلتها واستغالهلا فيمـا يـرتبط   

  .باإلنسان املعاصر
  

وتعترب املعلوماتية أهـم إفـرازات   
املعاصـر،  التقدم العلمي والـتقين  

كأحـد   اينظر إليه تأصبح واليت
 ،الدعائم اليت تتحكم يف هذا التقدم

تبوأ مكانـة رائـدة يف   ت امما جعله
ة، حبيـث  العملية التعليمية والتعلمي

االستعمال العقالين هلـا يف  يؤدي 
املكــان والوقــت املناســبني إىل 
التحكم يف الكفاءات املقـررة يف  
املناهج يف وقت أقل، وهي الـيت  
أخذت يف احلسبان هذه التطورات 
حيث ظهرت املعلوماتية كبعد هام 

  .من األبعاد املكونة هلا
  

لكن بني ما هو كائن وما جيب أن 
 أمر يستدعي وقفة إلثارة يكون ،

كثري من سلبيات االستعمال قصد 
جتاوزها وحتقيق قدر من النجاعـة  

  .والعقالنية
  
 وضعية االنطالق. 1
  

 املعيشيطرح وضعيات من الواقع 
خبصوص االسـتعماالت الناجعـة   
وغري الناجعة للمعلوماتية يف الوسط 

  .املدرسي وخارجه
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إبراز أمهية املعلوماتية يف التعليم . 2
 :والتعلم

  
أمثلــة خبصــوص دور تقــدمي  -

اإلعالم اآليل يف تيسري التعلم وجعل 
الوضعيات أكثر إثارة من خـالل  
احملاكاة واستعمال وثائق متحركـة  

  .يف بعض املواضيع
توجيه املتعلمني وتدريبهم علـى   -

تقنيات االستفادة مـن خـدمات   
ــتعلم  اإلعــالم اآليل يف جمــال ال

  .والبحث
  
األفكار األساسية اليت جيـب  . 3

  : افهااستهد
  
املعلوماتية وسيلة من وسـائل   - 

العصر اليت ال نستطيع االسـتغناء  
عنها، فبواسـطتها ميكننـا مجـع    
املعلومات ومعاجلتها، مث ختزينها من 
أجل استغالهلا عنـد احلاجـة أو   
تبليغها لآلخرين ـدف التبـادل   

  .والتواصل
ـ  - ذه يتطلب االستعمال املتقن هل

التعـرف عليهـا وعلـى     الوسيلة
 وناا وملحقاا مث بعد ذلـك مك

التحكم يف تشغيلها وإجناز وتنظيم 
   .أعمال خمتلفة ا

  

وجود تقنيات اإلعـالم اآليل يف   -
 ،املتناول ال يعين هجـر الكتـاب  
  .ويبقى خري جليس يف األنام كتاب

يستوجب االستغالل العقـالين   -
والناجع لالنترنيت واختيار املواقع 

  .اليت تساعد يف التعلم
  
النشاطات املقترحـة إلبـراز   . 4

  االستعمال غري الناجع للمعلوماتية 
  

  من حيث وترية االستعمال. 1.4
  

  :مناقشة أهم احلاالت املتعلقة بـ
  
أمهية الوقـت الضـائع بفعـل     -

املكوث املطول أمام جهاز اإلعالم 
اآليل رغم ترديـدنا للحكمـتني   

الوقت من ذهب إن مل حتافظ عليه (
وقت كالسيف إن ال(أو ) فقد ذهب

  ،)مل تقطعه قطعك
العواقب الصحية جراء إدمـان   -

االستعمال خاصة علـى البصـر   
  واألعصاب،

األثر االجتماعي ملا تفرضه هذه  -
  .احلالة من انطواء وانعزال يف البيت
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  من حيث املضمون. 2.4
  

  :مناقشة أهم احلاالت املتعلقة بـ
  
استغالل االنترنت يف أمور بعيدة  -

  .علمعن الت
الولــوج ملواقــع مشــبوهة ال  -

أخالقية حتاول اجتذاب األطفـال  
واملراهقني إىل سلوكيات منحرفـة  

  .ومنافية لألخالق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الدعوة ألفكار مناقضة لـديننا   -
  .ولقيمنا ومفاهيمنا

النقل احلريف ملواضيع مطروحـة   -
يف نشاطات البحث دون أي جمهود 

لألمانـة  للمتعلم أو أي احتـرام  
من غشـنا  (العلمية رغم ترديدنا 

  ).ليس منا
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استعمال تكنولوجيات : املوضوع
 اإلعالم واالتصـال يف التعلـيم  

  والتعلم
  

التعليم املتوسط والتعلـيم  : املرحلة
  الثانوي

  
  :األهداف التعلمية

  
توعية التالميذ بأمهية تكنولوجيا  -

اإلعــالم واالتصــال يف العمليــة 
  .التعلمية/التعليمية

حتفيز التالميذ علـى اسـتعمال    -
املعلوماتية الكتساب ثقافة واسـعة  

  .تسمح هلم مبسايرة العصر فكريا
توعيتهم وحتسيسهم بأخالقيات  -

 .استعمال االنترنت
 

  مقدمة 
  

يتميز عامل اليوم بانفجـار معـريف   
ساير الثورة العلمية والتكنولوجيـة  
مما أدى الرتباط العـامل املعاصـر   

يع يف املعلومـات  بالتدفق السـر 
ــاءات  ــها وكف ــة ختزين وإمكاني
معاجلتها واستغالهلا فيمـا يـرتبط   

  .باإلنسان املعاصر
  

وتعترب املعلوماتية أهـم إفـرازات   
 اليتاملعاصر، التقدم العلمي والتقين 

كأحد الدعائم  اينظر إليه تأصبح

ممـا   ،اليت تتحكم يف هذا التقـدم 
تبوأ مكانة رائدة يف العملية ت اجعله

ة، حبيث يـؤدي  عليمية والتعلميالت
االستعمال العقالين هلا يف املكـان  
والوقت املناسـبني إىل الـتحكم   
السريع يف الكفـاءات املقـررة يف   
املناهج، وهي الـيت أخـذت يف   
احلسبان هذه التطـورات حيـث   
ظهرت املعلوماتية كبعد هام مـن  

  .األبعاد املكونة هلا
  

وسيلة مـن وسـائل   فاملعلوماتية 
ليت ال نستطيع االسـتغناء  العصر ا

عنها، فبواسـطتها ميكننـا مجـع    
املعلومات ومعاجلتها، مث ختزينها من 
أجل استغالهلا عنـد احلاجـة أو   
تبليغها لآلخرين ـدف التبـادل   

  .والتواصل
  

 ذه الوسيلةاملتقن هلاالستعمال لكن 
التعرف عليها وعلـى مكوناـا   و

ينبغي أن يكون حتـت   وملحقاا
املعلمني واألساتذة،  إرشاد وتوجيه

قصد االستفادة الكاملة من خدماا 
ــث،   ــتعلم والبح ــال ال يف جم
واالستعداد األمثل للحياة العصرية 
اليت تنتظر املتعلم، وكـذا جتـاوز   
السلبيات النامجة عن االسـتعمال  
املفرط هلا، حىت يتحقق قدر مـن  

  . النجاعة والعقالنية
  



25 

  وضعية االنطالق .1
  

تيحها املعلوماتيـة  إن الفرص اليت ت
والتحديات اليت تفرضها جتعلها من 

التربوية للمسـامهة يف   األولويات
تطوير وحتسني التعلـيم والـتعلم،   

ذات حيث تعد وسـيلة متطـورة   
فاعلية كبرية لنقل وتوزيع العديـد  
من املعلومات واملـواد التعليميـة،   
وذلك باستخدام شبكات االتصال 

فكيف حيسـن املـتعلم   . احلديثة
ستعماهلا بصفة عقالنية واالستفادة ا

  التامة من خدماا املختلفة؟
   
إبــراز أمهيــة املعلوماتيــة يف  .2

  : التعليم والتعلم
  
يف  تلعب املعلوماتية دورا هامـا  -

تيسري التعلم وجعل الوضعيات أكثر 
إثارة من خالل احملاكاة واستعمال 

  وثائق متحركة يف بعض املواضيع؛
العناية الفرديـة   تقدم املعلوماتية -

لكل من يستخدمها مـن خـالل   
  التفاعل املتبادل؛

ذ الكتساب تتيح الفرصة للتالمي -
مهارات االستطالع والتعلم الذايت 
وحل املشكالت، حيث تساعدهم 
على الـتفكري املنطقـي وتنـاول    

  املواقف بأسلوب إبداعي؛
توفر فرص كافية للتالميذ للعمل  -

ـ   ا بسرعتهم وقدرام اخلاصـة مم

يكسبهم بعضا من مزايـا تفريـد   
التعليم وتزويدهم بتغذية راجعـة  

  فورية؛
ــة  - تنمــي االجتاهــات اإلجيابي

للتالميذ حنو املواد اليت يروا صعبة 
ومعقدة مثل الرياضيات واللغـات  

  األجنبية؛
تسهل للتالميذ االستيعاب مـن   -

خالل العرض بالصوت والصـورة  
واحلركة أفضـل مـن الطريقـة    

  ة؛التقليدي
تقلل من نسبة امللل والسأم مـن   -

التعلم بني التالميذ، وتـوفر هلـم   
  فرص التعلم الفردي؛

حتدث اإلثارة والتشويق واملرونة  -
يف إدارة التعلم، واالستقالل الذايت 
يف اكتساب املعـارف، وذلـك   
ــان  ــان والزم باســتخدامه باملك

   والكيفية املناسبة للمتعلم؛
خشية ذ من اخلوف وحترر التالمي -

رغبتهم  ارتكاب األخطاء، وتنمي
يف االنطالق حنو استكشاف آفاق 

وحتقيق اجنازات متطـورة،   جديدة
مما يساعدهم علـى دعـم الثقـة    
بالنفس وفتح اال أمام التحصيل 

  والنمو؛
ــخاص  - وي ذمتكـــن األشـ

االحتياجات اخلاصة باالستفادة من 
االنترنت، فللمكفوفني مثال أجهزة 

عالم اآليل حتـول  ملحقة جبهاز اإل
النصوص إىل مـواد مسعيـة أو إىل   

  .شاشات تعمل بنظام برايل
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النشاطات املقترحـة إلبـراز    .3
ــاجع    ــري الن ــتعمال غ االس

  : للمعلوماتية
  

  :من حيث وترية االستعمال .1.3
  

  :مناقشة أهم احلاالت املتعلقة بـ
  
قضاء وقت طويل أمام جهـاز   -

ــض   ــل بع ــالم اآليل جيع اإلع
بدلون التفاعـل  األشخاص يسـت 

االجتماعي يف احلياة احلقيقية مبواقع 
  .الدردشة أو التواصل االجتماعي

األثر االجتماعي ملا تفرضه هذه  -
  .احلالة من انطواء وانعزال يف البيت

التعب اجلسـدي واإلرهـاق    -
واألضرار الصحية الـيت يسـببها   
االستخدام املطول جلهاز اإلعـالم  

لبصر اآليل واالنترنت، مثل ضرر ا
ــل   ــري واملفاص ــود الفق والعم

  .واألعصاب
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :من حيث املضمون .2.3
  

  :مناقشة أهم احلاالت املتعلقة بـ
  
استغالل االنترنت يف أمور بعيدة  -

  .عن التعلم
الولــوج ملواقــع مشــبوهة ال  -

أخالقية حتاول اجتذاب األطفـال  
واملراهقني إىل سلوكيات منحرفـة  

  .ومنافية لألخالق
عوة ألفكار مناقضة لـديننا  الد -

  .ولقيمنا ومفاهيمنا
اإلفراط يف استخدام اللـهجات   -

احمللية العامية واالبتعاد عن استخدام 
اللغة العربية يف الدردشة واملنتديات 

  .والرسائل اإللكترونية
النقل احلريف ملواضيع مطروحـة   -

يف نشاطات البحث دون أي جمهود 
للمتعلم أو أي احتـرام لألمانـة   

من غشـنا  (العلمية رغم ترديدنا 
  ).ليس منا
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

مديريـة التعليـم األساسـي                             
                                                    0.0.2/13/ 333: رقم

  والتكنولوجي مديرية التعليم الثانوي العام
                                    385/0.0.3/13: رقم
  

  إىل 
  

السيدات والسادة مديري التربية 
  بالواليات

  
 ةحتسيسـي  عمليـات  :املوضوع

  . تعلق بالدروس اخلصوصيةت
  
  

أخذت ظاهرة الدروس اخلصوصية 
 ،يف االنتشار على حنو يدعو للقلق

حيث أنها مل تعد تعـين تالميـذ   
م االمتحانات فحسب، بـل  أقسا

كما أـا   .كل األطوار التعليمية
لقى يف املآرب واملرافـق  أضحت ت
الكثري منها توفر ية اليت ال قغري الالئ

  .  على أدىن شروط النظافة والسالمة
  

إن االستجابة لطلب ملـح مـن   
التالميذ الذين يواجهون صعوبات 

رة يف استيعاب بعض املفاهيم املقر
حـىت أن وزارة   ،هي عمل محيـد 

ـ فالتربية الوطنية نفسها تـو  ا ذر هل
اإلطار املالئم من خـالل  الغرض 

ــدعم وا  ــص ال ــة حص ملعاجل
ما حمل الشجب هو ، إنالبيداغوجية

محل التالميذ علـى التسـجيل يف   
ــيت ال  ــية ال ــدروس اخلصوص ال

ط التنظيميـة  ـتستجيب للضواب
املعمول ا، مع ما قد ينجر عـن  

  : منها ،ةـار سلبيـذلك من آث
  
  :بالنسبة إىل التلميذ. 1
جتعل الدروس اخلصوصية مـن   -

متكال، ال يعتمد على  فرداالتلميذ 
نفسه بل ينتظر ما سـيتلقاه مـن   
املدرسني اخلصوصيني حلل املسائل 

حىت أا تقتل فيه  والفروض املرتلية
  روح املبادرة واإلبداع،

  
تثقل كاهله وحترمه من حاجتـه   -

ويح عـن الـنفس   إىل الراحة والتر
الذي يلعب دورا مهمـا يف منّـوه   

  املتوازن،
  
تفسد انضـباطه يف املدرسـة    -

وتدفعه إىل الفوضى الـيت تصـبح   
استجابة طبيعية حلاجة كامنـة يف  

رم مـن الراحـة   نفسه بعد أن ح
  والترويح عن النفس،

  
جتعله خازنا ملعلومات مل يفهمها  -

مـتحن  ومل يستوعبها بل حفظها لي
ـدف الـدروس   فيها حيـث  

اخلصوصية إىل تدريبه علـى كـم   
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كبري من األسـئلة الـيت يتكـرر    
  االمتحان فيها،

  
تضعف قدرته علـى التكيـف    -

االجتماعي والتفاعل مع املعلم أثناء 
التدريس، ما يؤدي إىل فقدان ثقته 
يف املدرسة بصفتها مؤسسـة هلـا   

  . أهداف تربوية واجتماعية
  
  :بالنسبة إىل املدرس. 2

من مرتل ه هيبته ووقاره بتنقله تفقد
إىل مرتل أو من جمموعة تالميذ إىل 
أخرى وإىل ساعات متأخرة مـن  

، يف اقـادر وبالتايل لن يكون الليل 
علـى التـدريس    املـوايل، اليوم 

يف املؤسسـة   بالكفاءة املطلوبـة 
  .املدرسية

  
  :بالنسبة إىل املؤسسة التعليمية. 3

إن الــدروس اخلصوصــية متــس 
ــداقية ا ــة مبص ــة التعليمي ملؤسس

باعتبارها الفضاء الذي يتلقى فيـه  
التلميذ ليس املعارف فقـط، إمنـا   
األخالق والقيم االجتماعية أيضـا  

  .فهي تعده للحياة بشكل كامل
  
  :بالنسبة إىل األسر. 4

ترهق الدروس اخلصوصية األسـرة  
بأعباء ومصاريف إضـافية حـىت   
أصبحت تكلفتها هاجسا يـؤرق  

بـدء العـام    أفراد األسـرة مـع  

الدراسي، وهذا ما يتناىف مع مبـدأ  
، جمانية التعليم املكرس يف الدستور

خاصة إذا تعلق األمر بتالميذ األسر 
املعوزة الذين ال ميكنهم دفع تكلفة 

  .هذه الدروس
   

وعليه، وحرصا على مصـداقية  
املنظومة التربوية وحفاظا علـى  
أخالقيات مهنة التعليم وتكريسا 

ة التعلـيم وتكـافؤ   ملبدأي جماني
الفرص، ينبغي اختاذ مجلـة مـن   

  :اإلجراءات، منها
  

  يف اجلانب التحسيسي: أوال
يقوم مـديرو التربيـة، فـور     -

استالمهم املنشـور، باسـتدعاء   
املفتشــني ورؤســاء املؤسســات 
التعليمية لتدارسه وإسداء التعليمات 
الالزمة هلم حىت يسهر اجلميع على 

عنـيني  تبليغ فحـواه للفـاعلني امل  
باملسألة، حيث يعمل املفتشون على 
حتسيس املدرسني الذين يقومـون  
بدورهم بتحسيس التالميذ، فيمـا  
يقوم املديرون بتوعية أولياء أمـور  

  التالميذ، 
  
ــدوات باملؤسســات  - ــد ن عق

التعليمية إلرشاد التالميذ عن كيفية 
االعتماد علـى الـنفس وطـرق    
املذاكرة الصحيحة وكيفية تنظـيم  

وتلقينهم حب التحصـيل   الوقت
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 واالطـالع ق واملذاكرة والتفـو 
املستمر من أجل العلم وليس مـن  

  أجل االمتحان فقط،
  
حث األوليـاء علـى رفـض     -

الـيت تلقـى يف    اجلماعيةالدروس 
الفضاءات غري الالئقة حفاظا على 

  .سالمة وأمن أطفاهلم
  

  يف اجلانب التنظيمي: ثانيا
فتح أبواب املؤسسـات التربويـة   

يف عمومية بعد الدوام الرمسـي،  ال
إطار دروس الدعم أو احلصـص  
احملروسة أو حصـص املـذاكرة   
وغريها مـن الترتيبـات طبقـا    
للتعليمات الواردة يف هذا الشـأن  

الثالثـاء  واخلاصة باستغالل أمسية 
والعطل األسبوعية واألسبوع األول 

   .من كل عطلة مدرسية رمسية
  

ــا ــوي : ثالث ــب الترب يف اجلان
  داغوجيوالبي

- قني تشــجيع التالميــذ املتفــو
يبـذلون  دراسيا، خاصة الـذين  

جهودا فردية متميـزة يف عمليـة   
  ،التحصيل

  
حتفيز التالميذ علـى املراجعـة    -

ضمن أفواج حمدودة العدد، خاصة 
بالنسبة للتالميـذ املقـبلني علـى    

  ،االمتحانات الرمسية

حث املدرسـني علـى عـدم     -
مـع  اإلسراع يف تقدمي الـدروس  

اخـتالف  الفوارق الفردية ومراعاة 
  ، قدرات التالميذ االستيعابية

  
توجيه املدرسـني إىل االلتـزام    -

مبنهجية مناسبة تسـمح جلميـع   
التالميذ باملشاركة وإثارة األسـئلة  

؛ فـإن التـزم   اليت تراود أذهام
املدرس بتقدمي الـدرس بطريقـة   
سليمة يكون التلميذ يف غىن عـن  

  ،ةالدروس اخلصوصي
  
متابعة املفتشني واملديرين لسـري   -

العملية التعليمية بتفقد املدرسني يف 
عملهم واإلشراف على حصـص  

  .املنظمة لفائدة التالميذالدعم 
  

  يف اجلانب اإلجرائي: رابعا
أي نشـاط  التذكري بعدم القيام ب -

  مبقابل مايل داخل حرم املؤسسة،
  
ممارسة  إىل عدماملدرسني  دعوة -

ن أنواع الضغوط علـى  أي نوع م
التالميذ حلملهم علـى اللجـوء   

 .القسري إىل الدروس اخلصوصـية 
ــني   ــؤولني اإلداري ــى املس وعل
ــدوة  ــوا ق ــني أن يكون واملفتش

ن تقدمي م وهكذا مينعونللمدرسني 
وذا الصدد، . الدروس اخلصوصية

جتدر اإلشارة إىل أن وزارة التربية 
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الوطنية تفضل أالّ تضطَر التخـاذ  
ــة إزاء إجــ ــة ردعي راءات عقابي

املخالفني للسـلوكيات املنشـودة   
  .  واملنوه ا يف هذا الشأن

  
يف هذا السـياق، تـذكّر وزارة   و

مـنح الـدروس   التربية الوطنية أن 
اخلصوصية طريقة للكسب غـري  

ص به كونه ميثل مجعـا بـني   مرخ
وظيفتني مينعه القانون عندما يتعلق 

ئية عشوا حمالتاألمر مبمارستها يف 
وفضــاءات غــري مناســبة   

  . كاملستودعات وغريها
  

السـيدات والسـادة   فإن  وعليه،
للسهر على مديري التربية مدعوون 

تطبيــق كــل هــذه العمليــات 
ملواجهة هـذه  التحسيسية املفيدة 

الظاهرة اليت أصبح يستنكر هلا ليس 
 نياألولياء فحسب، بل حىت املدرس

الذين يلتزمون بأخالقيات املهنـة  
  . بل مهنة التدريسون بنويؤمن

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ويف األخري، تدعو وزارة التربيـة  
الوطنية كافة أعضـاء اجلماعـة   
التربوية ملدها يد العون واملسامهة يف 
عمليات التحسيس والتوعية يف هذا 
اال ويف مقدمتـهم السـيدات   
والسادة مفتشو ومديرو مؤسسات 
املراحل التعليمية الـثالث الـذين   

رافقــة عمليــات ينبغــي هلــم م
يف التحسيس والتوعية عن كثـب  

قصـد تـوفري جـو     ،هذا الشأن
للتحصيل املدرسي ملؤه التعـاون  
والتآزر، خدمة للمصلحة العليـا  

 .للتلميذ
  

  2013 أكتوبر 30 زائرالج
  عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه

  مدير التعليم األساسي
  ابراهيم عباسي

  يض منهعن وزير التربية الوطنية وبتفو
مدير التعليم الثانوىي العام 

  والتكنولوجي 
  عبد القادر ميسوم
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
              وزارة التربية الوطنية

                        العام األمني
  2013/ع.أ/و.ت.و/1312: الرقم 

  
  إلـى

 يدات والسادة مديري التربيـة الس
  بالواليات

  
ترتيبـات تنظيميـة   : وضوع امل

وتربوية لتخفيف عـبء ثقـل   
  .احملفظة املدرسية

  
  :املرفقات 

مدونة األدوات املدرسية ملرحلة  -1
  .التعليم االبتدائي

التوزيع األسـبوعي املوحـد    -2
للنشاطات التعلمية للسنتني األوىل 

 . والثانية ابتدائي
   

يف إطار التكفل بالتوصيات الناجتة 
اجلماعة التربويـة  عن التشاور مع 

حول التقيـيم املرحلـي للتعلـيم    
اإللزامي، أخـذت وزارة التربيـة   
الوطنية عدة تدابري وترتيبات تربوية 
وتنظيمية ملعاجلة إشـكالية ثقـل   
احملفظة املدرسية واحلد من األضرار 

ـ  منـو وصـحة    ىاليت قد تؤثر عل
 .التلميذ

 

تعترب احملفظة املدرسية مبا حتتويه من 
مية وأدوات مدرسـية  وسائل تعلي

مرافقة للتلميذ طوال السنة الدراسية 
أحـد   وطوال مساره الدراسـي 

املداخالت اهلامة لنوعية التعلـيم،  
ومؤشرا بارزا للعدالة يف الوسـط  

  .املدرسي
 

إن ثقل احملفظة املدرسية اليت حيملها 
التالميذ أربع مرات يف اليوم ميكن 
أن يكون هلا تـأثري سـليب علـى    

ة أثناء مرحلة منوهم صحتهم وخاص
اجلسدي، كما أا قد تسبب هلـم  

  .التعب واآلالم يف الظهر
  

وللتكفل الفعلي ـذا االنشـغال   
املهم، قامت وزارة التربية الوطنية 
بدراسة ميدانية حول موضوع ثقل 
احملفظة بكافـة أبعـاده التربويـة    
والصحية والتنظيمية، مـن أجـل   

هلـذه   ةحتديد األسباب الرئيسـي 
رة، واقتراح السبل والوسائل الظاه

  . املالئمة ملعاجلتها
  

وقد كشفت الدراسة امليدانية عن 
األسباب اليت تثقل احملفظة املدرسية 
وهي كثرة األدوات املدرسية، سوء 
ــة   ــاطات التعلمي ــع النش توزي
األسبوعية، عدم احتـرام جـدول   

مـن   أحيانـا  التوقيت األسبوعي
طرف بعض املعلمني، وزن الكتب 
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سية وكراريس التطبيقات، ويف املدر
بعض احلاالت وزن احملفظة وهـي  

  ...فارغة
  

ويف هــذا اإلطــار، يشــرفين أن 
أوافيكم جبملة من اإلجراءات اليت 
توضح التدابري التنظيمية والتربويـة  
املمكنة للتطبيق على املدى القصري 

والبعيد، واليت من شأا  واملتوسط
التخفيف من عبء ثقل احملفظـة  

ية وجتنب تأثريها السليب على املدرس
 . صحة التالميذ

 
اإلجراءات اليت تطبق مع بداية . 1

 2013/2014الدخول املدرسي 
  

  :العمليات اإلعالمية. 1.1
  

  لفائدة مفتشي التعليم االبتدائي
  

ــي   ــدخول املدرس ــريا لل حتض
، تشرف مـديريات  2013/2014

التربية على تنظيم يومني إعالميني 
قبل ليم االبتدائي لفائدة مفتشي التع

ــة  09 ــتعانة 2013جويلي ، باالس
مبفتشي التربية الوطنيـة للتكـوين   

من باللغة العربية واللغة الفرنسية، 
أجل شرح اإلجراءات املتخذة حلل 
إشكالية ثقل احملفظة وتقدمي جدول 
التوزيع األسبوعي الدوري املوحد 

للسنتني األوىل  ةللنشاطات التعلمي

كـذا املدونـة   والثانية ابتدائي، و
الرمسية لألدوات املدرسية ملرحلـة  

  .التعليم االبتدائي
  

لفائدة مديري املدارس االبتدائية 
  واملعلمني واألساتذة

  
كما تشرف مديريات التربية على 

يوم إعالمي حـول نفـس    تنظيم
املواضيع املذكورة أعاله، لفائـدة  
مديري املدارس االبتدائية واملعلمني 

انة مبفتشـي  واألساتذة، باالسـتع 
التعليم االبتدائي باللغـة العربيـة   
ومفتشي اللغة الفرنسـية، كـل   

  .حسب مقاطعته التفتيشية
  

وعليه، يطلب من معلمي وأساتذة 
التعليم اإلبتدائي التقيد بالتوجيهات 

 :التالية
  

التقليل مـن حجـم وعـدد     -أ
الكراريس املطالب ا التالميـذ،  
واالقتصار على القدر الضـروري  

إلجناز األنشطة  ةدوات الالزممن األ
البيداغوجية املقررة وفـق قائمـة   

ــواردة يف      ــية ال األدوات املدرس
اخلاص باملدونة الرمسية  -1امللحق (

لألدوات املدرسية ملرحلة التعلـيم  
  ).االبتدائي
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عدم مطالبة التلميذ بتخصيص  -ب
كراس لألنشطة إن وجد هلا كراس 

  مطبوع،  
  
ربة يف كـراس  مجع املواد املتقا -ج

كـراس ملـاديت التـاريخ    : واحد
وكراس ملاديت التربيـة   واجلغرافيا

  اإلسالمية والتربية املدنية،
  
ختصيص كراس واحد للدروس  -د

  والتطبيقات بالنسبة لكل مادة،
  

توحيد توزيـع النشـاطات    .2.1
األسبوعية للسـنتني األوىل   ةالتعلمي

والثانية ابتدائي علـى املسـتوى   
حتقيق التوازن بـني  الوطين، قصد 

املواد التعليميـة وتسـاوي وزن   
احملفظة خـالل أيـام األسـبوع    

املتعلــق  -2امللحـق  (الدراسـي،  
ــد  ــبوعي املوح ــالتوزيع األس ب
للنشاطات التعلمية للسنتني األوىل 

 ).والثانية ابتدائي
 

يقدم املعلمـون واألسـاتذة    .3.1
نصائح عملية للتالميذ حول تنظيم 

لتوقيت اليومي احملفظة وفق جدول ا
  . لألنشطة البيداغوجية

  
على مديري املدارس االبتدائية  .4.1

تبليغ األولياء مـع بدايـة السـنة    
ــية  ــدول  2013/2014الدراس جب

ــذ  ــت األســبوعي للتالمي التوقي
وحتسيسهم مـن خـالل النظـام    
ــة  ــة التربوي ــداخلي للمؤسس ال
ومجعيات أولياء التالميذ بضـرورة  

الـيت  االلتزام ببعض اإلرشـادات  
تسمح بتخفيف ثقـل احملفظـة،   

  :ومنها
  
حتسني االسـتغالل األمثـل     - أ

  للمحفظة املدرسية وكيفية محلها
  

باإلضافة إىل وزن احملفظـة، فـإن   
محلها واستغالهلا ينبغي أن يؤخـذا  
بعني االعتبار، حيث جيب التأكيد 
على جتنب محل احملفظة على الظهر 
أو الكتف الواحد وخاصة أثنـاء  

، مما قـد يسـبب   اجلري واللعب
التهابات وآالما علـى مسـتوى   

  .العمود الفقري للتلميذ
  

وعليه يتوجب اسـتعمال محـاليت   
احملفظة الظهرية بشـكل صـحيح   
ومتساوي مع تنظيم األدوات داخل 
احملفظة حبيـث توضـع الكتـب    
والكراريس ذات احلجم الكبري يف 
وسط  احملفظة اليت تتوسط الظهر مث 

األقـل  تليها الكتب والكـراريس  
حجما لتوزيع الوزن علـى ظهـر   

  .التلميذ
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حسن اختيار احملفظـة مـن    -ب
  :طرف األولياء 

  
إن شراء احملفظة اليت ترافق الطفـل  
طوال السنة الدراسـية تتطلـب   
اهتماما كبريا، فاحملفظة املثالية هي 
احملمولة على الظهر حىت ال تعيق منو 
العمود الفقري للتلميذ، كما ينبغي 

  :ملواصفات معينة منهاأن تستجيب 
  
    أن تكون ذات هيكـل مـتني

ومبطنة من جهة الظهر حىت ال تؤمل 
األدوات املوضوعة فيهـا ظهـر   
ــب   ــف الكت ــذ وال تتل التلمي
والكراريس، ألن احملفظة  اللينـة  

 .تؤدي إىل تراكم الوزن يف األسفل
  أن تتالءم أبعادها مع قامة الطفل
 .)سم 41و 30بني (
 يضتني على أن تكون محالتاها عر

مستوى الكتف وقابلتني إلعـادة  
 .الضبط

   أن تكون خفيفة الـوزن، ألن
بعض احملافظ تكون ثقيلة قبل وضع 

 .األدوات فيها
  
جتنب احملفظة ذات احلمالـة   -ج

الواحدة اليت تسبب احنناء اجلسم 
حنو جهة واحدة خصوصا عندما 
  تكون ثقيلة، وجتنب أيضا احملفظة 

  

ـ   ا، ذات العجالت رغـم مزاياه
حيث ختفف الثقل على الظهـر،  
ولكن وزا الكبري جيعل الطفـل  
غري قادر على حتمله خاصة عنـد  

 .صعود األرصفة أو األدراج
 
مرافقة األولياء ألبنـائهم يف   -د

حتضري احملفظة وتعويـدهم علـى   
العادات السليمة اخلاصة بالتنظيم 

  .واالستقاللية
 

مراقبة األوليـاء حملتـوى    -هـ
كـل ذهـاب إىل   احملفظة قبـل  

 .املدرسة
  
اإلجراءات اليت تطبق علـى   -2

 :املدى املتوسط
 

جتهيز القاعات الدراسـية يف   .1.2
خبزائن  ممنوحة يف  ةاملدارس االبتدائي

إطار التجهيـز األويل أو إعـادة   
التجهيز للمؤسسات التربوية على 
إثر العمليات السنوية املربجمة مـن  

  .طرف كل والية
  

ات الدراسـية يف  جتهيز القاع .2.2
بأدراج فرديـة   ةاملدارس االبتدائي

للتالميذ حيتفظون فيها بـاألدوات  
املدرسية اليت ال يستعملوا إال يف 

  .القسم



35 

ولتيسري عملية متويل جتهيز القاعات 
باألدراج يقترح اللجوء، باإلضافة 
إىل مسامهة قطـاع التربيـة، إىل   
جهات ممولة أخرى وخصوصا منها 

ــات احمل ــف  اجلماع ــة وخمتل لي
  :اجلمعيات، وهذا يتطلب

  
   القيام بتقدير كمي وتقييم مايل

لألدراج من طرف كـل مديريـة   
تربية، وطلب تسجيلها يف ميزانيـة  

 .التجهيز
   دراسة احللول الفعلية من أجل

ــدارس  ــدرجيي للم ــز الت التجهي
يف إطار مشروع  جاالبتدائية باألدرا

املؤسسة التربويـة، مـع إشـراك    
حمللية وشركاء مـاليني  اجلماعات ا

  .آخرين
 

ــدوام  .3.2 ــدارس ذات ال يف امل
الواحد اليت ليس فيها مطـاعم،  
ميكن للتالميذ ترك حمـافظهم يف  

د  15ســا و 11األقســام بــني 
  . سا 13والساعة 

  
السعي مستقبال إىل تقسـيم   .4.2

الكتــب املدرســية وكــراريس 
النشاطات املرافقة هلا إىل جملدين 

ــبة للت ــة بالنس ــات وخاص علم
ــية ــة  : األساس ــة العربي اللغ

  .والرياضيات واللغة الفرنسية

مطالبة الناشرين بذكر وزن  .5.2
الكتاب املدرسي يف اخللف، حىت 
يكون املعلمون واألولياء علـى  
علم باملعلومات األساسية اخلاصة 

  .بوزن احملفظة
  

العمل علـى  ختفـيض وزن   .6.2
الورق املستعمل يف نشر الكتـب  

املساس بالنوعيـة   املدرسية دون
  .التقنية للسند

  
العمل على تـوفري كتـابني    .7.2

لتلميذ التعليم االبتـدائي، األول  
حيتفظ بـه يف القسـم، والثـاين     

  .يف املرتلالتلميذ يستعمله 
  

إن تطبيق هذا اإلجراء، كما هـو  
مقترح من اللجنة الوطنية للمناهج، 
يعترب استثمارا أوليا يعود بالفائـدة  

  .ةالالحق يف السنوات
   
اإلجراءات اليت تطبق علـى   -3

   :املدى الطويل
   

جتريب، ـدف التعمـيم،    .1.3
احللول املرقمنة اليت تسمح بتـوفري  
سندات جديدة وخفيفة ذات نوعية 
عالية، مع إمكانية حتديث أسـرع  

  .وأجنع من الكتاب الورقي
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ولتحقيق هذا اهلدف، اقترح جتريب 
على الذي يتواجد  الكتاب املرقمن

حاملة واحدة جلميع كتب املستوى 
يف عينـة   الدراسي الواحد، وذلك

  .من املدارس النموذجية
  

كما ستدرس بعـض السـندات   
شاشـة الشـرح   : األخرى مثـل 

التفاعليــة، القــرص املضــغوط، 
اللوحات الرقمية أو عروض فيديو 

  .للدروس
  

وباإلضافة إىل ذلك، ستسمح هذه 
التجربة بتطوير استعمال تقنيـات  

ــياق ا إلعــالم واالتصــال يف س
  .بيداغوجي

  
القضاء تدرجييا علـى نظـام    .2.3

الدوامني يف مجيع املدارس االبتدائية 
قصد ختصيص قاعة دراسية لكـل  
فوج تربوي واليت حتتوي على درج 

  . لكل تلميذ
  

تعميم املطاعم املدرسـية يف   .3.3
مجيع املدارس االبتدائيـة، وذلـك   

  .لتقليل انتقال التالميذ
  
ا ال شك فيه أن عـبء ثقـل   مم

احملفظة املدرسية من اإلهتمامـات  
اليت  تندرج يف إطار قضايا الصحة 

العامة ألطفالنا و ـم بالدرجـة   
األوىل املؤسسة التربوية وخاصـة  
املعلم نظرا للدور الرئيسي الـذي  
ينبغي أن يلعبه يف تكريس وقـت  
خاص لتنظيم احملفظـة املدرسـية   

لوس اجليد وتعويد التالميذ على اجل
يف القسم لتجنب اآلثار السـلبية  

التعـب، اآلالم  : على صحتهم مثل
  ...يف الظهر، تشوه العمود الفقري

  
إن التكفل الناجع ذا اإلنشغال لن 
يتحقق إال مبسامهة وجتنيـد كـل   
اجلهات املعنية مبوضوع ثقل احملفظة 
والذي ينبغي أن يعاجل من خمتلـف  

يـة،  البيداغوجية، املنهج: جوانبه
  ...التنظيمية، املالية، الصناعية

  
ونظرا ألمهية هذا املوضوع، أطلب 
منكم السهر شخصيا على نشـر  
التوجيهات والتدابري البيداغوجيـة  
ــذا  ــذكورة يف ه ــة امل والتنظيمي
املنشور، على كل املعنيني بـاألمر،  
والعمل على االلتزام ا تـدرجييا  
وطبقا لآلجال احملددة  من أجـل  

داف املنتظرة  وخصوصا حتقيق األه
  . منها محاية صحة أبنائنا

  
  2013جوان  30 اجلزائر يف

  األمني العام
م بوشناق خالدي.س
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
  1الوثيقة امللحقة رقم 

