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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية 
  األمني العام                                        
  2012 / 357: مقالر  
  
  إىل 
لسيدات والسادة مديري الرتبية ا 

  للواليات
   

االنجـــــــــازات الكبـــــــــرى :  الموضـــــــــوع 
 .1962الل سنة المحققة منذ االستق

  
قطعـــــــــت اجلزائـــــــــر شـــــــــوطا كبـــــــــريا، منـــــــــذ 

، يف حتســـــــــــني 1962االســـــــــــتقالل ســـــــــــنة 
الظـــــــــــــروف االجتماعيـــــــــــــة واالقتصـــــــــــــادية 

خلـــف للســكان والـــتخلص مـــن الفقـــر والت
  .الذي خلفه االستعمار الفرنسي

  
ويف هذا اإلطار ومبناسبة االحتفال 
بالذكرى اخلمسني السرتجاع السيادة 

م أنه تقرر الوطنية،  يشرفين أن أعلمك
تقدمي درس حول هذا املوضوع يوم 

لكل تالميذ  2012سبتمرب  09األحد 
املؤسسات الرتبوية يف املراحل التعليمية 

  الثالث، قصد توعيتهم بأمهية االعتزاز
  
  
  
  
  
  

على  واالفتخار بالثورة ومكاسبها وحثهم
   . االجتهاد ملواصلة مسار البناء والتشييد

  
بيداغوجية طاقة وهلذا الغرض، مت إعداد ب

االبتدائي :  للمراحل التعليمية الثالث
واملتوسط والثانوي، حول االجنازات 

 1962احملققة منذ االستقالل سنة 
ملساعدة املعلمني واألساتذة يف تقدمي 

على . هذا الدرس لكل األفواج الرتبوية
أن يعمل املربون على تكييفها حسب 

  .املستوى التعليمي للتالميذ
  

الدرس املعلمون يف مرحلة  يقدم هذا
التعليم االبتدائي وأساتذة مواد اللغات 
واالجتماعيات يف مرحليت التعليم 

  .املتوسط والتعليم الثانوي
  

أحل على التوزيع الشامل هلذا املنشور 
والبطاقة البيداغوجية املرفقة على كل 
املؤسسات التعليمية يف املراحل الثالث، 

ات الرتبوية وإعطاء التعليمات والتوجيه
إىل كل مديري املؤسسات التعليمية 
لتقدمي هذا الدرس اهلام والسهر على 

  .حتقيق األهداف الرتبوية املنتظرة منه
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ــــــد  ــــــرى المحققــــــة من االنجــــــازات الكب
  االستقالل

  
يقدم هذا الدرس في : المستوى 

  المراحل التعليمية الثالث 
  

  األهداف التعلمية
  
تـــــــــــدعيم الـــــــــــوعي اجلمـــــــــــاعي لـــــــــــدى  •
 .لتالميذا
إبـــراز وتثمـــني االجنـــازات احملققـــة منـــد  •

 .االستقالل
جيل  تقوية الروابط االجتماعية بني  •

 .االستقالل وجيل الغد
 

  المقدمة - 1
  

واسرتجاع  1962االستقالل سنة بعد 
ا الوطنية كانت للجزائر الرغبة  سياد
امللحة يف حتقيق أكرب قدر من التنمية 

ا عما يف كل اجملاالت، وذلك تعويضا هل
تعرضت له من ختلف اقتصادي 

وهلذا الغرض طبقت . واجتماعي وثقايف
الدولة اجلزائرية سياسة شاملة يف جماالت 
احلياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
والرتبوية مكنتها من بلوغ القفزة النوعية 

   .يف التنمية احمللية
  

فما هي االجنازات احملققة منذ 
  تنمية احمللية؟االستقالل يف إطار ال

   

  المجال االقتصادي في -2 
  

يف مرحلة ما بعد االستقالل ركزت 
السلطات اجلزائرية اهتمامها على التنمية 
دف باألساس إىل تنمية  احمللية اليت 
اجملتمع احمللي لبلوغ أوال وقبل كل شيء 
التقدم االقتصادي والرفاهة االجتماعية 

ادية اليت تتمثل يف زيادة الثروة االقتص
إلعادة توزيعها بني أفراد اجملتمع قصد 
حماربة الفقر والتخلف على املدى 

  .القصري الذي قد يضر باجملتمع
  

وبعد هذه املرحلة وبالسعي املتواصل 
والعزم املستمر واإلرادة الصلبة سطرت 
الدولة اجلزائرية خمططات وبرامج تنموية 
تعمل على اسرتجاع الثروات الوطنية 

دف إىل حتويل املادة وإقامة صناعا ت 
األولية املتوفرة يف اجلزائر كاحلديد 
والنحاس وبالتايل تسمح بإنشاء مناصب 
شغل للتخفيف من أزمة البطالة املوروثة 

  .من االستعمار
   

كما استطاعت الدولة اجلزائرية من 
خالل املخططات الرباعية واخلماسية أن 
ا االقتصادية املتنوعة إىل  تصل بإجنازا

ناء قاعدة اقتصادية متينة تؤهلها ب
ملواجهة متطلبات وحتديات مرحلة العوملة 

  .والتطور التكنولوجي
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  في المجال االجتماعي - 3
  

سنة من اسرتجاع السيادة  50بعد 
الوطنية توجد مجيع املؤشرات االجتماعية 
تقريبا يف مستوى إجيايب، وذلك راجع 
لإلصالحات اليت باشرت اجلزائر يف 

ها يف خمتلف القطاعات وإىل تطبيق
اجملهودات املعتربة املبذولة يف صاحل 
الشعب اجلزائري لتحقيق التنمية 
االجتماعية املستدامة ورفع مستوى 
احلياة االجتماعية من حيث السكن 
والصحة والرتبية واملوارد املائية والنقل 

نذكر على . واألشغال العمومية والفالحة
  : تيةسبيل املثال القطاعات اآل

  
أثناء االستعمار كان اجلزائريون : السكن

يعيشون يف ظروف سكنية بائسة يف 
املدن واألرياف، حيث كانوا يقطنون يف 
أحياء قدمية غالبا ما تكون املياه 

  .والكهرباء منعدمة
  

وبعـــد االســـتقالل بـــدأت الدولـــة اجلزائريـــة 
تســــــــــــــطر بــــــــــــــرامج خاصــــــــــــــة بالســــــــــــــكن 
االجتمــــــــــاعي لرتقيــــــــــة القطــــــــــاع والتهيئــــــــــة 

ويف العشــرية األخــرية اعتمــدت . العمرانيــة
الدولــة علــى تنويــع وتطــوير صــيغ عــروض 
ـــة  الســـكن كـــالبيع عـــن طريـــق اإلجيـــار ممول
مـــن اخلزينـــة العموميـــة، أو ســـكنات ممولـــة 
من طرف صندوق االحتياط والتوفري، أو 

لتســـــامهي، إضـــــافة  االســـــكن االجتمـــــاعي 
إىل السكن االجتماعي املخصص لألسر 

عيف والــــــــذي متولــــــــه ذات الــــــــدخل الضــــــــ
  .الدولة كليا من ميزانيتها

  
كما عملت الدولة اجلزائرية على ترقية 
الريف وذلك بتقدمي إعانات مالية للبناء 
والتشييد قصد النهوض االقتصادي 
واالجتماعي بالريف وبالتايل التخفيف 

  .من النزوح الريفي
  

ورثت اجلزائر عن االستعمار : الصحة
، وانتشار وضعية صحية متدهورة جدا

العديد من األوبئة املرتبطة بالظروف 
. املعيشية السيئة وغياب التغطية الصحية

وهلذا ركزت الدولة اجلزائرية على سياسة 
دف إىل القضاء على  وطنية للصحة 
األمراض املنتشرة آنذاك ومكافحة 
وفيات األطفال وتعميم العالج الوقائي  
ة كالتلقيح، نظافة احمليط ومحاية األموم

  .والطفولة
  

ومـــع مــــرور مخســــني ســــنة علــــى اســــتقالل 
اجلزائــر شــهد قطــاع الصــحة  قفــزة متميــزة 
مــن حيــث الكــم والنــوع بفضــل االهتمــام 
ـــة هلـــذا القطـــاع، حيـــث  الـــذي أولتـــه الدول
عرفت املؤشرات الصحية حتسـنا ملحوظـا 
ـا  وذلك راجع لإلصالحات اليت قامت 
ـــدف إىل ختطـــيط وتنظـــيم  الدولـــة والـــيت 

ج يف املستشــفيات واملراكــز الصــحية العــال
وتـــــأمني اخلـــــدمات وعصـــــرنه النشـــــاطات 

كمـــــــا  ارتكـــــــزت الســـــــلطات . العالجيـــــــة
اجلزائرية أساسا على تطبيق الطـب اجملـاين 
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وإصــالح التكــوين  1974يف جــانفي عــام 
الطــــــــــــــيب وحتســــــــــــــني نوعيــــــــــــــة التــــــــــــــدريس 

تواصـل اجلزائـر بـذل جهـود أكـرب .والتأطري
ة ذات يف قطاع الصحة قصد تـوفري خدمـ

نوعيــــــة جتعــــــل اجملتمــــــع اجلزائــــــري يواكــــــب 
  .اجملتمعات املتقدمة

  
عند استقالل اجلزائر : التربية والثقافة

كانت نسبة األمية تفوق  1962سنة 
وفئة املتمدرسني تكاد تكون  58%

منعدمة  مقارنة مع حاجيات اجملتمع 
  .وتطلعاته

  
قامت  1976إىل  1962يف الفرتة من 

خال حتويالت تدرجيية الدولة اجلزائرية بإد
متثلت يف تأسيس نظام تربوي يساير 
متطلبات التنمية وتعميم التعليم عن 
طريق اجناز منشآت تعليمية وتوسيعها 

كما عملت الدولة . للمناطق النائية
على جزأرة إطارات التعليم، وتكييف 
املضامني التعليمية املوروثة عن النظام 
الفرنسي وجعلها منسجمة مع 

والتعريب التدرجيي  ،ت احمليطانشغاال
  .للتعليم

   
، متيزت 2002إىل  1976أما الفرتة من 

 16املؤرخ يف  35- 76بصدور األمر 
واملتضمن تنظيم الرتبية  1976أفريل 

اإللزامي  الطابع والتكوين مكرسا 
للتعليم وجمانيته، كما متيزت أيضا 
بإدخال إصالحات عميقة على نظام 

ي يصبح فيه التعليم يف االجتاه الذ
متماشيا مع التحوالت اجلذرية يف 

  .اجملاالت االقتصادية واالجتماعية
   

وبفضل اجلهود املبذولة  2003ومنذ 
  باستمرار من طرف الدولة حقق قطاع 

الرتبية نتائج معتربة على املستوى 
تنصيب التنظيمي والكمي، تتمثل يف 

تسعى إىل منظومة تربوية عصرية وفعالة 
البيداغوجي  واملردود حتسني النوعية

وتكوين مواطن الغد، مواطن مشبع 
 .بالقيم احلضارية األصيلة

  
  في المجال السياسي - 4
  

خلف االستعمار الفرنسي أوضاع 
سية متدهورة متيزت بعدم التحكم يف سيا

نتيجة . وتسيري مؤسسات الدولة تنظيم
 1963هذا نظم استفتاء شعيب سنة عن 

زائر للمصادقة على أول دستور للج
فمن خالله حددت اجلزائر النظام . احلرة

اجلمهوري، متبعة خط االشرتاكية 
  .وحمافظة على املبادئ العربية اإلسالمية

  
احلني تلتها دساتري وطنية  ومن ذلك

بناء اجملتمع  تسعى كلها إىل إعادةأخرى 
اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا لتحقيق 
التقدم واالزدهار وحتسني مستوى معيشة 

  .واطن اجلزائريامل
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ورغم اجلهود املبذولة يف هذا السياق  
كانت هناك بعض النقائص أثرت 
بطريقة سلبية على اجملتمع، ونتج عن 
هذا دخول اجلزائر يف دوامة من العنف 

منشآت والفوضى، وختريب وتدمري لل
. العمومية من تنفيذ اجلماعات اإلرهابية

الوضع املؤسف تقريبا عشر  دام هذا
   السلطة  على   اول خاللهسنوات تد

عدد من الرؤساء، عملوا كلهم على 
مخاد نار الفتنة وذلك بإدخال بعض إ

اإلصالحات االقتصادية قصد حتسني 
الظروف املعيشية للمواطنني وبالتايل 

  .ضمان السلم واألمن واالستقرار
   

ينتخب عبد العزيز  1999ويف سنة 
بوتفليقة رئيسا رابعا خالل هذه الفرتة 

ملؤملة، وضع الشعب اجلزائري كل اآلمال ا
  .فيه ليجد خمرجا سلميا هلذه األزمة

  
عبد  باشر الرئيس :2012إلى  2000من 

العزيز بوتفليقة مهامه باإلعالن عن 
جمموعة من التدابري لتهدئة الوضع منها 

جنح  .قانون الوئام املدين واملصاحلة الوطنية
حقق  الرئيس فعال يف هذا التحدي و

  .تقرار االجتماعياالس
  
  
  
  
  

توجه اهتمام اجلزائر بعد ذلك إىل 
االهتمام بتطور الوضع االقتصادي 

حيث اعتمد يف برنامج االجتماعي و 
واسع لتعزيز دعائم الدولة اجلزائرية من 
خالل إصالح كل من هياكل الدولة 