  القائمة الرمسية لألدوات املدرسية
  

األدوات اخلاصة بتالميذ قائمة 
 اخلامسةالسنة و الرابعةالسنة 

 ابتدائي

األدوات اخلاصة بتالميذ قائمة 
 ابتدائيالثالثة السنة 

األدوات اخلاصة بتالميذ قائمة 
والسنة الثانية السنة األوىل 

 ابتدائي
  ص للقسم عربية  96كراس  -
  ص للقسم فرنسية 64كراس  -
ص لالختبارات   96كراس   -
  )فرنسية+ عربية (
طة اللغة ص ألنش 96كراس  -

  واحملاوالت العربية
ص ألنشطة اللغة  96كراس  -

  الفرنسية واحملاوالت
  .ص للرياضيات 96كراس   -
ص للتربية اإلسالمية   64كراس  -

  .والتربية املدنية
  . ص للتعبري الكتايب 48كراس  -
  

  ). عربية(ص للقسم  64كراس  -
ص للقسم  64كراس  -
  ).فرنسية(
   ص لالختبارات 64كراس   -
  )فرنسية+عربية (
ص ألنشطة اللغة  64كراس  -

   .العربية واحملاوالت
ص ألنشطة اللغة  48كراس  -

  .الفرنسية واحملاوالت
  .ص للرياضيات 64كراس  -
ص للتربية اإلسالمية  48كراس  -

  .واملدنية
  

  .ص للقسم  64كراس  -
 .ص للمحاوالت 64كراس  -
  .ص لالختبارات 64كراس  -
  حجم صغري . كراس للرسم -
  أغلفة بالستيكية للكراريس  04 -
  .أوراق ملونة الصقة -
  لفات بالستيكية لتغليف الكتب  -
   .لوحة وممسحة  -
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األدوات اخلاصة بتالميذ قائمة 
 اخلامسةالسنة و الرابعةالسنة 

 ابتدائي

األدوات اخلاصة بتالميذ قائمة 
 ابتدائيالثالثة السنة 

ذ األدوات اخلاصة بتالميقائمة 
والسنة الثانية السنة األوىل 

 ابتدائي
كراس أعمال تطبيقية حجم  -

  .صغري للتاريخ واجلغرافيا
ص لألناشيد  48كراس  -

  واحملفوظات 
كراس أعمال تطبيقية حجم  -

صغري للتربية العلمية 
  .والتكنولوجية

كراس أعمال تطبيقية حجم  -
  ).فرنسية(صغري للمحفوظات 

ص للمحاوالت  64كراس  -
  بيةعر
ص للمحاوالت  64كراس  -

  فرنسية
غة العربية لقاموس مدرسي بال -

  .حجم صغري
  . جمموعة أوراق رسم -
  .غالفا بالستيكيا للكراريس 14 -
  جمموعة أوراق شفافة   -
لفّات بالستيكية  لتغليف  -

  . الكتب
  .لوحة وممسحة -

ص للتاريخ  48 كراس -
  .واجلغرافيا

كراس أعمال تطبيقية حجم  -
 للتربية العلمية صغري

  .والتكنولوجية
ص للمحفوظات  32كراس  -

  .واألناشيد
  صغري  محج.كراس للرسم -
  .غالفا بالستيكيا للكراريس 12 -
لفات بالستيكية لتغليف  -

  .الكتب
  . لوحة وممسحة -
  

سيالتان  : مقلمة وحمتوياا -
، قلم رصاص )زرقاء، خضراء(

 ،)06(لني، علبة أقالم تلوين 
يسيمتر مضاعف، مسطرة د

، )قطع 10علبة (طباشري أبيض 
، )قطع 10علبة (طباشري ملون 

كيس خشيبات، كيس قريصات، 
عجني، مرباة،ممحاة،علبة غراء، 

  .مقص مدرسي
  .حمفظة -
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األدوات اخلاصة بتالميذ قائمة 
 اخلامسةالسنة و الرابعةالسنة 

 ابتدائي

األدوات اخلاصة بتالميذ قائمة 
 ائيابتدالثالثة السنة 

األدوات اخلاصة بتالميذ قائمة 
والسنة الثانية السنة األوىل 

 ابتدائي
سيالتان  :مقلمة وحمتوياا -
، قلم رصاص )زرقاء، خضراء(

، )06(لني، علبة أقالم تلوين
مسطرة ديسيمتر مضاعف، 

كوس، منقلة، مدور، طباشري 
، طباشري )قطع 10علبة (أبيض
، مرباة، )قطع 10علبة (ملون

، لبة غراء، شريط الصقممحاة، ع
  .مقص مدرسي

سيالتان  :مقلمة وحمتوياا -
، قلم رصاص )زرقاء ، خضراء(

، )06(لني، علبة أقالم تلوين 
مسطرة ديسيمتر مضاعف، 

 10علبة (كوس، طباشري أبيض
 10علبة (، طباشري ملون)قطع
، عجني، مرباة، ممحاة، علبة )قطع

   .غراء، مقص مدرسي
  .حمفظة -
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    وزارة التربية الوطنية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية اجلمهورية
  2الوثيقة امللحقة رقم 

  التوزيع املوحد للنشاطات التعلمية األسبوعية للسنة األوىل والثانية من التعليم االبتدائيالتوزيع املوحد للنشاطات التعلمية األسبوعية للسنة األوىل والثانية من التعليم االبتدائي
  جدول التوقيت األسبوعي للسنة األوىل من التعليم االبتدائي ) 1( 

  
                               

  د45سا14
  د30سا 15

  د45سا 13 د15
 د30سا 14-

  سا13
 د45سا 13-

  
 

  د30سا 10
 د15سا 11

  45سا 09
-د45سا 8 د15 د30سا 10

 د30سا 09
-سا08

  د45سا 08
  التوقيت 
  
 يامألا

ال . ن
  صفية

ـة
ــ

راح
 

كتابة + قراءة 
على الدفتر و 

 أو الكراس/
 رياضيات

  تعبري شفوي
كتابة على الدفتر +قراءة + 

 أو الكراس/و 

ـة
ــ

ــ
حـ

را
 

تربية  رياضيات
  األول إسالمية

معاجلة 
بيداغوجية  

 رياضيات

قراءة حروف 
+ و كلمات
 كتابة

تربية علمية 
  تعبري شفوي رياضيات حمفوظات وتكنولوجية

 الثاين كتابة+قراءة + 

  تعبري شفوي رياضيات تربية مدنية .دعم+ نشاطات ال صفية 
 لثاالـث كتابة+قراءة + 

معاجلة 
بيداغوجية  

 لغة عربية

ــ
راح

 ـة

تربية علمية  تربية فنية
 وتكنولوجية

  تعبري شفوي
تربية  رياضيات إمالء+ قراءة + 

 الرابع إسالمية

  تربية بدنية .ال صفية. ن
نشاط 

اإلدماج  
 تعبري كتايب /

 ميساخل ألعاب قرائية و كتابة رياضيات حمفوظات
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 ميقراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد
  وزارة التربية الوطنية

  
  جدول التوقيت األسبوعي للسنة الثانية من التعليم االبتدائي ) 2(

  

  د45سا14
 د 30سا 15

 
  د 45سا 13 د15

 د 30سا 14-
  سا13

 د45سا 13-

 

  د 30سا 10
 د 15سا 11

  45سا 09
-د45سا 8 د15 د 30سا 10

 د30سا 09
-سا08

  د45سا 08
  التوقيت    

 األيام

 ال صفية. ن

ـة
ــ

حـ
را

 

 رياضيات حمفوظات
+ قراءة نص الوحدة األول 
+ تعبري شفوي و تواصل 

 كتابة نسخ

ـة
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

حـ
را

 

تربية  رياضيات
  األول إسالمية

معاجلة 
بيداغوجية  

 لغة عربية
تربية علمية  كتابة + قراءة 

 تربية فنية رياضيات وتكنولوجية
كتابة + قراءة النص األول 

التمارين من دفتر  اجناز
 النشاطات

 الثاين

 رياضيات تربية مدنية .دعم+ نشاطات ال صفية 
+ قراءة نص الوحدة الثاين 
+ تعبري شفوي و تواصل 

 كتابة نسخ
 الثالث

 ال صفية. ن

ـة
ــ

حـ
را

 

تربية علمية و 
 كتابة + قراءة  تكنولوجية

كتابة + قراءة النص الثاين 
اجناز التمارين من دفتر 

 اطاتالنش
تربية  رياضيات

 الرابع إسالمية

معاجلة 
بيداغوجية  

 رياضيات

/ التعبري الكتايب (نشاط اإلدماج 
+ تعبري شفهي + قراءة  رياضيات تربية بدنية ) إجناز املشاريع

 اخلامس 2+1كتابة استغالل النصني 
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
شعبان  21مؤرخ يف  23 ر رقمقرا

 جـوان  30املوافـق   1434عام 
يتضمن إقرار مواقيت مواد  2013

التعليم واملناهج التعليمية ملرحلـة  
   .التعليم املتوسط

  
  ؛وزير التربية الوطنية إنّ
  

  04 -08مبقتضى القـانون رقـم   
املوافـق   1429حمرم  15املؤرخ يف 

املتضمن القـانون   2008يناير  23
  للتربية الوطنية؛ التوجيهي

  
ـ  م ـومبقتضى املرسوم الرئاسي رق

شـوال    17املؤرخ يف  326 -12
سـبتمرب   4املوافـق ل   1433عام 

واملتضمن تعـيني أعضـاء    2012
 احلكومة؛

 
 رقـم التنفيذي مبقتضى املرسوم و

ربيع األول  29املؤرخ يف  265–94
سـبتمرب   06 ل املوافق 1415عام 
 ، الذي حيدد صالحيات1994سنة 

  ة الوطنية؛ـوزير التربي
  
  
  
  

  ررــيق
  

تطبيقا ألحكام املادة  :املادة األوىل
  04 -08رقـم  من القـانون   28

املوافـق   1429حمرم  15املؤرخ يف 
، واملذكور أعـاله  2008يناير  23

يهدف هذا القرار إىل إقرار مواقيت 
مواد التعليم واملنـاهج التعليميـة   

  .ملرحلة التعليم املتوسط
  

تعتمـد املنـاهج    :الثانيـة  املادة
لكـل   2013التعليمية طبعة جوان 

املواد الدراسية يف مرحلة التعلـيم  
املتوسط، وتطبق مع بداية املوسـم  

  .2013/2014الدراسي 
  

تعتمد مواقيت املواد  :الثالثةاملادة 
الدراسية اخلاصة مبرحلـة التعلـيم   
املتوسط املبينة وفق اجلدول امللحق 

حيز التطبيـق   ذا القرار، وتدخل
مــع بدايــة املوســم الدراســي 

2013/2014.  
  

كيفيـات   توضح  :الرابعةاملادة 
يف املـادة  املواقيت احملـددة  تطبيق 
  .أعاله مبناشري الثالثة
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يكلف مسـؤولو   :اخلامسةاملادة 
ية لـوزارة التربيـة   زاإلدارة املرك

الوطنية، ومديرو التربية بالواليات، 
كـلّ فيمـا    ومديرو املتوسطات ،

  .، بتطبيق هذا القرارصهخي
  

هذا القـرار  ينشر  :املادة السادسة
 .يف النشرة الرمسية للتربية الوطنية

                                            
  2013  جوان 30 اجلزائر يف

  ة الوطنيةوزير التربي
  عبد اللطيف بابا أمحد
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  2013جوان  30رخ يف املؤ 23ملحق القرار رقم 
  املتضمن إقرار مواقيت مواد التعليم و املناهج التعليمية 

  يف مرحلة العليم املتوسط
  

  مرحلة التعليم املتوسطيف  اجلدول األسبوعي ملواقيت املواد التعليمية
  

   
  املستوى      

  
  املادة  

  السنة األوىل
  متوسط 

  السنة الثانية
  متوسط 

  السنة الثالثة 
  متوسط

  سنة الرابعة ال
  متوسط

د 30+ س  5   اللّغة العربية 
  ) م.أ(

د  30+ س  5
  )م.أ(

د  30+ س  4
  )م.أ(

 1+س  4
  )*م.أ(

  *3  *3  *3  *3  اللّغة األمازيغية
د 30+ س  4  اللّغة الفرنسية

  )م.أ(
د  30+ س  4

  )م.أ(
د  30+ س  4

  )م.أ(
د  30+ س  4
  )م.أ(

د 30+ س 2  اللّغة اإلجنليزية
  )م.أ(

د  30+ س  2 
  )م.أ(

د  30+ س  3
  )م.أ(

د  30+ س  3
  )م.أ(

د 30+ س  4  الرياضيات
  )م.أ(

د  30+ س  4
  )م.أ(

د  30+ س  4
  )م.أ(

 1+س  4
  )*م.أ(

  علوم الطبيعة
  *)1+ 1( 2  *)1+ 1( 2  *)1+ 1( 2  *)1+ 1( 2  واحلياة 

  علوم فيزيائية
  *)1+ 1( 2  *)1+ 1( 2  *)1+ 1( 2  *)1+ 1( 2  وتكنولوجيا 

  س 1  س 1  س 1  س 1  اريخالت
  س 1  س 1  س 1  س 1  اجلغرافيا

  س 1  س 1  س 1  س 1  تربية إسالمية
  س 1  س 1  س 1  س 1  تربية مدنية

  تربية تشكيلية 
أوتربية 
  موسيقية

  س 1  س 1  س 1  س 1
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  املستوى      

  
  املادة  

  السنة األوىل
  متوسط 

  السنة الثانية
  متوسط 

  السنة الثالثة 
  متوسط

  بعة السنة الرا
  متوسط

تربية بدنية 
  س 2  س 2  س 2  س 2  ورياضية 
  **1    **1    ** 1    **1     املعلوماتية

  اموع

  س 28
)1 (+

  معلوماتية
لغة +) 3(

  أمازيغية

  س 28
)1 (+

  معلوماتية
لغة +) 3(

  أمازيغية

  س 28
)1 (+

  معلوماتية
لغة +) 3(

  أمازيغية

  س 29
  معلوماتية+) 1(

لغة +) 3(
  أمازيغية

  
حصة وج القسم إىل فوجني يف يف* 

بالنسبة للمـواد   األعمال املوجهة
اللغة العربية، الرياضـيات،  : التالية

  .الفرنسية، االجنليزية
حصة ملدة ساعة لألعمال ):م.أ(  

  ؛ مرة يف األسبوعنياملوجهة 
حصة ملدة ساعة لألعمال )*م.أ(  

  .  أسبوعيااملوجهة 

و يبقى تنظيم حصـص األعمـال   * 
علـوم الطبيعـة   ة يف مـاديت  التطبيقي

 واحليــاة و العلــوم الفيزيائيــة  
املعلوماتيـة   و كذا مادة والتكنولوجيا

  بدون تغيري
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
                           وزارة التربية الوطنية

             العام األمني
  2013/ع.أ/و.ت.و/1313: الرقم 

   
 ت والسادةإىل السيدا

          ة بالوالياتـديري التربيم
  )للتطبيق واملتابعة(                  

   مفتشي التربية الوطنية
  )لإلعالم واملتابعة(                  

   مفتشي التعليم املتوسط
 )لإلعالم واملتابعة(                  
  )للتطبيق(       اتمديري املتوسط

  
الـزمن   إعادة تنظـيم : املوضوع

ــيم  ــة التعل الدراســي يف مرحل
  .املتوسط

  
   :املرجع

 30 املـؤرخ يف  23 القرار رقم -
املتضمن إقرار تنظيم  2013جوان 

زمن دراسي جديد ملرحلة التعلـيم  
املتوسط واملناهج الدراسية املتطابقة 

 .معها
  /ع.أ/و.ت.و/247 رقم املنشور -

املتعلق بتنصيب السنة األوىل  2003
   .2003  جوان 4يف  متوسط املؤرخ

  
  
  

يف إطار التكفل بالتوصيات الناجتة 
عن استشارة اجلماعة التربوية حول 
التقييم املرحلي للتعليم اإللزامـي،  
اعتمدت وزارة التربيـة الوطنيـة   
عملية إعادة تنظيم الزمن الدراسي 
وحرصت على مطابقته مع مناهج 
خمتلف املواد الدراسية يف مرحلـة  

  .التعليم املتوسط
  

تستند هذه العملية على املبـادئ  
  :اآلتية

  
ختفيف الزمن الدراسي اليومي   -

 واألسبوعي، 
ضمان حجم سـاعي سـنوي    -

كاف يمكّن من حتقيـق جممـل   
نشاطات التعلم املقررة يف املنـاهج  
التعليمية الرمسيـة طبعـة جـوان    

2013، 
ضمان مبـدأ تـدرج الـزمن     -

 الدراسي وفق مستويات التعليم،
عمال املوجهة إدراج حصص األ -

يف مواد التعلمات األساسية وهـي  
اللغة العربية، الرياضـيات، اللغـة   

  الفرنسية واللغة اإلجنليزية، 
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ختصيص فضاء زمـين ضـمن    -
التنظيم اجلديد للـزمن الدراسـي   
ــار   ــي يف إط ــاد املدرس لإلرش

 النشاطات الالصفية،
جعل حمتويات ونشاطات التعلم  -

تطابقة املقررة يف املناهج التعليمية م
 .مع التنظيم اجلديد للزمن الدراسي

  
ومن أجل التكفل العملي بتطبيـق  
التنظيم اجلديد للزمن الدراسـي،  
يشرفين أن أوافيكم ذا املنشـور  
الذي حيدد كيفيات اعتماد شبكة 

ــواد   ــبوعية للم ــت األس املواقي
  . الدراسية

  
ــي   -1 ــزمن الدراس ــيم ال تنظ

األسبوعي يف مرحلـة التعلـيم   
  :املتوسط

  
تعتمد شبكة املواقيت األسـبوعية  
اجلديدة ملرحلة التعليم املتوسط مع 
بدايــة املوســم الدراســي   

، ويتضمن اجلـدول  2013/2014
:اآليت مواقيت املـواد الدراسـية  

    
  املستوى   

  
  املادة

  السنة األوىل
  متوسط

  السنة الثانية
  متوسط

  السنة الثالثة
  متوسط

السنة 
  الرابعة
  متوسط

د 30+ س  5  ية اللّغة العرب
  )م.أ(

د 30+ س  5
  )م.أ(

د 30+ س  4
  )م.أ(

 1+س  4
  )*م.أ(

  )3(  )3(  )3(  )3(  اللّغة األمازيغية
د 30+ س  4  اللّغة الفرنسية

  )م.أ(
د 30+ س  4

  )م.أ(
د 30+ س  4

  )م.أ(
  د30+ س 4

  )م.أ(
د  30+ س 2  اللّغة اإلجنليزية

  )م.أ(
د 30+ س  2

  )م.أ(
د  30+ س 3

  )م.أ(
 د 3+ س 3

  )م.أ(
د 30+ س  4  الرياضيات

  )م.أ(
د 30+ س  4

  )م.أ(
د 30+ س  4

  )م.أ(
 1+س 4
  )*م.أ(

علوم الطبيعة 
  *)1+ 1( 2  *)1+ 1( 2  *)1+ 1( 2  *)1+ 1( 2  واحلياة

  العلوم الفيزيائية
  *)1+ 1( 2  *)1+ 1( 2  *)1+ 1( 2  *)1+ 1( 2  والتكنولوجيا 
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  املستوى   
  
  املادة

  السنة األوىل
  متوسط

  السنة الثانية
  متوسط

  السنة الثالثة
  متوسط

  السنة الرابعة
  متوسط

  س 1  س 1  س 1  س 1  التاريخ
  س 1  س 1  س 1  س 1  اجلغرافيا

  س 1  س 1  س 1  س 1  التربية اإلسالمية
  س 1  س 1  س 1  س 1  التربية املدنية

  التربية التشكيلية 
أو التربية 
  املوسيقية

  س 1  س 1  س 1  س 1

التربية البدنية 
  س 2  س 2  س 2  س 2  الرياضية و

  **1  **1  **1  **1  املعلوماتية

  امــوع

  س 28
)1 (+

  معلوماتية
لغة +) 3(

  ةأمازيغي

  س 28
)1 (+

  معلوماتية
لغة +) 3(

  أمازيغية

  س 28
)1 (+

  معلوماتية
لغة +) 3(

  أمازيغية

  س 29
)1 (+

  معلوماتية
لغة +) 3(

  أمازيغية



49 

يفوج القسـم إىل فـوجني يف    -
بالنسـبة   ل املوجهةحصة األعما
اللغـة العربيـة،    : للمواد التالية

  .الرياضيات، الفرنسية، االجنليزية
  
حصة ملدة ساعة لألعمال ): م.أ(

  .مرة يف األسبوعنياملوجهة 
حصة ملدة ساعة لألعمال  )*م.أ(

  .أسبوعيااملوجهة 
        

ويبقى تنظيم حصص األعمال  -
علوم الطبيعـة  التطبيقية يف ماديت 

ــ ــة واحلي ــوم الفيزيائي اة والعل
ــا  ــادة والتكنولوجي ــذا م وك

  .املعلوماتية بدون تغيري
  

وبذلك يصبح احلجـم السـاعي   
األسبوعي، بدون مـاديت اللغـة   

 28األمازيغية واملعلوماتية، هـو  
ساعة لتالميـذ السـنوات األوىل   

ــط،          ــة متوس ــة والثالث والثاني
ساعة لتالميذ السنة الرابعـة   29و

  .متوسط
  

خيص ماديت التربية املوسيقية  وفيما
فالتالميــذ والتربيـة التشــكيلية  

 خيتارون مادة واحدة منهما فقط
يف حالة وجود أستاذ يف كل مادة، 
أو يتابعون مادة واحـدة منـهما   
حسب نوع منصب االختصـاص  

احملدد يف اخلريطـة البيداغوجيـة   
  .للمتوسطة

  
تنظــيم حصــص األعمــال  -2

  :املوجهة
  
 ــة ا ــاديت اللغ ــة يف م لعربي

 : والرياضيات
ختصص حصة ملدة ساعة واحـدة  
مرة كل أسبوعني بالنسبة لتالميذ 
السنوات األوىل والثانية والثالثة من 
التعليم املتوسط وحصة ملدة ساعة 
واحدة يف األسبوع بالنسبة لتالميذ 

  .السنة الرابعة متوسط
  
  يف ماديت اللغة الفرنسية واللغة

 :اإلجنليزية
دة مرة كـل  ختصص ساعة واح 

أسبوعني بالنسبة للسنوات األربع 
  .من التعليم املتوسط

تنظم حصص األعمال املوجهـة  
باألفواج حيث يفـوج تالميـذ   

  .ب فوجني أ والقسم إىل 
  

يف حصـة   أ الفوجعندما يكون 
الفـوج   مادة اللغة العربية يتواجد

يف نفس الوقت يف حصة مادة  ب
الرياضيات وكذلك األمر بالنسبة 

يت اللغـة اإلجنليزيـة واللغـة    ملاد
وحيدد ذالك يف جـدول  الفرنسية 

  .التوقيت األسبوعي للتالميذ
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وثائق املناهج التعليمية ملرحلة  -3
التعليم املتوسط طبعـة جـوان   

2013  
  

تعتمد املناهج التعليمية املتطابقة مع 
التنظيم اجلديد للزمن الدراسـي  
وكذا الوثائق املرافقة هلـا طبعـة    

مع بدايـة السـنة    2013جوان 
ــي 2013/2014الدراســية  ، وه

تعوض املناهج والوثائق املرافقة هلا 
يف كل  2003الصادرة ابتداء من 

  .املواد التعليمية
  

ولذلك تصبح املناهج والوثـائق  
هي  2013طبعة جوان املرافقة هلا 

الوثائق املرجعية الرمسية الوحيـدة  
احملددة للتعلمـات والنشـاطات   

جمة يف كل املستويات التعلمية املرب
  .التعليمية  ملرحلة التعليم املتوسط

  
تتضمن وثيقة التدرجات السنوية 
ــيم  ــة التعل للتعلمــات يف مرحل

 2013طبعــة جــوان املتوسـط  
النشاطات التعلمية للمواد الدراسية 

 )30(املقررة واملوزعة على ثالثني 
أسبوع للنشاطات التعلمية وأربعة 

سـبة  أسـابيع للتقـومي بالن   )04(
للسنوات األوىل والثانية والثالثـة  

  متوسط، 
  
  

وبالنسبة للسنة الرابعـة متوسـط   
توزع النشاطات التعلميـة علـى   

أسـبوع   )28(مثانية وعشـرين  
أسـابيع   )04(دراسي، وأربعـة  

  . للتقومي
  

  عمليات اإلعالم  - 4
  

تنظم أيام إعالمية لفائدة مفتشـي  
ــديري   ــط وم ــيم املتوس التعل

تذة حــول املتوسـطات واألسـا  
مستجدات تنظيم الزمن الدراسي 

  .اجلديد يف مرحلة التعليم املتوسط
 

يتوىل مفتشو التعلـيم املتوسـط   
متابعة األساتذة يف هـذا اـال   
طوال السنة الدراسـية يف إطـار   
ــل    ــوي داخ ــيق الترب التنس

   . املتوسطات
  

أدعو السيدات والسادة مفتشـي  
التربية الوطنية ومفتشي التعلـيم  

ومديري املتوسطات إىل  املتوسط
السهر على تطبيـق التعـديالت   
املتعلقة باملواقيت واملناهج املتطابقة 

، ومتابعة 2013طبعة جوان معها 
األساتذة يف هذا األمر مبا يلزم من 
الشرح  واملرافقة املستمرة طـوال  

  .السنة الدراسية
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ويف األخري أطلب منكم توزيع 
هذا املنشور على كل املتوسطات، 

دعوة السيدات والسادة مفتشي و
التعليم املتوسط لتنظيم أيام إعالمية 
لألساتذة قصد شرح مضمون هذا 

  املنشور، كل فيما خيصه والعمل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

على تذليل الصعوبات اليت قد 
تعترض هؤالء، واملبادرة بتقدمي 
التوجيهات الالزمة واليت بإمكاا 

ناهج على مساعدم على تطبيق امل
 .أكمل وجه

  
  2013جوان  30 اجلزائر يف

  األمني العام
  بوشناق خالدي. م. س
  
  
  
  
  

  
   



52 

  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  مديرية التعليم األساسي
                       13/ 242/0.0.2 :الرقم 

  
  إلـى

والسادة مديري التربية  السيدات
  ) للمتابعة(               ات بالوالي

السيدات والسادة مفتشي التربية 
  )لإلعالم واملتابعة(         الوطنية 

السيدات والسادة مفتشي التعليم 
  )لإلعالم واملتابعة(        املتوسط 

السيدات والسادة مديري مراكز 
  )للتطبيق(التوجيه املدرسي واملهين 

السيدات والسادة مديري 
  )للتطبيق(               املتوسطات

السيدات والسادة مستشاري 
     التوجيه واإلرشاد املدرسي واملهين 

  )للتطبيق(                          
  

آليات جتسيد اإلرشاد : املوضوع
ــيم  املدرســي يف مرحلــة التعل

  .املتوسط
  

   :املرجع
القانون التوجيهي للتربية الوطنية  -

  .23/01/2008 املؤرخ يف 04-08
الصادر  23لقرار الوزاري رقما -

، واملتضمن 30/06/2013 بتاريخ
إقرار تنظيم زمن دراسي جديـد  

  .التعليم املتوسط  ملرحلة

 344/3.0.0/11 املنشور رقـم  -
، 03/04/2011 الصادر بتـاريخ 

واملتعلق بالتذكري مبهام مستشـار  
  .واإلرشاد املدرسي واملهين التوجيه

 1313 املنشور الوزاري رقـم  -
 الصادر بتاريخ 13/ع .أ/و .ت.و/

 عن األمانة العامـة  30/06/2013
واملتعلق بإعـادة تنظـيم الـزمن    
ــيم  ــة التعل ــي يف مرحل الدراس

  .املتوسط
  

  : املرفقات
برنامج احلصص ): 01(الوثيقة  -

اإلعالمية املوجهة لتالميذ السـنة  
  األوىل متوسط،

  طلب املساعدة، ): 02(الوثيقة  -
إحالة التلميـذ   ):03(الوثيقة  -

  على جلنة اإلرشاد واملتابعة،
تقريـر جلنـة   ): 01(النموذج  -

اإلرشاد واملتابعة علـى مسـتوى   
 املتوسطات،

حصيلة جلـان  ): 02(النموذج  -
اإلرشاد واملتابعة علـى مسـتوى   
 املتوسطات التابعة ملركز التوجيه، 

 مـن  املعد )01(الرقمي الدليل -
األساسـي   التعليم مديرية طرف

خلاص بالتعرف علـى احملـيط   وا
الذي ) املتوسطة( اجلديد املدرسي

سيصلكم عرب الربيد االلكتـروين  
    ملديرية التربية،
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 طرف من املعد )02(الرقمي الدليل -
األساسي واخلـاص   التعليم مديرية

بالتعرف على خمتلف الوظـائف  
واحلرف واملهن املتواجدة يف احمليط 

الذي ) اتمع(اخلارجي للمؤسسة
صلكم عرب الربيد االلكتـروين  سي

  .ملديرية التربية
  

يعد اإلرشاد املدرسـي واملهـين   
خدمة نفسية وتربويـة، فرديـة   
ومجاعية، يهدف إىل احملافظة على 
كيان اتمع وجعله سليما وناميا 

وهو يتجـه إىل التلميـذ   . وقويا
دف احملافظة على ذاته وشخصيته 
وإقامة الظروف اليت تؤدي إىل منوه 

ضجه وتكيفه مع احلياة املدرسية ون
كما يتجـه  . أو املهنية بوجه عام

اإلرشاد املدرسـي واملهـين إىل   
اجلماعة دف تقدمي معلومـات  
تربوية للتالميذ عـن الدراسـات   
ــع وشــروط  ــوفرة يف اتم املت
االلتحاق ـا ومـدة الدراسـة    
وصعوباا ومآل اخلرجيني منـها ،  

لى إضافة إىل أنه يساعد التالميذ ع
اكتشاف قدرام وميوهلم املهنيـة  
حىت يتمكنوا من حتقيق االختيـار  

  . املهين املناسب حسبها
  

ومن هنا، أصبح اإلرشاد املدرسي 
واملهين حمور املناقشات التربويـة،  
منذ احملـاوالت األوىل إلدمـاج   

مستشاري التوجيـه يف الوسـط   
املدرسي، من خالل تعيينـهم يف  

ت وإىل الثانويات بداية التسـعينا 
التعلـيم  ومرحلـة  . يومنا هـذا 

اليت ينفـتح  املتوسط هي املرحلة 
هاته ـ  على املراهقة التالميذفيها 

اليت تتطلب فهما وإدراكا املرحلة 
ليس إالـ وهي مرحلة تربز فيها 
الـتغريات اجلسـدية والعاطفيــة   
واألحاسيس اجلديدة والتساؤالت 

     .امللحة والتحديات
  

ي واملهـين  يتوىل اإلرشاد املدرس
عمليا، حسب ما يـنص عليـه   
القانون التوجيهي للتربية الوطنيـة  

املربون واملذكور يف املرجع أعاله، 
واملعلمون ومستشارو التوجيـه  
واإلرشاد املدرسـي واملهـين يف   
املؤسسات املدرسية ويف املراكز 

  . املتخصصة
  

ويف هذا اإلطار، وسعيا إىل جتسيد 
تعليم اإلرشاد املدرسي يف مرحلة ال

املتوسط، يشرفين أن أوافيكم ذا 
املنشور الذي يتضمن مجلة مـن  
التدابري التنظيمية تؤسس إلقامـة  
نظام اإلرشاد املدرسي يف هـذه  
املرحلة التعليمية اهلامة وحتدد آلياته 

     .العملية
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إن إرساء عملية اإلرشاد املدرسي 
ــط  ــيم املتوس ــة التعل يف مرحل
 وجتسيدها، يتم بصـفة منهجيـة  

وعليه، يبدأ التأسيس له . وتدرجيية
من السنة األوىل متوسط بدءا من 

. 2013/2014املوسم الدراسـي  
وقد خصصت مديريـة التعلـيم   
األساسي فضاءا زمنيـا ضـمن   
التنظيم اجلديد للزمن الدراسـي  
ــار  ــي يف إط ــاد املدرس لإلرش

  .النشاطات الالصفية
  

يقوم اإلرشاد املدرسي يف مرحلة 
علـى حمـورين    التعليم املتوسط

  :هامني
  

  اإلعالم املدرسي واملهين: أوال
  

وهو يهدف إىل تزويـد التلميـذ   
مبعلومات عن خمتلف املسـارات  
املدرسية واملهنية املتوفرة يف احمليط 
االجتماعي واالقتصـادي، وإىل  
مساعدة كل تلميذ على حتضـري  
ــتعداداته،  ــا الس ــه وفق توجيه
وقدراته، ورغباتـه، ومتطلبـات   

 . اتمع
لذلك يكلـف مستشـار   
التوجيه واإلرشاد املدرسي واملهين 
باستغالل أمسية يوم الثالثاء مـن  
أجل برجمة وتقدمي حصص إعالمية 
لفائدة تالميذ السنة األوىل متوسط 

على مستوى كل أفواج املقاطعـة  
ساعة واحدة لكل فوج تربوي أو (

فوجني علـى األكثـر يف حالـة    
شساعة املقاطعة وارتفـاع عـدد   

اج الســنة األوىل يف نفــس أفــو
، وذلك بإتباع الربنامج )املتوسطة

 رقـم (اإلعالمي املبني يف الوثيقة 
  .املرفقة) 01
  

ونظرا لعـدم وجـود مستشـار    
التوجيه واإلرشاد املدرسي واملهين 
مقيم باملتوسطة، والذي من شأنه 
ختفيف العبء على نظريه املقـيم  
بالثانوية، ويف انتظار إعادة النظـر  

ية مراكز التوجيـه علـى   يف وضع
مستوى الوطن من حيث اهليكلـة  
واملهام واملوارد البشرية واملاديـة،  
ستوكل عملية اإلرشـاد علـى   
مستوى السنة األوىل متوسط إىل 
املستشار املعني بالثانوية، حسـب  

  .املقاطعة اليت ينشط فيها
 

املتابعة واملرافقة النفسـية  : ثانيا
  والسلوكية للتلميذ

  
ىل إكسابه شخصية وهي دف إ

سوية، تساعده على التكيف مـع  
حميطه املدرسي اجلديـد، وعلـى   
التحصيل الدراسي اجليد وتنميـة  

 . تربية االختيارات لديه
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ولضمان اسـتمرارية العمليـة    
اإلرشــادية يف مرحلــة التعلــيم 
املتوسط، قـررت وزارة التربيـة   
الوطنية إنشـاء جلنـة اإلرشـاد    

شـرف  واملتابعة يف كل متوسطة ي
عليها وينسـق بـني أعضـائها    
ــاد  ــه واإلرش مستشــار التوجي

  . باملقاطعة
  

تتشكل هذه اللجنة، حتت رئاسة 
مدير املتوسطة، مـن األعضـاء   

 : اآلتية
مستشار التوجيه و اإلرشاد  -

  ؛املدرسي واملهين للمقاطعة
مستشار التوجيه املهين املنصب  -

 ؛على مستوى املكاتب املشتركة 
  ؛مستشار التربية -
أساتذة خيتارهم ) 03(الث ث -

 ؛مدير املتوسطة
املختص النفسي التابع لوحدة  -

 . الكشف واملتابعة إن وجد
 

خيتار مدير املتوسطة األعضاء من 
بني الذين تتوفر فـيهم الشـروط   

  :التالية
االلتزام بالسرية واحلياد  -

 ؛واملوضوعية 
القدرة على اإلصغاء والتواصل  -

 ؛مع التالميذ 
قة الطرف القدرة على كسب ث -

 ؛اآلخر
 .الرزانة و سعة الصدر -

  مهام جلنة اإلرشاد واملتابعة
  

تكلف جلنة اإلرشـاد واملتابعـة   
مبجموعة من املهام األساسية اليت 
من شـأا املسـامهة يف إرسـاء    
اجلذور األولية للعملية اإلرشـادية  

املدرسية، والنفسية، : بكل جماالا
والسلوكية، واألخالقيـة، علـى   

وميكن تلخيص . توسطةمستوى امل
  :هذه املهام فيما يلي

  
تقوم جلنة اإلرشاد واملتابعـة   - 1

جبمع املعلومات الضرورية حـول  
احلاالت اخلاصة من التالميذ الـيت  
تستدعي التدخل والتكفل، مـن  

رقم (خالل وثيقة طلب املساعدة 
املرفقة واليت ميلؤها التلميـذ  ) 02

املعين بنفسه، أو من خالل الوثيقة 
املرفقة واخلاصة بإحالة ) 03رقم (

تلميذ على اللجنة، واليت ميلؤهـا  
هاتان . األستاذ أو أي شخص آخر

الوثيقتان توضـعان يف متنـاول   
ــوي   ــق الترب ــذ والفري التالمي

 .للمتوسطة
يتم اطالع أعضاء اللجنـة   - 2

بصفة مسـتمرة ودوريـة علـى    
االستمارات أو الوثائق اخلاصـة  
بإحالة حاالت التالميـذ عليهـا،   

مـدير  ( تصل إىل رئيسـها  واليت
 .، أو إىل أحد أعضائها)املتوسطة
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تقوم اللجنة بإعداد تقرير يف  - 3
اية كل فصل، حول نشـاطها،  
واحلاالت املتكفل ـا حسـب   

املرفق، على أن ) 01رقم(النموذج 
تسلم نسخة منـه إىل مستشـار   
التوجيه واإلرشاد املدرسي واملهين 
باملقاطعة، وترسل نسخة أخـرى  

ــ ــف إىل مرك ــه املكل ز التوجي
يقوم مـدير مركـز   . باملتوسطة

التوجيه بإعداد حصيلة عامة فصلية 
لتقارير املتوسطات التابعة له حول 
احلاالت املتكفل ا واإلجـراءات  
املتخذة حياهلا حسب النمـوذج  

املرفق، ويرسل نسـخة  ) 02 رقم(
منها إىل مدير التربيـة بالواليـة   
ونسخة أخرى إىل مديرية التعليم 

ألساسي، املديرية الفرعية للتقييم ا
البيداغوجي واإلرشاد املدرسـي،  
عرب الربيد اإللكتروين وذلك على 

  :العنوان التايل
sdepgs.edu@cniipdtice.dz 

  .أو عرب الربيد العادي
 

تنظيم عمـل جلنـة اإلرشـاد    
  :واملتابعة

تنشأ جلنة اإلرشاد واملتابعـة    . أ
باملتوسطة وتباشر عملـها دون  

إبتـداء مـن الـدخول    انقطاع 
املدرسي وتستمر إىل ايته، حتت 
ــه  ــار التوجي ــراف مستش إش
واإلرشاد املدرسي واملهين الـذي  

يبلغ باحلاالت اليت تعامل معهـا  
أعضاء اللجنة، حال مالحظة أي 

وجتدر . سلوك أو مشكل مطروح
اإلشارة هنا إىل ضـرورة برجمـة   
اجتماعات حتضريية لتنصيب هذه 

تنسـيق بـني   اللجنة، وتتطلب ال
متوسطات املقاطعـة الواحـدة   
ومدير مركز التوجيه املدرسـي،  
حىت يتمكن املستشار من حضور 
مجيع االجتماعات املنعقدة علـى  
مستوى كل املتوسطات التابعـة  

 .له
 
يعني أعضاء اللجنة مبوجـب    . ب

حمضر يؤشر عليه الرئيس، على أن 
تبعث نسخة منه إىل مدير التربية 

ملدرسـي  ومدير مركز التوجيه ا
 .التابعة له

 
يتم إعالم أعضـاء اجلماعـة     . ت

التربوية بوجود هـذه اللجنـة   
وبأمساء أعضائها بعـد إنشـائها   
إبتداء من الـدخول املدرسـي،   

 . وتباشر مهامها بصفة مستمرة
 

ميكن للجنة أن تسـتدعي أو    . ث
تتصل بأي طـرف مـن شـأنه    

 .مساعدا يف أعماهلا
  

أسـبوعيا أو  جتتمع اللجنـة    . ج
، يه الضـرورة حسب ما تقتض
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لدراسة حاالت اإلحالة املعروضة 
عليها، وتصنيفها حسب نـوع  

أسـري،  (املشكل أو االضطراب 
، ...)مدرسي، سلوكي، نفسـي 

ــل  ــدخل أو التكف ــوع الت ون
، ومدة التكفـل  )مجاعي، فردي(
، وكـذا  ...)قصـرية، طويلـة  (

األطراف املعنيـة بالتـدخل أو   
مدير املتوسطة، مستشار (التكفل 

إلرشـاد، األسـتاذ،   التوجيه وا
ويتم تبليغ مستشـار  ...). الويل

التوجيه واإلرشاد رمسيا مبوضوع 
االجتماع وتاريخ انعقاده، عـن  
طريق مـدير مركـز التوجيـه    
املدرسي أو مدير الثانوية اليت هو 

 . معين فيها
 

إلزاميا يف اية  كما جتتمع اللجنة
وقبل انعقـاد   كل فصل دراسي

عـداد  جمالس األقسام، من أجل إ
التقرير الفصلي ومناقشة احلاالت 

  . املتناولة قبل عرضها على الس
  

وال تفوتنا اإلشـارة هنـا إىل أن   
مصـاحل وزارة التربيـة الوطنيـة    
ستنظم عدة ملتقيات لفائدة كـل  

  ة اإلرشاد ـيل عمليـاملعنيني بتفع
  
  
  

املدرسي على مستوى املتوسطات، 
وعلى رأسهم مستشار التوجيـه  

املدرســي واملهــين، واإلرشــاد 
ــامعيون،  ــاتذة ج ــا أس يؤطره
ومفتشـون للتربيــة الوطنيــة يف  
التوجيه املدرسي، ومديرو مراكز 
التوجيه املدرسـي ومستشـارون   
ــه واإلرشــاد املدرســي  للتوجي
واملهين، الذين اثبتوا خربة ودراية 

  . واسعة يف هذا اال
  

ويف األخري، أطلب منكم توزيـع  
ــع   ــى مجي ــور عل ــذا املنش ه

توسطات، ومراكـز التوجيـه   امل
املدرسي املتواجدة بالوالية، وعلى 
كل مستشاري التوجيه واإلرشاد 
املدرســي واملهــين املتواجــدين 
بالوالية، قصد شـرح مضـمونه   
وإنشاء جلان اإلرشاد واملتابعـة،  
والعمل على تذليل الصعوبات اليت 

  .قد تعترض تنفيذه
  

  2013 أوت 29اجلزائر يف 
  و بتفويض منهعن وزير التربية 

  مدير التعليم االساسي
ابراهيم عباسي
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  01الوثيقة رقم 
  

 20....../.20......: السنة الدراسية                                       : ................................................متوسطة
 .السنة األوىل متوسط: املستوى

  .إعالم مدرسي: نوع النشاط
   **حلصص اإلعالمية مج ارناب  **

فترة   آليات التدخل  األهداف اخلاصة  املوضوع
  التدخل

وسائل 
  مالحظات  تقومي العملية  التدخل

التعرف على احمليط 
  )املتوسطة(اجلديد 

مساعدة التالميذ اجلدد على  •
 ؛التكيف مع احمليط اجلديد

إطالع تالمذة السنة األوىل  •
متوسط وتعريفهم باملتوسطة 

قاعات (وياا املادية بكل حمت
الدراسة، خمابر، قاعات 

الطاقم (والبشرية ...) الرياضة
اإلداري األساتذة مبختلف 

  ...).ختصصام

 . برجمة حصص مجاعية*  
االستناد على عرض *  

الدليل الرقمي املعد من 
طرف مديرية التعليم 

األساسي واخلاص ذا 
  .الغرض

الفصل 
  األول

جهاز * 
  .اإلعالم اآليل

جهاز * 
اإلسقاط 
data 
show 

مدى مشاركة 
التالميذ وطرح 

أسئلتهم 
مع  وانشغاالم
 ةمناقش
  ).ة(املستشار
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التعرف على 
مختلف 

المؤسسات 
الموجودة في 

الوسط الخارجي 
  )المجتمع(

  مساعدة التلمیذ على
التعرف على مؤسسات 

الوالیة، (المجتمع المدني 
مدیریة التربیة، المصانع 

  ...).داراتوالشركات، اإل

برمجة خرجات * 
وزیارات میدانیة 

لمختلف المؤسسات 
  . الموجودة

الفصل 
  الثاني

وسیلة * 
  النقل

مدى مشاركة 
التالمیذ 

مع  تفاعلھمو
) ة(المستشار

والمؤطرین 
  .للعملیة

ضرورة 
التنسیق مع 
  المؤسسات،
وإعالم 
  .األولیاء

التعرف على 
مختلف الحرف 

والمھن 
الموجودة في 

المحیط 
  .رجيالخا

  إطالع التالمیذ على
مختلف مجاالت الحیاة 

  .المھنیة الموجودة بالوالیة

برمجة حصص *  
 . جماعیة

االستناد على * 
عرض الدلیل 

الرقمي المعد من 
طرف مدیریة 

التعلیم األساسي 
والخاص بھذا 

  .الغرض

الفصل 
  الثالث

جھاز * 
اإلعالم 

  .اآللي
جھاز * 

اإلسقاط 
data 

show  

فتح باب 
مع  المناقشة

التالمیذ حول 
آرائھم 

وانطباعاتھم 
حول تلك 

  .المھن
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  02الوثيقة رقم 

  
 20..../.20:....السنة الدراسية        ................................ :متوسطة

  
 

  طلب مساعدة
  

  مالحظات  القسم  لقب واسم التلميذ
      

  

  إىل
  ،السيد رئيس جلنة اإلرشاد واملتابعة

  
  : كور أعاله، أحتاج إلى مساعدة لجنة االرشاد والمتابعة، في مجالأنا التلمیذ المذ

...........................................................................................  

...........................................................................................  
...........................................................................................  

  ): .............ھا(وظیفتھ):...........................ة(وقد سبق وأن اتصلت بالسید
  : .............................الذي اقترح علي عمل اآلتي، من أجل تحسین وضعي

...........................................................................................  
...........................................................................................  

  . ولكني أحس أن تساؤلي أو مشكلتي لم تحل بعد
 20.../........../......: .....التاریخ                                 

  
  
  

ھو إجباري، بینما  تلمیذملء الجدول أعاله والمتعلق بالبیانات الخاصة بال: مالحظة
غیر مجبر على تعبئة كل المعلومات الواردة في أسفل االستمارة إذا لم یرغب  ھو

   .في ذلك
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  03الوثيقة رقم 
  

 20..../.20:....الدراسية السنة   : .....................................متوسطة
  

 
  إحالة تلميذ على جلنة اإلرشاد واملتابعة

  مالحظات  القسم  لقب واسم التلميذ
      

  

  إىل
  ،السيد رئيس جلنة اإلرشاد واملتابعة

  
  : أحيل إليكم التلميذ املذكور يف اجلدول أعاله، حيث أنه يعاين من

...........................................................................................  
...........................................................................................  
...........................................................................................  

...........................................................................................  
...........................................................................................  

  : وقد تم عمل اآلتي، من أجل تحسین وضعھ ومساعدتھ
...........................................................................................  
...........................................................................................  

...........................................................................................  
...........................................................................................  

  

 أو شخص آخر أحال التلمیذ(اسم األستاذ......................................... :( 

 20./........../......: .......التاریخ 

 التوقیع: 
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 01رقم  النموذج
  

  20/.....20: ....السنة الدراسية                     :..............................................متوسطة
  

 تقرير جلنة اإلرشاد واملتابعة 
  

تاريخ 
  االجتماع

نوع املشكل 
  أسبابه  وحيثياته

األطراف املتسببة يف 
اإلجراءات   املشكل

املتخذة من 
  طرف اللجنة

اإلجراءات املتخذة من 
  طرف مستشار اإلرشاد

  آخر،  أستاذ  تلميذ
  أذكره

على املدى 
  القصري

على املدى 
  املتوسط

    
  

              

  
  

                

  
  

                

 20:........./........../.....بتاريخ:.............................. حرر يف   
رئيس اللجنة                                                                                                              
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  02رقم  النموذج
 
   
  20/.....20: ....السنة الدراسية              :..................................مديرية التربية لوالية  

  :................................مركز التوجيه املدرسي 
  

  حصيلة تقارير جلان اإلرشاد واملتابعة على مستوى املتوسطات

  20: ....../....../....بتاريخ....... : ...................حرر يف                                      
  

  مدير مركز التوجيه                                               

عدد املتوسطات 
  التابعة للمركز

جمموع 
احلاالت 
احملالة إىل 

  اللجنة

عدد احلاالت املتكفل ا   عدد احلاالت حسب نوع املشكل
  :فعال من طرف

عدد احلاالت احملولة 
واملتكفل ا من 

مستشار  طرف
  اإلرشاد

عدد احلاالت 
احملولة إىل 

جهات أخرى 
أخصائي (

  آخر  صحي  أسري  سلوكي  مدرسي  ...)نفسي
أحد 

أعضاء 
  اللجنة

أطراف أخرى 
تنتمي إىل 
  املتوسطة

على 
املدى 
  القصري

على 
املدى 
  البعيد
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
  وزارة التربية الوطنية

  مديرية التعليم األساسي
                    243/0.0.2/13: رقم
  
  إىل

تربية السيدات والسادة مديري ال
  بالواليات

  
اإلجراءات التنظيمية  :املوضوع

والبيداغوجية لألعمال املوجهة 
  يف التعليم املتوسط

   
  : املرجع 
 30املـؤرخ يف   23القرار رقم  -

املتضمن إقرار إعادة  2013جوان 
تنظيم الزمن الدراسـي ملرحلـة   

  .التعليم املتوسط
 /و.ت.و/1313املنشــور رقــم  -
دة تنظـيم  املتعلق بإعا 2013/ع.أ

الزمن الدراسي يف مرحلة التعلـيم  
 .املتوسط

  
يف إطار التكفل بالتوصيات الناجتة 
عن استشارة اجلماعـة التربويـة   
حول التقييم املرحلـي للتعلـيم   
اإللزامي، قامـت وزارة التربيـة   
الوطنية بعملية إعادة تنظيم الزمن 

. الدراسي ملرحلة التعليم املتوسط
ج حصص تتميز هذه العملية بإدرا

األعمال املوجهـة يف التوقيـت   

اجلديــد ملــواد اللغــة العربيــة 
والرياضيات واللغة الفرنسية واللغة 
االجنليزية، وتعتمد ابتـداء مـن   

  .2013/2014الدخول املدرسي 
  

تندرج األعمال املوجهة ضـمن  
املساعي الرامية إىل حتسني نوعيـة  
ــيم  ــة التعل التعلمــات يف مرحل

ـ    املتوسط، افة ومتثـل قيمـة مض
للنشاطات التعلمية، وبعدا تدعيميا 

فهي متكن التالميذ من إجراء  .هلا
التطبيقات على التعلمات الـيت مت  
التطرق إليها، وتعطي هلم الفرصة 
إلدماج املكتسبات القبلية وتطوير 
روح املبادرة والبحـث لـديهم،   
وتوفر هلم حميطا يسمح بضـمان  
ــق   ــردي وذايت وف ــيم ف تعل

بكل واحـد  االحتياجات اخلاصة 
 .منهم

  
من هذا املنظور، دف األعمـال  
املوجهة إىل تدعيم تعلمات املـواد  

من تطـوير   املعنية ومتكني التالميذ
علـى   وحتفيزهم معارفهم الفعلية

التعلم الذايت، حيث يعمل التلميذ 
ضمن فوج مصغر يسـمح لـه   
باكتساب وتطبيـق اسـتراجتيات   
ذاتية ومشتركة هو حباجة إليها من 

تفاعل مع رفاقه واملشاركة أجل ال
الفعالة يف إجناز األنشطة وذلـك  

  . بدعم وتوجيه من األستاذ
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وبذلك، تعترب األعمال املوجهـة  
. جا لتعزيز التعلمات وتدعيمها

ليست إعادة ملا مت إجنازه وإمنا  فهي
فضاء إلجـراء تطبيقـات علـى    
املعارف املكتسـبة يف الـدروس،   
والتطرق لنقاط مل تربز يف حصص 
النشاطات التعلمية وتوضح مفاهيم 

  .مل يتم استيعاا
  

يف هذا اإلطار، يشرفين أن أوافيكم 
ذا املنشور الذي يتضمن مجلة من 
اإلجراءات التنظيمية والبيداغوجية 
اخلاصة بنشاط األعمال املوجهة، 
واليت ستطبق مع بدايـة السـنة   

  .2013/2014الدراسية 
   
ي التنظيم اإلداري والبيداغوج .1

  :لألعمال املوجهة
  
التنظيم اإلداري حلصـص  . 1.1 

  :األعمال املوجهة
  

تنظم حصص األعمال املوجهـة  
وفق إجراءات حتددها وتضـبطها  

لذلك، يقوم . املؤسسات التعليمية
مدير املتوسطة بتحديد حصـص  
األعمال املوجهـة يف التوقيـت   
األسبوعي للفوج، وكذا القاعـة  
املخصصة لكل فوج يف كل مادة 

 .ن املواد األربعم
 

مــاديت اللغــة العربيــة  يف -
 والرياضيات

  
ختصص حصة مدا ساعة واحدة 

بالنسبة لتالميذ  كل أسبوعنيمرة 
أفواج السـنوات األوىل والثانيـة   
والثالثة من التعلـيم املتوسـط،   

كـل  وحصة مدا ساعة واحدة 
بالنسبة لتالميـذ أفـواج    أسبوع

  .السنة الرابعة متوسط
  
الفرنسـية   غـة يف ماديت الل -

 واللغة اإلجنليزية
  

ختصص حصة مدا ساعة واحدة 
مرة كل أسبوعني بالنسبة لتالميذ 
أفواج السنوات األربع من التعليم 

  .املتوسط
  

تنظم حصص األعمال املوجهـة  
حيث يقسم التالميذ إىل  بالتفويج،

عنـدما يكـون    :فوجني أ و ب
يف حصة مـادة اللغـة    الفوج أ

يف نفس  ج بالفوالعربية يتواجد 
الوقت يف حصة مادة الرياضيات؛ 
وكذلك األمر بالنسبة ملاديت اللغة 
الفرنسية واللغة اإلجنليزية، وحيدد 
 ذلك يف جدول التوقيت األسبوعي

  . للتالميذ
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كما حيدد مدير املتوسطة حصص 
األعمال املوجهة يف جدول توقيت 

ويسـهر علـى    األساتذة املعنيني،
احملددة  التحقق من كل اإلجراءات

من أجل إجناز نشاطات التالميـذ  
  . للمتوسطة احلسنضمانا للسري 

  
التنظيم البيداغوجي حلصص -1-2

  :األعمال املوجهة 
 

 تأطري األعمال املوجهة
 

 يؤطر حصص األعمال املوجهـة 
أساتذة املواد املعنية، ويتطلب ذلك 
عمال تكامليا بني أساتذة نفـس  
املادة ومع بقية أسـاتذة املـواد   

ألخرى، بالتنسيق الكامـل مـع   ا
وتتعدد تدخالت . الطاقم اإلداري

: األساتذة مبختلـف األشـكال  
نصائح منهجية ومسارات إعالمية، 
مع إجياد روابط بـني األعمـال   
املوجهة وحمتويـات النشـاطات   

تشاور مع الفريق  التعلمية وإجراء
البيداغوجي من أجـل جتـانس   

  . النشاطات املقترحة
لذين هم حباجة وحيظى التالميذ ا

إىل مساعدة، يف حصص األعمال 
املوجهة، بعناية خاصـة ومتابعـة   
أكثر من أجل متكينهم من العمل 
الذايت والتدرب على تناول الكلمة 

  .واملشاركة الفعالة

  دور األستاذ
 

ينظم األستاذ حصص األعمـال  
  :املوجهة كما يلي

حيضر وينظم األستاذ حصص  -
  األعمال املوجهة؛ 

وفري جـو عمـل   يعمل على ت -
للمتعلمني من أجل التعبري بـدون  
خجل عـن أفكـارهم وتبـادل    

 التجارب فيما بينهم؛
يربز نقاط القوة لدى املتعلمني  -

والنقاط اليت تتطلب املزيـد مـن   
العناية واالهتمام باعتبارها متثـل  
صعوبة يف النشاطات أو التمارين 
املنجزة، ويعمل علـى معاجلتـها   

 .بصورة منتظمة
رصة للمتعلمني للعمل مينح الف -

 يف أفواج مصغرة؛
يقدم توجيهات منهجيـة يف   -

 العمل للمتعلمني؛
مينح الفرصة الكاملة للتفاعـل   -

بـني التالميـذ واإلجابـة عـن     
 تساؤالم؛

يقدم متارين تطبيقية بسيطة يف  -
بداية األعمال املوجهة مث يتـدرج  

 .يف صعوبتها
يقيم بصورة مستمرة تطـور   -

ركام يف تعلمات التالميذ و مشا
األعمال املوجهة، كما يقيم فعالية 

 .الطرق املطبقة
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  العمليات اإلعالمية - 2
  

تنظم مديريات التربية أياما إعالمية 
لفائدة مفتشي التعلـيم املتوسـط   
ملواد اللغة العربيـة والرياضـيات   
واللغة الفرنسية واللغة االجنليزية، 
ومديري املتوسطات مـن أجـل   

نظيميـة  شرح كل اإلجراءات الت
والبيداغوجية حلصص األعمـال  

  . املوجهة
  

كما يقوم مفتشو التعليم املتوسط 
للمواد املعنية بتنظيم ندوات تربوية 
يف نفس املوضوع لفائدة أسـاتذة  
املواد املعنيـة يف بدايـة السـنة    

  .الدراسية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وحىت تتحقق األهداف املنتظرة من 
نشاط األعمال املوجهة ويتـدعم  

ه علـى التالميـذ يف شـكل    أثر
معارف وسـلوكات ومواقـف   
اجيابية، أطلب مـنكم التوزيـع   
الشامل هلذا املنشور علـى كـل   
املتوسطات، وإعطاء التعليمـات  
والتوجيهات التربويـة إىل كـل   
املفتشني واألساتذة املعنيني حبصص 
األعمال املوجهة من أجل تـدعيم  

كما أطلـب  . النشاطات التعلمية
ضبط العمليـة   منكم احلرص على

من حيث التنظيم والسهر علـى  
متابعة األساتذة يف هذا األمر مبـا  
يلزم من الشرح واملرافقة املستمرة 

    .طوال السنة الدراسية
  

  2013أوت  26اجلزائر يف 
  عن وزير التربية و بتفويض منه

  مدير التعليم األساسي
  إبراهيم عباسي
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  ةة الشعبياجلمهورية اجلزائرية الدميقراطي
      وزارة التربية الوطنية 

           مديرية التعليم األساسي 
               80/0.0.2/13 :الرقم

  
  إىل 

  السيدات والسادة مديري التربية
  

املعاجلة البيداغوجية : املوضوع 
  يف مرحلة التعليم املتوسط

  
  : املراجع 

املــؤرخ يف  23القــرار رقــم  -
30/06/2013  
ــم   - ــار رق ــور اإلط  املنش

ع املـــؤرخ يف .ا/و.ت.و/1311
30/6/2013  
املـؤرخ يف   884املنشور رقم  -

10/09/2003  
املـؤرخ يف   71املنشور رقـم   -

03/06 2008  
املـؤرخ يف   1313املنشور رقم  -

30/06/2013  
       

تشــهد الســنة الدراســية   
، تنصيب التنظـيم  2013/2014

اجلديد للزمن الدراسي يف مرحلة 
ا هو مبني التعليم املتوسط، وفق م

، 23يف القـرار الـوزاري رقــم   
 1313واملنشور الـوزاري رقـم   

  .2013جوان  30املؤرخني يف 

ومن مميزات التنظيم اجلديد للزمن 
الدراسي يف هذه املرحلة التعليمية، 
هو إدخال األعمـال املوجهـة يف   

اللغـة  : املواد األساسـية التاليـة   
العربيــة، الرياضــيات، اللغــات 

  .األجنبية
  

األعمال املوجهة إىل تعميق  دف
بعض املفاهيم والتعلمـات علـى   
شكل تطبيقات مـع فـوج مـن    
التالميذ يتكون من نصف القسـم  
الواحد، وذلك حسب ما تضـمنه  

 26املـؤرخ يف   243املنشور رقم 
املتضمن اإلجـراءات   2013أوت 

التنظيمية والبيداغوجية لألعمـال  
  .املوجهة

  
املوجهـة يف  إن اعتماد األعمـال  

ال التنظيم اجلديد للزمن الدراسـي  
الـيت   يعوض املعاجلة البيداغوجية

للدخول  اإلطارعليها املنشور  أكد
 واملنصوص 2013/2014املدرسي 

، 884يف املنشور رقم  أيضاعليهما 
ــؤرخ يف  ــبتمرب  10امل  2003س

 3املـؤرخ يف   71واملنشور رقـم  
املتعلق بالتخفيفـات   2008جوان 

ناهج التعليم املدخلة يف حمتويات م
االبتدائي واملتوسـط، فاملعاجلـة   
البيداغوجية ختتلف مـن حيـث   
اهلدف والتالميذ املعنيني، فهي تعين 
جمموعة متغرية من التالميذ، حمدودة 
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العدد، يظهر التقومي البيـداغوجي  
معاناا مـن بعـض الصـعوبات    

اللغة : األساسية التعلمية، يف اللغات
ــة   ــيات واللغ ــة، الرياض العربي

لفرنسية، واليت تستدعي املعاجلـة  ا
  اآلنية، لتجنب تراكمها،

  
لذا فاين اطلب مـن السـيدات   

  والسادة مديري التربية احلرص 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

على تنظـيم حصـص املعاجلـة    
ــة ــتوى  البيداغوجي ــى مس عل

، والسهر على إدراجها املتوسطات
يف جداول توقيت األساتذة وأدائها 

 .   ة هلاوفق املناشري املنظم
  

  2013سبتمرب  10اجلزائر يف 
  عن وزير التربية و بتفويض منه

  األساسيمدير التعليم 
     عباسي إبراهيم
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

             مديرية التعليم األساسي
                 81/0.0.2/13 :الرقم 

  
  إىل

ديري التربية السيدات والسادة م
  بالواليات

  
التكفـل بتسـجيل   : املوضوع 

  التالميذ القادمني من سوريا
  

 125التعليمـة رقـم    :املراجع 
  2012أوت  28املؤرخة يف 

  
تبعا للتعليمة املشار إليها يف املرجع 
أعاله، املتعلقة بتسجيل التالميـذ  
القادمني من سـوريا، والـيت مت   
إعدادها بناء على تعليمات معايل 

زير التربية الوطنية بالنسبة للسنة و
، يشـرفين  2012/2013الدراسية 

أن أطلب منكم التكفل بتسـجيل  
التالميذ القادمني من سوريا للسنة 

، وأفيدكم 2013/2014الدراسية 
بأن النظام التربوي السوري ملرحلة 

) 9(التعليم األساسي يدوم تسـع  
  .سنوات

  
  
  

من األوىل إىل اخلامسـة   السنوات
، تعادل سنوات التعلـيم  أساسي

يف النظـام  ) 5(االبتدائي اخلمس 
ــادل  ــري، وتع ــوي اجلزائ الترب

أساسي إىل التاسعة  6السنوات من 
) 4(أساسي، السـنوات األربـع   

للتعليم املتوسط يف النظام التربوي 
  .اجلزائري

  
أما بالنسبة حلاالت بعض التالميذ 
الذين ال حيملون وثـائق تثبـت   

إم يسجلون مستواهم الدراسي، ف
تسجيال مؤقتا بناء على التصرحيات 
الشــرفية ألوليــائهم يف انتظــار 

  . إحضار الوثائق الرمسية
  
وأخريا أطلب منكم موافايت قبـل    

بقائمة التالميذ  2013أكتوبر  15
الســوريني املســجلني حســب 

  . املستوى الدراسي
  

  2013سبتمرب  10اجلزائر يف 
  عن وزير التربية و بتفويض منه

  ير التعليم االساسيمد
  عباسي إبراهيم
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
مجادى  26 مؤرخ يف 07 قرار رقم

 07املوافــق  1434األوىل عــام 
يعدل القرار رقـم   ،2013أفريل 

ربيع الثاين عـام   5املؤرخ يف  16
 2005مايو سنة  14املوافق  1426

د هيكلة التعلـيم  واملتضمن حتدي
 .الثانوي العام والتكنولوجي

  
  ،إنّ وزير التربية الوطنية

  
 04-08مبقتضى القـانون رقـم   

املوافق  1429حمرم  15املؤرخ يف 
واملتضـمن   2008يناير سنة  23

  القانون التوجيهي للتربية الوطنية،
  

ومبقتضى املرسوم الرئاسي رقـم  
شـوال   17املؤرخ يف  326 -12

سـبتمرب   4افـق  املو 1433عام 
واملتضمن تعـيني أعضـاء    2012

 احلكومة،
 
 رقـم التنفيذي مبقتضى املرسوم و

ــؤرخ يف  265–94 ــع  29امل ربي
ـ  1415ام ــاألول ع  قـاملواف

الذي حيدد  1994سبتمرب سنة  06
  ،ة الوطنيةـصالحيات وزير التربي

  

املؤرخ يف  16رقم ومبقتضى القرار 
املوافـق   1426ربيع الثاين عام  5

واملتضـمن   2005سنة  مايو 14
حتديد هيكلة التعليم الثانوي العام 

  ،والتكنولوجي
  

ما يأيت ريقر  
  

يهدف هذا القـرار   :املادة األوىل
رقم  إىل تعديل بعض أحكام القرار

ربيع الثاين عـام   5املؤرخ يف  16
 2005مايو سنة  14املوافق  1426

  .املذكور أعاله
  

رار من الق 4تعدل املادة  :2املادة 
الثـاين   ربيع 5املؤرخ يف 16رقم 

مــاي  14 املوافــق 1426عــام 
، املذكور أعاله، وحترر كما 2005

  :يأيت
  
يهيكل التعلـيم  : املادة الرابعة «

الثانوي العـام والتكنولـوجي يف   
  :جذعني مشتركني يف السنة األوىل

  
اجلذع املشترك آداب، الـذي    -

يف السنتني ) 2(يتفرع إىل شعبتني 
 :الثالثةالثانية و

 ،شعبة اآلداب والفلسفة 
  شعبة اللغات األجنبية، خبيارات

 :ثالثة بالنسبة للّغة األجنبية الثالثة
  لغـة أملـانية،. 
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  لغـة إسبـانية،. 
  .لغـة إيطـالية. 
  
ــوم   - ــترك عل ــذع املش اجل

وتكنولوجيا، الذي يتفرع إىل أربع 
شعب يف السـنتني الثانيـة   ) 4(

 :والثالثة
 
 ،شعبة الرياضيات 
 ،شعبة التسيري واالقتصاد 
 ،شعبة العلوم التجريبية 
   شعبة تقين رياضي، خبيـارات

 : أربعة
  اهلندسة امليكانيكية،. 
  اهلندسة الكهربائية،. 
  اهلندسة املدنية،. 
  » .هندسة الطرائق. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

من القرار  7تعدل املادة  :3املادة 
ربيع الثـاين   5املؤرخ يف  16رقم 
مايو سـنة   14فق املوا 1426عام 

، املذكور أعاله، وحترر كما 2005
يشرع يف تطبيق : 7املادة  « :يأيت

 4اهليكلة املنصوص عليها يف املادة 
أعاله ابتداء من السنة الدراسـية  

2013-2014 «.   
  

يف هـذا القـرار   ينشر : 4املادة 
  .النشرة الرمسية للتربية الوطنية

 
  .2013أفريل  07اجلزائر يف 

  ية الوطنيةوزير الترب
 عبد اللّطيف بابا أمحد
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
  وزارة التربية الوطنية

  
شعبان  3 مؤرخ يف 17 قرار رقم

جـوان   12املوافـق   1434عام 
يتضمن تنصيب منـهاج   2013

اللغة اإليطالية يف السنة الثانيـة،  
  .شعبة لغات أجنبية

  
  ،إنّ وزير التربية الوطنية

  
 04 -08قتضى القـانون رقـم   مب

املوافق  1429حمرم  15يف  املؤرخ
واملتضـمن   2008يناير سنة  23

  القانون التوجيهي للتربية الوطنية،
  

ومبقتضى املرسوم الرئاسي رقـم  
شـوال   17املؤرخ يف  326 -12

سـبتمرب   4املوافـق   1433عام 
واملتضمن تعـيني أعضـاء    2012

 احلكومة،
 
 مـرقذي التنفيمبقتضى املرسوم و

ــؤرخ يف  265–94 ــع  29امل ربي
ــام  ــق 1415األول ع  06 املواف
الذي حيـدد   1994سبتمرب سنة 

  ،ة الوطنيةـصالحيات وزير التربي
  
  
  
  

املؤرخ يف  16رقم ومبقتضى القرار 
املوافـق   1426ربيع الثاين عام  5

واملتضـمن   2005سنة  مايو 14
حتديد هيكلة التعليم الثانوي العام 

  ،والتكنولوجي
  

بناء على حمضر مصادقة اللجنـة  
على منهاج اللغـة   ربامجالوطنية لل

اإليطالية للسنة الثانية ثانوي رقـم  
أفريل  09بتاريخ  13/م.و.ل/023

2013،  
  

ما يأيت ريقر   
  

يهدف هذا القـرار   :األوىلاملادة 
إىل تنصيب منهاج اللغة اإليطالية 
يف السنة الثانية ثـانوي لشـعبة   

والوثيقة املرافقـة  اللغات األجنبية 
  .له

                  
يبدأ العمل ذا املنـهاج   :2املادة 

ـ   ي ـابتداء من الـدخول املدرس
2013-2014.  

   
يف هـذا القـرار   ينشر : 3املادة 

  .النشرة الرمسية للتربية الوطنية
  

  2013جوان  12اجلزائر يف 
  وزير التربية الوطنية
  عبد الطيف بابا أمحد
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  ئرية الدميقراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزا
  وزارة التربية الوطنية

مديرية التعلـيم الثـانوي العـام    
  والتكنولوجي

                    121/0.0.3/2013: الرقم 
  
  إىل

السيدات والسادة مديري التربية 
  للواليات
            

يطالية إدراج اللغة اإل: املوضوع 
باعتبارها خيارا ثالثا يف شعبة 

  .ةاللغات األجنبي
  
املؤرخ  07القرار رقم  :املرجع  

املعدل للقرار  2013أفريل  07يف 
 2005ماي  14يف  املؤرخ 16رقم 

املتضمن حتديد هيكلة التعليم 
  .الثانوي العام والتكنولوجي

  
بناء على املادة الثانية من القـرار   

املذكور يف املرجع أعـاله، الـيت   
حتدد خيارات اللغة األجنبية الثالثة 

لغـة  (بة اللغات األجنبيـة  يف شع
 ،)أملانية، لغة إسبانية، لغة إيطاليـة 

وبناء على املادة الثالثة اليت تـنص  
على الشروع يف تطبيـق هـذه   
العملية ابتداء من السنة الدراسـية  

، ويف إطار التوجـه  2013/2014
حنو التحكم يف اللغات األجنبيـة،  
واعتبارا لبعض التجـارب الـيت   

ات يف جمال قامت ا بعض الثانوي
النشاط الثقايف للتعـرف علـى   
الثقافة االيطالية، يشرفين أن أطلب 
منكم إعالم التالميذ وأوليـائهم  
بإمكانية تدريس اللغة اإليطالية يف 
شعبة اللغات األجنبية رمسيا علـى  
غرار اللغتني األملانية واالسـبانية  
ابتــداء مــن الســنة الدراســية 

2013/2014.  
  

قيام بدراسة وعليه، أطلب منكم ال
الرغبات على مسـتوى جمـالس   
القبول والتوجيه إىل السنة الثانيـة  
ثانوي وتكليف مستشاري التوجيه 
املدرسي واملهين بإعالم التالميـذ  
املقبولني يف السنة الثانية ثانـوي 
ـ شعبة لغات أجنبية ـ بكـل   
اخليارات املتاحة هلـم، وتقـدمي   
اقتراحات لفتح أفواج يف شـعبة  

 ةجنبية باختيار اإليطالياللغات األ
وذلك كلما توفر التأطري وعـدد  
التالميذ الراغبني يف تعلـم هـذه   

ويؤخذ بعني االعتبار وجود  .اللغة
الثانوية يف والية ا جامعة تكون 
يف هذه اللغة من حيـث إعطـاء   

  .األولوية
 

  2013أفريل  15 اجلزائر يف
  عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه

  ليم الثانوي العام والتكنولوجيمدير التع
 عبد القادر ميسوم
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  األمني العام
  13/ع.أ/و.ت.و/1359: الرقم

  
  إىل

السيدات و السادة مديري التربيـة  
  للواليات

  
التسـجيل يف ثانويـة    :املوضوع

  .الرياضيات القبة
  

بتاريخ  291 رقم املراسلة :املرجع 
  .2013جوان  26
  

    :املرفقات 
  .استمارة الرغبة -
  .قائمة التالميذ املرشحني -
  

تطبيقا للمنشور املنوه به يف املرجع 
أعاله، يشرفين أن أوافيكم بقائمة 
تالميذ السـنة الرابعـة متوسـط    
املرشحني لالنتسـاب إىل ثانويـة   
الرياضيات القبة و عليـه أطلـب   

  : منكم
  

رات الرغبة علـى  توزيع استما -
التالميذ الواردة أمساؤهم يف القائمة 
اليت أعدها الديـوان الوطنــي  

لالمتحانـات و املسابقـات على 
أساس معـدل االنتقـاء الـذي  

 :حيسب بالصيغة التالية 
  

  =معدل االنتقاء 
  x 2) نقطة الرياضيات+ (املعدل العام لشهادة التعليم املتوسط 

                     3   

متأل استمارة الرغبة و متضى من  -
قبل التلميـذ و وليـه الشـرعي    
ويصادق عليها مـدير املتوسـطة   

مـع   2013جويلية  31وتسلم قبل 
التصريح بالرغبة أو عدم الرغبة من 
طرف التالميذ الواردة أمساؤهم يف 
القائمة إىل مديرية التعليم الثـانوي  

املديرية الفرعيـة للتعلـيم    -العام 
 . لتعليم اخلاصاملتخصص و ا

     
يتم انتقاء التالميذ األوائـل وفـق   
حصة كل والية، و نوافيكم الحقا 
بأمساء التالميذ املعنيني مع ترتيبات 

  .التسجيل النهائي
  

أنتظر منكم إيالء هذه العملية مـا  
  .تستحقه من عناية و اهتمام

  
  2013جويلية  9اجلزائر يف 

  وزارة التربية الوطنية
  األمني العام

  بوشناق خالدي. م. س
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية  الوطنية

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

  ....................................... :املتوسطة 
  
  
  

 خاصة بتالميذ السنة الرابعة متوسط الراغبني يف االلتحاق باجلذع
مشترك و تكنولوجيا بثانوية الرياضيات ـ القبة ـ  للسنة الدراسية 

2013 – 2014 .  
  