مة القضائية واملنظومة ومهامها واملنظو 
 اختذ مجلة من اإلجراءاتالرتبوية،كما 

االقتصادية مشلت على وجه اخلصوص 
إصالح املنظومة املصرفية بقصد حتسني 

مما مكن اجلزائر  أداء االقتصاد اجلزائري
من دخول اقتصاد السوق واستعادة النمو 

وأصبحت . االقتصادي ورفع نسبة النمو
اجلزائر شريكا مرموقا مع دول العام، بعد 

دبلوماسية أن كانت تعاين من العزلة ال
لصعيد الدويل ودول اجلوار خالل اعلى 

  .  العشرية السوداء
  

ينبغي على الدولة اجلزائرية  :الخاتمة
 مواصلة مسار اإلصالحات يف خمتلف
القطاعات من أجل حتسني التنمية 
املستدامة يف إطار حركية حقيقية مع 
ترقية آليات املتابعة والتقييم يف كل 

  .املستويات
  

  2012 أوت 29 اجلزائر يف
  ني العاماألم

  خالديوبكر ب
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
التربية الوطنية وزارة  

  للبيداغوجيا العامة املفتشية
                                                                        05/2012/ب.ع.م./873 :الرقم 
  
  للبيداغوجيا العام ملفتشا

   اىل
  : ة مديري الرتبية لوالياتالساد
  -  بشار -بسكرة - األغواط -أدرار

 – ورقلة –املسيلة  – اجللفة – متنراست
 – الوادي – تندوف – إليزى – البيض
 .غرداية - النعامة

  
ــــــــــل دور اللجــــــــــ : الموضــــــــــوع ـان تفعي

   البيداغوجيـة الوالئيـة
  

  /ب.ع.م/351املراسلة رقم  : المرجع
  .16/01/2012املؤرخة ىف  2012

  
بناء على املراسلة املنوه إليها ىف املرجع 

والىت تضمنت تنصيب جلان   أعاله،
والئية خاصة باملتابعة  يةـبيداغوج

 يفالبيداغوجية للمؤسسات الرتبوية 
-ابتدائي(احل الثالثة من التعليم املر 

  خالل السنة الدراسية ) ثانوي- متوسط
  
  
  
  
  

 البيداغوجى رونظرا للدو  ،2011/2012
ذه اللجاناملن ب أن أطل يشرفين ،وط 

منكم العمل على مواصلة تنصيب هذه 
  ،2012/2013اللجان للسنة الدراسية 

ىف  ب أن تتشكل كل جلنة وـــللتذكري جي
   :كل طور من

            
  الرتبية الوطنية منسق الطور  مفتش -

  ،بصفته رئيس اللجنة
مديرين من كل طور خيتارون من بني  -

  سات،أحسن املؤس
رئيس "رية الرتبية بدرجة ممثل عن مدي -

  ."مصلحة 
  

كما أطلب منكم موافاتنا بقائمة 
كد لكم السهر على ؤ وأ ،اللجان املنصبة

العناية  وإبالئهاللجان  تفعيل عمل هذا
الضرورية حىت تستطيع أداء عملها ىف 
ظروف حسنة وموافاة املفتشية العامة 

  . للبيداغوجيا بتقاريرها النصف شهرية
  

  2012 كتوبرأ 15 اجلزائر يف
  عن وزير الرتبية الوطنية بتفويض منه

  مفتش عام للبيداغوجيا
  مسري بوبكر
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  رئيس الديوان   
  / د.ر/و.ت.و/622: رقمال

                                                                                                             
  إىل

  السيدات والسادة مديري الرتبية بالواليات
  

تقــــــــــــــديم درس حــــــــــــــول :  الموضـــــــــــــوع
  االنتخابات

  
ليمـــــــة الســـــــيد وزيـــــــر الرتبيـــــــة تع : المرجـــــــع
ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــم الوطني / و.خ.أ/و.ت.و/286 رق

  .2012نوفمرب  4الصادرة بتاريخ 
  

  .بطاقات منوذجية : المرفقات
  
حدثا  2012نوفمرب   29شهد اجلزائر يومت

سياسيا هاما يتمثل يف االستحقاق الوطين 
لالنتخابات اخلاصة بتجديد اجملالس 
. الشعبية البلدية واجملالس الشعبية الوالئية

تصادف هذه العملية فعاليات االحتفال 
  .لالستقالل 50بالذكرى 

  
يف هذا اإلطار يشرفين أن أوافيكم  
وأخرى للتعليم االبتدائي  طاقات منوذجيةبب

للتعليم املتوسط والتعليم الثانوي، تتضمن 
  رصيدا تشتق منه دروسا حتسيسية حول 

دف إىل مساعدة املعلمني  االنتخابات، 
ا عند إعداد  واألساتذة لالستئناس 

تستثمر . دروسهم حول نفس املوضوع
مناقشة "األسئلة الواردة يف إطار فقرة 

روس وذلك باالستناد لتنشيط د "واستثمار
إىل حمتويات الرتبية املدنية حول 

  .االنتخابات
  

تقدم هذه الدروس لكل التالميذ يف 
املراحل التعليمية الثالث طوال الفرتة 
ا  املخصصة للحملة االنتخابية، ويتكفل 

بتدائي معلمو التعليم يف مرحلة التعليم اال
ويف مرحلة التعليم املتوسط االبتدائي 
لتعليم الثانوي أساتذة مادة التاريخ ومرحلة ا
تكّيف هذه الدروس حسب كل .واجلغرافيا

مستوى تعليمي وحسب األنشطة اليت 
  .يقدمها كل معلم وأستاذ

  
أحل على التوزيع الشامل هلذا املنشور    

والبطاقات النموذجية على كل املؤسسات 
التعليمية يف املراحل التعليمية الثالث، 

والتوجيهات الرتبوية إىل  وإعطاء التعليمات 
كل مديري املؤسسات التعليمية لتقدمي 

لسهر هذه الدروس التحسيسية اهلامة، وا
  .منها املنتظرة على حتقيق األهداف الرتبوية

  
  2012 نوفمرب 6 اجلزائر يف

  رئيس الديوان
أحسن الغا
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  مرحلة التعليم االبتدائي
  الواجب االنتخابي

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  
  
  
  

  سير الدرس
  
  وضعية االنطالق - أ

املشاركة فيها من و تعترب االنتخابات 
إحدى احلقوق األساسية والسياسية 

دستوريًا جلميع املواطنني يف  املكفولة
وقد نص الدستور . الدول الدميقراطية
الشعب حّر في "   :10اجلزائري يف املادة 
ويعترب يف نفس الوقت  ".اختيار ممثليه
   . اومدني ياحضار  وسلوكا ،واجبا وطنيا

  
  بناء التعلم -ب  
  
كيف يمكن لكل مواطن المشاركة   - 1

  في الحياة السياسية؟ 

ميكن لكل مواطن التعبري عن أفكاره،   
واملطالبة مبستقبل أفضل وإبداء الرأي 

وفقا  باملشاركة يف عملية التصويت
وتعترب املشاركة يف االنتخاب  .لتطلعاته

لقرار األداة األفضل واألهم يف صناعة ا
الشخص أو  الربنامجاختيار ب السياسي
  .، وفق النظام الدميقراطياألنسب

  
لماذا يعتبر االنتخاب من واجبات  - 2

  المواطن؟
قيام كافة املواطنني مبمارسة حقهم  إن -

 يؤسس  ذلك،االنتخايب ممن حيق هلم 
من أجل   للحياة الدميقراطية الصحيحة 

  .املسامهة يف بناء الوطن

  :التعلمية األهداف  التعليمية

  :أن يكون املتعلم قادرا على   

 .دراك أمهية االنتخاب كحق وواجب وطين -
 .معرفة عملية االنتخابات -
  املسامهة يف تطويره ترسيخ حب الوطن و  -

  :الوسائل التعليمية

 .خريطة اجلزائر اإلدارية -
 .العلم الوطين -
 بطاقة الناخب -

 إثبات اهلوية الشخصية  -

 :المفاهيم المستهدفة

-محلــة انتخابيــة -قــرتاعحــق اال-الرتشــح -قــانون االنتخــاب -الناخــب -التصــويت -االنتخــاب
 .االعتزاز باالنتماء إىل اجلزائر
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فهو ، حق االنتخاب واجبممارسة  إن -
ووعي، باختيار بكل دراية  يسمح،

 احلاملو  املرتشح القادر على متثيلنا،
وهو يسمح . يف برنامج عملي طموحاتنال

األكثر كفاءة خلدمة شح املرت باختيار 
  .الوطن واملواطنني

  
 من هو الناخب ؟ -3
يعد ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من   

كثر يوم العمر مثاين عشرة سنة وأ
االقرتاع،وكان متمتعا حبقوقه املدنية 
والسياسية، وكان مسجال بالقائمة 

  .االنتخابية
  
التسجيل يف القوائم االنتخابية لكل  *

سلوك مدين وممارسة  مواطن ومواطنة
 . للمواطنة

  
ـــــــــــه 4- ـــــــــــؤدي المـــــــــــواطن واجب ـــــــــــف ي كي

  االنتخابي؟
االنتخابات عملية دميقراطية للتعبري عن 

  ملرتشح األقدر على حتمل الرأي واختيارا
  .مسؤولية تسيري شؤون البالد

ولكي يستطيع املواطن املشاركة يف عملية 
التصويت، جيب عليه التسجيل يف القائمة 
االنتخابية لبلدية اإلقامة، ألن هذا 
التسجيل يسمح له باحلصول على بطاقة 

  . الناخب لتقدميها يوم االقرتاع
  
  ؟كيف يتم االقتراع  -5

قرتاع يوما واحدا يبدأ من الساعة يدوم اال
وينتهي على الساعة  الثامنة صباحا
غري أنه ميكن تقدمي افتتاح . السابعة مساء
ساعة على األكثر يف  72االقرتاع بـ 

البلديات اليت يتعذر فيها إجراء عملية 
اليوم نفسه ألسباب مادية  االقرتاع يف

تتصل ببعد مكاتب التصويت وتشتت 
استثنائي يف بلدية  ببالسكان أو ألي س

  .ما
.                             تصويت يكون شخصي وسريوال
  
  فرز األصوات - 6

جيري فرز األصوات علنا وحبضور الناخبني 
واملرتشحني أوممثليهم يف مكتب التصويت 

  . اختتام االقرتاع مباشرة بعد
  

  الخالصة
  ة في صنع القرار، ورسم معالم السياسة إن المشاركة في االنتخاب، تعني المشارك 

  .المستقبلية للبالد، وتعتبر شكال من أشكال ممارسة الديمقراطية
  البرامج الواجب، أي اختيار النتخاب، يتعدى إطار الحق إلى دور ل ممارسة المواطن

الوطن  مصالحخدمة ل الكفاءة والتمثيل الحقيقي مفيهالذين يرى  المترشحينو 
  .والمواطنين

  .آن واحد االنتخابات تعد حقا وواجباً فيفي فان المشاركة  ،ن هناوم
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   المناقشة واالستثمار  -ج
. جلزائر مقبلة على موعد انتخايب هام ا- 

  فيم يتمثل؟ ومىت جيرى؟
 عالم يعرب االنتخاب؟ - 
اشرح . يعترب االنتخاب حق وواجب - 

 .معىن ذلك

أطلب بطاقة الناخب من أحد  - 
موقع مكتب التصويت  أقاربك، وحدد

  .لسكناكم  التابع
ناقش مع زمالئك عملية التصويت  - 

من أوهلا إىل آخرها انطالقا من الرتشح 
  .عملية فرز األصوات وإعالن النتائج إىل
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 مرحلة التعليم المتوسط و التعليم الثانوي
           "الواجب االنتخابي"

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  

  
  
  
  
 
 
 
 

  تقديم الدرس
  
  :وضعية االنطالق –آ 
  

تعترب االنتخابات واملشاركة فيها من 
إحدى احلقوق األساسية والسياسية 

دستوريًا جلميع املواطنني يف  املكفولة
الدول الدميقراطية، وإبرازًا ألمهيتها فقد 

على هذا القوانني واملواثيق الدولية  نصت
الحق ومنها اإلعالن العالمي لحقوق 

والتي نصت  21المادة  اإلنسان في
لكل شخص حق املشاركة : "على أن 

العامة لبلده إما مباشرة  يف إدارة الشؤون
وإما بواسطة ممثلني خيتارون بنزاهة 

  ".وحرية
  

  :الوسائل التعليمة

 .اإلدارية خريطة اجلزائر -
  قانون االنتخابات -
جيل بطاقة الناخب أوشهادة التس -

 يف القائمة االنتخابية
  ...وثيقة تثبث اهلوية الشخصية -
 

 :المفاهيم المستهدفة

-حـق االقـرتاع -اهليئـة الناخبـة  -الرتشـح -قـانون االنتخـاب -الناخـب - التصـويت -االنتخـاب
 .االنتخاب كواجب وطين وممارسة للمواطنة-ابيةمحلة انتخ

 .يف صناعة القرار عن طريق ممارسة الواجب االنتخايب ةاملشارك -االعتزاز باالنتماء إىل اجلزائر
 .املواطنة -الدميقراطية

      :األهداف  التعليمية التعلمية 

 :يكون املتعلم قادرا على أن 

وممارسة  إدراك أمهية االنتخاب كحق وواجب وطين -
 للمواطنة

 .معرفة  سري عملية التصويت -
ترسيخ حب الوطن واملسامهة يف تطويره  -

  .وازدهاره واالنتماء إليه 
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: 10وقد نص الدستور اجلزائري يف املادة 
 ".الشعب حّر في اختيار ممثليه"

ويعترب يف نفس الوقت واجبا وطنيا، 
ثل هذا ففيم يتم. وسلوكا حضاريا ومدنيا

  نؤديه؟ الواجب؟ وكيف 
  
  :بناء التعلم -ب
  
  النتخاب؟الماذا  -1

يعد االنتخاب إحدى أهم جتارب 
باعتباره املقياس  الشعوب املتحضرة

احلقيقي الذي يكشف عن مضامني 
أوساط  الوعي واإلدراك السليم يف

اجملتمع، وإذا ما حتققت هذه التجربة 
ة ومتفرع بنجاح، فان مثارها تأيت متأصلة

األطراف يف خمتلف اجلوانب احلياتية 
إن احلدث االنتخايب يعد عمًال .اهلامة

تفاعليًا هامًا يرجتى من خالله استشارة 
   .اهليئة الناخبة

  
فاالنتخابات هي الوسيلة العملية اليت  

يف من خالهلا املواطنون حقهم  ميارس
  .   التعبري عن رأيهم

  
ن إن االنتخاب هو اختيار املمثلني الذي

يتم تفويضهم وإعطاؤهم الصالحية 
الختاذ القرارات ورسم  والشرعية

  .السياسات العامة واحلرص على تنفيذها
  
  لماذا االنتخاب حق ؟ - 2
تبىن احلياة الدميقراطية الصحيحة من  

أجل املسامهة يف بناء الوطن بقيام كافة 
. املواطنني مبمارسة حقهم االنتخايب
كال ويعترب االنتخاب من أمسى أش

  .  الدميقراطية، وميارس بكل حرية
  

  :تتمثل حقوق الناخب  فيما يلي
 أن يعرب عن اختياره بكل حرية؛-
أن خيتار من يريده من بني املرتشحني -

الذي خيدم املصلحة العامة، والذي يكون 
م اجلميع   . أكثر التزاما بالقضايا اليت 

  
  لماذا االنتخاب واجب وطني؟ - 3

يتحمل مسؤوليته  على كل مواطن أن 
كاملة، يف حتديد مصري الوطن، من 
خالل االنتخاب وذلك بالقيام باختيار 

  .املكلفني بإدارة الدولة وقيادة اجملتمع
  

  :االنتخاب واجب وطني* 
فهو يسمح، بكل دراية ووعي،  -

باختيار املرتشح القادر على متثيلنا، 
   .  واحلامل لطموحاتنا يف برنامج عملي

اختيار املرتشح األكثر  وهو يسمح ب- 
 .كفاءة خلدمة الوطن واملواطنني

 
  

االنتخاب ممارسة للديمقراطية - 
  االنتخاب سلوك مدني وتعبير عن - 

 المواطنة    
 االنتخاب يعبر عن الحرية والمسؤولية-
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  ؟من هو الناخب - 4
  

  :يعّد ناخبا
 18جزائرية بلغ من العمر جزائري و  كل-

 ، وكان القرتاعيوم ا وأكثر سنة كاملة
 وكان ة،متمتعا حبقوقه املدنية والسياسي

قائمة الناخبني بالبلدية اليت  مسجال يف
ا   .يقيم 

التسجيل يف القوائم االنتخابية لكل  -
سلوك مدين وممارسة  مواطن ومواطنة

  .للمواطنة
  ملاذا التسجيل يف القائمة االنتخابية؟ -
للحصول على بطاقة الناخب ومتكني  •

  .من أداء واجبه االنتخايب املواطن
ماذا جيب تقدميه للتسجيل ألول مرة  -

  يف القائمة االنتخابية؟
بطاقة التعريف الوطنية أو جواز  •

  السفر؛
  :إحدى الوثائق التالية إلثبات اإلقامة •

o  عقد امللكية 
o  أو عقد اإلجيار  
o  أو وصل الكراء 
o  أو شهادة اإليواء 
o  أو وصل الكهرباء والغاز  

o  ة املياهأو وصل مصلح 
إذا كان املواطن مسجال يف القائمة  -

االنتخابية، جيب عليه أن يتقدم إىل 
  :يف بلديته من أجل تمصلحة االنتخابا

التأكد من الكتابة الصحيحة  •
االسم، اللقب، (للمعلومات اليت ختصه 

تاريخ ومكان امليالد، النسب، العنوان، 
  ؛...)اخل
طلب احلصول على بطاقة الناخب  •

من صحة  -يف عني املكان - والتأكد 
  املعلومات املذكورة فيها؛

طلب احلصول على نسخة طبق  •
األصل من بطاقة الناخب يف حالة 

  .ضياعها
املواطن مكان إقامته، يطلب  إذا غري -

 شطب امسه من بلدية إقامته القدمية
  .لتسجيله يف بلدية إقامته اجلديدة

بالنسبة للمواطن املقيم خارج الوطن،  -
ممارسة حقه يف ولتمكينه من 

التصويت،يطلب تسجيله يف القائمة 
االنتخابية لسفارة اجلزائر أو القنصلية 

ا   .                   اليت  مت ترقيمه 
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  المناقشة واالستثمار -ج     

  
هل االنتخاب مظهر من مظاهر  -

 الدميقراطية؟ كيف؟
 ماذا تعين املواطنة بالنسبة إليكم؟ -
موعد انتخايب اجلزائر مقبلة على  -

  فيم يتمثل؟ ومىت جيرى؟. هام

 على ماذا تعرب العملية االنتخابية؟ -
. يعترب االنتخاب حقا وواجبا -

 .اشرح معىن ذلك
كيف تساهم يف حتمل املسؤولية  -

 يف صنع القرار؟
ما هي معايري االختيار اليت  -

 تعتمدها يف التصويت؟  
 

 
  
  
  
  
  

   

  الخالصة
ورسم , إن المشاركة في االنتخابات، تعني المشاركة في صنع القرار

شكال ممارسة معالم السياسة المستقبلية للبالد، وتعتبر شكال من أ
الديمقراطية الحقيقية، وهي سلوك مدني وحضاري وتعبير عن المواطنة 

  .الحّقة
احد أهم  ، يمثلفي ظل تنافس حرالمتر شح األكثر كفاءة،  انتخاب إن

تعدى تالنتخاب، ل ممارسة المواطن .الحقوق التي تعكس إرادة الناخب
 تتسمالتي  ةصيوالشخ انتخاب البرنامج أي إطار الحق إلى دور الواجب،

  .األنجع لتحقيق مصالح الوطن وطموحاتهالكفاءة والتمثيل ب
  .آن واحد حقا وواجباً في االنتخابات تعدّ إذا،  فالمشاركة في  



  23        
 

 

 لّشعبّيةاجلزائريّة الّدميقراطّية ا اجلمهوريّة
  وزارة الّتربّية الوطنّية

 املفتشية العامة للبيداغوجيا                                 
       2012/ب.ع.م/ 1881 :الرقم

  
  املفتش العام للبيداغوجيا

  إىل
    والسادة مديري الرتبية للوالياتالسيدات 

  ) لإلعالم والتوزيع(                        
املفتشني لكافة السيدات والسادة  

  ) للتنفيذ واملتابعة(        األطوار التعليمية
ي املؤسسات السيدات والسادة مدير  

  التعليمية لكافة األطوار التعليمية 
  )  للتطبيق(                                 

  السيدات والسادة املعلمني واألساتذة  
  )للتطبيق(         التعليميةلكافة األطوار 

  
العقاب التصدي لظاهرة : موضوع ال

  البدني والعنف اللفظي تجاه التالميذ 
  

  :المرجـع
من القانون التوجيهي للرتبية  21املادة -

 جانفي 23 يفاملؤرخ  04-08الوطنية رقم 
2008 .  

ماي  20املؤرخ يف  23املنشور رقم  -
  .املتعلق بضرب التالميذ 1984

 ربنوفم 10املؤرخ يف  50املنشور رقم  -  
    .اجلسدي املتعلق مبنع العقاب  1987

جوان  1املؤرخ يف  2/171رقم القرار -
  مبنع العقاب البدين والعنف املتعلق 1992

  .التالميذ يف املؤسسات التعليمية  جتاه  

 15املؤرخ يف  26/94املنشور رقم -
  املتعلق مبنع العقاب البدين 1994جانفي 

رس ما 10املؤرخة يف  96التعليمة رقم -
  املتعلقة مبحاربة العنف يف الوسط  2009

  .  املدرسي 
  

ال تزال املفتشية العامة للبيداغوجيا تتلقى 
شكاوى بعض أولياء التالميذ ال سيما يف 

بنائهم مرحلة التعليم االبتدائي من تعرض أ
أو مها للعقاب البدين أو العنف اللفظي 

أدى كما عرب عدد من اآلباء  وهو ما،معا
ة أبنائهم للمدرسة ورفض إىل كراهي
ومن أجل ذلك وجب لفت .إليها الذهاب

 أن هذا األسلوب يف الرتبيةاالنتباه إىل 
خمالف متاما لكل النصوص املنظمة للحياة 

سالة النبيلة للمدرسة وللر  ،املدرسية
 اجلزائرية القائمة على مهمة أساسية،
تتجلى خاصة يف تربية التالميذ على القيم 

ههم إىل التحلي وتوجي ،الفاضلة
بالسلوكات القومية  والتواصل مع اآلخرين 

ومعرفة  ،يف جو من االحرتام والتفاهم
 ، ماهلم من حقوق وما عليهم من واجبات

 .هذا من جهة
  

اليت ل الدراسات فإن ك، ومن جهة أخرى
لى أن تناولت احلياة املدرسية، تؤكد ع

أساس التحفيز العملية الرتبوية تقوم على 
االحرتام املتبادل بني خمتلف قة و والث

ية،كما أن األطراف داخل املؤسسة الرتبو 
والعنف اللفظي  استعمال العقاب البدين

 يتناىفمن أي كان جتاه التالميذ أسلوب 



  24        
 

 

البدين قد حيدث ،ألن العقاب مع الرتبية
أضرارا جسدية وعاهات قد متتد مدى 
 احلياة، وانعكاسات سلبية على التحصيل

الكراهية  يولد لدى التلميذالدراسي، كما 
والتعبري عن  ،والتحفز الدائم لالنتقام

كتخريب ،سخطه وغضبه بأشكال خمتلفة
 ،ممتلكات املؤسسة والشجار مع زمالئه
 ،بل والتجرؤ على العاملني يف املؤسسة

واالعتداء يف بعض األحيان على 
  .أساتذته

  
إن ما حيدث من مظاهر للعقاب البدين 

بعض املؤسسات والعنف اللفظي يف 
يسيء إىل رسالة املريب ومهام  ،الرتبوية

املدرسة اجلزائرية باعتبارها مؤسسة 
وفضاء للحوار والتشاور  ،اجتماعية

ومن أجل  ،والتسامح والتواصل اإلجيايب
من جتند اجلميع ملواجهة  ذلك فال بد

يف إطار إسرتاتيجية العنف جتاه أبنائنا 
  :ميكن إبراز مالحمها فيما يلي

    
  على مستوى إدارة المؤسسة التربوية

قيام كل مؤسسة تربوية حتت إشراف -
 مديرها بعقد جلسات مع كافة العاملني
ا لتحديد أدوارهم، وتزويدهم بالنصوص 
القانونية املتعلقة بظاهريت العقاب البدين 

م ،العنف اللفظيو   وحتسيسهم مبسؤوليا
  .والتبعات املرتتبة عن خمالفتها

  
علمني إىل استغالل الدروس توجيه امل-

  املقررة يف الربامج، السيما برامج الرتبية

اإلسالمية واخللقية واملدنية لغرس قيم 
  .التسامح ونبذ العنف يف نفوس التالميذ

تفعيل دور جمالس التعليم، وجمالس -
  وجمالس الرتبية والتسيري والتوجيه ،القسم

وجمالس التأديب للقيام بدورها يف جمال ،
  صدي لظاهريت العقاب البدين والعنف الت

ووضع اآلليات  ،البدين جتاه التالميذ
الكفيلة بالوقاية منها، ومعاجلة ما يظهر 

  .منها
إنشاء فضاءات لألنشطة املختلفة  -

كالنوادي العلمية واألدبية واجملالت 
واإلذاعة املدرسية وغريها  مبا يسمح 

م وتوجيه  ،للتالميذ التعبري عن ذوا
وبناء عالقات  ،م حنو العمل املثمرطاقا

يسودها التعاون والتشاور واحرتام 
  .اآلخرين

تفعيل دور مستشار التوجيه املدرسي  -
  للقيام بدوره يف التكفل النفسي بالتالميذ 

  ،يالحظ عليهم القلق واالضطرابالذين 
، ومد جسور عن طريق االستماع إليهم

بينه وبني خمتلف العاملني يف التعاون 
ملؤسسة وأولياء التالميذ قصد متكني ا

م هؤالء التالميذ  من جتاوز مشكال
  .النفسية

إعطاء املؤسسة القدر الكايف من -
االهتمام مبا يضفي عليها مسحة مجالية 

وميكن يف  ،على االطمئنان والراحة تبعث
 هذا اإلطار عقد لقاءات مع التالميذ أو 
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، وتنظيم عمليات مبشاركتهم ممثليهم
، كوضع لوحات تزيينية أو ة املؤسسةلفائد

أو  ،القيام بغرس بعض النباتات أوتقليمها
  خرى ذات صلةتنظيم نشاطات أ
  .على املؤسسة بإضفاء عناصر مجالية