  ) : ..........................................ة(لقب و اسم التلميذ -
  ......: ..........مكان امليالد   19: .... / .... / ...تاريخ امليالد  -
  ......................................: .................العنوان  -
  ...........) : .....ة(هاتف التلميذ: ................ هاتف الويل  -
  : .............الويل ): .......... ة(عنوان الربيد اإللكتروين للتلميذ  -
  

القبة ذات  -  بعد موافقة أوليائي، أصرح برغبيت يف االلتحاق بثانوية الرياضيات
  :ي يف اجلذع املشترك علوم و تكنولوجيا إذا توفر الشرطان النظام الداخل

  :الترتيب التنازيل حسب معدل االنتقاء احملسوب وفق ما يلي  -
  

  x 2  /3) عالمة الرياضيات يف ش ت م+ (معدل شهادة التعليم املتوسط = معدل االنتقاء 
  

ي الدراسي ملمح كانمواصلة دراسيت يف شعبة الرياضيات بنفس الثانوية إذا  -
  . يسمح يل بذلك

  20: .... / .... / ....التاريخ                                   
  

  اسم و لقب و إمضاء الويل)                       ة(إمضاء التلميذ 
  
  

  )االسم، اخلتم و اإلمضاء(مدير املتوسطة 
  

  استمارة الرغبـة
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وطنيةوزارة التربية ال

 مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
                     307/0.0.3/13: الرقم 

  
  إىل السيدات والسادة 

  
  )للمتابعة(مديري التربية بالواليات 

 مفتشي التربية الوطنية 
 )لإلعالم واملتابعة(       
 ).للتطبيق(    مديري الثانويات

  
تنشـيط املنـاظرة يف    :املوضوع
  .اللغة العربية وآداا حصص

  
  : املراجع

املـؤرخ يف   04-08القانون رقم  -
املتضمن القانون  2008جانفي  23

  .التوجيهي للتربية الوطنية
ــاهج   - ــة للمن ــة العام املرجعي

  .التعليمية
 22املؤرخ يف  380املنشور رقم  -

، املتعلق بتحسـني  2012جويلية 
  .األداء اللغوي

  
ــات ــيق   :املرفق ــذكرة تنس م

بيداغوجي مبوضـوع اسـتخدام   
طريقة املناظرة يف حتسني مهـارات       

  .التحدث الناقد
  

ترمي الربامج التعليميـة يف جمـال   
التنشئة االجتماعيـة عمومـا إىل   

تنمية ثقافة الدميقراطيـة لـدى   "
التالميذ بإكسام مبادئ النقـاش  
واحلــوار وقبــول رأي األغلبيــة 
ومحلهم على نبذ التمييز والعنـف  

ى تفضيل احلوار ومراعاة قواعد وعل
احلياة يف اتمع وإدراك االلتـزام  

  ".والترابط بني احلرية واملسؤولية 
  

ومن أجل متكني هـذه املرامـى   
من خالل املعاينة  –املنشودة تبينت 

 -امليدانية وحتليل النتائج املدرسـية 
ضرورة استمرار العنايـة بـاألداء   
اللغوي وإدراج ترتيبات أخرى بغية 

كما أبـرزت  . سني هذا األداءحت
خمتلف عمليات التقيـيم يف جمـال   
التعليم  أن التحسني املستمر للفعل 
التربوي يف إطار هذا املسعى يرتبط 
مبدى التحكم يف التعبري لغةً وفكراً 

  .ونقداً وتواصالً
  

و عليه، حىت يتمكن أساتذة مـادة  
اللغة العربية من اسـتزادة  إثـراء   

يف خدمة جتويد  ممارسام وتنويعها
األداء اللغوي جتلت أمهية العنايـة  
أكثر بتنشيط احلوار داخل القسـم  
وضبط آليات املناظرة واحملاججـة  

ذلـك  . يف أثناء حصص التدريس
فضــال عــن مواصــلة العمــل 
بتوجيهات املنشـور املـذكور يف   

من حيث العمل على  أعالهاملرجع 
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خلو لغة التدريس من كل ما هـو  
  .هجني ركيك أو غريب أو

  
ويف هذا السياق، نذكر بأن املناظرة 
فن من فنون الفكر وهي إحـدى  
طرائق التنشـيط البيـداغوجي يف   
القسم وتوليد األفكـار وصـقل   

وتبني من املعاينة امليدانيـة  . اللسان
تبين هذا األسلوب يف ممارسـات  
األساتذة األكفاء غـري أن هـذا   
ــاج إىل التعمــيم  األســلوب حيت

ز املنهجي حـىت  والتطوير والتركي
يكون يف متناول مجيع أساتذة اللغة 
العربية فيدخلونه علـى طرائـق   
عملهم من أجل حسـن البيـان   
وصقل اللسان وـذيب اإللقـاء   

  .وإثراء الفكر لدى تالميذهم
  

وقصد بلوغ اهلدف املذكور نضع 
بني أيـديكم مـذكرة التنسـيق    
البيداغوجي املرفقة بغية اسـتغالهلا  

م املربجمة يف مطلع يف  جمالس التعلي
السنة الدراسية و تناوهلا يف جمالس 
التنسيق البيداغوجي مـن حيـث   
الدراسة وتبادل اآلراء والتعميـق  
واإلثراء والربط بواقـع املمارسـة   
البيداغوجية يف القسـم فيكـون   
بذالك استيعاب املوضوع باعتباره 
طريقة عمل كما يكون االنتباه إىل 

نـاظرة  إجيابيات العمل بأسلوب امل
  .والتحسب حملاذره

ويف هذا اإلطار يدعى أساتذة املادة 
ومنسقوها ومفتشـوها واملعنيـون   
بالتكوين و برجمته كـل يف جمـال   

  :اختصاصه إىل العمل مبا يلي
اعتماد مضمون املذكرة املرفقة  -

وختصيص حيز زمين لنشاط املناظرة 
حسبما يتماشى مع الربنامج الرمسي 

لثالثة ويراعى للمادة يف املستويات ا
فيه حسن التنظيم من حيث عقالنية 
الربجمة والتقدير اجليد هلذا الـزمن  

  .املخصص له واملرونة املطلوبة
عقد جلسات تنسيقية داخليـة   -

لالطالع على املوضوع من خالل 
هذا املنشور واملذكرة املرفقة وتبادل 
اآلراء ووجهات النظـر ورصـد   
اإلجيابيــات والتحســب حملــاذر 

املناظرة حىت يكون األداء أسلوب 
  .سليما ومفيدا

برجمة ندوات تكوينية قطاعية أو  -
والئية حول موضـوع املنـاظرة   

  .بغرض إثرائه والتحكم فيه
حترير تقارير وحماضـر لرصـد    -

النتائج املتوصـل إليهـا خـالل    
الندوات التكوينيـة والتنسـيقية   
وموافاة مديرية التعليم الثانوي العام 

 ا عن طريق مديرية والتكنولوجي
التربية قصد عرضها على اللجنـة  
الوطنية للمناهج مث توسيع الفائـدة  
وتعميمها على جمموع املؤسسات 

  .التعليمية
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يكون إرسال التقرير الشـامل   -
ألعمال جمالس التعليم والتنسيق يف 
مطلع السنة الدراسية، عن طريـق  

 30الربيد العادي والرقمي، قبـل  
  ال تقرير عن وإرس,  2013أكتوبر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اللقاءات التكوينية كلمـا كـان   
ويرسل تقرير تقييمـي ملـا   .ذلك

متخض عنه املوضـوع يف أثنـاء   
جمالس التعليم لنهاية السنة الدراسية 

  .2014ماي  30قبل 
  

  2013 جويلية10اجلزائر يف 
  عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه

  لعام والتكنولوجيمدير التعليم الثانوي ا
 عبد القادر ميسوم
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
          307/0.0.3/13 :رقم

          
  مذكرة تنسيق بيداغوجي

  
اســتخدام طريقــة : املوضــوع

ــارات  ــاظرة يف حتســني مه املن
  .التحدث الناقد

  
  : املراجع

منهاج اللغة العربيـة وآداـا    -
  ).ثا2س(
الوثيقة املرافقـة ملـادة األدب    -

  ).اللجنة الوطنية للمناهج(العريب 
 

  ما طريقة املناظرة الصفية؟
  

املناظرة الصفية  طريقـة حواريـة   
تقــوم علــى أســاس توظيــف 
استراتيجية لعب األدوار، وحـل  
املشكالت، وعمل األفواج الصغرية 

تح جمـال املناقشـة احلـرة    اليت تف
واملسؤولة واملوجهة واملنظمة بـني  
فريقني مكونني مـن تلميـذين أو   
جمموعتني صغريتني من التالميـذ،  
حيث تدور هذه املناقشة يف جدل 
يعتمد علـى قواعـد التواصـل    
والتحدث البناء ويسعى فيه كـل   
طرف إىل إبراز قدراتـه الفكريـة   

والدفاع عن وجهة  نظرة وتربيـر  
حمـاوال   ،قفه  وتطوير تصوراتهموا

" بـتفكري ناقـد حـواري   " القيام
مستعمال يف ذلك عمليات عقليـة  
منها التذويب، والتحويل واإلبداع، 
والتجــاوب والــتفكري مــا وراء 

  .املعريف
  

  ما خصائص املناظرة؟
  

إن املناظرة الصفية تندرج ضـمن  
استراتيجيات التعليم النشطة الـيت  

علـى  تثري املـتعلمني وحتفـزهم   
املشــاركة احليويــة، وتكســبهم 

ــلي ــارات تواص ــرورية  ةمه ض
ومهارات فكرية تعطيهم قدرة على 
حتليل األفكار ومناقشـتها وفـق   
وجهات نظر متطورة تعكس بنـاء  
عقليا منظما، وقدرة على تقيـيم  
األفكار، و إصدار األحكام، مـن  

  .غري خوف وال تردد
  

  ما األهداف املرجوة من املناظرة؟
  

وراء استخدام طريقـة  ينتظر من 
  :املناظرة أن حتقق األهداف التالية

تدعيم املهارات التاليـة لـدى    - 1
 :التالميذ

مهارة التحدث بلغـة سـليمة    -
 وبفكر ناقد منظم؛

 مهارة تبين وجهة نظر؛ -
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 مهارة عرض احلجج واألدلة؛ -
 مهارة بيان وجه االستدالل؛ -
تقدمي دروس النصوص األدبيـة   - 2

مبنهجية تغـري نظـرة األسـاتذة    
والتالميذ إىل قيمتها وتبني أا جمال 
خصب وحيـوي لـتعلم للغـة،     

 .والتربية الذهنية
ترغيب التالميذ يف تعلم اللغـة    - 3

العربية ودفعهم حنو مزيـد مـن   
املشاركة والتحدث وإبداء الـرأي  
بلغة فصيحة خالية من التـهجني  
ومنظمة تـنبين على فكر راجـح  
ومنظم وقادر على توظيف مهارات 

 .الناقد التفكري
تنمية جو اإلخاء واملودة بـني   - 4

التالميذ، باحترامهم آلراء اآلخرين 
ــحت  ــة إن اتض ــل احلقيق وتقب
واكتساب مهـارات االسـتماع   
الناقدة، والتغلب علـى العمليـة،   
والتريث يف القول كمـا تسـمح   
بتطوير القدرة علـى التأمـل يف   

 .احلديث
معاجلة نقائص التالميذ يف جمال  - 5

ن خالل استراتيجية التفكري الناقد م
 .الدفاع عن وجهة النظر

متكني األساتذة من التعرف على  - 6
مزايا استراتيجية املناظرة واكتساب 

التعليميـة   –املهارات التعليميـة  
 .الالزمة الستخدامها بكفاءة

  
  

  كيف جتري املناظرة الصفية؟
  

تقوم استراتيجية املناظرة الصـفية  
  :على األسس التالية

لغـة العربيـة   ختيار أستاذ الا  - أ 
لقضية يف نص أديب ميكن أن يطرح 

  .من عدة منظورات
ــراح   -ب  ــذ القت ــه التالمي توجي

وجهيت نظـر خمتلفـتني حـول    
  .املوضوع ومساعدم يف ذلك

التحضري اجليد مـن خـالل     -ج 
املطالعة والبحث خـارج القسـم   
لتدعيم وجهيت النظر املختـارتني،  
مع التركيز على بيـان أسـباب   

دفاع أكثـر  االختيار للتوصل إىل 
  .قناعا

إجراء مناظرة مفتوحـة بـني      - د 
تلميذين، وجمموعتني صغريتني حتت 
إشراف األستاذ، مث تتبـع تـدخل   
بعض التالميذ لبيان أوجه القـوة  
والضعف يف كالم املتنـاظرين، أو  

 .إلثراء النقاش بأفكار مل تستعرض
كتابة فقرة تلخص وجهة النظر   -ه 

الشخصية  يف آخر احلصـة مـن   
  .تالميذطرف مجيع ال
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  مديرية التعليم الثانوي العام و التكنولوجي
   308/0.0.3/13: الرقم 

  
  السيدات والسادة  إىل
  

  ،)للمتابعة(مديري التربية بالواليات
لإلعـالم  (مفتشي التربية الوطنية 

 ،)واملتابعة
 ).تطبيقلل(مديري الثانويات 

  
الـتحكم يف تقنيـات   :املوضوع
  . التلخيص

  
  :املرجع

القانون التوجيهي للتربية الوطنية  -
جانفي  23املؤرخ يف  04-08رقم 

2008.  
 .املرجعية العامة للمناهج -
املـؤرخ يف    451املنشور رقـم   -

مبوضوع استخدام  2011أوت  28
اخلريطــة املفاهيميــة يف التعلــيم 

 .والتعلم
املؤرخ  377/0.0.3/12املنشور  -

مبوضــــوع  22/07/2012يف 
 .استخدام مصنفة اإلجناز

  
  

ــات ــيق  : املرفق ــذكرة تنس م
ــات  ــداغوجي مبوضــوع تقني بي

  .التلخيص
  

يف إطار ترقية املعايري البيداغوجيـة  
اليت تضمنتها النصوص األساسـية  
املذكورة يف املرجع أعاله، وبالنظر 
إىل الكم املعريف الذي ينبغـي أن  

يذ قصد اكتساب رف منه التالمعي
الكفاءات التعلمية املطلوبة عامـة  

تـل  خاصة حت" تعلم التعلم"وكفاء 
ضرورة تنميـة القـدرة  علـى    

  .يص مكانة هامةخلالت
  

ويتمثل التلخيص يف إعادة كتابـة  
نص بكيفية موجزة و خمتصـرة يف  
عدد حمدود مـن العبـارات مـع    

  .االحتفاظ باملعلومات األساسية
  

ظيف قدرتـه  التلميذ إىل تووحيتاج 
يص يف جماالت ومـواد  خلعلى الت

  :عدة، نذكر من  بينها
  
 من حيث امتالك الكفاءات 

  
يستجيب التلخيص إىل حاجـات  
عملية، يف أثناء الدراسة ويف أثنـاء  
احلياة املهنية الحقا، وكل حبـث  
وثائقي مير بعملية تلخيص، تتجلى 
ضرورا يف االحتفاظ بآثار مكتوبة 
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رجاع ما على شكل بطاقات الست
  . اطلع عليه  يف الوثائق

  
   من حيث اكتساب قـدرات

 التعلم
  

فهو . يعترب التلخيص تدريبا تكوينيا
يساعد على حتليل نص بغية فهمه 

وهو ذه الكيفية . مث إعادة صياغته
ينمي قدرات املطالعة والتحرير مع 

  . االلتزام باحترام الدقة
   
 من حيث التقومي 

  
فحـوص  يعترب التلخيص من بني ال

  :اهلامة إذ هو
  
حيث ال :  فحص للثقافة العامة -

ميكن التلخيص اجليد لنص مـا مل  
نكن على دراية مبوضوعه يف سياقه 

وهو بذلك وسيلة هامـة  . الثقايف
 لالستفادة من املطالعة؛

  
حيث يتطلـب   :فحص للذكاء -

بغية ( التلخيص فهما جيدا للنص 
تفادي معانيـه املخالفـة لـروح    

ـ )النص ا للمنطـق  ، و كذا فهم
بغية احتـرام فكـر   (واملوضوعية 

وهو ). اآلخر دون حتريف أو تأويل
بذلك وسـيلة هامـة لتحضـري    

 امتحانات كل املواد؛

حيث يعتمـد  : فحص للتعبري -
التلخيص علـى البنـاء الواضـح    
والسليم للجمل ويبىن مبفردات غنية 

خاصة من جانب مفردات (ودقيقة 
وذلك من أجل إعـادة  ، )التجريد

ألفكــار وتقليصــها أو صــياغة ا
 .تكثيفها

  
تعتمد منهجية التلخـيص علـى    

بعض القواعد األساسية اليت نضعها 
بني أيديكم  يف مذكرة التنسـيق  

قصد العمل ا ، البيداغوجي املرفقة
  :وفق الترتيبات التالية

   تكثيف تدريب التالميذ علـى
قواعد التلخـيص مـن خـالل    
االستئناس باملذكرة البيداغوجيـة  

  قة؛املرف
  إدراج التلخيص يف عملية بعث

  املطالعة ؛
  مـن   التلخيصتثمني نشاطات

خالل منحها عالمات حمفزة تؤخذ 
يف احلسبان يف إطار املراقبة املستمرة 

 والفصلية؛ 
     حث التالميـذ علـى إجنـاز

ملخصات الدروس األساسـية يف  
مجيع املـواد عامـة وملخصـات    
املطالعة يف املواد األدبية واللغـات  

حتفاظ ـذه امللخصـات   مع اال
ضمن مصنفات إجناز يسـتظهرها  
التلميذ  لإلحاطة جبهـده وتنـوير   
ذاكرته وذكائـه والسـتغالهلا يف   
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االسترجاع واملراجعـة وحتضـري   
 االختبارات الفصلية؛

  ربط عمليات التلخيص بإجنـاز 
اخلرائط املفاهيمية وفـق املنشـور   
واملذكرة البيداغوجية املشار إليهـا   

  عاله؛ يف املرجع أ
  ختصــيص جلســات تنســيق

بيداغوجي وبرجمة عمليات تكوينية 
داخلية وخارجية لتناول موضـوع  
التلخيص بالبحث واإلثراء وتبادل 

 .اآلراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   تشجيع مبادرات إثراء ما جـاء
يف جمال التلخيص يف بعض املواقع 

  .واملنتديات اإللكترونية الوطنية
  

  2013 جويلية 10اجلزائر يف 
  عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه

  مدير التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
  عبد القادر ميسوم
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

وجي  ام والتكنول انوي الع یم الث ة التعل  مدیری
            308/0.0.3/13: رقم
  

   مذكرة تنسيق بيداغوجي
  
ملخص املراحل املتبعة : ضوعاملو

  .يف التلخيص
  

  : قبل التلخيص
ــدوين  - ــون ت ــي أن يك  ينبغ
  .علومات كامالامل
تغلب مسبقا على كـل  جيب ال -

  .املسائل اليت تستوجب الفهـم
جيب اعتمـاد وثيقـة معينـة     -

  .باعتبارها أساسية
إن دعـت   إنشاء فهرس ينبغي -

  .احلاجة
اختر وحدة املـادة الـيت تريـد    

ــها ــل (تلخيص ــاب الفص أو الب
  ).الفرعي

  
  :يف أثناء التلخيص

  
  القراءة الشاملة .1
نظرة على الفهـرس   يالق .1.1 -

كي حتدد موقع مقطع الـدرس يف  
 : جمموعته

  .حدد موقع الباب -
  

حدد األبواب الفرعية اليت تأيت  -
مباشرة قبل الباب املراد تلخيصـه  

  .وبعده
نظرة على بداية البـاب   يالق .2.1

اج توجـه  وايته من أجل استخر
النص واستخالصـاته أو نتائجـه   

  .املمكنة
ــيص  - ــزاء التلخ ــدد  أج  ح
  ...).كاجلداول (
  .عني اجلمل املفتاحية وحددها -

نظرة على اجلزء الـذي   الق .3.1
األفكـار   عـد  بغية تريد تلخيصه

وحتديــد األفكــار ذات املكانــة 
  .اخلاصة

رقم النصوص الكثيفة بالترتيب  -
  .مخسة مخسة

  .حدد عدد الفقرات -
  .دد اإلشارات والدالئل املرئيةح -
 .تبني مكان األمثال والتصاميم -
  
  :حتليل النص .2

اقرأ النص مرة بأكمله مـن   .1.2
قـراءة   أجل حتديد جمموع األفكار

  .معمقة
ادرس النص فقرة فقرة مـن   .2.2

  .أجل انتقاء األفكار
  .ضع اجلمل املفتاحية يف أطر -
ضع سطرا حتت كـل كلمـة    -

  .مستهدفة
ــليا - ــب تسلس ــات  رت الكلم

  .املستهدفة
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  .ضع دوائر حول كلمات الربط -
كلمـات   -عند احلاجة-أنشئ  -

  .ربط خاصة بك
  .اخـتـر مثاال -

  .تبويب الفقرات وعنونتها. 3.2
  .سجل الكلمات املستهدفة -
استعن باستعمال الوسائل التقنية  -

  .للتذكر
  .أنشئ مجال تصميمية -
  .أنشئ كلمات مفتاحية -
أجنز تصاميم خاصة بكل نقطـة   -

 .حدة على
  

  : تلخيص النـص .3
  

خلص النص بغرض إعطاء هيكل  -
  .ملوجزه

اليت  )أو الفقرات(امجع األفكار -
  ).أو األمهية( هلا نفس املكانة

  .رقم الفقرات ورتـبها -
ــاوين    - ــياغة العن ــحح ص ص

 .وتسمياا
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .قـم بالتحرير .4
  

اختر شكال مناسبا ليسـهل  .1.4
عليك احلفظ ويسـاعدك علـى   

  .املراجعة
استخدم األوراق املفــصولة   -

  .مرقمة
نظم وجه الصفحة مرتبا خمتلف  -

  .أجزاء مساحتها
  .اختـر مصطلحات الكتابة .2.4 
راجع الباب اخلـاص بتـدوين    -

  .املذكرات
  .عني كل الكلمات املستهدفة -

مـن  ( قلص االسـتدالالت  .3.4
  ). عدد ومن حيث التفاصيللحيث ا

رتب العناوين وتسمياا بكيفية  -
  .بارزة

ضع إشارة على كـل  موقـع    -
  . انتقال من فكرة إىل أخرى

واملعـابر داخـل    رعنيً اجلسو -
  .املادة

  .وضح الفكرة العامة مبثال -
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية 

  مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي           
     .309/0.0.3/2013 :الرقم

   
   السيدات والسادة إىل
  

  مديري التربية بالواليات
  مفتشي التربية الوطنية 

 مديري الثانويات 
  

تنظـيم مراقبـة   : املوضوع
ــري   ــة لس ــارير العام التق

 .املؤسسات ومشاريعها
  

  .شبكات التقييم :املرفقات
  

تكتسي وثيقة التقرير العام لسـري  
املؤسسة أمهية كـبرية يف إبـراز   

ري املؤسسة اخلصائص اليت متيز تسي
لـذلك يـتم   . وجدوى تنظيمها

ونظرا ملا تتضـمنه  . إعداده سنويا
هذه الوثيقة اهلامـة مـن أبعـاد    
بيداغوجية وإدارية  فقد عملـت  
الوزارة علـى إسـناد مراقبتـها    
الشمولية واملنتظمـة إىل مفتشـي   

غري أن هذه املراقبة . التربية الوطنية
ال تلغي وال تعوض املراقبة املنوطة 

فاملراقبـة   .مديريات التربيةمبصاحل 
اليت يقوم ا املفتش تكتسي الطابع 
التقوميي والتكويين بينما تكتسـي  

املراقبة اإلدارية طابعـا تنظيميـا   
ومصادقة وإقرارا للمستخلصـات  

  .   والترتيبات اإلدارية واملالية
  

كما جتدر اإلشـارة إىل ضـرورة   
الربط بـني مشـروع املؤسسـة    

ا نظـرا  والتقرير العـام لسـريه  
فالتقرير العـام لسـري   . لترابطهما

املؤسسة يتضمن أبعادا بيداغوجية 
من مشروع املؤسسـة كمـا أن   
ــه  ــة يف جانب ــروع املؤسس مش
البيداغوجي وثيق الصلة بـالتقرير  

  . لسريها مالعا
  

وعليه، نطلب منكم املسـامهة يف  
تنظيم إسناد وظيفة مراقبـة هـذه   
الوثائق إىل مفتشي التربية الوطنية، 
بغية إعطائها  كامل األمهية الـيت  

 .ينبغي أن حتاط ا
  

ولتحقيق هذا الغرض نعرض عليكم 
   :خطة العمل التالية

  
  املراقبة والتقييم –1
  
  :على مستوى مديرية التربية) أ

  
جتمع املصاحل املكلفة بـالتنظيم   .1

 .التربوي الوثائق وتقوم بترتيبها
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تتكفل مبراقبة هذه الوثائق مـن   .2
واكتماهلا من طرف  حيث إعدادها

 .مجيع املؤسسات
تقوم بالتنظيم املـادي لعمليـة    .3

املراقبة من طرف مفتشي التربيـة  
 .الوطنية

تستخرج مصاحل مديرية التربية  .4
مقررين للمصادقة على كل مـن  
مشروع املؤسسة والتقرير العـام  
لسريها مع جممل الساعات اإلضافية 
املمنوحة لألساتذة ميضيهما مـدير  

 .وهلما ملدير املؤسسةالتربية وحي
  

ويف حالة وجود ضرورة للتعديالت 
املتعلقة باستعمال الزمن يطلب من 
مدير الثانوية القيام ذه التعديالت 
و إدخاهلا حيز التطبيق مع بدايـة  
الفصل الثاين مستغال عطلة الشتاء 
ومراعيا يف ذلك استدراك خمتلـف  
النقائص املالحظـة و التحضـري   
املعنوي للتالميذ واألساتذة باعتماد 

يب اإلقناع والتشاور وإشراك أسال
 . الفريق التربوي يف ذلك

تنجز مصاحل مديريـة التربيـة    .5
ــارير  ــية لتق ــداول التلخيص اجل
املؤسسات يف صيغتها االلكترونية 
وفق النماذج احملـددة يف الـدليل   
املنهجي للتنظيم التربوي وترسلها 

 .إىل مديرية التعليم املعنية بالوزارة
شامل ترسل نسخة من التقرير ال .6

الذي يعده املفتش بعـد املراقبـة   

والتقييم لكل مـن الـوثيقتني يف   
نسخة رقمية وأخرى ورقيـة إىل  
املصاحل املعنية باإلدارة املركزيـة،  
إضافة إىل جدول جممل السـاعات  

 .الفائضة والساعات اإلضافية
  

  :على مستوى هيئة التفتيش )  ب
  
خيتار كل مفتش على مسـتوى   .1

املؤسسات  مقاطعته من بني مديري
ممن تتوفر فيهم معـايري   رأو النظا

الكفاءة واجلدية ملساعدته يف القيام 
 .مبهمة املراقبة

يقوم كل مفتش رفقة مساعديه   .2
مبراقبة وتقييم الوثيقتني حسب كل 
مؤسسة، ويعد لكل وثيقة تقريـرا  

يف ثـالث  ) رقميا وآخر ورقيـا (
حتول نسخة للمؤسسة املعنية ، نسخ

 .التربيةونسختان ملديرية 
ينجز املفتش تقريرا شامال مرفقا  .3

بالشبكتني العامتني للتقومي حسب 
كل وثيقة، ويقدم نسخة منـه إىل  
مديرية التربية ـ املصلحة املكلفـة   

 .بالتنظيم التربوي
يقدم املفتش يف تقريره املوجـه   .4

إىل مديرية التربية ومدير الثانويـة  
ــيت  التوصــيات واملالحظــات ال

مال الزمن أو تستدعي تعديل استع
ــة   ــب اإلداري ــحيح اجلوان تص
والتنظيمية منه وبالتـايل مراجعـة    
التقارير العامة لسـري املؤسسـات   
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وإعادا من جديد يف نسخة معدلة 
 .ومصححة لللمصادقة

يربمج املفتش كالعادة يف إطـار   .5
نشاطه جلسـة عمـل لعـرض    
مستخلصات مراقبة التقارير العامة 
 لسري املؤسسات ومشاريعها بغيـة 
تقدمي ما يـراه مـن توجيهـات    
وإرشادات وحتسينات لتقومي هـذا  

 .العمل وتطويره
 

  معاييـر التقـومي –2
  

تكون معايري املراقبة والتقومي وفقـا  
  :ملا يلـي

 
 معيار املطابقـة:  
توافق العمل مـع التوجيهـات    -

البيداغوجية اليت تضمنتها خمتلـف  
  .املناشري واملناهج

ربوية تطابـق املناصب املالية الت -
 .واإلدارية مع اخلرائط

  
 اليـةمعيار الفع:  
االستعمال العقـالين للتوزيـع    -

  .الزمنـي واملناصب املالية
فعالية التوزيع األسبوعي لعمـل   -

  .التالميذ واألساتذة
التوازن بـني احلقـوق    مراعاة -

والواجبات وسـري التمـدرس يف   
 .النظام الداخلي للمؤسسة

  

 معيار املالءمـة:  
التربوي ملتطلبات  مالءمة التنظيم -

جـداول  (األهداف البيداغوجيـة  
ــالت   ــزمن واحمل ــتعمال ال اس

  ). واألساتذة
ــداخلي   - ــام ال ــة النظ مالءم

 .خلصوصيات املؤسسـة
  

  معيار االنسجام: 
ــات  - ــني متطلب ــجام ب االنس

  .التعليـم والتنظيـم التربـوي
انسجام النظام الـداخلي مـع    -

خصوصيات املؤسسة ومتطلبـات  
 .التشريع

  
قرير العـام لسـري   الت ناتكوم

  املؤسسة
  

قرير العـام لسـري   التللتذكري فإن 
ضمن تسعة كشـوف  املؤسسة يت

  :هي
كشــف مفصــل للمــوظفني  .1

 اإلداريني
ــذ  .2 ــل للتالمي ــف مفص كش

 احلاضرين
  خدمات األساتذة .3
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 تطبيق املواقيت الرمسية .4
 يت األقسامقموا .5
 التداريس املتكاملة .6
 ذةـمواقيت األسات .7
 صةاستعمال احملالت املتخص .8
 استعمال احملالت العادية .9
  

  ةـيـق اإلضافـالوثائ
 

يتعني على الثانويـات أن  ترفـق   
مبلف التقرير العام لسري املؤسسـة  

  :وثيقتني إضافيتني مها
وثيقة النظام الداخلي للمؤسسة  -

  . أو حمضر حمني لتناوله
 . وثيقة مشروع املؤسسة -
  

ــداريس اســتعمال  كشــف الت
   املتكاملة

  
التـداريس  يكون العمل بكشف 

  :املتكاملة على النحو التايل 
بالنسـبة  كشـف  ال استعمل هذي

لشعبة اللغات األجنبية وشعبة تقين 
ــدعم   ــص ال ــي وحص رياض

يف احلاالت اليت ميليها . واالستدراك
التنظيم العقـالين للعمـل، مثـل    

حيث جيمع  .حمدودية تعداد الفوج
التالميذ يف فوج موحـد بالنسـبة   

ون حسب للمواد املشتركة ويوزع
 جنبيـة الثالثـة،  اختيار  اللغة األ

يف شعبة تقـين   صواختيار التخص
أما حصص االسـتدراك  . رياضي

فهي ال تعين مجيع التالميذ وتربمج 
للمعاجلة حسب احلاجة البيداغوجية 

التأخر يف مادة أو جمموعة   ولتدارك
وهـي   ،مواد حسب كل مؤسسة

يف سـاعة حمـددة    تـربمج حصة 
ام املتوازية يف مشتركة جلميع األقس
حسب قرر توالسنة األوىل ثانوي 

  .نتائج التقومي التشخيصي
  

نظرا ألمهية عملية املراقبة والتقومي 
وما هلما من أثر فعال على األداء 
اإلداري والتربوي، ننتظر منكم، 
إبالء هذه العملية كـل العنايـة   

  .واالهتمام
  

  2013 جويلية 11 اجلزائر يف
  ية وبتفويض منهعن وزير التربية الوطن

  مدير التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
عبد القادر ميسوم
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التربية الوطنية 

 
 التقرير العام لسري املؤسسة مراقبةشبكة 

 
  :املؤسسة

  :اسم املدير
  :الواليـة 
  :اهلاتـف 

املوظفون 
اإلداريون 

 ال نعم  
     اخلريطة اإلدارية مطابقة للمناصب املالية املفتوحة؟ هل 1

 التالميذ 
     هل األعداد  متطابقة يف مجيع الوثائق؟ 2
     هل عدد األفواج متطابق مع التنظيم التربوي للمؤسسة؟ 3
     هل توزيع التالميذ على األقسام املتوازية  متوازن؟ 4

  خدمات 
 األساتذة

     املفتوحة؟التربوية اتذة مطابقة للمناصب هل خدمات األس 5
     هل النصاب األسبوعي لألساتذة متوازن على مستوى املادة؟ 6
     ؟ هل مقاييس إسناد األقسام بالنسبة للمستويات مطبقة 7
     هل املواد املسندة لألساتذة مناسبة للتخصص؟ 8
     بولة؟هل الساعات الزائدة عن النصاب األسبوعي مق 9

     هل الساعات الفائضة  مستغلة؟ 10

  إستعمال
  الزمن

     هل املواقيت الرمسية للمواد مطبقة؟ 11
     ؟ هل توجد ساعات فراغ يف توقيت األقسام 12
     هل مواقيت األساتذة مطابقة للمواقيت الرمسية؟ 13
     هل توزيع احلصص يف اليوم حمكم؟ 14
     احلصص على أيام األسبوع متوازن؟ هل توزيع 15
     هل احلصص التطبيقية مطابقة للتوقيت الرمسي؟ 16

 احملالت 
     هل توزيع التالميذ على احلجرات العادية مقبول؟ 17
     هل توزيع التالميذ على احلجرات املتخصصة مقبول؟ 18
     ؟ هل احملالت حمددة لألقسام املتنقلة 19

     ل حصص الدعم البيداغوجي منظمـة؟ه 20  
  :رأي املفتـش 

  :مالحظات عـامة
  

  تـشفامل                                                              
  )اللقب واالسم واإلمضاء(    
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
  شبكة تقومي مشروع مؤسسة

  
  :ؤسسـةامل

  :اسم املدير
  :الواليـة

  :اهلاتـف 

  ال  نعم      

م امل
يـ

تقد
وع

ـر
شـ

  

      مشروعها ألول مرة؟  هل أعدت املؤسسة  01
      هل املشروع املقدم هو حتيني ملشروع سابق؟   02
      هل املشروع ناتج عن خطة مشاركة؟  03
  هل يوجد جمموعة قيادة؟   04

  إن نعم هل صرحت اموعة بنشاطاا؟
    
    

      هل يوجد حتليل؟   05

ص
شخي

الت
  

      هل صياغة احملاور منسجمة مع التشخيص؟  06
      هل صياغة األهداف اإلجرائية منسجمة مع احملاور؟  07
      هل األهداف منسجمة فيما بينها؟   08
      هل يوجد انسجام مع احملاور الوالئية والوطنية؟   09
      يظهر استراتيجية للمؤسسة؟هل خيار احملاور والتعبري   10

وع
شر

ذ امل
تنفي

طة 
خ

 

      هل يوجد حتليل؟   11
      هل صياغة احملاور منسجمة مع التشخيص؟  12
  خمطط متعدد السنوات؟ -:   هل يوجد  13

  برنامج سنوي للنشاطات؟ -                  
    
    

  جلهاز تواصل داخلي؟ - هل مت التحسب؟   14
  جلهاز تواصل خارجي؟ -                    

    
    

     هل يتضمن املشروع عناصر تغيري؟  15
      هل مت التحسب لبحوث عملية؟  16
     هل مت التحسب لوسائل  املرافقة البيداغوجية؟  17
     هل خمطط تكوين الشركاء و النشطاء منسجم مع املشروع؟  18
     املتوفرة؟على الوسائل  إالهل ال يعتمد تنفيذ املشروع   19

ومي
التق

  

     هل مت حتديد مؤشرات ومعايري مالئمة؟  20
     والضبط؟ املتابعةهل مت التحسب ملراحل   21
      هل يوجد مرجع للتقومي؟  22

  :رأي املفتـش 
      

 :مالحظات عـامـة
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التربية الوطنية

 :الواليـــة 
  املـؤسسـات لسري التقارير العامة  ملراقبة العامة الشبكة                            : اتالثانوي عدد

  
 

 
 التـاحمل استعمال الزمن خدمات األساتذة التالميذ اإلداريون

  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 

 ثانوياتال

اتط
حة

فتو
ب امل

اص
 املن

 مع
رية

إلدا
طة ا

خلري
ق ا

ب
 

ائق
الوث

يع 
 مج

 يف
داد

ألع
ق ا

طاب
ت

 
سة

ؤس
للم

ي 
ربو

م الت
نظي

ع الت
ج م

ألفوا
دد ا

ق ع
طاب

ت
 

زية
ملتوا

ام ا
ألقس

ى ا
 عل

ميذ
لتال

ع ا
وزي

ن ت
واز

ت
 

اتط
صب

 املنا
 مع

تذة
ألسا

ت ا
دما

ق خ
ب

 
وية 

لترب
ا

 
وحة

املفت
 

ذة 
سات

 لأل
عي

سبو
 األ

اب
لنص

زن ا
توا

 
ملادة

ى ا
ستو

ى م
عل

 
للم

سبة 
 بالن

سام
األق

اد 
إسن

س 
قايي

ق م
طبي

ت
ات

ستوي
 

ص
خص

 للت
سبة

 منا
تذة

ألسا
دة ل

ملسن
اد ا

املو
 

ولة
مقب

عي 
سبو

 األ
اب

نص
ن ال

ة ع
زائد

ت ال
اعا

الس
 

ضة
لفائ

ت ا
اعا

الس
الل 

ستغ
ا

واد 
للم

مسية 
 الر

يت
ملواق

ق ا
طبي

ت
 

سام
األق

ت 
وقي

يف ت
غ 

 فرا
ات

ساع
ود 

وج
 

جام
انس

 
مسية

 الر
يت

ملواق
ع ا

ة م
اتذ

ألس
ت ا

واقي
م

 
يوم

يف ال
ص 

حص
م لل

حملك
ع ا

وزي
الت

 
توز

زن 
توا

وع
ألسب

ام ا
ى أي

 عل
ص

حلص
ع ا

ي
مسي 

 الر
يت

توق
ة لل

بيقي
لتط

ص ا
حلص

قة ا
طاب

م
 

دية
العا

ت 
جرا

 احل
على

يذ 
الم

ع الت
وزي

ت
صة 
خص

 املت
ات

جر
 احل

على
يذ 

الم
ع الت

وزي
ت

 
قلة

املتن
سام 

لألق
دة 

حمد
ت 

حملال
ا

جي 
اغو

بيد
م ال

دع
ص ال

حص
يم 

تنظ
 

1 
                     2 
 امـوع                       

 %النسبة                        
   X 100  )عدد الثانويات/اموع(  :النسبة     ال بـ لإلجابة: 0            بنعـم لإلجابة: 1                    
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  : الواليـة 
  قويـم مشاريـع املـؤسسـاتالشبكة العامة  لت          : عدد الثانويات 
  

 الثانويــات

 تقومي املشروع خطـة تنفيـذ املشروع التشخيـص تقدمي املشروع

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   
ول 

ع أ
شرو

م
 

  
ابق

ع س
شرو

ني م
حتي

 
  

كة
شار

ة م
خط

 
  

ادة
ة قي

موع
جم

 
  

ليل
د حت

وج
ي

 
  

مع 
مة 

سج
ر من

حملاو
ا

ص
شخي

الت
 

  
اور

 احمل
 مع

جمة
منس

ف 
هدا

األ
 

  
نها

ا بي
فيم

ة  
جم

منس
ف 

هدا
األ

 
  

عن 
عرب 

ر ت
حماو

جية
راتي

إست
 

  
ات

شاط
ة بن

رمج
ف مت

هدا
األ

 
  

عتم
ل امل

حللو
ا

د
عية

 واق
ة

 
  

ات
سنو

دة 
ط لع

خمط
 

  
وي

 سن
مج

برنا
 

  
صل

 توا
هاز

ج
 

  
ملية

ث ع
حبو

 

  
فقة

املرا
جية 

اغو
بيد

ل ال
سائ

الو
 

  
وين

 تك
طط

خم
 

  
وس

ى ال
 عل

ماد
العت

ا
فرة

ملتو
ل ا

ائ
 

  
ومي

التق
يري 

معا
يد 

حتد
 

  
ومي

التق
ت 

شرا
 مؤ

ديد
حت

 

  
بط

لض
ل ا

راح
د م

حتدي
 

  
عية

رج
م

ال 
ومي

تق
 

1                                              
2                                             
                                             امـــوع 
                                             %ة  النسب  
         X 100)عدد الثانويات/ اموع ( :النسبة                  البـ لإلجابة: 0               بنعم لإلجابة:  1
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

 تكنولوجيمديرية التعليم الثانوي العام و ال
                       310/0.0.3/13: الرقم 

  
  إىل السيدات والسادة 

  
  )للمتابعة( مديري التربية بالواليات
  مفتشي التربية الوطنية 

 )لإلعالم واملتابعة(                  
 )للتطبيق(       مديري الثانويات 
                    

ترقية املطالعة وحتبيبـها  : املوضوع
  .لتالميذل

  
  :املراجع

بتـاريخ    1311ملنشور رقـم  ا .1
مبوضوع املنشـور   2013جوان 30

اإلطار لتحضري  للدخول املدرسي 
2013-2014.  