 
  على مستوى التفتيش

  
إدراج موضوع العقاب البدين والعنف   -

 اللفظي جتاه التالميذ يف اللقاءات مع
املعلمني،يتناول تشخيص الوضعية يف 

 ملقاطعة، وتبادل الرأي حول أجنعا
األساليب الرتبوية ملواجهة السلوكات 

  .بعض املتعلمني ىالشاذة اليت تظهر لد
التطـــــــــرق لظـــــــــاهريت العقـــــــــاب البــــــــــدين  -

والعنــــف اللفظــــي مبناســــبة زيــــارة األســــاتذة 
عنــــــــــــــد االقتضــــــــــــــاء بتقــــــــــــــدمي  والتــــــــــــــدخل

  .التوجيهات الكفيلة مبواجهتهما
،   ةإعداد مذكرات مبشاركة األساتذ -

تتضمن دروسا منوذجية لبعض 
اسي الواردة يف املقرر الدر  املوضوعات

وتوزيعها ذات الصلة بالتسامح واحلوار 
ا يف قصد االست على األساتذة  ئناس 

  .تناول تلك املوضوعات

إشعار املفتشية العامة للبيداغوجيا عن  -
طريق تقرير بكل حالة من احلاالت 

لعنف اللفظي أو ااملتعلقة بالعقاب البدين 
اليت تسجل على مستوى جتاه التالميذ 

  .مقاطعاتكم التفتيشية
  

العقاب البدين أو العنف  إن أسلوب
تفسريه إال كظاهرة اللفظي ال ميكن 

وخيمة على ، تنجر عنها عواقب سلبية
، بل إن هذا التحصيل الدراسي للتالميذ

هو أحد املسببات القوية يف األسلوب 
 بد أجل ذلك فالالتسرب املدرسي، ومن 

من العمل على كافة اجلماعة الرتبوية 
الدائم على حماربته والتصدي له ووأده يف 

وإين على ثقة من أنكم لن تذخروا ،مهده
ذه املهمة الداعمة لبناء  جهدا يف القيام 

ية ومرتق ،سليمةقائمة على أسس مدرسة 
  .إىل أعلى درجات التطور والرقي

      
  2012 نوفمرب 11 اجلزائر يف

  عن وزير الرتبية الوطنية بتفويض منه
  املفتش العام للبيداغوجيا

     مسري بوبكر
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
  وزارة التربية الوطنية

                مديرية التعليم األساسي
  التكنولوجيمديرية التعليم الثانوي العام و 

                                                         207/0.0.2/2012:  الرقم
  455/0.0.3/2012:  الرقم

  
  السيدات والسادة  إىل

  مديري الرتبية بالواليات
  مفتشي الرتبية الوطنية

مديري املؤسسات التعليمية جلميع 
  األطوار

  
إجراء اختبارات الفصل  : الموضوع

  2012/2013األول للسنة الدراسية 
  

  : المرجع
      املؤرخ يف  16 رقموزاري القرار ال -

الذي حيدد تاريخ  2012 جوان 19
الدخول املدرسي و رزنامة العطل 

  .2012/2013املدرسية للسنة الدراسية 
جانفي  30املؤرخ يف  63القرار رقم  -

  .املتضمن إقرار مناهج تعليمية 2011
  
  
  
  
  
  
  
  

إطــــــــــــــار تنظــــــــــــــيم الســــــــــــــنة الدراســــــــــــــية يف 
ــــــــــــــــــدف  ،2012/2013 االســــــــــــــــــتعمال و
للــــــزمن الدراســــــي علــــــى مســــــتوى  الفــــــالين

املؤسســـات التعليميـــة، يشـــرفين أن أفيـــدكم 
بــــأن اختبــــارات الفصــــل األول مــــن الســــنة 

، جتــري ابتــداء مــن 2012/2013الدراســية 
ــــــوم أحــــــد ، يف كــــــل 2012ديســــــمرب  02 ي
غرافيـــــــــــــة و مجيـــــــــــــع املرحـــــــــــــل اجلاملنـــــــــــــاطق 
و تستثىن مـن ذالـك االختبـارات التعليمية،

حلــــة التعلــــيم الشــــهرية اخلاصــــة بتالميــــذ مر 
  .االبتدائي

  
.                            2012نوفمرب  12اجلزائر يف 

عن وزير الرتبية الوطنية وبتفويض منه                        
  االساسيمدير التعليم 

  ابراهيم عباسي
منه                         عن وزير الرتبية الوطنية وبتفويض

  الثانوي العام والتكنولوجيمدير التعليم 
  عبد القادر ميسوم
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  ةـة الوطنيـوزارة التربي

                               ة العامة للبيداغوجياـفتشيامل
                        05/2012/ب.ع.م/1930:  الرقم

  
   املفتش العام للبيداغوجيا

  إيل
  مديري الرتبية للواليات ـادةالسيدات والس

                       
تنظيم   بخصوص متابعة: الموضـــوع 

خالل  عملية الدعم البيداغوجي
الفصل األول من السنة الدراسية 

2012/2013  
  

  : عالمرجـ
املــــــــــــــــــــــــؤرخ يف  991 رقــــــــــــــــــــــــم املنشــــــــــــــــــــــــور

نظـــــــــام الـــــــــدعم  املتضــــــــمن 22/12/2010
أقســـــــــــام  البيـــــــــــداغوجى املوجـــــــــــه لتالميـــــــــــذ

  .متحاناتاال
  

تنظيم عملية الدعم يف إطار متابعة  
–البيداغوجي ألقسام االمتحانات الرمسية

–الرابعة متوسط–السنة اخلامسة ابتدائي
للموسم الدراسي  –الثالثة ثانوي

2012/2013. 
  
ووفقا –موافاتنا  يشرفين أن أطلب منكم 

باحلصيلة الوالئية  - للجداول املرفقة
لتعداد التالميذ املستفيدين من عملية 

وكذا التأ طري الرتبوي  ،الدعم البيداغوجي
 ،واإلداري ومصادر التمويل هلذه العملية

  .2012ديسمرب  05وهذا قبل 
  

  2012نوفمرب  20 اجلزائر يف
  عن وزير الرتبية الوطنية و بتفويض منه

  فتش عام للبيداغوجيام
  مسري بوبكر
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ـة  اجلزائريـة الدميقراطيـة الشعبيــةـاجلمهـوري  
  ةـة الوطنيـوزارة التربي                             

  
  ..........  .مديرية الرتبية لوالية                      ة العامة للبيداغوجياـفتشيامل

  2013- 2012 :الدراسيةالسنة                                                  
  

  الـدعم البيداغـوجي
  
 التعليـم الثانــوي -1

  
  :....النسبة :..  نظمة لعملية الدعم عدد الثانويات امل.:..الثانويات بالوالية  عدد                 

  
  : سباب أذكر األتنظم الدعم البيداغوجي  ميف حالة وجود ثانويات  :مالحظة 

  
                

                                         

آداب   
  فلسفة

لغات 
تسيري   رياضيات  جتريبية/ع  أجنبية

  واقتصاد
تقين 
  اجملموع  رياضي

عدد تالميذ 
  السنة

  الثالثة  ثانوي
              

عدد التالميذ 
املستفيدين     

  من الدعم
              

    النسبة
              

عدد األفواج 
                املشكلة للدعم
                التاطري الرتبوي
                التأطري اإلداري
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..........مديرية الرتبية لوالية    

  التعليم المتوسط - 2
  

  :...النسبة:..طات املنظمة للدعم عدد املتوس:...عدد املتوسطات بالوالية 
  

  عدد
تالميذ السنة 

الرابعة        
  متوسط

عدد التالميذ 
ستفيدين من امل

  الدعم
  عدد األفواج  النسبة

  املشكلة للدعم
التأطري 
  الرتبوي

التأطري 
  اإلداري

    
          

  
  تنظم الدعم البيداغوجي أذكرملحالة وجود متوسطات يف  :مالحظة 

  :سباب األ
  
  التعليم االبتدائي - 3

  
  ...النسبة:... املدارس املنظمة لعملية الدعم ددع...املدارس االبتدائية  عدد

  
 ة مل تنظم الدعم البيداغوجي أذكريف حالة وجود مدارس ابتدائي : مالحظة
  : األسباب

  
                                                     

                                          

عدد التالميذ 
املسجلني يف 

السنة 
  اخلامسة

عدد 
التالميذ 

املستفيدين 
  من الدعم

  النسبة

عدد 
األفواج 
املشكلة 
  للدعم

التأطري 
 الرتبوي

التأطري 
  اإلداري
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:.............مديرية الرتبية لوالية   

 مصادر التمويل للدعم البيداغوجي -4 
  

عدد الساعات 
  املغطاة ب

  
السنة اخلامسة    

  ابتدائي
السنة الرابعة     

  متوسط
السنة الثالثة 

  ثانوي
  مالحظة

    الساعات الفائضة
  
  

    

          الساعات اإلضافية

مسامهة مجعيات 
  أولياء التالميذ

        

مسامهة اجلماعات 
  احمللية

        

    ىمصادر أخر 
  
  

    

 
   : مالحظات عامة
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  عبية الدميقراطية الش اجلزائرية اجلمهورية
  وزارة التربية الوطنية

        املفتشية العامة للبيداغوجيا
   05/2012/ب.ع.م/1020 :الرقم
       
  إىل

   واليةلالسيد مدير الرتبية ل
منسق اللجنة البيداغوجية الوالئية 

  للتعليم الثانوي
  

 ةالبيداغوجي المتابعة :الموضوع
من خالل الفصل األول  للثانويات

  2012/2013 السنة الدراسية
  

عملية املتابعة البيداغوجية  تعترب
للمؤسسات الرتبوية من بني 
العمليات اليت توليها املفتشية العامة 
للبيداغوجيا أمهية كبرية ملا هلا من 
األثر اإلجيايب يف جمال حتسني النتائج 

وبناء على  .املدرسية لدى التالميذ
الدراسة التحليلية لنتائج البكالوريا 

يشرفين أن  ،2012دورة جوان 
أطلب منكم مواصلة وتفعيل هذه 
العملية خالل الفصل األول من 

لتلك  2012/2013السنة الدراسية 
الثانويات اليت حتصلت على نتائج 

-  ىف نتائج البكالوريا %50أقل من 
ة ووفقا للرزنام - 2012دورة جوان 

:ةالتالي
  
  

  المواد المعنية  الفترة
العلوم +العلوم الفيزيائية+رياضياتال  12/11/2012 نوفمرب إىل 4 من

  اللغة الفرنسية+اللغة العربية + الطبيعية
الرتبية + اللغة اإلجنليزية + التاريخ واجلغرافيا  22/11/2012 إىل نوفمرب 13 من

  الفلسفة+ العلوم االقتصادية + اإلسالمية 

  06/12/2012 نوفمرب إىل 25 من
ولوجيا التكن+اللغة األملانية+اإلسبانيةاللغة 

 -هندسة كهربائية -هندسة ميكانيكية (
  ).هندسة الطرائق-هندسة مدنية 

  
املفتش املكلف مبهام  :مالحظة 

عليه ، يف الفرتة املعنية مبادته ىأخر 
  .أن يلتحق بفوج عمل آخر يناسبه

  

ـــــــل مـــــــن ىيبقـــــــ ـــــــق املســـــــعى النبي  حتقي
العمليــــة مرهونــــا مبــــدى فعاليــــة جهــــود 

 انويات القائمني على تسيري هذه الث
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واملشــرفني الرتبــويني يف امليــدان خاصــة 
السادة مفتشـى الرتبيـة الوطنيـة للمـواد 
ـــــــــــــارهم الدعامـــــــــــــة  واألســـــــــــــاتذة باعتب
ـــــــــــــــــة  األساســـــــــــــــــية يف صـــــــــــــــــرح العملي

لذلك فإن دورهـم ، التعلمية/التعليمية
ـــــــــالغ األمهيـــــــــة يف متابعـــــــــة ومرافقـــــــــة  ب

م ســـــيما  التالميـــــذ يف كـــــل انشـــــغاال
 بالعمليــــــــــــــــة التحصــــــــــــــــيلية مــــــــــــــــاتعلق
م   .املعرفية ملكتسبا

 
من املنسق البيداغوجى  كما أطلب

إرسال تقرير خاص بظروف إنطالق 
وأؤكد للسادة  العملية ىف كل فرتة

كل حسب   –مفتشي الرتبية الوطنية 
إيالء العملية أمهية من  –مادته 

وفق  - وإجناز تقرير حيث املشاركة
  وتسليمه إىل - النموذج المرفق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ق البيداغوجي الذى يتوىل املنس
إرسال التقارير ضمن ملف واحد يف 
آخر كل فرتة من الفرتات املذكورة يف 

  .الرزنامة أعاله
  

ويف األخري وقصد جناح هذه 
أطلب منكم السهر على ، العملية

توفري الظروف املالئمة لتمكني 
ذه العملية السيما  املفتشني بالقيام 

واء ما يتعلق من وسائل النقل واإلي
واملتطلبات املادية األخرى اليت 
تتطلبها جناح العملية وحتقيق أهدافها 

  .ومراميها
 

  2012أكتوبر  17اجلزائر ىف 
  عن وزير الرتبية و بتفويض منه

  للبيداغوجياعام  املفتش
 مسري بوبكر
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 الشعبية  الدميقراطية اجلزائرية اجلمهورية
  وزارة التربية الوطنية

  األمني العـام
  ع.أ/و.ت.و/504 :الرقم 

  
  إىل السيـدات والسادة
  مديري الرتبية للواليات

  )واملتابعة للتنفيذ(                   
  الرتبية الوطنية مفتشي

  )لإلعالم واملتابعة(                  
                مديري مؤسسات التعليم الثانوي 

  )للتطبيق(                           
  

فسات الوطنية المنا: الموضوع
العلمية واألدبية في مرحلة التعليم 

-2012الثانوي للسنة الدراسية 
2013.  

  
املؤرخ يف  105القرار رقم : المرجع

26/06/1996.  
  

يف إطار املنافسات الوطنية العلمية 
واألدبية يف مرحلة التعليم الثانوي 
اليت تنظمها الوزارة مبقتضى القرار 
ه املشار إليه يف املرجع أعال

واملتضمن إحداث منافسات علمية 
وتربوية يف بعض مواد التعليم 
الثانوي، خاصة بالتالميذ 
املتمدرسني يف هذه املرحلة، يشرفين 
أن أوافيكم بالرتتيبات واإلجراءات 
اليت ينبغي اختاذها لتنظيم هذه 

املنافسات بعنوان السنة الدراسية 
 . 2012/2013اجلارية 

  
ــــــــــة الم. 1 عنيــــــــــة المــــــــــواد التعليمي

  بالمنافسات العلمية واألدبية
  

تشمل املنافسات العلمية واألدبية 
  :املواد التعليمية اآلتية

 
 - العلوم الفيزيائية -الرياضيات

-التاريخ-اللغة العربية وآدابها
 - الفلسفة  -علوم الطبيعة والحياة

االنجليزية  اللغة–اللغة الفرنسية 
  .التسيير المحاسبي والمالي –
  

املنافسات على الشعب  توزع مواد
واملستويات التعليمية كما هو مبني 

  .املرفق 1 يف اجلدول رقم
  

ـــــاء موضـــــوعات المنافســـــات  .2 بن
  العلمية واألدبية

 
تكون األسئلة مطابقة للمناهج 
التعليمية الرمسية السارية املفعول كما 
تكون هادفة إىل اكتشاف خمتلف 
القدرات الفكرية لدى التالميذ  

  .الرتكيبكالتحليل و 
 

تسمح بتطبيق املعارف يف وضعيات 
معهودة ذات صلة خبصوصيات 
املادة املعنية ويف شكل وضعيات 
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تقييم مركبة جديدة وذات داللة 
يظهر املرتشح من خالهلا قدرته على 
إدماج مجلة من املوارد املعرفية 

  .واملنهجية املكتسبة
 

تكون األسئلة متدرجة مع املستوى 
ازنة بني ومتو الدراسي للتالميذ 

  .اجلانب الفكري والتحصيلي
 

تتـــــوىل املفتشـــــية العامـــــة للبيداغوجيـــــة 
ــــــى إجنــــــاز موضــــــوعات  اإلشــــــراف عل
املنافســـات العلميـــة للمرحلـــة اجلهويـــة 
والوطنيـــــة وذلـــــك بتشـــــكيل جلـــــان يف 
مجيــــــع املــــــواد والشــــــعب واملســــــتويات 

التصــــــــــــــــــــــحيحات +املوضــــــــــــــــــــــوعات(
، )ســــــــــــــالمل التنقــــــــــــــيط+النموذجيــــــــــــــة

الوالئيــــة الــــيت تتــــوىل باســــتثناء املرحلــــة 
مــــديريات الرتبيــــة حتضــــريها بالتنســــيق 
مــــــــــــــع مفتشــــــــــــــي الرتبيــــــــــــــة الوطنيــــــــــــــة 

  .للمقاطعات التابعة هلا
 
تـــــــــــــاريخ وترتيبـــــــــــــات إجـــــــــــــراء  .3

المنافســات العلميــة واألدبيــة علــى 
المســــــــــتوى الــــــــــوالئي والجهــــــــــوي 

 .والوطني
  

   المرحلة الوالئية .1.3
  

  :تتوىل مديريات الرتبية ما يلي
 افسات الوالئية من تتكفل باملن -

مجيع اجلوانب التنظيمية والبيداغوجية 
  .واملالية

حتدد تاريخ املنافسات الوالئية  -
لتالميذها خالل النصف األول من 

 .2013شهر مارس 
كلف مفتشي الرتبية الوطنية ت -
مقاطعة باإلشراف على اخلاليا لل

بإجناز موضوعات املرحلة املعنية 
  .الوالئية

افسات خالل تعلن عن نتائج املن -
األسبوع األول املوايل لتاريخ إجراء 

  .املنافسات
تضــــبط القـــــوائم اإلمسيــــة للتالميـــــذ  -

الفـــائزين مـــرتبني حســـب االســـتحقاق 
واملســتوى واملــادة وترســل نســخة منهــا 
إىل مديريــــــة الرتبيــــــة املكلفــــــة بتنظــــــيم 
املنافســــات علــــى املســــتوى اجلهــــوي، 
ــــــة تطــــــوير  ونســــــخة أخــــــرى إىل مديري

 -غوجيــــــــــة والتعليميــــــــــة املــــــــــوارد البيدا
لرتقية النخبـة املدرسـية  ديرية الفرعيةامل

و متابعتهـــــــــــــــا وكـــــــــــــــذا موضـــــــــــــــوعات 
املنافسات الوالئية مع احللول وسالمل 

مـــــــــارس  25التنقـــــــــيط وذلـــــــــك قبـــــــــل 
2013.  

تعلم كتابيا التالميذ الفائزين على  -
املستوى الوالئي وتبلغهم بتاريخ 

 .ومكان إجراء املنافسات اجلهوية
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  مرحلة الجهويةال .2.3
   

تتكفل مديريات الرتبية اليت حتتضن 
املنافسات اجلهوية احملدد إجراءها 

ذه  2013 أفريل 10 يوم األربعاء
  :املرحلة، مبا يلي

تتكفل باملنافسات اجلهوية من  -
مجيع اجلوانب التنظيمية والبيداغوجية 

 .واملالية
اســـــــتقبال وإيـــــــواء وإطعـــــــام تتـــــــوىل  -

ــــــــذ املرشــــــــحني هلــــــــذه املرحلــــــــة  التالمي
الوافـــدين مـــن الواليـــات البعيـــدة بـــدءا 

ــــــــــــــــــوم ــــــــــــــــــاء  مــــــــــــــــــن مســــــــــــــــــاء ي الثالث
09/04/2013. 
تشرف على تنظيم وحراسة  -

 املنافسات 
تنظم عملية تصحيح أوراق  -

اإلجابة اخلاصة مبوضوعات 
 .املنافسات اجلهوية واملداوالت

تضبط القوائم اإلمسية للتالميذ  -
املشاركني يف املنافسات اجلهوية 

ب االستحقاق واملادة مرتبني حس
واملستوى، وترسل نسخة منها إىل 
مديرية تطوير املوارد البيداغوجية 
والتعليمية خالل العشرة أيام املوالية 
لتاريخ إجراء املنافسات اجلهوية وفق 

 .املرفق 2اجلدول رقم 
  

  المرحلة الوطنية .3.3
 

تشــــــــــــرف مديريــــــــــــة تطــــــــــــوير املــــــــــــوارد 
البيداغوجيــــــــــــــــة والتعليميــــــــــــــــة علــــــــــــــــى 

ــــــــــــة يف امل ــــــــــــة واألدبي نافســــــــــــات العلمي
 مرحلتهــا النهائيــة احملــدد إجراءهــا يــوم

، بثانويـــــــة 2013مـــــــاي  08األربعـــــــاء 
  .حسيبة بن بوعلي بالقبة اجلزائر

تتكفل مديرية الرتبية للجزائر  -
وسط باستقبال التالميذ املرشحني 
للمشاركة يف هذه املرحلة الوافدين 
من الواليات البعيدة مساء يوم 

بنفس  2013ماي  07الثالثاء 
  .الثانوية

ترسل قائمة األساتذة املصححني  -
مكتوبة باحلروف الالتينية حسب 
اجلدول املرفق إىل مديرية تطوير 
 -املوارد البيداغوجية والتعليمية

لرتقية النخبة املدرسية  ديرية الفرعيةامل
و متابعتها، حىت يتسىن لوزارة الرتبية 
م،كما هو  الوطنية تسديد مستحقا

 املرفق، 3بني يف اجلدول رقم م
ترسل فواتري اإلطعام واإليواء إىل  -

 .مديرية املالية والوسائل
 
وتتويج اإلعالن عن النتائج  .4

 لة الوطنيةحالفائزين في المر 
  

  : تتم يف هذا اإلطار العمليات اآلتية
اإلعالن عن نتائج املنافسات  -

يوما املوالية لتاريخ  20النهائية خالل 
 افسات الوطنية، إجراء املن

موافاة مديريات الرتبية بنتائج  -
 ،التالميذ
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توجيه دعوات إىل الفائزين  -
حلضور حفل توزيع اجلوائز الذي 
ينظم على شرفهم مبناسبة االحتفال 

  .بعيد االستقالل وعيد الشباب
  
  مالحظات .5
  

يتعني على مديريات الرتبية . 1.5
  :أن
تتكفل تكفال تاما بالتالميذ  -

 املنافسات اجلهوية املشاركني يف
 .إياباوالوطنية ذهابا و 

تعني مرافقا واحدا فقط للتالميذ  -
 .الوافدين من الواليات البعيدة

تشعر املرتشحني للمنافسات  -
 الوطنية بضرورة إحضار

 ،االستدعاء •
بطاقة التعريف الوطنية أو  •

 . البطاقة املدرسية
  
 

عدد التالميذ  حتديد تمي .2.5
 املنافسات املختارين للمشاركة يف

اجلهوية بناء على عدد املؤسسات 
واملواد واملستويات التعليمية املعنية 

 4وهي املعايري املبينة يف اجلدول رقم 
  .املرفق

  
أخريا أطلب منكم اختاذ كل 
اإلجراءات والتدابري الالزمة من أجل 
ضمان إعالم واسع وسريع وإيالء 

من عناية  تستحقهالعملية ما 
  .واهتمام

  
أطلب منكم اختاذ كل  أخريا

اإلجراءات والتدابري الالزمة من أجل 
 وإبالءضمان إعالم واسع وسريع 

العملية ما تستحقه من عناية 
  .واهتمام

  
  2012نوفمرب  12اجلزائر يف 

  األمني العام لوزارة الرتبية الوطنية
بوبكر خالدي
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  1الجدول رقم 
  

  عليميةتوزيع مواد المنافسة على الشعب والمستويات الت
    

  
  
  

  المستويات التعليمية  الشعبة المعنية  مواد المنافسة
جذع مشرتك علوم   الرياضيات

  وتكنولوجيا
  السنة األوىل ثانوي

رياضيات -
 علوم جتريبية -
  تقين رياضي -

  السنة الثانية والثالثة ثانوي

جذع مشرتك علوم   العلوم الفيزيائية
  وتكنولوجيا

  السنة األوىل ثانوي

اترياضي -
 علوم جتريبية -
  تقين رياضي -

  السنة الثانية والثالثة ثانوي

اللغة العربية 
ا   وأدا

  السنة األوىل ثانوي  جذع مشرتك آداب
  السنة الثانية والثالثة ثانوي  آداب وفلسفة-

  السنة األوىل ثانوي  جذع مشرتك آداب  التاريخ
  آداب وفلسفة-
  تسيري واقتصاد -

  ة ثانويالسنة الثانية والثالث

علوم الطبيعة 
  واحلياة

  ثانوي ةالسنة الثانية والثالث  علوم جتريبية  -

  السنة الثالثة ثانوي  آداب وفلسفة-  الفلسفة
  السنة الثانية والثالثة ثانوي  لغات أجنبية  -  اللغة الفرنسية
  و الثالثة ثانوي ةينالسنة الثا  لغات أجنبية -  اللغة االجنليزية
  السنة الثالثة ثانوي  يري حماسيب ومايلتس  دتسيري واقتصا
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  2جدول رقم 
 

2012/2013قائمة التالميذ المشاركين في المنافسات الجهوية   
 

 الوالية الرتبة  العالمة الثانوية الشعبة المستوى المادة واللقب االسم  
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  3جدول رقم 
 

المصححينقائمة األساتذة   
 

N° 
Nom et 

prénom 
Grade Discipline Etablissement Wilaya 

N° de 

CCP 

Nbre Global 

d’heures 

Nombre 

de copies 
Observation 

01          

02          

03          
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبيــة
  الوطنيـة وزارة التربيـة

  مديرية التـــعليم األساســــــي
  178/0.0.2/12 :رقم

مديريــــــــــــة التعلــــــــــــيم الثــــــــــــانوي العــــــــــــام 
  والتكنولوجي

0.0.3/12/ 448 :رقم  
  
  إلـى

السيدات والسادة مديري الرتبية 
  بالواليات

  
ترقيـة المطالعـة وتثمـين  :الموضوع 

ــــــــــــــاب فــــــــــــــي الوســــــــــــــط  دور الكت
  .المدرسي

  
هـا وزارة يف إطار املساعي الـيت انتهجت

ــــدف  الرتبيــــة الوطنيــــة ووزارة الثقافــــة 
ــــة املطالعــــة يف الوســــط املدرســــي،  ترقي
تأسســــــت جلنــــــة مشــــــرتكة مــــــن أجــــــل 
ـــــــة  ـــــــة وثقافي إعـــــــداد إســـــــرتاتيجية تربوي
تســـــــــمح بإعـــــــــادة االعتبـــــــــار ملكانـــــــــة 
ــــــــث  ــــــــة املطالعــــــــة، حي ــــــــاب وترقي الكت
شــــــــــــــــــرعت يف إعــــــــــــــــــداد اآلليــــــــــــــــــات 
البيداغوجيـــــــة الناجعـــــــة لتنفيـــــــذ هـــــــذه 