 451/0.0.3/11املنشور رقـم   .2
املرفق مبذكرة  28/08/2011بتاريخ 

: " تنسيق بيـداغوجي  مبوضـوع  
  ".استخدام اخلرائط املفاهيمية

ــم .3 ــور رف ــاريخ  307املنش بت
املرفق مبذكرة تنسيق   10/07/2013

اسـتخدام   : "بيداغوجي  مبوضوع
 ".طريقة املناظرة

ــم  .4 ــاريخ 308املنشــور رق  بت
املرفق مبذكرة تنسيق    10/07/2013

تقنيـات  : "بيداغوجي  مبوضـوع 
  ".التلخيص

ــوررقم .5  377/0.0.3/12املنشـ
املرفق مبذكرة   22/07/2012بتاريخ 

: تنســيق بيــداغوجي مبوضــوع
 ".   Portefolioمصنفة  اإلجناز"

 
  :امللحقات

مـــذكرة بيداغوجيـــة   .1
إمناء نشـاطاا  : املطالعة:"مبوضوع

  "وترقيتها يف املؤسسات التعليمية
بالعربيـة  (منوذج بطاقة مطالعة .2

  ).والفرنسية
بالعربيـة  (منوذج  خمطط املطالعة .3

 ).والفرنسية
قوائم بعناوين كتب مقترحـة   .4

 . للمطالعة
قائمة  الثانويـات النموذجيـة    .5

  .  ة لتطوير جهاز املطالعةاملعين
  

يف إطار جتسيد  مسـعى إرسـاء   
تقاليد املطالعة وحتبيبها للمـتعلمني  
يف مرحلة التعليم الثـانوي العـام   
والتكنولوجي ميدانيا، ال سيما منه 
الشق املتعلق بترقية املطالعة الترفيهية 
وذلك دف حث تالميذنا علـى  
جعل الكتاب فعال خري جليس هلم، 

اإلجراءات العمليــة نــوافيكم بــ
املطلوب إتباعها لتحقيـق هـذا   

  :اهلدف
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  برجمة نشاط املطالعة  - 1
 

تربمج املطالعة باعتبارهـا نشـاطا   
بيداغوجيا ضمن ماديت اللغة العربية 

الفرنســية أو (واللغــة األجنبيــة 
للسنتني األوىل والثانية () (اإلجنليزية

، حيث  ختصـص هلـذا   ))ثانوي
ـ  رة النشاط يف كل حصة درس فت

دقائق يطـرح   10إىل  5زمنية من 
األستاذ خالهلا أسئلة إيقاظ سريعة 
قصد متابعة ما متت مطالعته خارج 

تطلـق  . احلصة وحفز مهم التالميذ
على هذا النشاط التحفيزي الوجيز 

حلظـة  "أو " دقيقة املطالعة"تسمية 
وال ينجر عليه حجم زمين املطالعة؛

 . إضايف للتدريس
 
 العة سنوياحتديد عدد كتب املط - 2
  

حدد عدد الكتب للمطالعة مـن  
 )04(طرف كل تلميـذ بأربعـة   

األقل، من بينها  ىكتب سنويا، عل
باللغة العربية وكتابان ) 02(كتابان 

ــة  الفرنســية أو (باللغــة األجنبي
 ).اإلجنليزية

 
 اختيار عناوين كتب املطالعة - 3
 

تعد جمالس التعليم سـنويا قـوائم   
كتب مرجعية تتكون من عشـرين  

عنوانا على األقل ختتار على ) 20(
أساس رصيد الكتب املتـوفرة يف  
مكتبة الثانوية أو ما هو موضـوع  

لإلعارة يف املكتبات العموميـة أو  
اليت بإمكان التلميذ اقتناؤها مـن  

  . دور الكتب
 

يتبىن األساتذة مسـؤولية توجيـه   
التالميذ حنو املطالعات ذات الطابع 

املسـتنري   األديب املُكون والفكري
ــي ــد والتثقيف ــهم . املفي وميكن

االستئناس بالقوائم املرفقة لعناوين 
كتب أعدت على أساس سرب آراء 
األساتذة واملفتشـني مـن كـل    
الواليات واليت يسـعى الـديوان   
الوطين للمطبوعات املدرسـية يف  

  .توفريها للمكتبات املدرسية
 
 مساعدة التالميذ احملتاجني - 4
  

عند احلاجـة  تتدخل إدارة الثانوية 
بتنظيم مساعدة التالميذ احملتـاجني  
على التكفل بشراء كتب املطالعـة  
وميكن لألساتذة تنظيم عمليـات  
تبادل الكتب بني التالميـذ الـيت   
تكتسي الطابع التربوي والتعاوين؛ 
كما ميكن للثانويـات املوصـولة   
بشبكة االنترنت االنتفاع بـبعض  
املواقع اليت تقترح مطالعة بعـض  

مباشرة على اخلـط مـع    الكتب
 .إمكانية حتميلها

  
وجيدر التذكري والتنويه والعمل على 
االستفادة مـن جتربـة  بعـض    
الثانويات اليت بـادرت  بتنظـيم   
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من كـل  " إهداء كتاب"محالت 
  .تلميذ للمكتبة

 
 إعداد بطاقة مطالعة كتاب - 5
  

حيضر التلميذ ملخصا لكل كتاب 
يقرأه مستعينا يف ذلـك بالبطاقـة   

مذكرة (لتقنيات التلخيص  الوصفية
 308التنسيق البيـداغوجي رقـم   

ببطاقة و) 10/07/2013املؤرخ يف 
 ). 2ملحق رقم(النموذجية  املطالعة

 
إن إعداد بطاقة املطالعة يهدف إىل 
تدريب التالميذ  علـى منهجيـة   
البحث والتلخـيص واالسـتدالل   
وإصدار األحكام واختاذ املواقـف  

يـة  واكتساب معارف لغوية وعلم
  . وفكرية

 
 تنشيط املناظرات - 6
  

يعرض التلميذ يف القسم خالصـة  
الكتاب الذي قرأه، وجييب عـن  
أسئلة زمالئه ويدافع عن ما فهمـه  

باسـتعمال تقنيـات   من الكتاب 
ــاظرة ــيق  ( املن ــذكرة التنس م

بتــاريخ  307اليـداغوجي رقــم  
10/07/2013.( 
 

إن نشاط املناظرة يهدف إىل حتسني 
اللسان وترقية  األداء اللغوي وصقل

أساليب احلديث واملخاطبة وتنمية 
االجتاهات واملواقف اإلجيابية وتنمية 

القدرة على التعامل والتبادل مـع  
اآلخرين واالستفادة منهم وكـذا  
تثمني القيم االجتماعية وممارستها 
يف احلياة اليومية فضال عن اإلنتاج 

  . الفكري وحماكاته
 
 تثمني جمهود املطالعة - 7
  

هود املطالعة مـن خـالل   يثمن جم
حيث  عالمات استحسان،تقدمي 

متنح عالمة تسـجل يف كشـف   
 10النقاط وتضاف منها ما فـاق  

إىل جمموع النقاط احملصـل   20من 
 . عليها حلساب املعدل العام الفصلي

 
 استعمال مصنفة اإلجناز - 8
  

حتفظ بطاقات املطالعة من طـرف  
ــاز   ــنفة  االجن ــذ يف مص التلمي

PORTE FOLIO ون جمسدة وتك
يف وثيقة مكتوبة تتضمن ملخصـا  
للكتاب أو عرضا أو تصـميما أو  

. تقديرا استخالصـيا عامـا لـه   
تستظهر مصنفات االجناز باعتبارها 
أداة تثمني وتقييم هود التلميـذ  

أنظر استعمال مصنفة االجنـاز يف  (
 377املذكرة املرفقة باملنشور رقم 

 ).املذكور يف املرجع أعاله
 
 ي املطالعة وتنشيطهإنشاء ناد - 9
  

بالثانويـة  " نادي املطالعـة  "ينشأ 
حيث يكون لكـل تلميـذ حـق    
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وينظم النادي على ، االنضمام إليه
أساس أن حيمل كل مشترك فيـه  

وأن يكون مسـتعدا  . بطاقة خاصة
، لتلخيص كتاب معـني لزمالئـه  

وعلى األعضـاء املشـتركني أن   
ينتخبوا من بينهم رئيسا للنـادي،  

ينشـط نـادي   . قوأمينا للصندو
املطالعة يف إطار اجلمعية الثقافيـة  
للمؤسسة، ويكون االشتراك رمسا 

ومن حصيلة ، ضئيال يدفعه العضو
هذا الرسم يشتري التالميذ بعـض  

ويـتم  . الكتب اليت توافق رغبام
كل هذا حتت إشـراف املسـاعد   

يعمـل   .الوثائقي أو أمني املكتبـة 
نادي املطالعة وفق نظام داخلـي  

ويوافق عليـه أعضـاؤه   يصوغه 
وجدول توقيت أثناء الساعات أو 

ميكن لنادي .   األمسيات  الفارغة
املطالعة أن يعمـل علـى شـكل    

على مسـتوى  " ورشات القراءة"
مكتبة الثانوية مع إقرار جـو مـن   
التبادل احلميمـي بـني أعضـاء    
الورشات بغرض إجـادة القـراءة   

 .فهما ونقدا وتفوقا
 

  :ة إىليهدف نشاط نادي املطالع
 املزيد من االرتداد على املكتبة؛ -
متكني تبادل وجهات النظر بني  -

 التالميذ؛
 تنمية احلس السليم؛ -
حتسني تفسـريات النصـوص    -

 وترمجتها؛
 اكتساب كفاءات االطالع؛ -

تبادل االنطباعات واألحاسيس   -
 القرائية؛

 اكتشاف كتب جديدة؛ -
لقاء زمالء وأفراد هلـم نفـس    -

 .االهتمام
 
 ملؤسسةإثراء مكتبة ا - 10
  

يكون إثراء املكتبة سنويا من خالل 
صرف املخصصات املالية املرصودة 
يف ميزانيتها لشراء مؤلفات التراث 
األديب والفكري والثقايف الـوطين  

 . والعاملي
 
 تنظيم اإلعارة وفضاء املطالعة - 11
  

يعتمد يف كيفية تنظيم املكتبة على 
الدليل الذي أعده وحينه املركـز  

تعـد  . ق التربويـة الوطين للوثـائ 
املؤسسة نظاما داخليا السـتعمال  
املكتبة يراعـى فيـه االسـتعمال    
العقالين ألداء املوظفني املكلفـني  
باملكتبة وأكرب متسـع للوقـت يف   

وجيب على كـل  .خدمة التالميذ
مؤسسة، حسب إمكانياا، العمل 
على ختصيص فضاء للمطالعة يكون 

 .أو يف قاعة عادية/داخل املكتبة و
 
 قية أعمال املطالعةتر - 12
  

يكون التنويه بأعمـال التالميـذ   
النامجة عن املطالعة، مثـل إنتـاج   
بطاقـات املطالعـة وامللخصــات   
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وتصاميم وفق خرائط مفاهيميـة  
للمواضيع املقروءة وحتويل الـنص  
إىل متثيلية أو مسرحية أو رسوم أو 

وقد يكون ذلك . عروض وغريها
بنشرها يف جملة املؤسسة الدوريـة  

كما يستحسن . نشورة أو املعلقةامل
ترتيب هـذه األعمـال يف أدراج   
خاصة يف املكتبة بأمساء التالميذ أو 
نشرها على االنترنـت يف املوقـع   

 . اإللكتروين للمؤسسة
 
 تنشيط دور األساتذة - 13
  

يكون تنشيط مسامهة األساتذة يف 
خمتلف اإلجراءات اخلاصة  باملطالعة 
وضبطها يف إطار جمالس التعلـيم  

جمـالس التنسـيق البيــداغوجي   و
وجمالس األقسـام  ) للمواد املعنية(
 ).للتقييم الفصلي(
  

 تبليغ أولياء التالميذ - 14
  

ينبغي إشراك أولياء التالميذ مـن  
خالل إشعارهم مبختلف مكونات 
هذا اجلهاز وإعالمهم دوريا بـأداء  
أبنائهم يف جمال املطالعة من خالل 
استظهار مصنفة اإلجناز واستعمال 

الفصـلية   ر املراسلة والكشوفدفت
وحضور نشاطات نادي املطالعـة  

 .كلما أمكن ذلك
  
  

وحىت تكون حمل متابعـة وتقيـيم   
وتطوير، تدخل كل اإلجـراءات  
الواردة يف هذا اجلهاز حيز التنفيذ 
واملتابعة والتجربة والتقومي ابتداء من 

يف  2013/2014الدخول املدرسي 
 ثانويتني منوذجيتني بكل والية من

  . اختيار مديرية التربية
  

وينطلق العمل ذه اإلجراءات يف 
باقي املؤسسات إراديا وتدرجييا أي 
وفق خطة إدراجها ضمن مشاريعها 
البيداغوجية اخلاصة، حيث تكون 
منهجية التطبيق كلية بتـبين كـل   
اإلجراءات أو جزئيـة باعتمـاد   

  .  بعضها، باعتبار العمل ا سابقا
ية يف مستوى تسهر على هذه العمل

كل ثانوية جمالس التعليم والتنسيق 
البيداغوجي حتت مسؤولية املـدير  
وبإشراف النـاظر وتتـابع علـى    
مستوى كل والية جلنة بيداغوجية 
للمطالعة خمصصة لغرض متابعـة  
التجربة وتقييمها وتطويرها وتسعى 
إىل تثمني كل املساعي الراميـة إىل  
اختاذ املبادرات اليت مـن شـأا   

ساعدة على جعل املطالعة نشاطا امل
مستدميا ومسـتمرا و جتتهـد يف   
تأصيل نشاط املطالعة وغرسـه يف  

ويف هذا اـال تكـون   . النفوس
االستعانة  مبـا ورد يف مـذكرة   

  .التنسيق البيداغوجي املرفقة
  



100 

تعمل هذه اللجنة حتت إشـراف  
مدير التربية وتعقد  لقاءات شهرية 
 تدرس فيهـا تقـارير الثانويـات   
املختارة  لتجربة العملية ومتابعـة  

  . آثارها
  

تعد اللجنة البيداغوجية حصيلة هذه 
التقارير باملساعدة التقنية للمصلحة 
املكلفة بالتنظيم التربوي وتوايف ا 

  ام ـانوي العـمديرية التعليم الث
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

والتكنولوجي عن طريـق الربيـد   
قبل اية اإللكتروين والربيد العادي 

األسبوع األول من كل شهر بدءا 
  .2013من شهر أكتوبر 

  
  2013جويلية  15 اجلزائر يف

  عن وزير التربية الوطنية وبتفويض من
  مدير التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

 عبد القادر ميسوم
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  لثانوي العام والتكنولوجي مديرية التعليم ا
           310/0.0.3/13: الرقم

  
  مذكرة تنسيق بيداغوجي

  
إمناء نشاطاا ، املطالعة :املوضوع

  .وترقيتها يف الثانويات
       

حتسيس املتعلمني بأمهية القراءة ) 1
ــوي  ــو اللغ ــة يف النم واملطالع

  والفكري والثقايف 
  

هناك فروق تفصل بني مفهـومي  
املطالعة من حيث اهلدف القراءة و

على الـرغم  ، والشكل واملوضوع
من أن الشائع استخدام املفهـومني  

وإذ نعمد . للداللة على شيء واحد
إىل تبيان الفـرق بـني القـراءة    

  . واملطالعة فذلك رفعا لكل لبس
  
 من حيث اهلدف   ) أ

  
القراءة دف إىل تنمية املهـارات  

مثل معرفـة املفـردات   ، الرئيسة
قة والعالقة بني املفردات ومعانيها بد

والقراءة اجلهرية السليمة ، واجلمل
وإثراء حصيلة القـارئ  ، الصحيحة

، اللغوية بالكلمـات واملفـردات  
والتراكيب واألساليب واألفكـار  
وتوظيف املادة املقروءة يف خمتلـف  
مواقف احلياة، يف حـني ترمـي   

املطالعة إىل تعزيز تلك املهـارات  
معـارف   وتأكيدها ودعمها وإثراء
فترقـى  ، القارئ وموازنتها ونقدها

قدرته على اكتساب اجتاهات ومثل 
  . عليا وتعزيزها

  
 من حيث املوضوع    ) ب
  

موضوعات القراءة تشتمل علـى  
 -شائقة ختتـار  ، نصوص قصرية

لتدل على مواقف وقضايا  -عادة 
ويف ، دينية واجتماعيـة وإنسـانية  

سياق مدرسي تتصف بلغتها األدبية 
ويسـرها يف مرحلـة   مع سهولتها 

مث يرتفع مستواها ، التعليم االبتدائي
أما موضوعات ، يف املراحل املوالية

، املطالعة فأكثر رقيا وأمشل موضوعا
إذ ختتار من األعمال األدبية العربية 

، وتتميز بتنوع موضوعاا، والعاملية
وتبعث على إثارة الـتفكري لـدى   

ودف عموما إىل رقـي  ، التالميذ
تعميق الفكر مـع رقـة   اخليال و

وتتقاطع القراءة . العاطفة والوجدان
مع املطالعة يف النشـاط القرائـي   
واكتساب املعرفـة واالجتاهـات   
االجيابية والعادات السليمة و إغناء 

 . احلصيلة اللغوية والفكرية
  
  من حيث الشكل) ج
  

يكـون  ، يف العادة، النص القرائي
أقصر من مثيله يف املطالعة، ولذلك 

ن أن يتفق لفظ القـراءة مـع   ميك
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مرحلة التعليم االبتدائي واملتوسـط  
ولفظ املطالعة مع مرحلة التعلـيم  

  . الثانوي
  

والذي يهمنا يف سياق احلديث عن 
حتسيس املتعلمني بأمهيـة القـراءة   
واملطالعة هـو الوقـوف علـى    
انعكاسات الفعل القرائـي علـى   
املتعلمني وذلك كي يدرك هـؤالء  

 راغبنييقبلون عليها فوائد القراءة ف
  . ال مرغمني

  
وعموما، إن القراءة جبانب قيمتها 
الثقافية والعلمية والعمليـة تأخـذ   
بأيدي القراء والتالميذ إىل إنتـاج  

  .أكرب وحياة أفضل 
ويف عملية التنمية القرائية للقـارئ  
ينبغي أن جيعل من أسسها الراسخة 
إدراك ما يف األدب الوطين والعاملي 

عظـيم يف الروعـة   من مستوى 
  . واجلمال والقوة والعاطفة

  
وميكن تلخـيص أمهيـة القـراءة    
واملطالعة بالنسبة إىل منو التالميـذ  

  : لغة وثقافة مبا يأيت 
القدرة على التعـبري بسـالمة    -

  . ووضوح
القدرة على فهم املقروء فهمـا   -

  .واستنباط املعلومات منه، دقيقا
 القدرة على املوازنة بني األفكار -

واالجتاهــات املختلفــة ونقــدها 
  .وإصدار األحكام عليها 

اتساع دائرة املعـارف وكثـرة    -
املعلومات والتزود بكثرة من العلوم 

  . والثقافات املختلفة
منو مداركهم العقلية وارتقـاء   -

  . أذواقهم األدبية والفنية
الوقوف على الكثري من أسـرار   -

مظاهر البيئة وخربات اتمعـات  
ية وجتارا اخلصبة واملتنوعة اإلنسان

.  
  
ــة ) 2 ــل إىل املطالع ــه املي توجي

واستنهاض مهم التالميذ لإلقبـال  
  عليها  

  
من أجل نيل اهتمـام املـتعلمني   
باملطالعة وإقباهلم عليها ينبغـي أن  

  : يعمل  املدرس مبا يلي
  
احلرص على تقـدمي املـدرس    -

، ملوضوع الكتاب بأسلوب جذاب
ـ  ن بعـض  كأن حيدث التالميذ ع

أحداث القصة مث ينـهي حديثـه   
جبملة من التسـاؤالت جتعلـهم   
يتشوقون معرفـة اإلجابـة عـن    

  . تساؤالم
توزيع كتـب املطالعـة علـى     -

التالميذ وفق جماالت اهتمامـام  
حيث إنه . بعد تقسيمهم إىل أفواج

تبني أن التلميذ ال يبدي اسـتعدادا  
بينما يقبـل  ، لقراءة ما فرض عليه

بشغف مـا يـدخل يف   على قراءة 
وبالتايل العمل على . جمال اهتماماته

تنمية القراءة يف موضوعات ترتبط 
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مبجاالت الدراسة لديه أو بـامليول  
أو تكـون  ، اخلاصة لكل تلميـذ 

متعلقة بالعالقات اإلنسانية أو ذات 
  .صلة بتنمية شخصيته

إعطاء األولوية يف اختيار كتب  -
املطالعة للقصص اليت ترمجـت إىل  

الم ومسلسالت تلفزيونية وذلك أف
إذكاء لرغبة التالميـذ يف القـراءة   

  . واملطالعة
تشجيع التالميذ على أن يشرحوا  -

أو ، أو يفسروا أو ينقدوا ما قـرأوا 
يقوموا بوضعه يف رموز من عندهم 

. أو متثيله أو تصويره أو غري ذلـك 
وكل هذه األنشطة يعمد املـدرس  

ن فيكـو . إىل تثمينها للقارئ اد
ذلك دافعا قويا لإلقبال على مزيد 

وذا يتعرف . من القراءة واملطالعة
التلميذ على طريقة تنمية حتصـيله  
القرائي ؛ وكيف يتغلب على مـا  
يعترض طريقه وسريه حنو تطـور  

  .أفضل يف عملية القراءة واملطالعة
، حتفيز املتعلمني على املطالعـة  -

يؤدي دورا  -عموما  -والتحفيز 
تكوين الشخصية السليمة  رئيسا يف

ذلك أنه يكفل حتقيق النتائج ، للفرد
ولـيس حتـت   ، بدافع داخلي منه

إال أن بعـض  ، ضغوط خارجيـة 
املربني يفتقرون إىل السبل القوميـة  

، اليت تدفع التلميذ حنـو اإلجنـاز  
، فيلجأون إىل الترهيب والعقـاب 
، ويغفلون عن الترغيب والثـواب 

وهذا ما يـنعكس سـلبا علـى    
، ة التلميذ ونظرته للواجبشخصي

حيث ينفره من الدراسة، ويـبغض  
إىل نفسه األستاذ والدراسة علـى  

كما قد يتسبب التركيـز  ، السواء
على العقاب يف حتطيم شخصـية  

على ، فينشأ ذليال مهزوما، التلميذ
العكس مـن عوامـل التحفيـز    
والترغيب اليت هلا أثـر حممـود يف   
كسب والء التلميذ وإقباله علـى  

فينشأ ، عمل حبب ومتعة وشغفال
غـري  ، عايل اهلمـة ، سليم النفس

  . مستكني، قادر على بناء احلضارة
  

مما الشك فيه أن التحفيز يعمـل  
على إثارة الدافعية النابعـة مـن   

فتقود التلميذ حنـو  ، أعماق النفس
، اإلجناز انطالقا من رغبة ذاتية منه

يصاحبها شعور باملتعـة والراحـة   
هذا  ىوال يتأت، ضاواالطمئنان والر

الشعور إال من خالل فقه األستاذ 
باخلصــائص النفســية لتالميــذه 
واحلاجات اليت يسعون إلشـباعها  
حسب مرحلـة عمـرهم الـيت    
ــؤثرة يف  ــيم امل ــوا، والق يعيش

وخصائص البيئـة الـيت   ، تنشئتهم
ويبقى التحفيز عملية . يعيشون فيها

سواء بفعـل أو   -حتريك التلميذ 
ألداء العمل بدافع  -قول أو إشارة 

ذايت، مع الشعور بالسرور والشغف 
. والتلهف دون تذمر أو شـكوى 

ميكن لألستاذ ، وضمن هذا املفهوم
أن يبين مستوى التحفيـز لـدى   
تالميذه من خالل مالحظة بعـض  

. املظاهر يف سلوكهم وتصـرفام 
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على أن تكون احلوافز ماديـة أو  
  . معنوية

  
جـوائز  :  من أمثلة احلوافز املادية
املشاركة ، آخر الثالثي وآخر السنة

يف رحالت مدرسية ذات طـابع  
ترفيهي، الكتابة يف جملـة احلـائط   

... بنشر أحسن تلخيص للمقـروء 
:  ومن أمثلة احلـوافز املعنويـة  
، الشكر والثناء، اإلشادة بـاهود 

التكليف مبهمـة  ، مصافحة املدرس
ومبا أن احلـوافز املعنويـة   ...،إخل

يم واألخالق فأثرهـا  مرتبطة بالق
النفسي أكثر أمهية مـن احلـوافز   

  .املادية
  
التعاون مع األسـرة يف إذكـاء    -

وهذا ، الرغبة عند التالميذ للمطالعة
التعاون يظهر أكثر مـا يظهـر يف   
إشراك األسرة يف حتفيز الولد على 
املطالعة ودفعـه إىل ممارسـتها يف   

وعدم تركه يضيع ساعات ، البيت
التلفـزة أو   طوال أمـام شاشـة  

  . الكمبيوتر بغري فائدة
بالثانوية " نادي املطالعة " إنشاء  -

حيث يكون لكـل تلميـذ حـق    
وينظم النادي على ، االنضمام إليه

أساس أن حيمل كل مشترك فيـه  
وأن يكون مسـتعدا  . بطاقة خاصة

، لتلخيص كتاب معـني لزمالئـه  
وعلى األعضـاء املشـتركني أن   

، نـادي ينتخبوا من بينهم رئيسا لل
ينشـط نـادي   . وأمينا للصندوق

املطالعة يف إطار اجلمعية الثقافيـة  
للمؤسسة، ويكون االشتراك رمسا 

ومن حصيلة ، ضئيال يدفعه العضو
هذا الرسم يشتري التالميذ بعـض  

ويـتم  . الكتب اليت توافق رغبام
. كل هذا حتت إشراف أمني املكتبة

ميكن لنادي املطالعة أن يعمل  على 
          ت القــراءةشــكل ورشــا 

(les ateliers de lecture)   علـى
مستوى مكتبة الثانوية مع إقرار جو 
من التنافس بني أعضاء الورشـات  
بغرض إجادة القراءة فهما ونقـدا  

  .وتفوقا 
ختصص إدارة الثانويـة جـوائز    -

تشجيعية على القراء الدائمني الذين 
أبدوا نشاطا ملحوظا يف القـراءة  

املقروء وذلـك  وكتابة ملخصات 
كما تعلق صـور  . عند اية السنة

هؤالء التالميذ القـراء يف املكتبـة   
املدرسية وتسـدى هلـم أومسـة؛    

  . "قاريء مميز" مبالحظة 
  
قراءة كتـاب ذي موضـوع   ) 3

  واحد وطريقة تنشيطها 
    

الغرض من تدريس هذا الكتـاب  
ذي املوضوع الواحـد أن خنـرج   
بالتلميذ مـن جمـال القـراءة يف    

ضوع حمدود الفكرة إىل جمال يف مو
وأن يلتقي ، القراءة أرحب وأوسع

بفكرة مبسوطة ممتدة تعرض عليـه  
مناذج متكاملة من قطاعات احلياة 
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، وأخالق الناس فيهـا ، وصورها
فيعيش يف هـذه الفكـرة بعقلـه    

وحيمله الشوق إىل معرفة ، ووجدانه
ــا وإدراك   ــى تتبعه ــها عل غايت

زود وهو يف كل ذلك يت، تفصيالا
، بألوان من املعرفة واخلربة والثقافة

وحصيلة لغويـة مـن املفـردات    
، وترىب فيه عادة القراءة، واألساليب

وتنمو قدرته على استخدام املراجع 
  .واالنتفاع ا فيما يعاجل من حبوث

  
وفيما يأيت نقدم طريقة تنشيط قراءة 

من ، الكتاب ذي املوضوع الواحد
   :باب أن يستأنس ا املدرس 

  
وتكـون   :االنطـالق وضعية ) 1

بعرض املدرس على التالميـذ يف  
حصة القراءة فكرة جمملة عن هذا 
الكتاب ومؤلفه مع حتري التشويق 

فيطالبهم بقراءة الفصـل  . واإلثارة
مث ، األول يف املرتل قـراءة دقيقـة  

يناقشهم فيما قرأوه يف حصة موالية 
عن طريقة أسئلة متنوعة يعدها من 

ختبار التحصـيل أو  بعضها ال. قبل
الختبار الفهم أو لتدريب التالميذ 

  .على النقد واحلكم 
  

ومن املمكن أن تكون إىل جانـب  
املناقشة قراءة جهرية مـن بعـض   

مثـل  ، التالميذ إذا دعا إليها داع
أو ، شرح مفردات لغويـة صـعبة  

شرح عبارات بارعة حتتاج إىل أن 
أو لتوضيح فكرة ، يتذوقها التالميذ

.  موضــوع الكتــابحموريــة يف
وتكون القراءة اجلهرية يف الدقائق 

  . العشر األخرية من احلصة
  

مث ينتقل املدرس بتالميذه من فصل 
إىل آخر على النحو السابق حـىت  
يفرغوا من قراءة الكتاب واإلملـام  

وكلما أوا قراءة قسم ناقشهم . به
  :  فيه مناقشة متنوعة تشمل ما يأيت

ــردات  )1 ــض املف ــار بع اختي
األســاليب الصــعبة ملناقشــتها و

  . وشرحها هلم
إعداد أسـئلة تـدور حـول     )2

، األفكار واألشخاص واحلـوادث 
حبيث تتناول أكثر جوانب الفصل 

 .املقروء، ليناقش فيها التالميذ
اختيار فكرة ذات أمهية ليعلق  )3

التالميذ عليها ويناقشـوها مـع   
         . مدرسهم

يلخص التالميذ الفصل الذي   )4
ة مع مراعـاة اإلدالء  قرأوه مشافه
ويقومون مبثل ذلـك  . بآرائهم فيه

بالنسبة لبقية الفصول اليت يشملها 
مث يقومونه كلـه تقوميـا   ، الكتاب
  . شامال
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الكتاب ذو املوضوع الواحـد   )5
يعترب وحدة متصلة متكاملة، فمـن  
الضروري استيعاب مـا فيـه يف   

  . حصص متالحقة
يستحســن أن يتخــذ هــذا  )6

، وي منوعالكتاب حمورا لنشاط لغ
: مثل ربطـه بـدروس التعـبري    

كتلخــيص فصــل، أو وصــف 
أو نقد ، أو تعليق موقف، شخصية
أو حتويل بعض فصوله من ، تصرف

أســلوب حكــائي قصصــي إىل 
... وهكذا ، أسلوب حواري متثيلي

أو ربطه بدروس قواعـد النحـو   
والصرف والبالغة والتطبيـق ؛ أو  
اختاذه موضوعا حملاضرة أو مناظرة 

أدبية أو حتويله إىل متثيليـة   أو ندوة
  . إن كان يصلح لذلك

بعد إـاء  : استثمار الكتاب  )7
يعمد املـدرس إىل  ، قراءة الكتاب

بناء وضعية مشـكلة ذات طـابع   
تقوميي ويقدمها للمـتعلمني كـي   
يتعرف مدى قدرم على استفادة 

  . مضمون الكتاب
  
  
  
  

توصيات عامة حول تنشـيط  ) 4
 كتاب املطالعـة ذي املوضـوع  

  الواحد  
  

وحرصا علـى  ، يف ضوء ما سبق
تطوير أساليب استخدام الكتـاب  

ورغبـة يف  ، ذي املوضوع الواحد
حتقيق أكرب قـدر مـن أهـداف    

وتالفيا للسـلبيات الـيت   ، تدريسه
تتصف ا معظم املمارسـات يف  

نقتـرح  ، استخدام هذا الكتـاب 
  : التوصيات اآلتية

  
تدريس قصص قصرية جمموعـة   -

الثالثي األول من يف كتاب خالل 
، السنوات الثالث للتعليم الثـانوي 

متهيدا لتناول كتاب ذي موضـوع  
واحد متكامل خالل الثالثي الثاين 

والشروع ذه القصـص  . والثالث
القصرية من شأنه بعث األلفة بـني  

وجيعـل  . التلميذ والفن القصصي
املتعلم يقبل على االسـتزادة مـن   

  . قراءة القصص
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ال أن ختتار ، كله تقرير الكتاب -
مما يترتب عليه متزيـق  . فصول منه

وحدة الكتاب وحيرم املتعلم مـن  
  . قراءته يف صورته اليت خرج ا

اشتمال تقدمي الكتـاب علـى    -
وقيمتـه العلميـة   ، دوافع اختياره

  . والتربوية وطرق تناوله بإجياز
إبراز موقع الكتاب من مؤلفات  -

وموقعه من الكتب ذات ، الكاتب
  .صلة مبوضوعهال
تناســب الوقــت املخصــص  -

لتدريس الكتاب مع ما يشتمل عليه 
من حمتوى ومـا حيقـق أهـداف    

فال تطول مدته مما يطفئ . تدريسه
وال تقصـر  ، شوق الطالب للقراءة

مما حيرم الطالب من حتقق خمتلـف  
  . األهداف

اختالف أسلوب املعاجلة الصفية  -
ال أن ، للكتاب باختالف طبيعتـه 

ألسلوب بالشكل الـذي  يتوحد ا
سواء أكـان  ، يضيع هوية الكتاب

قصة قصرية أم رواية أم سـرية أم  
  ...مسرحية اخل 

التأكيد على أن فعاليات املناقشة  -
الصفية للكتاب تقوم على إعـداد  
املتعلم الذايت وعلـى مشـاركته   

  .اإلجيابية فيها
توظيف اسـتراتيجيات حـل    -

وليس جمـرد السـرد   ، املشكالت

للمعارف عنـد تـدريس    والتلقني
  .الكتاب 

توظيف تكنولوجيات اإلعـالم   -
واالتصال يف تدريس الكتاب حبيث 

، يشد التالميـذ  ويرغبـهم فيـه   
  . ويدفعهم إىل املزيد من القراءة

تنويع األنشطة الصفية والالصفية  -
يف معاجلة الكتاب بالشكل الـذي  
حيقق أكرب قدر من أهداف قـراءة  

  . الكتاب املقرر
، ئة فرص التفاعل بني التالميذي -

وتنمية إحساس كل تلميـذ بأنـه   
عضو فعال وليس جمرد مسـتقبل  

  . سليب
مراعاة الفروق الفرديـة بـني    -

املتعلمني سواء يف التكليفات الـيت  
تؤدى يف املرتل أو  يف أثناء املعاجلة 

  . الصفية
االرتفــاع مبســتوى األســئلة  -

التقوميية حىت تغطـي املسـتويات   
ال أن ، ا من اجلوانب املعرفيـة العلي

  . تقتصر على املستويات الدنيا منها
ختصيص عالمة تنقيط مناسـبة   -

ــك يف   ــروء وذل ــاب املق للكت
االمتحانات الثالثية والنهائية حتفيزا 

  . للتلميذ على القراءة اجلدية
حتديـد كتــب املطالعــة ذات   -

) قصص قصرية ( املواضيع املتعددة 
املوضـوع  أو كتب املطالعة ذات 
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ــات، ( الواحــد  قصــص، رواي
  ).مسرحيات 

ــار يف األدب   - ــع االختي توزي
اجلزائر : القصصي على كتاب من

  -املغرب العريب املشرق العريب  –
  . بلدان العامل

احلرص على تنظيم جامعـات   -
صيفية تتمحور مواضيعها حـول  
األدب القصصي ومدارس نقـده  
وذلك إثباتـا لتنشـيط حصـص    

  . يةاملطالعة بفاعل
  

أن القراءة تبقى أهـم   واخلالصة،
نوافذ املعرفة اإلنسانية اليت يطل من 
خالهلا اإلنسان على الفكر البشري 

وهـي أداتـه يف   ، عمقا واتساعا
التعرف على الثقافـات احلاضـرة   

تعرب به آفـاق الوجـود   ، والغابرة
اإلنساين يف ماضيه احلافل بـالعرب  
واألحداث ويف حاضـره امللـيء   

بل ،  خمتلف جماالت احلياةبالتغري يف

وتشق به غبـار املسـتقبل أمـال    
  . وإشراقا وتطلعا

  
ــود   ــن وج ــرغم م ــى ال وعل
تكنولوجيات اإلعالم واالتصـال  
ومصادر أخرى للمعرفـة مثـل   
اإلذاعة املسموعة واملرئية والسينما 
والتلفزيون والكمبيوتر فإن القراءة 
من غري شك تبقى املفتاح األكـرب  

ية يف وطن القارئ للمعرفة اإلنسان
بـل ويف آفـاق   ، وخارج حدوده

مسائه وعمق أراضيه وهـي صـلة   
اإلنسان بتراث أمته من علم وفـن  

ولقـد  ، ومعتقدات ومقدسـات 
تشبعت املعرفة اإلنسانية وتنوعت 
وتعددت وتراكمت ولـيس مـن   
سبيل إىل أن ميتص اإلنسان تلـك  

فهـي  ، املعرفة إال بعملية القـراءة 
ء الغين والغذاء الغذاء العقلي والغذا

الروحي الذي حيقق لإلنسان عامة 
ولطالب العلـم خاصـة توازنـا    

  .وانسجاما وجناحا
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  بـطاقـة املطالعة

  : .............................................ان الكامل للكتابالعنو ـ1
  ...................................: ....................اسم املؤلف -
  ....................................: ....................اسم الناشر -
  ...........................................................: السلسلة -
  : ...................................................تاريخ أول نشر  -
  : .........................................................دار النشر  -
، سرية قصة معاشة، قصة) بوليسية، ومهية، علم اخليال ( رواية : النوع ـ2

  .....ذاتية 
  ).املناسبة يف إطار ضع العبارة(      

  ............................... ): ؟ هل ميثل جزءا من القصة( الراوي  ـ3
  ..................... ):زمان و مكان وقائع القصة ( اإلطـار الزماين  ـ 4
  ............................. :الشخصيات الرئيسية ودورها يف القصة ـ 5
العنصرية، السفر، الوحدة ( املطروحة يف الكتاباملوضوع أو املوضوعات  ـ 6
  .......................................... ...)، احلب، الطبيعة"اخللوة " 
  :نقدك للكتاب ـ7
  .................؟  ...هل بدت لك القصة مفيدة، مبتكرة، جذابة، غريبة ـ
  ............................؟ ملاذا ؟ ما هي الشخصيات اليت أعجبت ا ـ
  ............................. ؟ ملاذا ؟ ما هي الشخصيات اليت مل تعجبك ـ
  .............. ، احمليط االجتماعي للبلد؟)الفترة(ماذا تعلمت حول العصر  ـ
  ................ حول أي موضوع أو موضوعات جعلك الكتاب تفكر؟ ـ
  .............................................؟ هل أحببت هذا الكتاب ـ

  خلص الكتاب  - 8
لألستاذ احلرية يف حتديد عدد األسطر لتلخيص الكتاب حسب حجم الكتاب 

  .و مستوى التالميذ
  :تقدير األستاذ

  
  20:      /عالمة مثمنة

من  10تسجل العالمة  يف كشف التقومي الفصلي ويضاف منها ما فاق [
  ]ية إىل جمموع العالمات الفصل 20

   

  .......................: .......................لقب واسم التلميذ
 .......................................................... : القسم

1 منوذج  

ذه البطاقة في مصنفة اإلنجازیحتفظ بھ  
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Fiche de lecture  

1. Titre complet de l’œuvre : …….......……………….………. 
 Nom  de l’auteur :...................................................................... 
Nom de l’éditeur :....................................................................... 
Nom de la collection :................................................................. 
Date de la première publication : …………………….…….…. 
2. Genre : roman (policier, fantastique, science-fiction…) nouvelle, 
histoire vécue, biographie ?  (Encadrer la bonne réponse). 
3. Le narrateur, fait-il partie de l’histoire ? ……….……….…. 
4. Quel est le cadre spatio-temporel (lieu et moment où se déroule 
l’histoire) ?  ......... …………………………..…….……  
5. Quels sont les personnages principaux et quel est leur rôle dans 
l’histoire ? ………………………………….……….…… 
6. Quel(s) est (sont) le(s) Thème(s) abordé(s) par le livre (racisme, 
voyage, solitude, amour, nature, liberté …) ? ……… 
7. Votre critique du livre : 

 L’histoire vous a-t-elle paru intéressante, originale, captivante, 
étrange… ? ……............................................ 

 Quels personnages vous ont plu ? Pourquoi ? ……….… 
 Quels personnages vous ont déplu ? Pourquoi ? ……….. 
 Qu’avez-vous appris (sur une époque, un milieu social, un 

pays…) ? ……………………………………………. 
 Sur quel(s) sujet(s) vous-a-t-il fait réfléchir ? ………….. 
 Avez-vous aimé ce livre ? Pourquoi ? …………………. 

8. Faites un résumé du livre 
L     ‘appréciation du nombre de lignes est laissée à l’enseignant qui 

devra le déterminer en fonction du niveau des élèves. 
 
APPRECIATION  DU  PROFESSEUR : 
 
NOTE BONIFIEE :             /20 
 
Cette note est portée sur le bulletin trimestriel et on ajoute le nombre de  
points supérieur à10 au total trimestriel des notes obtenues. 

Nom et prénom de l’élève : ……………………. .……….. 
Classe : ……………………………………………………….  

Cette fiche est à conserver dans le  porte folio  

2 منوذج  
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  خمطط املطالعة
  :األستاذ
  :القسم

االسم 
تاريخ   الكتب  واللقب

  اإلعارة
تقوميات 
  مرحلية

تاريخ 
  اإلرجاع

تاريخ 
  العرض

تاريخ 
  مالحظات  العالمة  االتصال

1.                  
                
                
                

2.                  
                
                
                

3.                  
                
                
                

4.                  
                
                
                

 

 3 منوذج
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PLAN LECTURE 
Enseignant : 
Classe : 

Nom 
prénom Livres Date 

d’emprunt 
Evaluations 

intermédiaires 

Date  
de 

remise 

Date 
de  

l’exposé 

Date  
de 

communication 
Notes Obs 

1.          
        
        
        

2.          

        
        
        

3.          
        
        
        

4.          
        
        
        

 4 منوذج
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تعد الثانويات سنويا قوائم كتب تعرض للمطالعة حسب رصيد : مالحظة
  مكتبتها على منوال القوائم املقترحة

  
  ة كتب باللغة العربية حسب املستوياتقائم.1

  
  السنة األوىل ثانوي

  رقم عنوان الكتاب اسم املؤلف 
  1 ريح اجلنوب  عبد احلميد بن هدوقة  
  2 البخالء  اجلاحظ 
  3 األيام  طه حسني  
  4  الدكتور جيفاغو  بوريس باسترناك 
  5  النظرات  مصطفى لطفي املنفلوطي  
  6  غادة أم القرى  رضا حوحو 
  7  حيايت  أمحد أمني 
  8  العربات   مصطفى لطفي املنفلوطي 
  9  التلميذ و الدرس  مالك حداد 
  10  شجرة اللبالب  حممد عبد احلليم عبد اهللا 
  11  لن أعيش يف جلباب أيب   حسان عبد القدوس  
  12  احلب الضائع   طه حسني  
  13  أدونيس حتت اهر   حممد العريب فالح  
  14  العصافري اخلرساء   مطلوععبد الوهاب  
  15  طائر األحزان   عبد الوهاب مطلوع 
  16  فدوى طوقان   رمي العيساوي  
  17  أدونيس حتت اهر   حممد العريب فالح  
  18  الدروب الوعرة  مولود فرعون  
  19  الربوة املنسية   مولود معمري  
  20  العفيون و العصا   مولود معمري 
  21  لثالثة و البائعة البخالء ا  رضا حوحو 

 قوائم كتب مقترحة للمطالعة
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  السنة الثانية ثانوي

  رقم عنوان الكتاب اسم املؤلف 
  1  جازية و الدراويش  عبد احلميد بن هدوقة 
  2  دم الغزال   مرزاق بقطاش 
  3  الدكتور جيفاغو   بوريس باسترناك  
  4  دمعة و ابتسامة   جربان خليل جربان 
  5  األرض و الدم   مولود فرعون  
  6  هكذا خلقت   حسني  هيكل حممد 
  7  حي ابن يقضان   ابن طفيل  
  8  زينب   حممد حمسن هيكل  
  9  وحي القلم   مصطفى صادق الرافعي  
  10  كليلة و دمنة   ابن املقفع  
  11  مقامات اهلمذاين   اهلمذاين 
  12  أوشام بربرية   مجيلة زنار  
  13  من يوميات مدرسة حرة   الزهور ونيسي  
  14  لالز ا  طاهر وطار  
  15  معذبو األرض  فرانتز فانون 
  16  رمل و زبد   جربان خليل جربان 
  17  دخان من قليب   طاهر وطار  
  18  أفئدة الطري   حممود درويش 
  19  رجال يف الشمس   غسان كنفايف  
  20  نزيف احلجر   ابراهيم الكوين  
وليام شكسبري ترمجة خليل  

  مطران
  21  )مسرحية مترمجة(عطيل 

  22  أهل الكهف   توفيق احلكيم  
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  السنة الثالثة ثانوي
  رقم عنوان الكتاب اسم املؤلف 
  1  و األوديسة  اإللياذة  هومريوس 
  2  ألف ليلة و ليلة   / 
  3  احلمار الذهيب  لوكيوس أبوليوس 
  4  دون كيخوتة  سريفانتيس 
  5  بغماليون  برنارشو  
  6  العجوز و البحر  هرنست هيمنقواي 
  7  احلرب و السلم   تولستوي  
  8  مدام بوفاري   عوستاف فلوبري  
  9  األمحر و األسود   ستندال  
  10  الغريب   ألبري كامو 
  11  األيام  مي زيادة 
  12  األرواح املتمردة   جربان خليل جربان  
  13  األجنحة املنكسرة   جربان خليل جربان 
  14  محاريات احلكيم   توفيق احلكيم  
  15  طبائع االستبداد   د الرمحان الكواكيب عب 
  16  فيض اخلاطر   أمحد أمني  
  17  الشهداء يعودون هذا األسبوع   طاهر وطار  
  18  اللهب املقدس   مفدي زكرياء  
  19  من روائع غوتة   أبو العيد دودو 
  برنادين دي سان بيار 

  )املنفلوطي-ت(
  20  )بول و فريجيين(الفضيلة

  21  يلهاب  حممد ديب 
  22  األوراس يف الشعر العريب  عبد اهللا ركييب 
  23  مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي   مالك ابن نيب 
  24  شروط النهضة   مالك ابن نيب  
  25  املسلم يف عامل االقتصاد   مالك ابن نيب 
  26  العبقريات   عباس حممود العقاد  
  27  ث تاريخ اجلزائر القدمي و احلدي  مبارك امليلي  
  28  انشتاين و النسبية   مصطفى حممود  
  29  مدينة الرياح   موسى ولد ابنو  
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2. LISTE D’ŒUVRES LITTERAIRES EN LANGUE FRANCAISE 
PAR ANNEE D’ETUDE 

 
PREMIERE ANNEE SECONDAIRE 

N° AUTEUR TITRE  
1 Guy De Maupassant Une vie  
2 Guy De Maupassant Boule de suif  
3 Guy De Maupassant Bel ami  
4 Mouloud Feraoun Les chemins qui montent  
5 Mouloud Feraoun Jours de Kabylie  
6 Mouloud Feraoun Lettres à ses amis   
7 Georges Sand La mare au diable  
8 Jean de La Fontaine Les fables  
9 Charles Perrault Les contes  

10 Jules Renard Poil de carotte  
11 Alphonse Daudet Lettres de mon moulin  
12 Madame de la Fayette La princesse de Clèves  
13 Jules Vallès  L’enfant  
14 Gustave Flaubert Salammbô  
16 Prosper Mérimée Colomba  
17 Saint Exupéry Vol de nuit  
18 Colette  Le blé en herbe  
19 Théophile Gautier Capitaine Fracasse  
20 Alain Fournier  Le grand Meaulnes  
21 Alexandre Dumas Les trois mousquetaires  
22 Victor Hugo Notre dame de Paris  
23 Victor Hugo Les misérables  
24 Charles Dickens Olivers twist  
25 Boris Pasternak Docteur Jivago  
26 Malek Haddad Je t’offrirai une gazelle  
27 Malek Haddad Le quai aux fleurs ne répond plus  
28 Malek Haddad L’élève et la leçon  
29 Alphonse Daudet Le petit Chose  
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DEUXIEME ANNEE SECONDAIRE 

N° AUTEUR TITRE  

1 Saint Exupéry Le petit prince  

2 Jean de La Fontaine Les fables  

3 Charles Perrault Les contes  

4 Eugène Fromentin Un été dans le Sahara  

5 Honoré de Balzac Peau de chagrin  

6 Jules Verne Vingt mille lieux sous les mers  

7 Alexandre Dumas Les trois mousquetaires  

8 Gustave Flaubert Madame Bovary  

9 Victor Hugo Les misérables  

10 Malek Haddad Le quai aux fleurs ne répond plus  

11 Molière L’Avare  

12 Mouloud Feraoun Le fils du pauvre  
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TROISIEME ANNEE SECONDAIRE 
N° AUTEUR TITRE  
1 Mouloud Feraoun Journal 1955-1962  
2 Mouloud Feraoun La terre et le sang  
3 J. Jacques Rousseau Du contrat social  
4 Charles Baudelaire Les Fleurs du Mal  
5 Emile Zola Germinal  
6 Emile Zola Au bonheur des dames  
7 Jules Valles L’insurgé  
8 Jules Vallès Le bachelier  
9 Jean de La Fontaine Les fables  

10 Charles Perrault Les contes  
11 Frantz fanon Les damnés de la terre  
12 Frantz fanon Peau noire masques blancs  
13 Honoré de Balzac Peau de chagrin  
14 Stendhal La chartreuse de Parme  
15 Alexandre Dumas Les trois mousquetaires  
16 Tahar Oussedik Les poulains de la liberté  
17 Victor Hugo Les misérables  
18 Malek Haddad Le quai aux fleurs ne répond plus  
19 Mohamed Dib La grande maison  
20 Mohamed Dib L’incendie  
21 Mohamed Dib Le métier à tisser  
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  لتطوير جهاز املطالعة املختارةالثانويات النموذجية قائمة  
 الثانوية الثانية الثانوية األوىل الواليا ت مزرال

ثانوية موسى بن نصري تيميمون  أدرار 1
 ثانوية بلكني الثاين أدرار أدرار

 ديراقوبثانوية صالح الدين األيويب  ثانوية اجلياليل بونعامة الشلف الشلف 2
 ثانوية جودي بالقاسم نوية املقاومة الشعبيةثا األغواط  3
 هواري بومدين  ثانوية فراق عيسى ثانوية أم البواقي  4
 ثانوية مصطفى بن بولعيد باتنة باتنة 1ريب التبسي عثانوية ال باتنة 5
 ثانوية ثانوية ابن سينا جباية طاوس عمروش  ثانوية جباية 6
 نوية بوصبييعات حممد بسكرةثا ثانوية احلكيم سعدان بسكرة بسكرة 7
ثانوية أيب احلسني األشعري الربقة  بشار 8

 ر بشا
 ثانوية البريوين الربقة بشار

 )بوفاريك(ثانوية ابن تومرت  )عفرونال (ضيافوثانوية حممد ب البليدة 9
 ثانوية مسيل حممد قادرية ثانوية فالح حممد األخضرية البويرة 10
مود وسط مدينة ثانوية الشيخ ا متنراست 11

 متنراست
ثانوية علي ابن أيب طالب وسط مدينة 

 عني صاحل
 )تبسة (ثانوية جبل اجلرف )تبسة (ثانوية سعدي الصديق تبسة 12
 )منصورة(ثانوية ابن طفيل  )تلمسان (ثانوية مليحة محيدو تلمسان 13

14 
 18 مكتبة حي (يبثانوية حممد د ارتيت

 )فربايرتيارت
 ا ري حممد تيارتثانوية حممد بلهو

 مرسونثانوية فاطمة  األيلويلثانوية عبد الرمحان  تزي وزو 15

16 

اجلزائر 
 الشرقية

 )وادي السمار(ثانوية البريوين  )احملمدية (ثانوية حممد هجرس

اجلزائر 
 الوسطى

 )بلوزداد (ثانوية ابن اهليثم )مدحمسيدي ( ثانوية عمر راسم

16 
اجلزائر 
 الغربية

 زبيدة  ولد قابلية درارية ثانوية اضي مسعود بابا حسن ثانوية بلق

 نعيم النعيمي ثانوية ضهريي ع الرمحان ثانوية اجللفة 17
كعواش عمر ومقورة جيملة ثانوية  كعولة تونس جيجلثانوية  جيجل  18

 جيجل
 الروى ثانوية بوجا دي بوقرة عني ا نملعني و باملداينثانوية  سطيف 19
 ابن سحنون الراشدي ثانوية قاضي حممد ةثانوي سعيدة 20
 لوصيف رشيد ثانوية بن حييثانوية حممد الصديق  سكيكدة 21
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 )شرق املدينة(محد أثانوية أينال سيد  ثانوية احلواس وسط املدينة بلعباس.س 22
 سيدي عما ر اجلديدة ثانوية بيار ماري كريي عنابة ثانوية عنابة 23
 شالل مسعود  ثانوية حممود  حممود بن ثانوية قاملة 24
 )ديدوش مراد( ابن اهليثم ثانوية )قسنطينة(ابن باديس  ثانوية قسنطينة  25
 بن زمريل خالد  املدية ثانوية خدجية بن روسيي املدية ثانوية املدية 26
 ثانوية لطروش اجلياليل مزغران مستغامن 62جويلة  05 ثانوية مستغامن  27
 زيري بن مناد بوسعادة ثانوية ثمان بن عفان باملسيلةع ثانوية املسيلة 28
 شريط علي الشريف تغنيف ثانوية املبايعة غريس ثانوية معسكر 29
 األمري عبد القادر تقرت ثانوية ال سيليس اجلديدة ورقلة ثانوية ورقلة 30
 األمري عبد القادر بطيوة ثانوية ابن باديس وهران ثانوية وهران 31
 حممد بلخري ثانوية احلسن بن اهليثم نويةثا البيض 32
 الشيخ أمود ان أمناس ثانوية هواري بومدين اليزي ثانوية إليزي ْ 33
 .ب.ب  34

 عريريج
 اإلخوة رياح  رأس الوادي ثانوية ثانوية السعيد زروقي

 فرانتزقانون ثانوية خالد اجلزائري ثانوية بومرداس  35
 جاليل اليابس ثانوية مرزوق الشريف ثانوية الطارف 36
 املختار بن بلعمش ثانوية طه حسني ثانوية تندوف 37
 ساردو وعبد القادر برج بونعامة ثانوية رابح بيطاط تيسمسيلت ثانوية تسمسيلت 38
 ثانوية علي عون الوادي الوادي 45 ماي08 ثانوية  الوادي 39
 )قايس(بر هيم عثماين ا ثانوية )خنشلة(البح حممد خلضر ثانوية خنشلة 40
وق س 41

 سأهر
 عنتر السعيد مداوروش ثانوية الفاريب  سوق أهرس  ثانوية

 ولد قابلية وزبيدة قوراية ثانوية حيي القليعةبن حممدالصديق  ثانوية  تيبازة  42
 معركة عني فوة وادي العثمانية ثانوية ميلة-ديدوش مراد ثانوية ميلة 43
 العطاف-اجلاليل بونعامة ثانوية ني دفلىأمحد عليلي ع ثانوية عني دفلة 44
اإلخوة عزوزي بلدية  ثانوية النعامة 45

 املشرية
 عاشم العيد بلدية عني الصفراء ثانوية

عني  46
 متوشنت

احلاج بوزيان عبد القادر  ثانوية
 وهلاصة

ثانوية اجلديدة سيدي بن عدة سيدي بن 
 عدة

الشيخ ابراهيم  ألبيوض  ثانوية غرداية 47
 ارةالقر

 موفدي زكارية بنورة  ثانوية

 ثانوية العقيد علي تونسي ثانوية حي االنتصار غليزان 48
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  مديرية التعليم الثانوي العام و التكنولوجي                                      
                  2013/ 313/0.0.3:  الرقم

                             
  إىل

  السيدات والسادة مديري التربية 
 ) للمتابعة(                          

السيدات والسادة مفتشي التربية 
 ) لإلعالم واملتابعة(           الوطنية

السيدات والسادة مديري 
  ) للتنفيذ(                 املؤسسات

   
لتكاملية بني املواد ا:  املوضوع 

  . والعمل بالوضعيات اإلدماجية
  

ـ  : املرجع  مـاملنشور اإلطـار رق
املؤرخ يف  13/ع.أ/و.ت.و/1311

  . 2013 جوان 30
  

ــات ــيق  : املرفق ــذكرة تنس م
بيداغوجي حول التكامليـة بـني   

  . املواد
  

تكملة للعمل املنجـز يف مرحلـة   
التعليم األساسي املتعلق باملوضوع، 

ستمرار يف تدريب يستدعي منا اال
التالميذ يف مرحلة  التعليم الثانوي 
عامــة وتالميــذ الســنتني األوىل 
والثانية ثانوي خاصـة، بكيفيـة   
تدرجيية، على تنـاول مشـاريع   

بيداغوجية متكاملـة ووضـعيات   
إدماجية والعمل بنظام التقومي على 
غرار ما تعودوا عليه يف السـنوات  

  . السابقة
  

تثمني عمل ويتعلق األمر من جهة ب
التالميذ من خالل تدريبهم علـى  
بناء مشاريع وإعـداد مواضـيع   
دراسية باعتماد التكامليـة بـني   

وذلك باإلستئناس مبـذكرة   املواد
ومـن  .التنسيق البيداغوجي املرفقة

جهة ثانية جيب العمل على جتـاوز  
ما  أظهرته دراسة بعـض منـاذج   
االختبارات من وجود تفاوت بني 

تطبيق املناهج  بعض املؤسسات يف
من جانب  تقدمي  أسئلة تتضـمن  

  .وضعيات إدماجية 
  

وعليه يطلب من األساتذة املؤطرين 
ألقسام السـنتني األوىل والثانيـة   
ثانوي اختيار إحدى الطريقتني يف 

  : تقومي كفاءات التالميذ
من خالل تبين تقومي مشـاريع    -  أ

بيداغوجية فردية أو مجاعيـة  أو  
ـ    . يةعلى منـوال مواضـيع دراس

ويكون هذا العمل باستعمال معايري 
 . ومؤشرات خمتارة لتقومي الكفاءات

مواصلة تدريب التالميـذ     - ب
على تطبيق الوضعيات اإلدماجية يف 
كل العمليات التقييميـة وذلـك   

 :بإتباع اخلطوات التالية
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أن يعمم تدرجييا بناء مواضيع   )1
االختبارات والفروض على أساس 

ات معايري تضمن تقومي الكفاء
  املستهدفةّ؛ 

أن تكون املواضيع وفق املناهج ) 2
  الرمسية وتوجيهاا؛ 

ــة ) 3 ــئلة بعناي أن تصــاغ األس
وأســلوب واضــح وأن تكــون  

  متدرجة يف الصعوبة؛
أن تبىن االختبارات يف جـزء  ) 4

منها بتطبيق وضـعيات إدماجيـة   
معهودة لدى التالميذ  وذات صلة 

  خبصوصية املادة املعنية؛
لتقييم اجلزء املتعلق  أن خيصص) 5

بالوضعية اإلدماجية  عالمة تتراوح 
يف  20مـن   4إىل  2قيمتها مـن  

أما اجلـزء البـاقي مـن     .البداية
العالمات فيوزع بطريقة تسـمح  
بتقدير متَكٌّن التلميذ من الكفاءات 

  احملددة يف املنهاج؛
أن تقدر املدة الضرورية الجناز ) 6

 إىل املواضيع  بكيفية واقعية بالنظر
تلميذ السنة األوىل أوالثانية  ثانوي 

  . ذي املستوى  املتوسط
  
  
  
  
  
  

ومن أجل جتسيد هـذا املسـعى   
يطلب من مديري الثانويات السهر 
على تنسيق العمل وتنشيط ندوات 
داخلية وجمالس تعليم ختصص هلذا 
املوضوع،  كما يطلب من مديري 
التربية  برجمة عمليـات تكوينيـة   

كلمـا دعـت    –والئية إضافية 
  .يف خدمة هذا الغرض -احلاجة 

  
وننتظر منكم إفادتنا  بتقرير مفصل 
عن إدراج الوضعيات اإلدماجية يف 

ى التعليم الثانوي عامة وعلى مستو
السنتني األوىل والثانيـة ثـانوي   
خاصة، وذلك يف اية كل فصـل  
على أن يكون هذا التقرير مرفقـا  
بعينة من املواضـيع املتناولـة يف   

 .ؤسساتامل
  

  2013 جويلية 22 اجلزائر يف
  عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه

مدير التعليم الثانوي العام 
  والتكنولوجي

  عبد القادر ميسوم
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي 
           313/0.0.3/13: رقم
  

  مذكرة تنسيق بيداغوجي
  

  .التكاملية بني املواد: املوضوع
  

تكامليـة   : الكلمات املفتاحيـة 
متعددة مواد، تكاملية عرب املـواد،  
تكاملية بني املواد،، الدمج، الربط، 
تعليم تكـاملي، تعلُّـم، وضـعية    
ــة  ــاءات، خط ــة، ، كف إدماجي

  .مشروع
 
توجد أية وضعية يف احلياة ميكن  ال

مبادة وحيـدة، والتعلـيم   معاجلتها 
مطالب بتجنب جتزئة املعارف املبنية 

وبالتايل عليـه  . من طرف التالميذ
أن يسعى إىل متكني التالميذ مـن  
ــيت   ــدرات ال ــاءات والق الكف
يستطيعون ا مواجهة أية وضـعية  

علـى التعلـيم اليـوم أن    . معقدة
يساعد التالميذ على أن يكونـوا   

ـ  ة أكْفاء، أي قادرين  على مواجه
والوضـعيات  . أية وضعية معقـدة 

املعقدة تعتمد يف الغالـب علـى   
و من أجل  . ولوجها عرب عدة مواد

إعطاء املعىن ملثل هذه الوضـعيات  
ينبغي الربط بـني تعقيـد هـذه    

الوضعية عنـد االنطـالق مـع    
نشاطات البناء اليت توضح الوضعية 
مع السماح للتالميذ ببناء التعلمات 

رورية حلـل  والتعلمات العملية الض
ميكــن تنظـيم هــذه  . املشـكلة 

ــواد   ــة يف م ــاطات البنائي النش
من اجل قراءة رسم : فمثال.خمتلفة

يف اجلغرافيا، ينبغـي استحضـار   
كفــاءات يف ميــادين اجلغرافيــا 

والـربامج  . والرياضيات واللغـة 
التعليمية تشجع مثل هذه املساعي 

يقرأ ويقال "وتربز ضرورة جتنيد ما 
  .يف كل مادة" ويكتب

  
تؤكد املناهج الرمسية احلالية علـى  
ممارسة التكامل بني املواد والتكامل 

ودف هذه الوثيقة إىل .  عرب املواد
تقدمي املزيد مـن توضـيح هـذه    
ــة   ــات املختلف ــاهيم واملقارب املف
وتقتــرح رســم بعــض املعــامل 
واملسارات لبيداغوجيا املشـروع  
ودراسة الوضعيات اإلدماجية مـن  

إن تـدريس  . وادخالل تشبيك امل
املواد يف مستويات التعليم االبتدائي 

ق بالنسبة لتنظيم ئعا أيال يشكل 
نشاطات بيداغوجية تتكامل فيهـا  

فنشاطات التعبري اللغـوي  , املواد
الكتايب أو الشفوي جتد مكانتـها  
الكاملة و الطبيعية يف العلـوم ويف  

. التاريخ واجلغرافيا والرياضـيات 
جمموعة املواد وذه الكيفية تتكامل 
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لتشكل أسس املعارف القاعديـة  
أما يف طوري التعلـيم  , للكفاءات

املتوسط والثانوي وحبكم التنظـيم  
التربوي فتؤكد التوجيهات التربوية 
على التنسيق داخل املادة الواحـدة  
وبني املواد لتوضيح هذا التـرابط  

يعترب الربط بني املعارف و. وجتسيده
ملسـاعدة  والعلوم من أهم العوامل ا

على التعلم، واإلنسـان بفطرتـه   
وحيتاج . مستعد لعملية الربط هذه 

تنفيذ املناهج الدراسية احلاليـة إىل  
آليات جتعلها تتجـاوز االنفصـام   

بني مقرراـا  يف األذهان  املوجود
املختلفة من ناحية، وبني النظريـة  

  .والتطبيق من ناحية أخرى
  

  توضيح املفاهيم
  

ــددة ــة املتع ــواد التكاملي : امل
Pluridisciplinarité  

 
عدة مواد معنية بكيفية متتالية 

فمعاجلة موضوع ما . ومنفصلة
ميكن أن تكون وفق التكاملية 
املتعددة املواد حيث نستطيع دراسة 
هذا املوضوع من زوايا خمتلفة أي 

ونتحدث . وفق عدد من املواد 
اليوم عن تشبيك جماالت املواد 

  . حول موضوع ما
 

: يــة عــرب املـــواد  التكامل
Transdisciplinarité 

 
. ميكن بناء كفاءة عرب مواد عديدة

مفاهيم الفضاء والزمن تعاجل : فمثال
، )احلركة(يف الرياضيات والفيزياء 

 ...ويف اللغات شفويا، وغريها
  

العمل بالتكاملية عرب املواد يعـين  
االرتكاز على عدد من املواد لبناء 

  :كفاءات عرضية ميكن أن تكون
 ممارســة : كفــاءات تواصــل

التذكر، تطوير ملكـة النقـد،بناء   
  ....مفاهيم الفضاء والزمن

 الدراية مبعاجلة :كفاءات منهجية
املعلومات، القيام بعمل حىت ايته، 

  ...تنظيم العمل
  كفــاءات مرتبطــة بــاملواقف

التربيـة علـى احليـاة    : والسلوك
 ).احترام القواعد العامة(اجلماعية 

 
: املـــواد التكامليـــة بـــني
Interdisciplinarité 

 
أي .  عدة مواد معنية يف آن واحد

أن التكاملية بـني املـواد تـدعم    
الروابط بني عدة مواد من أجـل  

ووضعيات . جتنب انفصام املعارف 
التكاملية بني املـواد ال ميكـن أن   
تتجسد  إال من خالل التفاعل بني 

فبيداغوجيا املشـروع  . عدة مواد
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لتكاملية  بـني  مثال حي للعمل با
ومتارس هذه البيداغوجيا يف . املواد

التعليم املتوسط والثانوي من خالل  
ــروض   ــيع  الع ــة مواض معاجل

  . ونشاطات البحوث واالكتشاف
 

يف التكاملية بني املـواد يتجسـد   
اجلمع  بني عدة كفاءات بغية إجناز 

وممارسـتها   .مشروع أودراسـة 
تندرج يف نطاق حتقيق الكفـاءات  

ومعاجلــة الوضــعيات  العرضــية
املشكلة اليت تتطلب إدماج جمموعة 

 .موارد من مواد خمتلفة 
  
 دمجالربط وال 

  
ويقصد به إظهار العالقات : الربط

اليت قد تتوافر بني مادتني أو أكثـر  
سواء أكانـت   الدراسية املوادمن 

تنتمي إىل جمال دراسي  املوادهذه 
واحد أو تنتمي إىل عدة جمـاالت  
دراسية ولتوضيح ذلـك نضـرب   

اللغة العربيـة   أستاذهو أن  :مثاال
يتحدث عن الشـعر يف العصـر   
العثماين فكذلك يف نفس الفتـرة  

التاريخ عن تـاريخ   أستاذيتحدث 
  .الدولة العثمانية

   
املوضـوعات   دمـج هو  :الدمج

املترابطة معا يف موضـوع واحـد   
ويشتق لـه اسـم    ،جديد جيمعها

فهـو عمليـة احتـواء    . مناسب
املواضيع املترابطة ضمن منـهج أو  

 الغالب بني يكون يف مسمى جديد
 صصاملواد املترابطة من نفس التخ

مـادة الدراسـات    :ومثال عليـه 
تـاريخ  لل مجداالجتماعية اليت هي 

واجلغرافيا الرتباط الزمان باملكان، 
 دمجوكذلك العلوم احلياتية وهي 

لعلـــم النبـــات واحليـــوان 
ـ  .والتشريح  دمجوبالتايل فـان ال

  .والربط مها من أشكال التكامـل 
ومن خالل ما سـبق نالحـظ أن   
 التكامل هو عملية تناول ماده معينة

  . من منظور ختصصات خمتلفة
 

  التعليم التكاملي
 

نظام يؤكد علـى  التعليم التكاملي 
دراسة املواد دراسة متصلة ببعضها 
البعض إلبراز عالقات واسـتغالهلا  

وهـو  لزيادة الوضوح والفهـم،  
تقدمي املعرفـة يف منـط   يتمثل يف 

وظيفي على صورة مفاهيم متدرجة 
ومترابطــة تغطــي املوضــوعات 

دون أن تكون هناك جتزئة  املختلفة
أو تقسيم للمعرفـة إىل ميـادين   
منفصلة، أو إىل األساليب واملداخل 
اليت تعرض فيها املفاهيم وأساسيات 
العلوم، دف إظهار وحدة التفكري 
وجتنب التمييز والفصل غري املنطقي 

  .ةبني جماالت العلوم املختلف
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طرائق الربط بني بناء املشـاريع  
  اءاتواملقاربة يالكف

  
تبقى قائمـة متطلبـات املقاربـة    
بالكفاءات مفتوحة االت اإلثراء 

. والتغيري وهي مرهونـة بـالزمن  
والعمل باملشـاريع هـو اإلطـار    
األنسب ألخذ عوامل الزمن بعـني  

ومن هذا املنظور تعتـرب  . االعتبار
خطة املشروع حمضنا لتوليد مقاربة 
املناهج بالكفاءات املعتمدة علـى  

  : الدمج الثالثة التالية إحدى مناذج
  

منــوذج دمــج مرتكــز علــى 
 Modèle axé sur une:مـادة 

matière  
  

وهو منوذج يتمحور حول إحدى 
املواد؛ حيث يتطلب اللجـوء إىل  
ــار  ــاءات وأفك ــامني وكف مض
ومنهجيات مواد أخرى من أجـل  

  .توسيع التعلم
  

  : منوذج دمج بني املواد
Modèle interdisciplinaire  

  
تتكامل فيه املواد حول  وهو منوذج

موضوع؛ حيث يتم اختيار أحـد  
املواضيع أو إحدى املسـائل الـيت   

إن املواضـيع  .متس مواد أخـرى 
واملسائل املتناولة يف هذا النمـوذج  

. خترج عن حدود املادة الواحـدة 
ومثل هذه املسائل تلـك املتعلقـة   
بقضايا البيئـة ،الرتاعـات بـني    

  .،اخلاإلنسانيةاألفراد،العالقات 
يستعمل هذا النموذج مدرس  دـق

واحد لكن يكون أجنـع عنـدما   
تشترك فيه جمموعة من املدرسـني  
من أجل تدبر كفاءاتـه وتصـور   

  .وتنشيط القسم برنامج العمل
  

  :منوذج دمج عرب املواد
Modèle transdisciplinaire   

  
وهو منوذج مـبين علـى أسـاس    

يرتكز .الروابط املوجودة بني املواد
لدراسي حول احلاجيات الربنامج ا

واالهتمامات والتجارب املوجودة 
نتوصل من خـالل  .لدى التالميذ

هذا النموذج إىل روابط مالئمة بني 
وحـدة  .التربية والعامل اخلـارجي 

الدراسة تستغل جماالت من مـواد  
يركـز االهتمـام علـى    .متعددة

املوضوع وكيفية تقدميه دون إمهال 
املضمون والكفاءات اليت توضع يف 
واقعها وتكتسي كل معناها الذي 
جيعلها أسهل استيعابا من طـرف  

  .التالميذ
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  نموذج عبر المواد  نموذج بين المواد  نموذج مرتكز على مادة
Modèle axé sur une matière Modèle interdisciplinaire  Modèle transdisciplinaire  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 مادة مادة

 مادة مادة

 مادة

 

 موضوع

أو 
عمشرو  

 

 موضوع

 مادة

 مادة

 مادة

 مادة
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  لنماذج تدريس مندمج ثالث وضعيات 

مدرسان أو أكثر   مدرس، لقسم
  لقسمني خمتلفني

تدريس خمطط من 
  طرف فريق 

من املدرسني من يقوم 
بتدريس مادة واحدة 
ومنهم من يدرس عدة 

ويف احلالتني باإلمكان .مواد
استغالل خمتلف مناذج 

  .دمج الربنامج يف القسم
  
  
  
  
  

يتميز هذا النموذج على 
الذي اخلصوص بالتعاون 

  .ينشأ بني املدرسني
لكن التدريس يتم يف أقسام 

يسمح هذا النموذج .خمتلفة
باستعمال طرائق تستجيب 
أكثر حلاجات التالميذ 

  .واملدرسني 
  
  
  
  

جيمع هذا النموذج بني 
مدرسني أكثر من أجل 
اشتراك مواد هم يف تسهيل 
دراسة موضوع أومسألة 

  .ما
وهو يتطلب ختطيطا منجزا 

توجب بالتعاون، ويس
املرونة من حيث املواقيت 

  .وتدريسا يف إطار فريق
يالئم هذا النموذج دراسة 
حقل املواضيع الكربى اليت 
حتددها وزارة التربية 

  . الوطنية
مميزات الدمج يف هذه 

  :احلالة
  ال يتطلب الدمج تعديل

  .املواقيت
  يتم الدمج يف إطار مادة

أو مواد ودروس يعرفها 
  .املدرس جيدا

 لدمج والتكامل يتوافق ا
املوجود يف كل مادة، لكنه 
يسمح بالربط بني مادتني 

أو أكثر من بني هذه 
  .املواد
  يسمح الدمج للتالميذ

بالبدء يف إيصال الروابط 
بني املواد حسب جتربتهم 

  .  الشخصية
  

مميزات الدمج يف هذه 
  :احلالة

  ال يتطلب الدمج تعديل
  .املواقيت

  يتم الدمج يف إطار مادة
د ودروس يعرفها أو موا

  .املدرس جيدا
  يتوافق الدمج والتكامل

املوجود يف كل مادة، لكنه 
يسمح بالربط بني مادتني 
  .أو أكثر من بني هذه املواد

  يسمح الدمج للتالميذ
بالبدء يف إجياد الروابط بني 

املواد حسب جتربتهم 
  .  الشخصية

  

مميزات الدمج يف هذه 
  :احلالة

  يتطلب مواقيت مشتركة
جل القيام بتنسيق من أ

 .التدريس وختطيطه
  يسمح باملرونة واإلبداع

 .أثناء التنسيق
  يسمح للتالميذ بوضع

روابط أساسية بني املواد 
وطرح مسائل متعلقة 

 .بالعامل اخلارجي
  يشجع التالميذ على

التحكم يف تعلمهم وحيث 
املدرسني على القيام 

  .بدورهم التنشيطي
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  خطة تغيري:الدمج 

التخطيط اجليد لدمج الربامج الدراسية على املدرسني واإلداريني معرفة مراحل  من أجل
  .  هذه اخلطة

  اإلداريون  املدرسون
  املرحلة األوىل

  
 فحص الربامج احلالية.  
 التعرف على اجلوانب اإلجيابية:  

  استراتيجيات التعليم؛ -
 املضامني؛ -
 .تقنيات التقومي -
  ضبط اجلوانب اليت تتطلب تكييفا مع
  .جات املتعلمني وطرائق تعلمهمحا
 إن أمكن(جتريب تقنيات جديدة.(  
 البدء بتغيريات صغرية.  
  جيب أن نضع يف احلسبان أن

  .التجديد يأيت بسلسلة جناحات صغرية
  

  املرحلة األوىل
  

  املساعدة على اجلو املثمراملبين على
 .أساس التعاون

  تشجيع املوظفني على فحص الربنامج
 .املسارمنهجيا وتوجيههم يف 

 التحسب ملراحل التغيري. 
  تشجيع التبادل بني املدرسني على

العمل يف فرق غري مهيكلة أو وفق 
 .مواضيع دراسية

  تقدمي املعلومات للمدرسني حول
 .التالميذ 

  ضبط الكيفيات اليت ميكن للمؤسسة
 .أن تستجيب ا حلاجات التالميذ

  إشراك التالميذ يف حتديد تطلعات
 .املؤسسة

  النشاطات واالتصاالت بني تشجيع
 .املدرسني والتالميذ خارج القسم

  ال عيب يف عدم "إبراز فكرة أن
  .وأن التعلم يتم بفضل األخطاء" الكمال
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  املرحلة الثانية
  

 إجياد من  ميكن أن نعمل معه.  
  االستعداد للتبادل وتقبل أفكار

  .اآلخرين
 عدم السهو عما ننتظر من التعاون.  
 نب األمور املعقدةالتقدم بتوأدة وجت.  
  العمل على إبقاء مسار التغيري

  .والتبادل إجيابيا ومشجعا
  ضرورة املثابرة حىت وإن استمر تغري

  .قواعد اللعبة

  املرحلة الثانية
  

  منح الوقت للمدرسني ألجل التبادل
 .والتخطيط والتنسيق يف فترات منتظمة

 التعرف على واقع العالقات بني األفراد. 
 رةتشجيع املخاط. 
  منح الدعم والتشجيع كلما حقق

 .املدرسون تقدما
 االعتراف بأن التغيري مسار معقد. 
 توقع البطء يف إمثار املسار .  