بوضــــع إطــــار تنظيمــــي  العمليــــة بــــدءا
الختيــار الكتــب، مث اعتمــاد منهجيــة 
بيداغوجيــــــــــة تقــــــــــوم علــــــــــى أسســــــــــها 
نشـــاطات القـــراءة واملطالعـــة وتفعيلهـــا 

وتقيـيم  يف الفضاء الرتبوي مع املتابعـة
  .النتائج

دف هذه العملية إىل اإلرساء 
التدرجيي للمطالعة وتشجيع ثقافة 
. املقروئية يف املؤسسات املدرسية

ا من املعلمني واألساتذة ويقتضى هذ
العمل على حتبيب الكتاب للتلميذ 

ميكنه  وترغيبه يف املطالعة، وهذا ما
من تنمية ثقافته وإثراء معارفه خاصة 
يف جمال األدب اجلزائري مع تفتحه 
يف نفس الوقت على اآلداب 

  .العاملية
  

سيسهم هذا املسعى يف غرس ذوق 
املطالعة لدى التالميذ ويشجعهم 

قراءة الفردية الدائمة على ال
واالستزادة منها على الدوام سواء 
من أجل التعلم والتثقيف أو الرتفيه 
م إىل آفاق  والتمتع، وهو ما يؤدي 
رحبة لإلطالع على مستجدات 

اإلنساين بكل فروعه األدبية  الفكر
ذه الكيفية . منها والعلمية و

ستصبح املطالعة رافدا للتثقيف، 
علم يالزمه يف وسلوكا يوميا للمت

  .دراسته يف خمتلف املستويات
  

إن التعود على املطالعة يساعد 
املتعلم يف تكوين شخصيته حبيث 
يصبح عنصرا فاعال يف اجملتمع 
يسعى إىل البحث بنفسه على 
املعرفة واملعلومة والثقافة يف الكتاب 

  .عن طريق القراءة واملطالعة
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دعم هذه العملية املتميزة ومن أجل 
بالنظر ألمهيتها القصوى ، وتفعيلها

يف بناء فرد متوازن ومتفتح يسهم يف 
خدمة اجملتمع مؤثرا ومتأثرا، يشرفنا 
أن نطلب منكم وضع الرتتيبات 
دف  التطبيقية األكثر مالءمة 
إجناح هذه العملية يف الوسط 
املدرسي باعتماد اإلطار التنظيمي 

  :اآليت 
  
مؤسســــــــــات ) 7(ســــــــــبع  ختتــــــــــار - 1

موزعة على املراحـل التعليميـة الـثالث 
 :كاآليت

 مدارس ابتدائية،) 3(ثالث  -
ــــــــــــــــــــيم ) 2(مؤسســــــــــــــــــــتان  - يف التعل

 املتوسط،
ــــــــــــــــــــيم ) 2(مؤسســــــــــــــــــــتان  - يف التعل

 .الثانوي
  

حيث يتم اختيار هذه املؤسسات يف 
الوالية مبشاركة اللجان البيداغوجية 

  .الوالئية
  
جيـــــــــــــــــب أن تتواجـــــــــــــــــد هــــــــــــــــــذه  - 2

وســـــــــــط اجتمـــــــــــاعي املؤسســـــــــــات يف 
وعمراين وجغرايف متبـاين وتكـون قـدر 
، اإلمكــــان قريبــــة أو جمــــاورة ملكتبــــات

حــــــىت يــــــتمكن التالميــــــذ مــــــن الــــــرتدد 
عليهــــــــا القتنــــــــاء كتــــــــب املطالعــــــــة أو 

ا  .استعار
 

العمل على توفري تأطري  - 3
بيداغوجي نشط وفعال ومدرك 
ألمهية املطالعة ومكانتها يف الوسط 

 .املدرسي
  

نا بقائمة هذه نطلب منكم موافات
. 2012نوفمرب  05املؤسسات قبل 

وستصلكم الحقا ترتيبات توضح 
اآلليات التنظيمية لكيفية تسيري هذه 
العملية وتفعيل نشاطها ومتابعتها 
وتقييم نتائجها على مستوى 
املؤسسات املختارة واليت ستعمم 

  .بصفة تدرجيية
  

ونلح يف النهاية على أمهية هذه 
ئها العناية اليت العملية وضرورة إيال

تستحقها من أجل تفعيل دور 
الكتاب يف الوسط املدرسي، وذلك 
انطالقا من حسن اختيار املؤسسات 
التعليمية وانتقاء عناصر الفريق 

   .الرتبوي املؤطر هلا
  

  2012أكتوبر  28اجلزائر يف 
 عن وزير الرتبية الوطنية وبتفويض منه

 مدير التعليم األساسي
 ابراهيم عباسي

وزير الرتبية الوطنية وبتفويض منهعن   
مدير التعليم الثانوي العام 

التكنولوجيو   
    عبد القادر ميسوم 
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  مديرية التكوين
                                 0.0.5/2012/ 03: رقم ال
  
  السيدات والسادة  إىل

  للواليات  مديري الرتبية
 )للمتابعة والتنفيذ(                  

مديري املؤسسات التعليمية لكل 
 )للتنفيذ والتقييم(  األطوار التعليمية 

  مفتشي الرتبية الوطنية للبيداغوجيا
 )للمتابعة والتقييم(                  

مفتشي الرتبية الوطنية لإلدارة 
 )للمتابعة والتقييم(         .والتسيري

  مفتشي التعليم املتوسط 
 )للمتابعة والتقييم(                  

  مفتشي التعليم االبتدائي
 )للتنفيذ واملتابعة والتقييم(           

 
  : الموضوع

تفعيـــل التكـــوين أثنـــاء الخدمـــة  -1
وترشــــــــيد مضــــــــامين المخططــــــــات 

  .الوالئية للتكوين
ترشـــــــــــيد اســـــــــــتغالل األيـــــــــــام  -2

  .ةوأنصاف األيام البيداغوجي
  

   : المرجع
ن يالتكـــــــــــــــــــــــــــــــو  إســـــــــــــــــــــــــــــــرتاتيجية -1

2010/2014   
نتــائج تقيــيم االمتحانــات الرمسيــة  -2

شـــــــــــهادة +بكالوريـــــــــــا( 2012لســـــــــــنة 

امتحــــــــان الســــــــنة +التعلــــــــيم املتوســــــــط
  ) اخلامسة ابتدائي

خمطــــــــــــــــــــط التكــــــــــــــــــــوين لســــــــــــــــــــنة  -3
اخلـــاص مبعاجلـــة نقـــاط ، 2012/2013

الضـــــــعف املستخلصـــــــة مـــــــن التقيـــــــيم 
  . املشار إليه أعاله

  
ألمهيـــة التكـــوين كـــأداة أساســـية  انظـــر 

لتحقيــق اجلــودة الرتبويــة وحتســني أداء 
ومردوديــــــــة خمتلــــــــف مــــــــوظفي قطــــــــاع 
م  الرتبيــــــــة الوطنيــــــــة وتطــــــــوير كفــــــــاءا

م الوظيفيـــــة إعـــــداد  مت املهنيـــــة وقـــــدرا
ملـــف  ســـيريحمكمـــة لت بنائيـــةهندســـة 

، يســـتجيب التكـــوين وضـــمان جناحـــه
ملعاجلة نقاط الضعف يف جمموعة مـن 

لـــــــــــــى املســـــــــــــتوى الـــــــــــــوطين ع املـــــــــــــواد
ــــة  12علــــى مســــتوى  وبــــاألخص والي

الــــــــــيت حققــــــــــت نتــــــــــائج ضــــــــــعيفة يف 
نشــدانا للجــودة ، االمتحانــات الرمسيــة

علـــــــى والنوعيـــــــة يف املـــــــردود الرتبـــــــوي 
ـــــــوطين،املســـــــتوى  ـــــــث مت رســـــــم ال  حي

كمــا مت أهدافــه اإلســرتاتيجية والنوعيــة  
وحــــددت أنشــــطته وعملياتــــه، ضــــبط 

ــــــــــــات املســــــــــــتهدفة  ــــــــــــات واحلالفئ اجي
 إطـــــار مطابقـــــةضـــــامني وذلـــــك يف وامل

نتائجـــــــــه مـــــــــع مقتضـــــــــيات القـــــــــانون 
التوجيهي للرتبية الوطنية، والتوجهات 

امــة للــوزارة الراميــة إىل إجنــاح ملــف اهل
اإلصـــــــــالح وحتســـــــــني أداء املنظومـــــــــة 

   .الرتبوية والتكوينية



  43        
 

 

ــــــــف  وسيشــــــــمل هــــــــذا التكــــــــوين خمتل
 العاملة بقطاع الرتبية الوطنية،الفئات 
 و مـــــــؤطرين ومفتشـــــــني أســـــــاتذة مـــــــن

ـــــــني وســـــــتنظم  م إداري ـــــــد دورات لفائ
علـــــــــى أســـــــــاس األهـــــــــداف تكوينيـــــــــة 
املســــــــــطرة للتكيــــــــــف مــــــــــع املالئمــــــــــة 

والبيداغوجيـــــــة بويـــــــة ملســـــــتجدات الرت ا
واحلاجيـــــــــــات يف التســـــــــــيري الرتبـــــــــــوي 
واإلداري واملـــــــايل احلـــــــديث ووظائفـــــــه 

   .وعملياته ومقارباته
  

وكخطـــوة أوىل يف اجتـــاه إعـــداد وبلـــورة 
مت اعتمــــــــــــــــاد   ، هــــــــــــــــذا املخطــــــــــــــــط 

مـــن طـــرف وزارة  التكـــوين إســـرتاتيجية
 مرفقــة مبخطــط عملــي الرتبيــة الوطنيــة 

اســــــــــــــتنادا إىل النتــــــــــــــائج احملققــــــــــــــة يف 
لوريـــــــــــا ابك( االمتحانـــــــــــات الرمسيـــــــــــة 

امتحـــان +شـــهادة التعلـــيم املتوســـط +
   .)اخلامسة ابتدائي

 
تحليل نتائج االمتحانات الرسمية 

  2012لسنة 
  

وشهادة  ا ئج البكالوريبعد حتليل نتا
التعليم املتوسط وامتحان السنة 

ابتدائي لسنة  )5(اخلامسة 
من املواد   مجلةاستخلصنا 2012

رسوب كانت السبب البارز يف 
  التالميذ  يف  جمموعة من الواليات

  
  

 امتحان شهادة البكالوريا دورة 
2012 

  
الواليات التي سجلت نتائج 

  ضعيفة في البكالوريا
  

 احتلت بلغ عدد الواليات اليت
) 12(عشر  اثيناملراتب األخرية 

    :ة هي والي
 ،، أدرارتندوف بشار، خنشلة،
 غرداية، ،الوادي ة،ورقل متنراست،
  .املسيلة ،البويرة ،ةاجللف األغواط،

 
المواد المتسببة في انخفاض 

 شهادة البكالوريا
  

مت استخالص جمموعة من املواد 
املتسببة يف اخنفاض نتائج البكالوريا  

 :  هذه الواليات وهييف
الرياضيات والفيزياء واالجنليزية 

 .الفلسفة والفرنسية و
  
  :رياضياتال
املادة بالنسبة للمرتشحني معدل  •

 07.45: احلاضرين
معدل املادة بالنسبة للمرتشحني  •

  09.85:الناجحني
  

  :الفيزياء
معدل املادة بالنسبة للمرتشحني  •

  09.23 :احلاضرين
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ة للمرتشحني ة بالنسبمعدل املاد •
  11.75:الناجحني

  
  :االنجليزية

معدل املادة بالنسبة للمرتشحني  •
  07.93: احلاضرين

   ة بالنسبة للمرتشحني معدل املاد •
  09.05:الناجحني

  
  :الفرنسية

معدل املادة بالنسبة للمرتشحني  •
  08.43: احلاضرين

مرتشحني معدل املادة بالنسبة لل •
  09.34:الناجحني

 
  :ةالفلسف

دل املادة بالنسبة للمرتشحني مع •
  07.40: احلاضرين

ة بالنسبة للمرتشحني معدل املاد •
  08.56:الناجحني

  
معدل التالميذ الحاصلين على 

  المعدل في المادة
              % 31.30:االجنليزية  •
   %32.40: الرياضيات •
 %33.30: الفرنسية  •
 %47.30 :الفيزياء  •
  
 
 

امتحـــــــــــان شـــــــــــهادة التعلــــــــــــيم  -2
 توسطالم
  

الواليـــــــات التـــــــي ســـــــجلت نتـــــــائج 
ـــــــــيم  ـــــــــي شـــــــــهادة التعل ضـــــــــعيفة ف

  : هي المتوسط
 %37.77ايليزي نسبة جناح  -1
 % 46.99 أدرار، -2
 % 47.04 ،متنراست -3
  

  :المواد التي سجل بها ضعف هي
  
  :رياضياتال
معدل املادة بالنسبة للمرتشحني  -1

  9.89: احلاضرين
ة بالنسبة للمرتشحني معدل املاد -2

  10.91:الناجحني
  

  :االنجليزية
معدل املادة بالنسبة للمرتشحني  -3

  8.32: احلاضرين
معدل املادة بالنسبة للمرتشحني  -4

  07.21:الناجحني
  

  :الفرنسية
معدل املادة بالنسبة للمرتشحني  -5

  09.50: احلاضرين
معدل املادة بالنسبة للمرتشحني  -6

  08.43:الناجحني 
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ابتدائي لالنتقال  05امتحان الـ -3
  متوسط 1ة سنال إلى
  