  املرحلة الثالثة
  

 تتبع رزنامة مرنة.  
   تقبل إمكانية حدوث ضجيج

  .ونشاط اكرب من طرف التالميذ
  من أجل االستفادة من تعلم جيد يف

دينامية هذا فوج جيب أن يتعلم التالميذ 
  .التعلم وكيفيات تطبيقه واالستفادة منه

  اختيار املواضيع اليت تشغل بال
الشبان املراهقني من أجل حفزهم 

  . واندفاعهم يف تأدية املهمة
 توزيع األعمال.  
  

  املرحلة الثالثة
  

  جيب التحلي باملرونة وروح اإلبداع
ومنح الدعم والتسهيالت فيما خيص 

 .املواقيت واحملالت
 جيع خمتلف املوظفني على املشاركة، تش

مثل مساعدي التربية واملساعد الوثائقي أو 
 .املكتيب ومستشار التوجيه

 املشاركة بكيفية بارزة للعيان. 
  جيب أن نستوعب أن التخطيط انطالقا

من القاعدة يكون أجنع من التخطيط 
 .املفروض من األعلى

 ضرورة التفاوض والتعاون أثناء العملية. 
  النصيحة واالستعداد لالستشارة إسداء

والتشاور والتدخل والدعم تلقائيا أو عند 
 .الطلب

  االستعداد لإلجابة على أسئلة اجلماعة
 .التربوية وانشغاالا

  التحلي بالكرم وبالثناء والتشجيع جتاه
  .التالميذ واألساتذة واملوظفني
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املشاريع املمكنة بدمج املواد وفق 
  جماالت أربعة

  
هذه املشـاريع حسـب   تصنف 

املناهج املطبقة حاليـا إىل ثالثـة   
  :جماالت أداء مندمج

 ؛ جمال  األداء اللغوي .1
 جمال األداء االجتماعي؛   .2
جمـــال األداء العلمـــي   .3

 والتكنولوجي؛
 جمال األداء الفين والبدين؛  .4

 
املشاريع املمكنة يف جمال  . 1

  األداء اللغوي
 
ــدمي -أ ــاريع  : تق ــدخل املش ت

مساعي دمـج املـواد    املقترحة يف
ــررة ا ــة املق ــة العربية؛اللغ للغ

األمازيغية، اللغة الفرنسـية،اللغة  
 األجنبية الثالثـة  اللغة، اإلجنليزية

  )أملانية، إسبانية، إيطالية(
  

تستخرج هـذه املشـاريع مـن    
من خالل عمليات خمططة املناهج و

تعتمد أهداف منـاهج اللغـات   
املقررة ويف إطار ختطيط منسق بني 

تذة هذه املواد يعتمد اإلبـداع  أسا

يف إحدى اللغات مث القيام بترمجته 
كمـا  .إىل اللغات املقررة األخرى

ميكن حتقيـق عمليـات التبـادل    
واإلثراء املنهجي والتعلمـي مـن   
خالل اعتماد منهجية األخذ مـن  
خمتلف املناهج لصياغة مـا يـراه   
األساتذة مـن مشـاريع قابلـة    

  .للتحقيق
  
يلي من مشاريع وما نورده فيما  

ممكنة مستخرج من املناهج ذاا أو 
مكمل هلا دون متييز بني اللغات 

ويهدف ذلك  إىل تسهيل .املربجمة
  .التفكري

  
  :املشاريع املمكنة -ب
 .معاجلة ظواهر العنف .1
 .حوادث املرور .2
  .أثر الفقر والسكن .3
كتابة قصة مجاعية حيث حيرر  .4

  .كل فوج جزءا منها
 إنشاء وثيقة مصورة لقصص .5

  .إلثراء رصيد وثائقي
إنشاء مكتبة قسم  .6
 قصص،حكايات،أسطورات،(

  ).اخل مقاالت،
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إجناز ألعاب درامية حول  .7
إعادة كتابة قصة وترمجتها إىل (قصة

  ...).فصول مسرحية،
تركيب معرض حول حادثة  .8

  .تارخيية
إظهار حياة وأعمال شخصية  .9

من ) من التراث العاملي(شهرية
خالل معلقات على شكل لوحات 

ارية باستعمال نصوص وصور جد
  ...ورسوم

لعب مسرحية كتب نصها  .10
 .مجاعيا

كتابة ولعب سكاتش من أجل  .11
  .حفل اية السنة

إعداد وصفي ملوضوع من  .12
األواين،  الزرايب،( الصناعة التقليدية

  ).احللي
إعداد وصفي للصحراء  .13

التضاريس، (اجلزائرية
  ...).املناظر،العادات

إجناز مطوية سياحية  .14
بالصور  )...صحراء، ،حبر،جبال(

  .والتعاليق
إنتاج نشرة وصفية  .15

Prospectus للمدينة أو املنطقة.  

القيام بعرض حال عن احلفل  .16
جلريدة (على شكل مقال صحفي

  ).مدرسية
 املشاركة يف مراسالت مدرسية .17
 ).مؤسسات ، بنيبني أقسام(
   
املشاريع املمكنة يف جمال األداء . 2

 االجتماعي
  
ء اإلجتماعي مواد األدا : تقدمي  - أ

التـاريخ، اجلغرافيـا،العلوم    : هي
اإلســالمية، الفلســفة، التســيري 

 .واالقتصاد
 :مشاريع ممكنة  - ب
  نظافة حميط املدينة،.1
  اخلبز،.2
  املاء واحلياة،.3
  التصحر وأثره على البيئة،.4
  العوملة،.5
  الزراعة الصحراوية،.6
  األمن يف العامل،.7
  الدين و الدميقراطية،. 8
والتمدن والتمثيل  املواطنة.9

  الربملاين،
  التطرف الديين،.10
البنوك اإلسالمية ودورها يف .11

  .االقتصاد



133 

املشاريع املمكنة يف جمال األداء . 3
 العلمي والتكنولوجي

 
األداء العلمـي   مواد:  تقدمي  - أ

الرياضـيات،   :والتكنولوجي هي
ــاة،العلوم  ــة واحلي ــوم الطبيع عل
 الفيزيائية، التكنولوجيا، اإلعـالم 

 .اآليل
 
  :مشاريع ممكنة  -ب
 البترول والغاز، .1
الزالزل :الكوارث الطبيعية .2

 والفيضانات،
 اجنراف التربة، .3
ــة   .4 ــناعات الكيمائيـ الصـ

 والبتروكيمائية ،
 تكنولوجيا التربيد، .5
طرائق إنتاجه، : إنتاج الكهرباء .6

 ...توزيعه، اقتصادياته،
 الصناعات اإللكترونية، .7
 تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، .8
 طاقات املتجددة،ال .9

 .قضايا البيئة والتلوث .10
  
 

املشاريع املمكنة يف األداء . 4
  الفين والبدين

  
مـواد األداء الفـين    : تقدمي  - أ

التربيـــة  :والبـــدين هـــي
املوسيقية،التربية التشكيلية،التربية 

 .البدنية والرياضية
  
تستخرج  : مشاريع ممكنة  - ب

من املناهج،  وينبغي ربطها مبجايل 
 .واالجتماعياألداء اللغوي 

إنشاء جمموعات صوتية لعروض  .1
حفل (املناسبات االحتفالية واألعياد

 ).آخر الفصل وآخر السنة
تنشيط اإلذاعة املدرسية أوقات  .2

اإلســتراحة وقبــل الــدخول إىل 
  .األقسام

إنشاء فرق موسـيقية لتنظـيم    .3
 .حفالت مدرسية وبلدية

 ).اخلط العريب(معارض تشكيلية  .4
 .يةجداريات اجلريدة املدرس .5
 .معرض الكاريكاتري .6
إنشاء فرق رياضية للمشـاركة   .7

ــارج  ــل وخ ــات داخ يف مباري
بطوالت وكأس املؤسسة (املؤسسة

   ).والوالية،اخل
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  وتكاملهادمج املواد  مثال عن كيفية
  .نظافة حميط املدينة واحملافظة عليه: موضوع

  علوم الطبيعة واحلياة    
التنفس وقواعده  -

  الصحية
التخمر واملسائل  -

  اإليكولوجية
  اخلمائر يف حياتنا -
  تعريف اإلطراح -
إبراز العالقة بني  -

ظاهرة النفايات  
  وتكاثر ااحلشرات

اآلثار السلبية  -
للنفايات على 

 الصحة واحمليط

العلوم الفيزيائية 
  والتكنولوجية

حنصل على  كيف -
  املاء الشروب؟

الكامريا  -
واستعماهلا يف 

  تصوير احمليط،
إحضار فلم حول  -

  احمليط
القيام باملالحظة  -

 والتحليل

  : رياضيات
 االحصاء  
  سلم األبعاد

  وحساا
 تصاميم  
  حساب النمو

  السكاين
  التقديرات

  الكمي
  حساب

مساحات وأحجام 
مع ربط العالقة 

 مبحيط املدينة 

 اجلغرافيا

 ئطعرض خرا  
  املوقع

االستراتيجي  للمدينة 
واألمهية االقتصادية  

  والسياسية 
مكانتها بني 

األداء 
):اللغات(اللغوي  

  دراسة نصوص
مرتبطة مبوضوع النظافة 

األداء الفين 
:والبدين  

  احلس اجلمايل
وعالقته بالنظافة 

  دينةيف امل

  التاريخ

  تاريخ املدينة  
  السلوكات

  .احلضارية يف املدينة
   التنظيم

  اإلداري
  تطور العادات

  :العلوم اإلسالمية

 دينة و امل
 االنسان

  آيات قرآنية
تؤكد على النظافة يف 

  اإلسالم

:املوضوع   
نظافة حميط املدينة 

 واحملافظة عليه

  :علوم الطبيعة واحلياة
التنفس وقواعـده   -

  الصحية
التخمر واملسـائل   -

  اإليكولوجية
  اخلمائر يف حياتنا -
  تعريف اإلطراح -
إبراز العالقة بـني   -

ظاهرة النفايـات   
  وتكاثر ااحلشرات

ــلبية  - ــار الس اآلث
ــى  ــات عل للنفاي

 الصحة واحمليط

  :رياضيات  
 االحصاء  
  سلم األبعاد

  وحساا
 تصاميم  
  حساب النمو

  السكاين
  التقديرات

  الكمي
  حساب

مساحات وأحجام 
مع ربط العالقة 

 مبحيط املدينة 

  :اجلغرافيا
 عرض خرائط  
   املوقع االستراتيجي

للمدينة واألمهية 
  االقتصادية  والسياسية 

  مكانتها بني املدن  
  نظافة املدينة وآثارها

  .على السياحة

األداء 
  ):اللغات(اللغوي

  دراسة نصوص
مرتبطة مبوضوع النظافة 

واحمليط يف خمتلف 
 اللغات

األداء الفين 
  :والبدين

  احلس اجلمايل
وعالقته بالنظافة يف 

  املدينة
  أنواع الفنون يف
  دينةامل
  ممارسة الرياضات

  .يف املدينة
  حياة الفرق

  :التاريخ
  تاريخ املدينة  
  السلوكات

  .ضارية يف املدينةاحل
 التنظيم  اإلداري  
  تطور العادات

والتقاليد يف 
  املدينة،اآلثار،

 املتاحف  
  نظافة املدينة بالنظر

  إىل تارخيها 
 

  :العلوم اإلسالمية
 املدينة و االنسان 
  آيات قرآنية تؤكد

على النظافة يف 
  اإلسالم

  نصوص دينية أو
فقهية  ختص جمال 

  النظافة واحمليط
 ظة مؤسسات احملاف

  . على البيئة والنظافة
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  .تصميم عام لتنظيم النشاطات املتكاملة بني املواد
ة ععلوم الطبي-فيزياء كيمياء -رياضيات:مواد على األقل  4ع يدمج املوضو
 اللغة العربية -واحلياة

  
 

 
  
         

  
 
  
 

  الدليل
  

    
  ماذا؟ - 1

ننطلق من 
موضوع له عالقة 

 باملنهاج

ملاذا يصلح؟ -2  
نعمل مبنظور متعدد املواد من اجل 

 فهم الواقع

:تنظيم -3  
 3ن من فوج مكو 

تالميذ على األكثر 
يشكل جمموعة 

  عمل
  عمل فردي يف

  وقت حمدد
 مجع املشاركات  
 تلخيص 

:إنتاج -4  
  عمل مهيكل وخاضع

للنقد مع  إبراز اخلطة 
  واملعارف

 اختيار إنتاج حر  
  إمكانية تعدد الوسائط

  املستعملة
  إىل 7إنتاج كتايب من

صفحات على  10
  األكثر

  تقدمي بشكل مناسب
 شفويا 

یف؟ك - 5  

القيام ببحث وثائقي أو استكشاف 
ميداين على شكل حتقيق، مقابلة مع 

...خمتصني ، معاينات  
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
                        318/0.0.3/13 : الرقم

  
 إلـى

السيدات والسادة مديري التربية 
  )للمتابعة(                بالواليات

السيدات والسادة مفتشي التربية 
  )للمتابعة(                  الوطنية 

            السيدات والسادة مديري الثانويات 
  ) للتطبيق(                           

          
تعديل كشف التقومي  :املوضوع

  . لي للنتائج املدرسيةالفص
  

      :   املراجـع
  .الربامج التعليمية -
ي ـاملؤرخ ف 481املنشور رقم  -

 .2006نوفمرب  12
ي ـاملؤرخ ف 310املنشور رقم  -

  .2013جويلية  15
  

  .           منوذج الكشف اجلديد: مرفـق
  

ــوير ــار تطـ األدوات  يف إطـ
البيداغوجية والعمل على تـالؤم  

تقـومي مـع   أساليب  التقيـيم وال 
املتطلبات البيداغوجية للمنـاهج،  
يشرفين أن أضع بني أيديكم منوذج 
كشف النتائج الفصلية الذي يعدل 

وذلك بعـد    الكشف املعمول به
إخضاعه للتعديالت اليت أتت ـا  
املقترحات اليت قدمتها مـديريات  

  .التربية واللجنة الوطنية للمناهج
  

استهدفت التعديالت املدرجـة يف  
ذج اجلديد استدراك بعـض  النمو

النقائص اليت لوحظت يف بعـض  
ممارسات النسخ والطبع اليت مست 

  . الشكل واملضمون
    
ال يغيب عن األذهان ما  أنينبغي 

هلذه الوثيقة من أمهيـة يف حيـاة   
التلميذ وما هلا من صـدى لـدى   
األولياء وكذا السلطات مبختلـف  

وكـثريا  . مستوياا احمللية والوطنية
مل الكشوف الفصـلية يف  ما تستع

امللفات اإلدارية اليت تستظهر حىت 
ومراعــاة ملختلــف . يف اخلــارج

االستعماالت الوطنية والدوليـة يف  
األغراض ذات الطابع البيداغوجي 

تتصـف هـذه    أنواإلداري جيب 
الوثيقة مبا تتطلبـه مـن شـروط    
ومعايري تستجيب هلذه الوظـائف  

ومن املواصفات . التربوية واإلدارية
  :املطلوبة نذكر ما يلي

  
 مواصفات من حيث الشكل  - أ

  
التقيد بوضع عناصر ترسـيم   .1

الوثيقة من خالل ذكـر العنـوان   
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للجمهوريـة اجلزائريـة   الرمسي 
وزارة التربية و الدميقراطية الشعبية

 اسـم و الواليـة مع ذكر الوطنية 
  ؛الثانوية

  وضوح اخلط؛ .2
  تفادي الشطب واإلاض؛ .3
  عدم ترك خانات فارغة؛  .4
اسم ولقب املدير جبانب وضع  .5

  ختم املدير؛
األساتذة واعتبارها  أمساءكتابة   .6

 . إمضاء للوثيقة
 
ــث  -ب ــن حي مواصــفات م

  :املضمون
  

روعيت يف منوذج كشف النتـائج  
املقدم جمموعـة مـن العناصـر    
البيداغوجية اهلامة  اليت أخذت فيها 
بعني االعتبار املتطلبات البيداغوجية 

ت اليت جـاءت ـا التوجيهـا   
والتوصيات الـواردة يف املنـاهج   

ومن بني هذه العناصر ما . التعليمية
  :يلي
  
إبراز جانيب التقييم والتقـومي   - 1

 والربط بينهما
  

ومن املعروف أن التقومي يشـمل  
ينبغي عـدم اخللـط يف   "و. التقييم

حيـث  . استخدام التقومي والتقييم
يذهب ظن البعض بـأن كليهمـا   

أما مع العـلم . يعطي املعىن ذاته
يفيدان يف بيان قيمة الشيء، إال أن 
كلمة التقومي أكثـر انتشـارا يف   
االستعمال وهي تعين باإلضافة إىل 
بيان قيمـة الشـيء، تعديلـه أو    

" أما كلمـة . تصحيح ما اعوج منه
فتدل على إعطـاء قيمـة   " التقييم

ومن هنـا، فكلمـة   . للشيء فقط
أعم وأمشل مـن كلمـة   ) التقومي(
ال يقـف   حيـث " التقييـــم"

التقومي عند حد بيان قيمة شيء ما، 
بل البد من إصالحه وتعديله بعـد  

  ."احلكم عليه
  

وهدف التعديل الذي أجري على 
الكشف هو العناية بالدقة من حيث 
التقييم وإظهار املعـىن وأسـاليب   
التحسني أو العالج مـن حيـث   

  .التقومي
 
التمييز بني مالحظات التقدير  - 2

 قوميواإلرشاد يف عمود الت
  

ومن وراء ذلك ينتظر من األساتذة 
العمل علـى اإلدالء مبالحظـات   
وتقديرات ذات طابع بيـداغوجي  
يتجاوز ما تفـي بـه العالمـات    
وحدها إىل ما يفيد من معلومـات  
وتقديرات تظهر مـدى جهـود   
التلميذ وسلوكه وكذا ما ميكن أن 
يقدم له من إرشادات ذات طـابع  
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منهجي، وظيفـي أو سـلوكي،   
ى مع ما الحظه األستاذ من يتماش

أداء يف القســم أو مــن خــالل 
تصحيح أعمال التلميذ من فروض 

 . واختبارات
  
إدخال تقييم نشاطات التعبري  - 3

 الشفوي يف اللغات
 

ذلك ما يتطلبه تعليم وتعلم كـل  
وذلك ما حتث عليه بـرامج   .لغة

اللغات املختلفة يف كل مسـتويات  
والغرض هنا هـو  . التعليم الثانوي

كني األساتذة من أداة تسمح هلم مت
بتثمني  األداء اللغـوي يف اللغـة    
العربيــة  ويف اللغــات األجنبيــة 
وحثهم علـى التعـبري املنسـجم    
والتفكري السوي والنطق السـليم  
وتدريبهم على تفـادي الركاكـة   
والتهجني وغريمها من االختالالت 

. اليت طالت املمارسـات اللغويـة  
أحسـن   ويبقى على األساتذة تدبر

الكيفيات ملنح عالمات للشـفوي  
من خـالل اسـتغالل  العمـل    
ــيم  التشــاوري يف جمــالس التعل
وجلسات التنسـيق البيـداغوجي   
والسعي احلثيث يف تطوير ممارسام 
املهنية مع االلتزام مبعايري اإلنصاف 

  . واملوضوعية
  
  

ــال  - 4 ــيم األعم ــال تقي إدخ
ــيم  ــواد التعل ــة  يف م التطبيقي

 التجريبية
  

ض من ذلك هو احلث علـى   والغر
األمهية اليت تكتسـيها األعمـال   
التطبيقية اليدوية يف املخـابر مـن   
طرف التالميذ تكملة للجوانـب  
النظرية يف الفيزياء والكيمياء وعلوم 
الطبيعة واحلياة و مواد االختيارات 

وينبغـي  . التكنولوجية واملعلوماتية
يف هذا اال التأكيد علـى عـدم   

مي  املعارف باحملاكاة،  االكتفاء بتقد
حيث ينبغي حتفيز املتعلمني علـى  
إيالء األمهيـة للمهـارة اليدويـة    
وممارستها يف التطبيـق املخـربي   
ألجل االستعماالت العلميـة ويف  

 .احلياة اليومية كلما أمكن ذلك
 
 الدراسية تثمني املشاريع - 5
  

وهو مسعى يندرج يف إطار جتسيد 
التوجيهات الـواردة يف الـربامج   
ــعيات  ــومي الوض ــة وتق التعليمي

) التشـاركية (االدماجية والتكاملية 
بني املواد وترمجـة ملـا جـاء يف    

ويكـون  . املرجعية العامة للمناهج
تثمني أعمال التالميذ باحتسـاب  

) 1( العالمــة املمنوحــة مبعامــل
ملشروع دراسي منجـز، عنـدما   

، حيث 10/20تتجاوز هذه العالمة 
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إىل جممـوع  10يضاف ما فـاق  
بدون إضـافة  ) 6*1اجلداء (مودع
وتكـون  . موع املعامالت ) 1(

املبادرة باملشاريع الدراسـية مـن   
طرف أساتذة القسـم وبتنسـيق   

ــي ــتاذ الرئيس ــدون . األس وجت
توضيحات أوىف من خالل مراجعة 

  . الربامج وضمن مناشري الحقة
 
 تثمني املطالعة - 6
  

جاءت مناهج التعلـيم الثـانوي   
يف جمال  ةبتوجيهات واضحة ووافي

العربية  اللغةترقية املطالعة يف مادة 
وآداا واللغات األجنبيـة عامـة   

والغرض مـن  . والفرنسية خاصة
إدراج تثمني املطالعة يف كشـف  

هو بعث هـذا النشـاط    النتائج 
وحتفيزه والتشجيع على ممارسـته   

) 20(/مبنحه عالمات مستحسـنة  
تؤخذ بعني االعتبار عندما تتجاوز 

 10ث يضاف ما فاق ، حي10/20
من هـذه العالمـة إىل جممـوع    

بدون إضـافة  ) 6*1اجلداء (عمود
ويـرتبط   . موع املعامالت ) 1(

ذلك باستعمال مصنفة اإلجناز اليت 
جتمع فيهـا بطاقـات التلخـيص    
وبطاقات التصميم باعتبارها آثـارا  

  . كتابية دالة على املقروء
  
 

 تقدير السلوك و املواظبة - 7
 

انب إىل احلكـم  ويهدف هذا اجل
على مدى تأثري السلوك واملواظبـة  

 .  على النتائج الفصلية
 
إبراز تقييم املـواد املميـزة    - 8

 الشعبةأو للجذع املشترك
 

ويكون ذلك من خالل حسـاب   
معدهلا الفصلي بغية إبـراز مـدى   

 . التالؤم بني توجيه التلميذ ونتائجه
   حيسب معدل التقييم املسـتمر

+ ملرتلية الفروض ا(بقسمة جمموع 
نشـاطات  +االستجوابات الكتابية

 .على عددها) أخرى
   حيسب معدل الفروض بقسـمة

  .جمموع الفروض على عددها
  حيسب املعدل العام للمادة كما

 :يلي
 حساب املعدل العام

  
بالنسبة ملواد اللغة العربية وآداا،  /أ

  :اللغة الفرنسية واللغة اإلجنليزية
+  20/التقييم املسـتمر = (املعدل

تقييم التعبري +  20/معدل الفروض
  .5)/ 40/االختبار+  20/الشفوي

ــة / ب ــواد العلمي ــبة للم بالنس
  :والتكنولوجيا
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+  20/التقييم املسـتمر = (املعدل
تقيــيم +  20/معــدل الفــروض

ــة ــال التطبيقيـ +  20/األعمـ
 .5)/ 40/االختبار

 
تدخل عالمات التقيـيم املسـتمر   

فوي التعبري الش/ واألعمال التطبيقية
واملشــاريع واملطالعــة يف نطــاق 

أمـا معـدل   . التقومي التكـويين 
الفروض واالختبار فيـدخالن يف  

وبالتايل  .  التقومي التحصيليمنظور 
يعترب االختبار والفرض تقيـيمني  
إجبارييني، ولألستاذ سلطة التقدير 
البيداغوجي الختيار عالمتني على 
األقل من ضمن أساليب التقيـيم  

التقيــيم املســتمر، :املتبقيــة، أي

التعبري الشفوي ، /األعمال التطبيقية
  . املشاريع،املطالعة

  :حساب املعدل العام
معدالت (جمموع =  املعدل العام

ــواد ــا ×امل ــوع )/معامال جمم
  .املعامالت

 
 تطبيق حيزيوضع النموذج اجلديد 

 2014-2013خالل السنة الدراسية 
على مستوى اجلذعني املشـتركني  

 .نة الثانية ثانويوشعب الس
 

  2013جويلية  24اجلزائر يف 
  عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه
  مدير التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

 عبد القادر ميسوم
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  الشعبية الدميقراطية اجلزائرية اجلمهورية
  وزارة التربية الوطنية

  [    ]كشف تقومي نتائج الفصل 
  :مديرية التربة لوالية

:                 السنة الدراسية  :ثانوية
            /  

  :تاريخ امليالد ومكانه  :اإلسم  :اللقب
  :القسم املعاد  :القسم  جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

  التقويــــــم  التقـــييــــم  

  املواد

1/
واد

ت امل
مال

معا
  

2/
ييم

التق
 

تمر
ملس

ا
/

20  

3/
أو 

قية 
طبي

ل ت
عما

أ
وي

شف
بري 

تع
 /

20  

4/
ض

فرو
ل ال

معد
/

20

5/
تبار

اخ
/

40  

6 /
ادة

ل امل
معد

/
20  

داء 
اجل

1*6  

تقديرات عامة 
  للعمل والسلوك

حتسن -اجلهود املبذولة(
  )ادةيف امل

 إرشادات
  لتحسنل

  3 :األستاذ  اللغة العربية و آداا
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  5 :األستاذ  الرياضيات
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  4 :  األستاذ  الفيزيائية العلوم
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

         4 :   األستاذ علوم الطبيعية واحلياة

  2 :   األستاذ العلوم اإلسالمية
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  2   :   األستاذ التاريخ واجلغرافيا
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  2 :   األستاذ اللغة الفرنسية
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  2 :   األستاذ االجنليزيةاللغة 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  2 :األستاذ  املعلوماتية
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

    2  :األستاذ   تكنولوجيا
     

  1 : األستاذ  التربية الفنية
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  1 : األستاذ  التربية البدنية والرياضية
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  2 :   األستاذ اللغة األمازيغية
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

      :األستاذ الرئيسي   20/   :تثمني املشاريع
  

  
  

  
  

/ العربية  أستاذ  20/    : تثمني املطالعة  الفرنسية
     

  
  
  

  
   

 :عدد التأخرات :     عدد الغيابات املربرة :       عدد د الغيابات غري املربرة :املواظبة 20/    : املعدل السنوي 20:               /املعدل الفصلي 20/      معدل املواد املميزة                        ااميع
  :جزاء  :مالحظات جملس القسم وقراراته

   
  )اللقب، االسم، اخلتم، واإلمضاء(مديرالثانوية     يف   حرر بـ                    )اللقب االسم اإلمضاء(   األستاذ الرئيسي

   
 
 

 ال تسم إالّ نسخة واحدة من هذا الكشف 
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  الشعبية الدميقراطية اجلزائرية اجلمهورية
  وزارة التربية الوطنية

  [    ]كشف تقومي نتائج الفصل 
  :مديرية التربة لوالية

:                   السنة الدراسية  :ثانوية
            /  

  :تاريخ امليالد ومكانه  :االسم  :اللقب
  :القسم املعاد  :القسم  آدابجذع مشترك 
  التقويــــــم  التقـــييــــم  

  املواد

1/
واد

ت امل
مال

معا
  

2/
ييم

التق
 

تمر
ملس

ا
/

20  

3/
أو 

قية 
طبي

ل ت
عما

أ
ي 

شفو
بري 

تع
/

20  

4/
ض

فرو
ل ال

معد
/

20

5/
تبار

اخ
/

40  

6 /
ادة

ل امل
معد

/
20  

اجل
  6*1داء 

تقديرات عامة 
  للعمل والسلوك

حتسن -اجلهود املبذولة(
  )ادةيف امل

 إرشادات
  لتحسنل

 5 :األستاذ  اللغة العربية و آداا
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 2 :األستاذ  الرياضيات
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 2 :  األستاذ  العلوم الفيزيائية
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 2 :   األستاذ وم الطبيعية واحلياةعل
        

 2 :   األستاذ العلوم اإلسالمية
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 3   :   األستاذ التاريخ واجلغرافيا
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 3 :   األستاذ اللغة الفرنسية
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 3 :   األستاذ االجنليزيةاللغة 
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 2 :األستاذ  املعلوماتية
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 1 : األستاذ  التربية الفنية
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 1 : األستاذ  التربية البدنية والرياضية
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 2 :   األستاذ اللغة األمازيغية
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

      :األستاذ الرئيسي   20/   :املشاريع تثمني
  

  
  

  
  

      الفرنسية/ أستاذ العربية 20/    : تثمني املطالعة
  

  
  

  
   

 :عدد التأخرات :     عدد الغيابات املربرة :       بات غري املربرةعدد د الغيا :املواظبة 20:     /املعدل السنوي 20:               /املعدل الفصلي 20/معدل املواد املميزة                              ااميع
  :جزاء  :مالحظات جملس القسم وقراراته

   
  )اللقب، االسم، اخلتم، واإلمضاء(مديرالثانوية     حرر بـ                  يف     )اللقب االسم اإلمضاء(   األستاذ الرئيسي

   
 ال تسم إالّ نسخة واحدة من هذا الكشف 
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  الشعبية الدميقراطية اجلزائرية اجلمهورية
  وزارة التربية الوطنية

  [    ]كشف تقومي نتائج الفصل 
  :مديرية التربة لوالية

:                         السنة الدراسية  :ثانوية
            /  

  :تاريخ امليالد ومكانه  :االسم  :اللقب
  :سم املعادالق  :القسم  شعبة الرياضيات

  التقويــــــم  التقـــييــــم  

  املواد

1/
واد

ت امل
مال

معا
  

2/
ييم

التق
 

تمر
ملس

ا
/

20  

3/
أو 

قية 
طبي

ل ت
عما

أ
ي 

شفو
بري 

تع
/

20  

4/
ض

فرو
ل ال

معد
/

20

5/
تبار

اخ
/

40  

6 /
ادة

ل امل
معد

/
20  

داء 
اجل

1*6  

تقديرات عامة 
  للعمل والسلوك

حتسن -اجلهود املبذولة(
  )ادةيف امل

 إرشادات
  لتحسنل

 3 :األستاذ  اللغة العربية و آداا
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 7 :األستاذ  الرياضيات
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 6 :  األستاذ  العلوم الفيزيائية
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 2 :   األستاذ علوم الطبيعية واحلياة
        

 2 :   األستاذ العلوم اإلسالمية
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 2   :   األستاذ التاريخ واجلغرافيا
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 2 :   األستاذ اللغة الفرنسية
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 2 :   األستاذ االجنليزيةاللغة 
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 1 : األستاذ  التربية الفنية
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 1 : األستاذ  البدنية والرياضيةالتربية 
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 2 :   األستاذ اللغة األمازيغية
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

      :األستاذ الرئيسي   20/   :تثمني املشاريع
  

  
  

  
  

      الفرنسية/ أستاذ العربية 20/    : تثمني املطالعة
  

  
  

  
   

 :عدد التأخرات :     عدد الغيابات املربرة :       عدد د الغيابات غري املربرة :املواظبة 20:     /املعدل السنوي 20:               /املعدل الفصلي 20/معدل املواد املميزة                            2+27  ااميع
  :جزاء  :مالحظات جملس القسم وقراراته

   
  )اللقب، االسم، اخلتم، واإلمضاء(مديرالثانوية     حرر بـ                  يف     )السم اإلمضاءاللقب ا(   األستاذ الرئيسي

   
 ال تسم إالّ نسخة واحدة من هذا الكشف 
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  الشعبية الدميقراطية اجلزائرية اجلمهورية
  وزارة التربية الوطنية

  [    ]كشف تقومي نتائج الفصل 
  :مديرية التربة لوالية

:                         السنة الدراسية  :ويةثان
            /  

  :تاريخ امليالد ومكانه  :االسم  :اللقب
  :القسم املعاد  :القسم  شعبة العلوم التجريبية

  التقويــــــم  التقـــييــــم  

  املواد

1/
واد

ت امل
مال

معا
  

2/
ييم

التق
 

تمر
ملس

ا
/

20  

3/
أو 

قية 
طبي

ل ت
عما

أ
ي 

شفو
بري 

تع
/

20  

م/4
ض

فرو
ل ال

عد
/

20

5/
تبار

اخ
/

40  

6 /
ادة

ل امل
معد

/
20  

داء 
اجل

1*6  

تقديرات عامة 
  للعمل والسلوك

حتسن -اجلهود املبذولة(
  )ادةيف امل

 إرشادات
  لتحسنل

 2 :األستاذ  اللغة العربية و آداا
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 5 :األستاذ  الرياضيات
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 5 :  األستاذ  ئيةالعلوم الفيزيا
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 6 :   األستاذ علوم الطبيعية واحلياة
        

 2 :   األستاذ العلوم اإلسالمية
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 2   :   األستاذ التاريخ واجلغرافيا
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 2 :   األستاذ اللغة الفرنسية
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 2 :   األستاذ االجنليزيةاللغة 
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 1 : األستاذ  التربية الفنية
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 1 : األستاذ  التربية البدنية والرياضية
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 2 :   األستاذ اللغة األمازيغية
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

      :األستاذ الرئيسي   20/   :شاريعتثمني امل
  

  
  

  
  

      الفرنسية/ أستاذ العربية 20/    : تثمني املطالعة
  

  
  

  
   

 :عدد التأخرات :     عدد الغيابات املربرة :       بات غري املربرةعدد د الغيا :املواظبة 20:     /املعدل السنوي 20:               /املعدل الفصلي 20/معدل املواد املميزة                            2+28  ااميع
  :جزاء  :مالحظات جملس القسم وقراراته

   
  )اللقب، االسم، اخلتم، واإلمضاء(مديرالثانوية     حرر بـ                  يف     )اللقب االسم اإلمضاء(   األستاذ الرئيسي

   
 ال تسم إالّ نسخة واحدة من هذا الكشف 
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  الشعبية الدميقراطية اجلزائرية اجلمهورية
  وزارة التربية الوطنية

  [    ]كشف تقومي نتائج الفصل 
  :مديرية التربة لوالية

:                         السنة الدراسية  :ثانوية
            /  

  :تاريخ امليالد ومكانه  :االسم  :اللقب
  :القسم املعاد  :سمالق  تسيري و اقتصاد: شعبة 

  التقويــــــم  التقـــييــــم  

  املواد

1/
واد

ت امل
مال

معا
  

2/
ييم

التق
 

تمر
ملس

ا
/

20  

3/
أو 

قية 
طبي

ل ت
عما

أ
ي 

شفو
بري 

تع
/

20  

4/
ض

فرو
ل ال

معد
/

20

5/
تبار

اخ
/

40  

6 /
ادة

ل امل
معد

/
20  

داء 
اجل

1*6  

تقديرات عامة 
  للعمل والسلوك

حتسن -اجلهود املبذولة(
  )ادةيف امل

 إرشادات
  لتحسنل

 2 :األستاذ  اللغة العربية و آداا
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

    2 :   األستاذ اللغة الفرنسية
    

  
  
  

  
  

    2 :   األستاذ االجنليزيةاللغة 
    

  
  
  

  
  

 2 :   األستاذ العلوم اإلسالمية
        

 3   :   األستاذ التاريخ واجلغرافيا
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 3 :االستاذ    الرياضيات
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 5 :االستاذ    التسيري احملاسيب و املايل
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 4 :االستاذ    االقتصاد و املنامجنت
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 2 : األستاذ  القانون
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 1 : اذ األست التربية الفنية
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 1 :   األستاذ التربية البدنية و الرياضية
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

     2  :االستاذ     اللغة االمازيغية
     

      :األستاذ الرئيسي   20/   :تثمني املشاريع
  

  
  

  
  

      الفرنسية/ أستاذ العربية 20/    : تثمني املطالعة
  

  
  

  
   

 :عدد التأخرات :     عدد الغيابات املربرة :       عدد د الغيابات غري املربرة :املواظبة 20:     /املعدل السنوي 20:               /املعدل الفصلي 20/معدل املواد املميزة                              ااميع
  :جزاء  :مالحظات جملس القسم وقراراته

   
  )اللقب، االسم، اخلتم، واإلمضاء(مديرالثانوية     حرر بـ                  يف     )اللقب االسم اإلمضاء(   ستاذ الرئيسياأل
   

 ال تسم إالّ نسخة واحدة من هذا الكشف 
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  الشعبية الدميقراطية اجلزائرية اجلمهورية
  وزارة التربية الوطنية

  [    ]كشف تقومي نتائج الفصل 
  :يرية التربة لواليةمد

:                         السنة الدراسية  :ثانوية
            /  

  :تاريخ امليالد ومكانه  :االسم  :اللقب
  :القسم املعاد  :القسم  تقين رياضي: الشعبة 

  التقويــــــم  التقـــييــــم  

  املواد

1/
واد

ت امل
مال

معا
  

2/
ييم

التق
 

تمر
ملس

ا
/

20  

3/
قية

طبي
ل ت

عما
أ

 
أو 

ي 
شفو

بري 
تع

/
20  

4/
ض

فرو
ل ال

معد
/

20

5/
تبار

اخ
/

40  

6 /
ادة

ل امل
معد

/
20  

داء 
اجل

1*6  

تقديرات عامة 
  للعمل والسلوك

حتسن -اجلهود املبذولة(
  )ادةيف امل

 إرشادات
  لتحسنل

 2 :األستاذ  اللغة العربية و آداا
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 2 :األستاذ  اللغة الفرنسية
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 2 :  األستاذ  االجنليزيةالعلوم 
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 2 :   األستاذ اإلسالميةالعلوم 
        

 2   :   األستاذ التاريخ واجلغرافيا
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 6 :االستاذ    الرياضيات 
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 5 :   األستاذ  العلوم الفيزيائية
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 6 :   األستاذ تكنولوجيا
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 1 : األستاذ  التربية البدنية والرياضية
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 2 :االستاذ    اللغة االمازيغية
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

      :األستاذ الرئيسي   20/   :تثمني املشاريع
  

  
  

  
  

      الفرنسية/ أستاذ العربية 20/    : تثمني املطالعة
  

  
  

  
   

 :عدد التأخرات  :    عدد الغيابات املربرة :       عدد د الغيابات غري املربرة :املواظبة 20:     /املعدل السنوي 20:               /املعدل الفصلي 20/معدل املواد املميزة                              ااميع
  :جزاء  :مالحظات جملس القسم وقراراته

   
  )اللقب، االسم، اخلتم، واإلمضاء(مديرالثانوية     حرر بـ                  يف     )اللقب االسم اإلمضاء(   األستاذ الرئيسي

   
 ال تسم إالّ نسخة واحدة من هذا الكشف 
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  عبيةالش الدميقراطية اجلزائرية اجلمهورية
  وزارة التربية الوطنية

  [    ]كشف تقومي نتائج الفصل 
  :مديرية التربة لوالية

:                         السنة الدراسية  :ثانوية
            /  

  :تاريخ امليالد ومكانه  :االسم  :اللقب
  :القسم املعاد  :القسم  األجنبيةالشعبة اللغات 
  التقويــــــم  التقـــييــــم  

  املواد

1/
واد

ت امل
مال

معا
  

2/
ييم

التق
 

تمر
ملس

ا
/

20  

3/
أو 

قية 
طبي

ل ت
عما

أ
ي 

شفو
بري 

تع
/

20  

4/
ض

فرو
ل ال

معد
/

20

5/
تبار

اخ
/

40  

6 /
ادة

ل امل
معد

/
20  

داء 
اجل

1*6  

تقديرات عامة 
  للعمل والسلوك

حتسن -اجلهود املبذولة(
  )ادةيف امل

 إرشادات
  لتحسنل

 4 :األستاذ  اللغة العربية و آداا
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 4 :األستاذ  اللغة الفرنسية
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 4 :  األستاذ  االجنليزيةالعلوم 
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  3اللغة االجنبية 
     4  :االستاذ   

     

 2 :   األستاذ العلوم االسالمية
        

 4   :   األستاذ التاريخ واجلغرافيا
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 2 :االستاذ    الرياضيات 
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 1 : األستاذ  التربية البدنية والرياضية
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 1 :االستاذ    التربية الفنية
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 2 :االستاذ    اللغة االمازيغية
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

      :األستاذ الرئيسي   20/   :ملشاريعتثمني ا
  

  
  

  
  

      الفرنسية/ أستاذ العربية 20/    : تثمني املطالعة
  

  
  

  
   

 :عدد التأخرات :     عدد الغيابات املربرة :       ت غري املربرةعدد د الغيابا :املواظبة 20:     /املعدل السنوي 20:               /املعدل الفصلي 20/معدل املواد املميزة                              ااميع
  :جزاء  :مالحظات جملس القسم وقراراته

   
  )اللقب، االسم، اخلتم، واإلمضاء(مديرالثانوية     حرر بـ                  يف     )اللقب االسم اإلمضاء(   األستاذ الرئيسي

   
 ال تسم إالّ نسخة واحدة من هذا الكشف 
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  الشعبية الدميقراطية اجلزائرية اجلمهورية
  وزارة التربية الوطنية

  [    ]كشف تقومي نتائج الفصل 
  :مديرية التربة لوالية

:                         السنة الدراسية  :ثانوية
            /  

  :تاريخ امليالد ومكانه  :االسم  :اللقب
  :القسم املعاد  :القسم  شعبة آداب و فلسفة 

  التقويــــــم  التقـــييــــم  

  املواد

1/
واد

ت امل
مال

معا
  

2/
ييم

التق
 

تمر
ملس

ا
/

20  

3/
أو 

قية 
طبي

ل ت
عما

أ
ي 

شفو
بري 

تع
/

20  

4/
ض

فرو
ل ال

معد
/

20

5/
تبار

اخ
/

40  

6 /
ادة

ل امل
معد

/
20  

داء 
اجل

1*6  

تقديرات عامة 
  للعمل والسلوك

حتسن -اجلهود املبذولة(
  )ادةيف امل

 إرشادات
  سنلتحل

 5 :األستاذ  اللغة العربية و آداا
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 5 :األستاذ  الفلسفة
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 4 :  األستاذ  التاريخ و اجلغرافيا
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 2 :   األستاذ العلوم اإلسالمية
        

 3 :   األستاذ اللغة الفرنسية
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 3   :   األستاذ االجنليزيةاللغة 
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 2 :   األستاذ الرياضيات
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 2 :   األستاذ  العلوم الفيزيائية
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 2 :األستاذ  علوم الطبيعة و احلياة 
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 1 : األستاذ  بدنية والرياضيةالتربية ال
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 1 :  األستاذ  التربية الفنية
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 2 :   األستاذ اللغة األمازيغية
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

      :األستاذ الرئيسي   20/   :تثمني املشاريع
  

  
  

  
  

      الفرنسية/ العربية أستاذ 20/    : تثمني املطالعة
  

  
  

  
   

 :عدد التأخرات :     عدد الغيابات املربرة :       عدد د الغيابات غري املربرة :املواظبة 20:     /املعدل السنوي 20:               /املعدل الفصلي 20/معدل املواد املميزة                              ااميع
  :جزاء  :قسم وقراراتهمالحظات جملس ال

   
  )اللقب، االسم، اخلتم، واإلمضاء(مديرالثانوية     حرر بـ                  يف     )اللقب االسم اإلمضاء(   األستاذ الرئيسي

   
 ال تسم إالّ نسخة واحدة من هذا الكشف 
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية 

  لتعليم الثانوي العام و التكنولوجيمديرية ا
  . 321/3.0.0/13: الرقم 

  
  إىل

  السيدات و السادة 
  )للمتابعة(           مديري التربية 

  )للمتابعة(مفتشي التربية  و الوطنية 
  )للتطبيق(        مديري الثانويات 

  
ــوع  ــبري : املوض ــة التع تعليمي

  .الشفوي
  

ــات  ــيق :مرفق ــذكرة تنس  م
  .بيداغوجي

   :رجع امل
مناهج اللغة العربيـة و آداـا    -

  .واللغات األجنبية
  .الوثائق املرافقة هلا -
  

تدعو املناهج الرمسية للغة العربيـة  
وآداا و اللغات األجنبية إىل العناية 
بتدريسها للتمكن منها و التحكم 

الشفوي : يف أسالبيها من اجلانبني 
إال أن املمارسة امليدانية . و الكتايب

ب عليها اجلانب الكتايب علـى  تغل

الشفوي من حيث التعليم والتقومي 
و املعروف هـو أن  . و االستعمال

الشفوي ال يقل أمهية عن الكتـايب  
وكالمها . يف تعليم اللغات و تعلمها

يتكامالن ليكـون األداء اللغـوي   
  .مفيدا

  
عليه، تبينت ضرورة تسجيل و بناء 

" بري الشفويعتعليمية الت"موضوع 
لعمليات ذات األولوية اليت ضمن ا

  . دف إىل ترقية تعلم اللغات
  

و يكون ذلك من خالل طرحه يف 
إطار جمالس التعلـيم و التنسـيق   
والنــدوات التكوينيــة الداخليــة 
واخلارجية املخصصة للغة العربيـة  
وآداا، األمازيغيـة، الفرنسـية،   
اإلجنليزية، األملانية، اإليطالية، و هي 

بري الشـفوي  عبـالت مواد يعىن فيها 
  .باعتباره قاعدة تعلمها

  
و نوافيكم رفقـة هـذا املنشـور    
مبذكرة تنسيق بيداغوجي لإلستعانة 
ا بغية توضيح املعامل البيداغوجية 

  .للتعبري الشفوي
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و بغية حتقيق اهلدف املنشود نطلب 
منكم إعادة بعث نشـاط التعـبري   
الشفوي يف كـل املـواد املعنيـة    

لتوجيهـات  ملتزمني يف ذلـك با 
البيداغوجية اليت تضمنتها الـربامج  
التعليمية و دعم ذلك و التحضري له 

  : مبا يلي 
  
إعالم أساتذة اللغـات ـذه   . 1

التوجيهات و إشـعارهم بأمهيـة   
التعبري الشفوي باالسـتناد علـى   
مرجعية املناهج التعليمة اليت يطلب 
منهم إعادة اإلطالع عليها و القيام 

متطلباـا يف  بتحليلها و إدخـال  
نشاط تعليمهم علمـا أن التعـبري   
الشفوي سيكون حمل تقييم و تقومي  
من طرف التالميذ ابتداء من املوسم 

  املقبل،
ـ عدعوة أساتذة اللغـات ل . 2 د ق

ندوات داخليـة ختصـص هلـذا    
  الغرض،

االستعانة بالوثـائق املرجعيـة   . 3
  الضرورية هلذه الدراسة،

إعداد تقرير فصـلي  حـول   . 4
ة العمليـة و الصـعوبات   سريور

  احملتملة و املقترحات املمكنة، حيال 
على مديرية التعليم الثانوي العـام  

  .والتكنولوجي
  

و يبقى من نافلة القول أن  اللغـة  
وكل . هي حاملة الفكر و املعارف

املواد التعليمية حتتاج إىل أداء لغوي 
شفوي و كتايب سليم، و بالتـايل  

يسامهوا  ينتظر من مجيع املربني أن
يف صقل لسان املتعلمني و جتـاوز  
االكتفاء مبجرد التأفف مـن رداءة  

و عليه فضـرورة  . املنطوق اليومي
ـ العناية مبوضوع تعليميـة الت  بري ع

الشفوي ينبغي أال ختفى على أحد، 
و هي تتطلب مـنكم االهتمـام   

  .الكامل
  

  .2013جويلية  25اجلزائر يف 
  منهعن وزير التربية الوطنية و بتفويض 

  مدير التعليم الثانوي العام و التكنولوجي
عبد القادر ميسوم
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  مديرية التعليم الثانوي العام و التكنولوجي
  مذكرة تنسيق بيداغوجي

  2013ة جويلي 25بتاريخ                              .321/3.0.0/13: رقم 
  

  بري الشفويعتعليمية  الت : املوضوع
  اللغة العربية و آداا، األمازيغية، اللغات األجنبية :املواد املعنية 

  تطوير املمارسات املهنية  :اهلدف 
  

  معامل  أسئلة
ماذا نعرف عن التعبري 

  الشفوي ؟
  .املبادالت، احملادثات، التفاعالت. 
بقدر ما  أخذ الكلمة ليس للترويح عن النفس. 

  .. هو و سيلة عمل
ما موقع التعبري الشفوي 

من طرائق التعليم 
  التقليدية ؟

التذكري مبكانة التعبري الشفوي باعتباره وسيلة . 
  تعليمية يف املدارس التقليدية

ما هي األهداف اليت 
جيب حتديدها للتعبري 
الشفوي قصد تثمني 

  ممارسته ؟

تفكري جيب أن يصبح التعبري الشفوي مركز . 
عميق كهدف تعلمي لتثمني هذه املمارسة داخل 

  .القسم
بري عأي تعليمية للت

  الشفوي ؟
تتمثل أول صعوبة يف أن تقنع التلميذ . 

ش وي احملتمل و تشومبحدودية تعبريه الشف
  .أفكاره حىت ندفعه إىل البحث عن توضيحها

ليس التكلم تعبريا شفويا، بل هو أيضا فهم . 
  ....الناس لنا

ف حنيط بإشكالية كي
  التعبري الشفوي ؟

األفكار، التركيبة : سؤال جوهري لألستاذ. 
  .الكالم

التصرف،احلركات، الصوت، : سؤال شكلي . 
  ...النظر ، السكوت

التقييم، اخلربة الوحيدة 
  اليت ال مفر منها ؟

فيما متكن أمهية التقييم املوضوعي عند . 
  . األستاذة ؟

  ضوعي التلميذ ؟فيما يفيد التقييم املو. 
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 الشعبية الدميقراطية اجلزائرية اجلمهورية
 الوطنية التربية وزارة
  والتكنولوجي العام الثانوي التعليم مديرية
  13./328/0.0.3: الرقم

                           
 ىـإل

   التربية مديري والسادة السيدات
 )للمتابعة(                           

 التربية مفتشي والسادة السيدات
  ) واملتابعة لإلعالم(          الوطنية

 الثانويات مديري والسادة السيدات
                                                                                         )للتطبيق(                           
  
التقـومي التشخيصـي    :ملوضوعا

  .بليةودعم املكتسبات الق
  

  :املرجـع
  .للمناهج يةالتوزيعات السنو -
 2039 رقم اإلطار املنشور -

 اخلاص 2005. 03. 13 يف املؤرخ
  . البيداغوجي التقومي نظام بإصالح

 104/0.0.3/10املنشور رقم  -
مبوضوع  2010جويلية  21بتاريخ 

  .فحص املكتسبات القبلية
 1311رقم  اإلطاراملنشور   -
رخ يف املؤ 13/ع.ا/و.ت.و

مبوضوع حتضري  2013جوان 30
  . 2014-2013الدخول املدرسي 

        
عمال مبا ورد يف املناشري املـذكورة  

التقـومي   نذكر أنيف املرجع أعاله، 
موطن  كشف إىليهدف التشخيصي 

ـ  املـتعلمني   أداءف يف عالقوة والض
جهها كل اوحتديد الصعوبات اليت يو

التعليم واختاذ ما يلـزم   إثناءمنهم يف 
كما يرمـي إىل   العالج  أساليبمن 

مساعدة املتعلم يف التعـرف علـى   
سـبل   تقـدمي و وإمكاناتـه قدراته 

 أقصى إىلووسائل حتسينها وتنميتها 
  .حد ممكن

  
جيري التقـومي التشخيصـي وفـق    

  :نوجزها فيما يلي  إستراتيجية
  

 قوميلت خمصصة صوحإجراء ف - 1
اجلدد  تالميذلل القبلية املكتسبات

  :ثانوي وىلاأل السنةيف 
  

جيري  هذا التقومي التشخيصي على 
شكل فحوص  يف مطلع السنة 
الدراسية يف  مواد التعابري األساسية  

اللغة العربية، الرياضيات :اليت هي 
  . واللغة الفرنسية 
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والغرض منه هو اعتمـاد خطـة    
عالج بيداغوجي  بعد الكشف عن 

 اءاتـم يف الكفـدى التحكـم
بإدخـال  األساسية اليت تسـمح  

االنسجام على أداء التالميذ والعمل 
على تقليص التفاوت احملتمل بينـه  
التالميـذ ومؤسسـام األصـلية    
والتأقلم مع متطلبات مرحلة التعليم 

ذلك حىت يستطيع األستاذ  . الثانوي
  . بناء تدريسه على أسس سليمة

  
وقد خصص األسبوع األول مـن  
السنة الدراسية يف التوزيع السنوي 

هاج كل مادة لفحص املكتسبات ملن
ــات   ــام باملعاجل ــة والقي القبلي

 أنغـري  . البيداغوجية املطلوبـة  
استعمال هذا الـزمن ينبغـي أن    

علـى   أسـتاذ خيضع لتقدير  كل  
حدة ويراعي احلاجـات الفعليـة   
للتعلم وتنفيذ برنامج املـادة بـال   

وذلك يتطلـب  . إفراط وال تفريط
  التغلب على العمل اآليل الـروتيين 
وميكن االستغالل األمثل هلذا الزمن 

نسـيق  من خالل االعتماد على الت
بني أسـاتذة املـادة   البيداغوجي 

وتعـديل   اآلراءالواحدة لتبـادل  

ــق   ــة  وف ــات التربوي املمارس
  .املتطلبات

 
إجراء تقوميات تشخيصـية   - 2

للمكتسبات القبلية قبل انطـالق  
كل وحدة تعليمية جديدة أثنـاء  

 : السنة الدراسية
  

يطلب القيام ذا التشخيص أثنـاء  
السنة الدراسية يف مجيع املواد ويف 
مجيع املسـتويات السـنة األوىل   

  : والغرض منه. والثانية والثالثة 
  
 التالميـذ ب التأكد من استيعا -

  .معينة يف الوحدةمفاهيم 
معرفة الصعوبات اليت يواجهها  -

  .التالميذ
ن التحصيل املعـريف  التحقق م -

بل البـدء بتعلـيم   ق لدى التالميذ
ــدة  ــارات جدي ــاهيم ومه  مف

يتخذ التقومي التشخيصي شـكل   
أسئلة شفوية أوكتابيـة سـريعة    
أوفحوص متنوعة وقد  يعتمد على 
حتليل الفـروض املرتليـة وعلـى    
مالحظة أداء التالميذ يف القسـم  

التوزيع الزمين للمناهج  أنعلما ...
يأخذ يف احلسبان هـذا اجلانـب   
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ن ـوع مـذا النويسمح بالقيام 
. التقومي يف خمتلف املستويات واملواد

ويف كل األحوال تبقى لألسـتاذ  
سلطة التقدير الكامل للوقت ومدى 

  . مالءمته ألداء خمتلف نشاطاته
    

ونظرا ملا للتقومي التشخيصي  مـن  
أثر على التعلمات،  أطلب مـنكم  
دعوة األساتذة جمددا إىل العنايـة  

التقـومي   بعمليات هذا النوع مـن 
والتحسب هلا  انطالقا من بدايـة  
املوسم الدراسي ومواصلتها أثنـاءه  
مــراعني يف ذالــك االســتعمال 
العقالين للزمن الدراسي والعمـل  
على متكينهم من برجمة حصـص  
لالستدراك والدعم البيـداغوجي  

  .كلما دعت احلاجة
  

 2013جويلية  31 يف اجلزائر
نهعن وزير التربية الوطنية وبتفويض م  

 مدير التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
  عبد القادر ميسوم

  
  
  
  
  

 

  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التربية الوطنية                     

  وزارة التكوين والتعليم املهنيني
  

 1387 منشور وزاري مشترك رقم
يتضمن  2013جوان  26 مؤرخ يف

ـ   از وضع ترتيبات مكملـة جله
ــذ إىل مســاري  توجيــه التالمي

  .التكوين املهين والتعليم املهين
  

وضع ترتيبات مكملة  :املوضوع
ــاري  ــه إىل مس ــاز التوجي جله

  .التكوين املهين والتعليم املهين
  

   :املرجع 
 05القرار الوزاري املشترك رقم  -

ــؤرخ يف  ــل  08امل  2010أفري
إنشاء جمـالس القبـول    املتضمن

ا بعد اإللزامي، والتوجيه إىل طور م
  .تنظيمه وسريه

 06القرار الوزاري املشترك رقم  -
ــؤرخ يف  ــل  08امل  2010أفري

املتضمن إنشاء اللجنـة الوالئيـة   
ــكيلتها  ــد تش ــتركة وحتدي املش

  .ومهامها
  
املنشور الوزاري املشترك رقـم   -

 2010أفريــل  08املـؤرخ يف   01
املتضمن توجيه تالميذ السنة الرابعة 

حلة التعليم ما بعد متوسط  إىل مر
  .اإللزامي
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منوذج  إشعار بالتوجيه  :املرفقات 
ملساري التكوين املهـين والتعلـيم   

  .املهين
  

يهدف هـذا املنشـور الـوزاري    
املشترك إىل وضع آليات مكملـة  
لإلجــراءات املتخــذة يف إطــار 
النصوص التنظيمية املـذكورة يف  

وأهم هذه اآلليات ما .املرجع أعاله
  :يلي 

  
قرارات جملس القبـول  تدوين  -

والتوجيه املشترك يف حمضر ممضـي  
  من الطرفني؛

تبليغ قرارات جملـس القبـول    -
والتوجيه عن طريق كشف النقاط 

  املدرسي للفصل الثالث؛
إلتزام مؤسسات التكوين املهين  -

والتعليم املهين املسـتقبلة بتنفيـذ   
 . قرارات جملس القبول والتوجيه

  
بول وانطالقا من أعمال جمالس الق

والتوجيه هلـذه السـنة، تـدعم    
اإلجراءات املذكورة أعـاله مـن   

  :طرف هذه االس  مبا يلي 
  

يلتزم ممثلو قطـاع التكـوين   ) 1
والتعليم املهنيني حبضـور جملـس   
ــحوبني  ــه مص ــول والتوجي القب
باملعطيات العددية املبينة لقـدرات  
استقبال مؤسسات التكوين املهـين  

عروض  ومعاهد التعليم املهين وكذا
التكوين املربجمة علـى مسـتوى   
املقاطعة، كي تتخذ على أساسـها  

  . قرارات الس
 

يسعى جملس القبول والتوجيه يف ) 2
اختاذ قراراته إىل تفادي حـاالت  

  .    الطعن أو تقليل منها
  

يعتمد اإلشعار بالتوجيه املرفق ) 3
باملنشور يف تنظيم عملية توجيـه  

ء التالميذ، حيـث يعلـم األوليـا   
بتوجيه أبنائهم إىل مساري التكوين 
املهين أو التعليم املهين عن طريـق  
هذا اإلشعار الذي يرافق  كشـف  
النقاط املدرسي للفصل الثالث، مع 
تزويدهم بدليل عروض التكـوين  

  . للوالية
  
ميضى اإلشعار اخلاص بالتوجيه ) 4

بصفة مشتركة، من طرف املـدير  
 الوالئي املكلف بالتربية أو ممثلـه 
واملدير الوالئي املكلف بـالتكوين  

  .املهين أو ممثله
  
يتكفل كل من مركز التوجيـه  ) 5

املدرســي واملهــين ومؤسســات 
التكوين املهين ومعاهد التعليم املهين 
باستقبال التالميذ وأوليائهم قصـد  

  .اإلعالم واإلرشاد واملرافقة
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متتنع جمـالس األقسـام عـن    ) 6
أو  استعمال العبارات غري التربوية

غري التوجيهية، املتداولة أحيانـا يف  
كشوف النقاط املدرسية للفصـل  

  .الثالث
  
يلغى االختبار الكتايب للتالميذ ) 7

املــوجهني للتكــوين املهــين، يف 
املستويات األول  الثاين والثالـث  
واالكتفاء باملقابلة مـع مستشـار   
التوجيه والفحص الطيب وزيـارة  
ورشات التكوين مع تنظيم هـذه  

  .عمليات يف يوم واحد فقط ال
  
يشجع التالميذ علـى اختيـار   ) 8

مساري التكوين والتعليم املهنـيني  
بدال من اإلعادات املتكررة الـيت  

  . تلجأ  ا بعض املؤسسات التربوية
  
تكثف وتنوع الدعائم اإلعالمية ) 9

حول فرص التكوين اليت يوفرهـا  
قطاع التكوين والتعليم املهنيني من 

ا ألكرب عدد ممكن من اجل إيصاهل
التالميذ واألولياء بالتنسـيق مـع   
شبكة املؤسسات التربوية و مجيـع  

  .  قنوات اإلعالم واالتصال
  
  
  

يتــوىل مكتــب االســتقبال ) 10
واإلعالم و التوجيـه مبؤسسـات   

  ة ـالتكوين املهين عملية مرافق
  

التالميذ املوجهني حنـو مسـاري   
التكوين والتعليم املهنيني بالتنسـيق  
مع مركز التوجيه املهين و املدرسي 

  .للمقاطعة
  

يكلف كل من مدير التربية و مدير 
التكوين املهين للوالية بإعداد تقرير 
سنوي يتضـمن تقيـيم حصـيلة    

لعمليات املنجزة يف هذا اإلطـار  ا
إرساله لإلدارة املركزية للدائرتني و

  . الوزاريتني
  

نويل أمهية قصوى لتنفيذ حمتـوى  
  .لوزاري املشتركهذا املنشور ا

  
  2013جوان  26اجلزائر يف 

  وزارة التربية الوطنية
  األمني العام

  بوشناق خالدي. م. س
  نيوزارة التكوين و التعليم املهني

  األمني العام
  عبد الرحيم بوتفليقة
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التربية الوطنية

  
  .............................رية التربية لوالية مدي

  ...........................................املؤسسة
  

  .إشعار بالتوجيه حنو مساري التكوين املهين أو التعليم املهين
  

املتضمن إنشـاء   2010أفريل  08املؤرخ يف  06طبقا للقرار الوزاري املشترك رقم 
  .كة وحتديد تشكيلتها ومهامهااللجنة الوالئية املشتر

  
املتضمن إنشـاء   2010أفريل  08املؤرخ يف  05طبقا للقرار الوزاري املشترك رقم 

  .جملس القبول والتوجيه إىل الطور ما بعد اإللزامي، تنظيمه وسريه
  

املتضمن قبول  2010أفريل  08املؤرخ يف  01طبقا للمنشور الوزاري املشترك رقم 
  .ة الرابعة من التعليم املتوسط إىل مرحلة التعليم ما بعد اإللزاميوتوجيه تالميذ السن

  
املتعلق بـاإلجراءات   2008فيفري  13املؤرخ يف  48طبقا للمنشور الوزاري رقم 

  . االنتقالية لتوجيه التالميذ إىل شعب السنة الثانية من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
  

املتضمن توجيه  2008فيفري  16املؤرخ يف  49 طبقا ملضمون املنشور الوزاري رقم
تالميذ السنة الرابعة متوسط إىل اجلذعني املشتركني للسنة األوىل من التعليم الثـانوي  

  .العام والتكنولوجي
  

القبول والتوجيه إىل السنة األوىل من التعليم الثـانوي العـام    بناء على مداوالت جملس
 ........برئاسة ............ مبقر ............  لساعةا......  والتكنولوجي املنعقد يوم 

  
  :يشعر جملس القبول والتوجيه مبا يلي

  
إىل مركز ).......................................... ة(يوجه التلميذ: املادة األوىل

أو معهد التعلـيم  ........... الكائن بـ..................التكوين املهين والتمهني 
  ..........................الكائن بـ ................. املهين

  
  .يتوىل مدير املؤسسة املستقبلة تنفيذ هذا اإلشعار: املادة الثانية

  
  .يسجل هذا اإلشعار يف سجالت املؤسسة األصلية: املادة الثالثة

  
  التكوين املهين مدير التربية                                              مدير            
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  .و.خ.أ/و.ت.و/01: رقم 
  

  الوزير
   إىل السيدات والسادة

  املفتش العام
  املفتش العام للبيداغوجيا 

  .مدير تسيري املوارد البشرية
)للتنفيـذ (مديري التربية للواليات 

                            
تعليمة خبصوص تسيري : املوضوع 

  مفتشي التربية الوطنية 
  

  : املراجع
 10/228 املرسوم التنفيذي رقم -

الـذي    02/10/2010 املؤرخ يف
 . حيدد تنظيم املفتشية العامة

 10/229 املرسوم التنفيذي رقم -
الـذي   02/10/2010 املـؤرخ يف 

حيـدد تنظـيم املفتشـية العامــة    
  .للبيداغوجيا

ـ  - خ .أ/ و.ت.و/21 مالقرار رق
املتضمن   14/07/2011املؤرخ يف 

كيفية تسيري املنصبني العاليني مفتش 
  .التربية الوطنية ومدير الثانوية

 القــرار الــوزاري املــؤرخ يف -
املتضمن تفـويض   04/10/2011

سلطة التعيني والتسيري اإلداري إىل 
  .مديري التربية يف الواليات

ــم   - ــوزاري رق ــور ال املنش
ــؤرخ يف .أ/ و.ت.و/554 خ املـ

املتضمن المركزية  25/10/1999
املـايل ملفتشـي التربيـة     التسيري

  .والتكوين
  

تطبيقـا للمرســومني التنفيــذيني  
ــاله  ــع أع ــذكورين يف املرج امل
املتضمنني حتديد تنظـيم املفتشـية   
العامة واملفتشية العامة للبيداغوجيا 
بوزارة التربية الوطنية وسـريمها،  

واردة أيضا يف وتطبيقا للنصوص ال
املرجع أعاله، حبيث مت منح مديري 
التربية سلطة التعـيني والتسـيري   
اإلداري للموظفني املوضوعني حتت 
سلطتهم مبا فيهم املوظفني الـذين  
يشغلون رتبـة  مفـتش التربيـة    
الوطنية، أطلب مـنكم  التقيـد   

  :بالتعليمات اآلتية 
  

التسيري اإلداري للمسار املهين  :أوال
لتربية الوطنية الذي كـان  ملفتشي ا

من اختصاص مديرية تسيري املوارد 
البشرية باإلدارة املركزية، أصـبح  
من اختصاص مـديريات التربيـة   
بالواليات، وبالتايل جيـب علـى   
مسؤويل هذه األخرية إجناز كـل  
الوثائق اإلدارية اخلاصة ذه الفئـة  
من تعيني وتسيري ملسارام املهنية، 

ــة باســتثناء اإلجــراءا ت التأديبي
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والعقوبات اليت تبقى من اختصاص 
  .اإلدارة املركزية

  
عملية تاطري نشاطات مفتشي : ثانيا

التربية الوطنية ومتابعتها وتقييمهـا  
وتنسيقها تبقى خاضـعة مباشـرة   
للسلطة السلمية للمفتشية العامـة  
واملفتشية العامة للبيداغوجيا، حيث 
ــوىل كــل واحــدة حســب  تت

ا املنصوص اختصاصها وصالحيا
عليهما يف املرسـومني التنفيـذيني   

  :املذكورين أعاله القيام بـ
  
تــأطري وتنســيق نشــاطام  -1

ومتابعتها وتقييمها مهما كانـت  
 .طبيعتها 

إسداء التعليمات والتوجيهات  -2
للمفتشــني يف إطــار النصــوص 

 .والتشريعات السارية املفعول
إحداث املقاطعات التفتيشـية   -3

 املفتشـني  وحتديدها وإسنادها إىل
حسب كل اختصاص وطبقا لتعداد 

 .املؤسسات واملوظفني يف املقاطعة
توزيع منتوج التكوين علـى   -4

ــات التفتيشــية حســب  املقاطع
 .االحتياج والشغور

اسـتغالل تقـارير التفتــيش    -5
واملراسالت الواردة مباشرة مـن  

 .املفتشني وتبليغ اجلهات املعنية

األمر بـإجراء التحقيقـات    -6
، واألمـر باملهـام   وتشكيل جلاا

 .اخلاصة مهما كانت طبيعتها
تقييم أداء املفتشني ومـنحهم   -7

النقطة اإلدارية ونقطة حتسني األداء 
التســيريي واإلداري واملــايل   
والبيداغوجي حسب اإلجـراءات  
املعمول ا، وتبليغ ذلك يف اآلجال 
اليت  حيـددها التنظـيم إىل كـل    
مديريات التربيـة املعنيـة بـدفع    

 .واملنح والتعويضاتالرواتب 
ــيم   -8 ــى تنظ ــراف عل اإلش

التكوينيـة، التنسـيقية   : امللتقيات
 .واإلعالمية املنظمة لفائدم

القيام بتنصيب مفتشي التربية  -9
الوطنية ومفتشي التعليم املتوسـط  
لإلدارة والتسيري املايل واملادي قبل 
مباشرة نشـاطهم يف املقاطعـات   

 .التفتيشية اليت تسندها هلم
 

تفظ كل مديريـة تربيـة   حت: ثالثا
بامللفات اإلدارية لكـل املفتشـني   
امللحقني إداريا وماليا ا وكـذلك  
الشأن بالنسبة للملفـات املاليـة   
واحملاسبية اخلاصة م اليت تشـمل  
إجباريا على كل الوثائق التربيريـة  
لدفع العناصر املكونـة للراتـب   
وخمتلف العالوات واملنح مبا فيهـا  

و يـدفع الراتـب   املنح العائلية، 
حسب الدرجة املتحصل عليها كل 
مفتش وحسب النظام التعويضـي  
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احملدد على أساس الوضعية اإلدارية 
  .للمعين

  
تسيري ودفع التعويضات عن : رابعا

مصــاريف املهمــات املســتحقة 
ملفتشي التربية الوطنية تبقى علـى  
غرار املرتبات وأعباء األجور على 

ت عاتق مديريات التربيـة لواليـا  
ــا النصــوص  ــة، وحتكمه اإلقام
التنظيمية السارية املفعول السـيما  

 91/500املرسوم التنفيذي رقـم  
، املتعلـق  21/12/1991املؤرخ يف 

مبصاريف، النقـل، التعويضـات   
  . الكيلومترية والتعويضات اليومية

  
وهنا جتدر اإلشارة إىل أنه بتفويض 
من السيد وزير التربية الوطنية تنجز 

ملهمة يف كل شهر حسب األوامر با
احلالة من طرف مدير التربية لوالية 
اإلقامة املكلف بتسـيري رواتـب   
املفتشني امللحقني إداريا وماليا ذه 

  . املديرية
  

وجيب أن تغطي األوامر باملهمات 
الواليات املكونـة  املنجزة جمموع

للمقاطـعة التفتيشـية املسـندة 
لكل مفتش، وكـذلك املهــام   

   املتفشيةتـي تأمر ا اخلاصة ال
  
  

ـــة  ــيةالعام ــة  واملتفش العام
  .للبيداغوجيا

  
ويف هذا الصدد ينبغي على كـل  
مفتش معين أن يسجل على خلف 
األمر باملهمة األصلي كل تفاصيل 
التنقالت املؤداة خـالل الشـهر   
والذي يقدم كسـند للكشـف   
الشهري للتصفية والتعويض عـن  
مصاريف املهمات باعتباره وثيقـة  

األمـر باملهمـة   (تربيرية للنفقـة  
  ).الشهري

  
وحرصـا علــى ضــمان الدقــة  
والشفافية التامة يف متابعة طبيعـة  
هذه النفقات، ينبغي على املصـاحل  
املعنية لكل مديرية تربية إجناز بطاقة 
سنوية للمتابعة تبين فيها تـنقالت  
املعنيني وكذا التعويضات املستحقة 

الهلا هلم، ميكن الرجوع إليها واستغ
  .عند احلاجة

واعتبارا ألمهية هـذه اإلجـراءات   
والترتيبات اإلداريـة والتنظيميـة   
وتفاديا ألي لبس أو غموض يطلب 
مــنكم الســهر علــى تطبيقهــا 

  .واحترامها
  

  2013جانفي  03اجلزائر يف 
  وزير التربية الوطنية
دعبد اللطيف بابا أمح
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