 5ـ بعد حتليل نتائج اختبار  السنة ال
استخلصنا ما  )2012(ابتدائي لسنة 

      :يلي
مادة  ملحوظا يفسجلنا حتسنا 

الرياضيات واللغة العربية وكذا اللغة 
 إسرتاتيجيةوهذا بفضل .الفرنسية

التكوين اليت مت تطبيقها يف هذه 
املرحلة من التعليم وهي الرتكيز على 

للتحكم يف اللغات  التكوين
 األساسية بالنسبة للتعليم االبتدائي
حيث سجلنا انتقال نسبة النجاح 

 إىل 2006سنة % 40.63من 
76.08  وهي نسبة  2012سنة  %

ترتجم اجلهود املبذولة يف جمال 
التكوين وحتسني مستوى أساتذة 

   ومفتشي التعليم االبتدائي
  

الواليات التي سجلت نتائج 
 ضعيفة

لواليات اليت احتلت بلغ عدد ا •
واليات  )06(املراتب األخرية ست 

  :هي 
  %42.61ايليزي نسبة جناح   •
  %48.86تندوف  •
 %48.99متنراست   •
 % 49.22 أدرار •
 %55.18ورقلة   •
 %55.19الوادي  •

في  فا ضعالمواد التي سجل به
  :يهابتدائي  5امتحان الـ

واليات لكن  7يف :  اللغة العربية
  10من  5بلغ املعدل أكثر من 

واليات لكن بلغ  6يف  :رياضيات
  10من  5املعدل أكثر من 

رغم ضعف املعدالت  :الفرنسية
املسجلة يف مادة اللغة الفرنسية عرب 
الواليات إال أننا وقفنا على حتسن 

وهذا  2012إىل  2009ملحوظ من 
ليت ابفعل سياسة التكوين املنتهجة 

أعطت نتائج ملموسة من خالل 
عتمدة يف تقييم النتائج املؤشرات امل

 .الرمسية
  

وقصد معاجلة هذا الضعف الذي 
مس هذه الواليات ارتأت وزارة 
الرتبية الوطنية إعداد خمطط تكوين 
ذه الواليات يرتكز على  خاص 
معاجلة الضعف املشار إليه أعاله 
وفق التدابري اليت تضمنها هذا 
املنشور ومنها إعداد مشروع تكويين 

وبكل مرحلة خاص بكل والية 
وبكل مادة لتحقيق األهداف 
والغايات اليت نص عليها إصالح 
املنظومة الرتبوية وكرسها القانون 

 04/08التوجيهي للرتبية الوطنية 
 املؤرخ يف 06/03 واألمر
الذي ينص على  15/07/2006

إلزامية تكوين املوظف وحتسني 
مستواه بغية التحكم اجليد يف ممارسة 
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ه على الوجه مهامه وتأدية واجب
  .املطلوب

  
 معالجة ضعف النتائج مخطط

المدرسية وتفعيل التكوين أثناء 
  الخدمة

  
لهذا المخطط  األهـــداف العامــة

  :التكويني
حتيني املكتسبات األولية  -1

لألساتذة القدامى يف جمال 
  .التخصص

تكوين األساتذة يف جمال   -2
التحكم يف املناهج اجلديدة وتنفيذ 

  يت الرمسيةالربامج واملواق
تعزيز كفاءات التدريس والتسيري  -3

   .يف اجملال البيداغوجي والقيادي
  

موضوعات برنامج التكوين أثناء 
 الدراسية خالل السنةالخدمة 

2012/2013  
  .التكوين يف جمال تعليمية املواد -
التكوين يف حمتوى الربامج  -

  واملناهج
التدريب على إنتاج الوسائط  -

عالم اآليل يف التعليمية واستخدام اإل
  .دعم الفعل البيداغوجي

  
  
 

التكوين يف جمال تقنيات التقومي  -
  .واملراقبة

التكـــــــوين يف جمـــــــال بنـــــــاء وتنفيـــــــذ  -
والرتبـــــــــــــوي املشـــــــــــــروع البيـــــــــــــداغوجي 

 والتكويين
ـــــــــات يف  - ـــــــــف املقارب ـــــــــف خمتل توظي

  .التدريس
املتابعة واملرافقة البيداغوجية  -

  .للتالميذ واألساتذة
ى ورشات حبث ودراسة عل -

مستوى املؤسسة الستخالص مواطن 
القوة والضعف على مستوى 

  .خالل نتائج التالميذمن  املؤسسة 
إعداد خمطط تكوين داخلي  -

 .حسب خصوصية كل مؤسسة
ينفذ حتت إشراف مدير   -

واألستاذ الرئيسي  والناظر املؤسسة
ومفتش املادة إن  أمكن ذلك خالل 

  .األيام وأنصاف األيام البيداغوجية
الم واالتصال ودوره يف تعزيز اإلع -

  .التواصل
ـــــــــــــــوي، - ومتابعـــــــــــــــة  التنظـــــــــــــــيم الرتب

وضــــبط كــــل مالــــه عالقــــة ، التمــــدرس
بالفعل البيداغوجي على مستوى كـل 

 .مؤسسات الوالية
املعاجلة  النفسية . التنمية البشرية -

  والتحضري لالمتحانات
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ات على مستوى المؤسس -1
 التربوية

  
خالل  2012بكالوريا.حتليل نتائج 

انعقاد جمالس التعليم لبداية السنة 
 : مادة مادة لتشخيص

  أسباب الضعف -1
 التكوينية ضبط االحتياجات - 2
إعداد مشروع تكوين داخلي  -

حتت إشراف األستاذ املكون أو 
ضمن رزنامة الندوات  رئيس املادة

الرتبوية وجلسات التنسيق على 
مستوى املؤسسة والسهر على 

  .نية بذلكتنفيذه مع األطراف املع
إعداد تقييم شهري للعمليات  -

التكوينية اليت متت على مستوى 
املؤسسة وإرسال نسخة منها إىل 

واليت تتوىل بدورها  ، مديرية الرتبية
حوصلة هذه التقوميات شهريا 
وإرساهلا إىل مديرية التكوين مرفوقة 
بالتعديالت املقرتحة للعمليات 
التكوينية اليت برجمت ومل حتقق 

  .تائج املرجوةالن
إعادة قراءة  املناهج وفهم حمتوى  -

ا إىل  التعليمات البيداغوجية املرفقة 
جانب دراسة كيفية تنفيذ التوازيع 
السنوية ووترية التدرج يف تطبيق 

 الربامج  
إنتاج أدوات ووسائط تكوينية من  -

   .طرف أساتذة املادة
  

  على مستوى الوالية -2
ضمن  برجمة عمليات تكوينية -

  .املخططات الوالئية للتكوين
تقومي العمليات التكوينية على  -

  .أساس املؤشرات
مطالبة املؤسسات الرتبوية اليت  -

حققت نتائج سلبية بإجراء حتليل 
وتشخيص دقيق للعوامل اليت أدت 

  .إىل ضعفها
مطالبة مفتشي األطوار الثالثة  -

بتقدمي مشروع تكويين هادف يرتكز 
ية االحتياجات التكوينعلى معاجلة 

ي إلدراجه ضمن املخطط الوالئ
   .للتكوين أثناء اخلدمة

  
  على المستوى الوطني –3

برجمة ملتقيات وطنية بالتنسيق مع 
املدارس العليا لألساتذة تتمحور 

 :حول 
التكوين يف مضامني املناهج -

والربامج الدراسية انطالقا من 
املمارسات البيداغوجية اليت مل تعط 

  .املوادبعض تائج املرجوة يف الن
تنظيم ملتقيات جهوية حول  -

املواضيع املقرتحة من طرف مديريات 
الرتبية واملستخلصة من التقوميات 
اليت متت على مستوى كل 

  .مؤسسات الوالية
تنظيم ملتقيات يف إطار التنمية  -

البشرية حول املواضيع ذات الصلة 
إىل  بالتحضري النفسي للتالميذ
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املواضيع اليت هلا عالقة جانب 
  :باإلصالح ومنها على اخلصوص

التعليمية وفق املقاربات  •
  .املنصوص عليها يف اإلصالح

تكنولوجيا اإلعالم واالتصال  •
  .يف التدريس والتسيري

برجمة ملتقيات دولية  بالتنسيق  •
مع املعهد الوطين للبحث يف 

  .الرتبية
  

  الفئات المستهدفة
تهدفة وفق ما يتم حتديد الفئات املس

  :يلي
على مستوى المؤسسات  -1

األساتذة واألساتذة  :التربوية
يف كل املراحل  الرئيسيون واملكونون

 التعليمية  واملساعدون الرتبويون،
وسائر موظفي اإلدارة واملصاحل 
االقتصادية وعمال اخلدمات بالنسبة 

 .ملرحليت التعليم املتوسط والثانوي
 
مــديرو  :علــى مســتوى الواليــة -2
ـــــةا لكـــــل األطـــــوار،  ملؤسســـــات الرتبوي

 ، يم االبتـدائي واملتوسـطومفتشو التعلـ
مستشـارو  ، مستشارو الرتبية، النظار

 التوجيــــــــــــــــه واإلرشــــــــــــــــاد املدرســـــــــــــــــي،
وسـائر مـوظفي  املساعدون الرتبويـون،

اإلدارة واملصــــاحل االقتصــــادية وعمــــال 
 .اخلدمات

 

إىل  :علـــى المســـتوى المركـــزي -3
جانـــــب تكـــــوين هـــــذه الفئـــــات علـــــى 

ســــــتوى املؤّسســــــي والــــــوالئي تتــــــوىل امل
مديرية التكوين تنظيم دورات تدريبية 
وملتقيـــــــــــــــــات تكوينيـــــــــــــــــة للفئـــــــــــــــــات 

رؤساء مصـاحل التنظـيم الرتبـوي :التالية
ؤســـــــــاء ور  .والدراســـــــــة واالمتحانـــــــــات
ي مــدير و  مصــاحل التكــوين والتفتــيش

واملفتشــني يف كــل املؤسســات الرتبويــة 
األطـــــــوار التعليميـــــــة وفـــــــق متطلبـــــــات 

  .لوطين للتكويناملخطط ا
  

تكوين ميكن االستعانة يف ال :التأطير
+ نيمفتش+ نيأساتذة جامعي: بـ

الكفاءات من القطاع أو من  يذو 
  .خارجه

  
  :المكان والزمان

 .على املستوى املركزي •
 على مستوى الواليات  •
على مستوى املؤسسات الرتبوية  •

 .واملقاطعات التفتيشية
  

 المدة
  .على مدار السنة الدراسية

  
  المتابعة 

على املستوى املركزي تتوىل مديرية 
التعليم األساسي : التكوين ومديرييت

والثانوي العام والتكنولوجي املتابعة 
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الفعلية ملا جيري يف امليدان وتقوميه 
  .وتقييمه

  
األولية لمعالجة هذه  اإلجراءات
  الوضعية

مت إصدار وسائط تكوينية  خالل  •
وى التكوين أثناء اخلدمة على مست

  .الواليات
مت إصدار أدلة تكوينية لألساتذة   •

بالتنسيق بني مديرية التكوين 
ومديرية التعليم الثانوي العام 

  .والتكنولوجي
مت إصدار أدلة تكوينية لرؤساء   •

  مصاحل الدراسة واالمتحانات
مت إصدار أدلة تكوينية لرؤساء   •

  مصاحل التكوين والتفتيش
ت العمــل علــى تفعيــل دور النــدوا  •

حتـــت ) التكـــوين الـــداخلي (  الرتبويـــة
علـى أن تعـد  إشراف األسـتاذ املكـون

رزنامـــــة فصـــــلية هلـــــذه النـــــدوات علـــــى 
مســـــــــــــــــــــــتوى مؤسســـــــــــــــــــــــة تربويـــــــــــــــــــــــة 

ــــدائي( ــــانوي+متوســــط+ابت وترســــل  )ث
نســـــــخة منهـــــــا إىل مفـــــــتش املقاطعـــــــة 

مصــــلحة ( وأخــــرى إىل مــــدير الرتبيــــة 
ــــــــيش ــــــــوىل هــــــــذه ) التكــــــــوين والتفت لتت

ائيــــة تتــــوىل األخــــرية إعــــداد رزنامــــة ومل
متابعة تنفيـذها وتقييمهـا فصـليا علـى 
أن ترســــل الرزنامــــة واحلصــــيلة املنجــــزة 
ايــــــــــة كــــــــــل فصــــــــــل إىل مديريــــــــــة  يف 

  .التكوين بوزارة الرتبية الوطنية

املقاطعة بتقدمي  يمطالبة مفتش •
على  ةتكوين مبني اتخمطط

اتذة املادة االحتياجات احلقيقية ألس
على أن  الذين هم حتت إشرافهم

م الرتكيز على معاجلة النقائص يت
مع ، الفعلية لكل من املعلم واملتعلم
ليات مضرورة تقييم أثر هذه الع

ميدانيا بالتنسيق مع مصاحل التكوين 
، مع السهر على  تكثيف والتفتيش

الزيارات  التفتيشية مبختلف أنواعها 
لألساتذة الذين أبدوا ضعفا أو 

التعلمي /صعوبة يف اجملالني التعليمي
ومتابعتهم ومرافقتهم إىل أن يتحقق 
م  التحسن املطلوب يف ممارسا

 .  البيداغوجية
  

ويف األخري أؤكد على ضرورة ايالء 
العناية والرعاية الكاملتني لتنفيذ 
خمطط التكوين هذا الذي جاء 
لتكريس العمل النوعـي نشدانا 
للنوعية فـي التعليـم والتسييـر وجتسيد 

يف ظل فريق العمل مبشروع املؤسسة 
متكامل ومتعاون لتحقيق األهداف 
والغايات اليت نص عليها إصالح 
املنظومة الرتبوية وكرسها القانون 
 التوجيهي للرتبية الوطنية، واألمر

 15/07/2006املؤرخ يف  06/03
منه  38 الذي نص مبقتضى املادة

للموظف احلق يف التكوين (على أنه 
وحتسني املستوى والرتقية خالل 

ره املهين بغية التحكم اجليد يف مسا
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وتأدية واجبه على )ممارسة مهامه 
  .الوجه املطلوب

  
وعليه أطلب من السادة مديري 
الرتبية للواليات السهر على توزيع 
  هذا املنشور على كافة الفئات املعنية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

به، مع تنظيم أيام إعالمية وتكوينية 
لتكوين حوله لتحسيسهم بأمهية ا

والتجديد املعريف ملعاجلة النقائص يف 
وقتها من جهة والتحكم يف 
  .املستجدات الرتبوية من جهة أخرى

                                                        
 2012سبتمرب  13اجلزائر يف 

  عن وزير الرتبية الوطنية وبتفويض منه
  نمدير التكوي
  أحسن لبصري
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 مهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبيةاجل
  وزارة التربية الوطنية

  مديرية التكوين
                                                                               2012/ 269/5.0.0:  الرقم

  
  إلـى

السيدات والسادة مديري الرتبية 
   . بالواليات

  
ــــــــــات : الموضــــــــــوع  تنظــــــــــيم عملي

كوينية حول الوقايـة مـن المخـاطر ت
  .المدرسي الكبرى في الوسط

  
برنامج التعاون بني وزارة :  المرجـع

رعاية الطفولة      الرتبية الوطنية ومنظمة
  ).اليونيسيف(
  

يف إطار برنامج التعاون بني وزارة 
الرتبية الوطنية ومنظمة رعاية الطفولة 

يف جمال النشاطات ) اليونيسيف(
لرتبية على احلماية من املرتبطة با

املخاطر الكربى وتسيري وضعيات 
  االستعجال يف الوسط املدرسي، تنظم 

  
  
  
  
  
  
  
  

وزارة الرتبية الوطنية ملتقيات تكوينية 
 )16(والئية يف الواليات الستة عشر

أو /األكثر تعرضا للزالزل األرضية و
الفياضانات من أجل تعميم  أعمال 

ي مت ونتائج امللتقى التكويين الذ
 16إىل  14بتلمسان يف الفرتة من 

   2012ماي 
يهدف هذا امللتقى إىل تعميم هذا 
التكوين وحتضري أعضاء اجلماعة 
الرتبوية على مستوى الواليات املعنية 
من أجل مواجهة املخاطر الكربى 
وذلك من خالل التعرف على الظواهر 
اخلطرة واحلماية منها والقيام بعمليات 

قيام بتمارين تدريبية اإلعالم، وكذا ال
ختترب مدى فعالية االحتياطات 

  .املتخذة
  

يف هذا اإلطار يشرفين أن أعلمكم عن 
تنظيم ملتقى تكويين يف كل والية ملدة 

أيام حول املواضيع املذكورة واملتعلقة  3
بالوقاية من املخاطر الكربى، وفق 

 :املخطط الوطين املرفق 
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  الفترة  الوالية الرقم

  2012نوفمرب  13إىل الثالثاء  11من األحد   بةعنا  1
  2012نوفمرب  21إىل األربعاء  19من االثنني   الطارف  2
  2012نوفمرب  28إىل األربعاء  26من االثنني   جزائر شرق  3
  2012ديسمرب  5إىل األربعاء  3من االثنني   البليدة  4
  2012ديسمرب 12إىل األربعاء  10من االثنني   وهران   5
  2013جانفي  9إىل األربعاء   7من االثنني   لمسانت  6
  2013جانفي  16إىل األربعاء  14من االثنني   جزائر وسط  7
  2013جانفي  23إىل األربعاء  21من االثنني   تيبازة  8
  2013جانفي  30إىل األربعاء   28من االثنني   قسنطينة  9
  2013فيفري  6إىل األربعاء  4من االثنني   سطيف   10
  2013فيفري  13إىل األربعاء  11من االثنني   بومرداس  11
  2013فيفري  20إىل األربعاء  18من االثنني   تيزي وزو  12
  2013فيفري  27إىل األربعاء  25من االثنني   مستغامن  13
  2013مارس  6إىل األربعاء  4من االثنني   عني متوشنت  14
  2013مارس  13إىل األربعاء  11من االثنني   جباية  15
  2013مارس  20إىل األربعاء  18من االثنني   جيجل  16
  
  تأطير أعمال الملتقى -1

يؤطر أعمال هذا امللتقى الوالئي خبري 
من منظمة اليونيسيف وعنصران سبق 
أن مثال الوالية يف امللتقى املنظم 

وكذا إطار  2012بتلمسان يف ماي 
  .من احلماية املدنية بالوالية

  
  

  
  معنية المؤسسات ال –2

ـــــذا امللتقـــــى هـــــي  املؤسســـــات املعنيـــــة 
أربعــــة، مدرســــتان ابتــــدائيتان ومتوســــطة 

ــــــــيت  وثانويــــــــة مــــــــن بــــــــني املؤسســــــــات ال
اســـــــــــتفادت مـــــــــــن التجهيـــــــــــز اخلـــــــــــاص 
باالســـتجابة للطـــوارئ واملســـلم هلـــا مــــن 
طـــرف احلمايـــة املدنيـــة مبســـامهة منظمـــة 

  .اليونيسيف
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  المشاركون في الملتقى -3
  :يشارك يف هذا امللتقى

يس مصلحة التكوين والتفتيش رئ -
 ملديرية الرتبية؛

التعليم ) أو مفتشو(مفتش  -
االبتدائي للمقاطعات التفتيشية اليت 
ا املدرستان االبتدائيتان  تتواجد 

 املعنيتان باملشاركة يف امللتقى؛
مفتش التعليم املتوسط ملادة علوم  -

الطبيعة واحلياة للمقاطعة اليت تتواجد 
 ة؛ ا املتوسطة املعني

مفتش التعليم املتوسط املكلف  -
بإدارة املتوسطات واملشرف على 

 املتوسطة املشاركة يف امللتقى؛
مفتش الرتبية الوطنية ملادة علوم  -

الطبيعة واحلياة واملشرف على الثانوية 
 املعنية بامللتقى؛

مفتش الرتبية الوطنية املكلف بإدارة  -
الثانويات واملشرف على الثانوية املعنية 

 لتقى؛بامل
مدير املدرسة االبتدائية مصحوبا  -

مبعلمني ملادة اللغة العربية ومعلم ملادة 
اللغة الفرنسة  بالنسبة لكل مدرسة من 

يف اجملموع (املدرستني االبتدائيتني 
 ؛)مديران وستة معلمني

مدير املتوسطة مصحوبا مبستشار  -
 :الرتبية وأربع أساتذة تعليم متوسط

 واحلياة، أستاذ ملادة علوم الطبيعة •
 أستاذ ملادة اللغة العربية، •
 أستاذ ملادة اللغة الفرنسية،  •
 .أستاذ ملادة الرتبية البدنية والرياضية •

مرفقا ) أو الناظر(مدير الثانوية  -
 :مبستشار الرتبية وأربع أساتذة

 أستاذ ملادة علوم الطبيعة واحلياة، •
 أستاذ ملادة اللغة العربية، •
 أستاذ ملادة اللغة الفرنسية،  •

 .أستاذ ملادة الرتبية البدنية والرياضية
  
التغطيـــــــــــــة الماليـــــــــــــة للتجمـــــــــــــع  -4

 :التكويني
 
تتكفل مديريات الرتبية للواليات  -أ

املعنية مبصاريف تنقل املشاركني 
التابعني هلا من أجل املشاركة يف 

 .امللتقى التكويين ذهابا وإيابا
ويكون اإلطعام واإليواء على  –ب

والوسائل بوزارة عاتق مديرية املالية 
الرتبية الوطنية، وسوف نوافيكم بوصل 

ذا الشأن   .  الطلب املتعلق 
  

من أجل ضمان السري احلسن للملتقى 
املنظم بالوالية أطلب منكم احرتام 
رزنامة امللتقيات  كما أطلب من مدير 
الرتبية  توفري كل املستلزمات املادية 
واختاذ كل اإلجراءات الضرورية 

ملعنيني باملشاركة يف امللتقى واستدعاء ا
وحتديد مكان إجراءه وموافاة مديرية 
التعليم األساسي بذلك على رقم 

  . 021692504الفاكس 
  

  2012 أكتوبر 31 اجلزائر يف
  منه بتفويضو  الرتبية الوطنية عن وزير

  مدير التكوين
 لبصري أحسن
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 11 في مؤرخ مشترك وزاري قرار
 يناير 5 وافقلما 1433 عام صفر
 القرار ويتمم يعّدل، 2012 نةس

 18 في ؤرخلما شتركلما الوزاري
 يوليو 21 وافقلما 1429 عام رجب
 إحداث تضمنلموا 2008 سنة

 ". دراسة و رياضة" أقسام
 
 ،الوطنية الرتبية وزير إن
  ، والرياضة الشباب وزير و
 

 ؤرّخملا 04-10 رقم القانونمبقتضى 
 1425 عام الثانية مجادى 27 يف
 2004  سنة غشت 14 وافقملا
 ، والرياضة البدنية بالرتبية تعلقملوا
  

 ؤرّخملا 08-04 رقم القانونومبقتضى 
 23 وافقملا 1429 عام حمرم 15 يف

 القانون تضمنملوا 2008 سنة يناير
 ، الوطنية للرتبية التوجيهي

  
   رقـــــــــم الرئاســـــــــي رســـــــــومملاومبقتضـــــــــى 

 الثانية مجادى 14 يف ؤرّخملا 149-10
  ســنة مـــايو 28 وافــقملا 1431 عــام

 أعضـــــــــــاءني تعيـــــــــــ تضـــــــــــّمنملوا 2010
 ، احلكومة

  
  رقـــم التنفيـــذي رســـومملاومبقتضـــى 
 الثــــــاين ربيــــــع 25 يف ؤرّخملــــــا 420-91

 ســــــنة نــــــوفمرب 2 وافــــــقملا 1412 عــــــام

 " أقســام إحــداث تضــمنملوا 1991
 ،عملهـا و وتنظيمهـا" ودراسـة رياضـة
  ،منه 5 ادةملا السيما

  
 شرتكملا الوزاري القرارومبقتضى 

 1413 عام شعبان 11 يف ؤرّخملا
 تضمنملوا 1993 سنة فرباير 3 وافقملا

 رياضة" أقسام إحداث شروط
 ، الرتبوي وعملها" ودراسة

  
 شرتكملا الوزاري القرارومبقتضى 

 1413 عام شعبان 11 يف ؤرّخملا
 الذي 1993 سنة فرباير 3 وافقملا

 واهبملبا التكفل شروط حيدد
 رياضة" قسامأل الشابة الرياضية
 ،"ودراسة

  
 شرتكملا الوزاري القرارومبقتضى 

 1429 عام رجب 18 يف ؤرّخملا
 2008 سنة يوليو 21 وافقملا
 رياضة "أقسام إحداث تضمنملوا

  ، تّممملوا عّدلملا "ودراسة
 

   يأتي ما يقّرران
  
 القرار هذا يهدف : ولىألا ادةلما

 القرار أحكام وتتميم تعديل إىل
 رجب 18 يف ؤرّخملا كشرت ملا الوزاري
 سنة يوليو 21 وافقملا 1429 عام

 "أقسام إحداث تضمنملوا 2008
 ". دراسة و رياضة
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 السـنة مـن ابتـداء ،تلغـى 2 : ادةلمـا
 خاصـة أقسام 2011/2012 الدراسية
 داخـــــــــل "ودراســـــــــة رياضـــــــــة" تـــــــــدعى

 نصــوصملا والتعلــيم الرتبيــة مؤسســات
 بـــــــالقرار لحـــــــقملا اجلـــــــدول يف عليهـــــــا

 رجــب 18 يف ؤرّخملــا شــرتكملا الــوزاري
 ســـــنة يوليـــــو 21 وافـــــقملا 1429 عـــــام

ــــــــةملوا أعــــــــاله ذكورملــــــــوا 2008  يف بين
: أدنــــــــــــــــاه اجلــــــــــــــــدول

  
  

 ياتالالو  البلديات التسمية
 اجلزائر األبيار العمراين اإلخوة متوسطة
   احممد سيدي سّيبملا بن سعيد متوسطة
   احممد سيدي الفارسي سلمان متوسطة
   احممد سيدي ينبركا حممد متوسطة
   احممد سيدي إيدير عيسات متوسطة

  
 لحقملا اجلدول يتمم 3 : ادةلما

  18 يف ؤرّخملا شرتكملا الوزاري بالقرار
 يوليو 21 وافقملا 1429 عام رجب
 كما ،أعاله ذكورملوا 2008 سنة
  : يأيت
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  الجدول الملحق

 ياتالالو  البلديات التسمية
 ) ....... تغيري بدون ....... (

 الشلف ) ..... تغيري بدون ..... (
  تنس مونة بن حممد متوسطة
  بوقادير اإلبراهيمي البشري متوسطة
  الفضة وادي أمحد ملياين متوسطة
  سلي وادي الرازي بكر أبو متوسطة
  الشطية قدور كارم متوسطة
  فارس أوالد فاريسي جياليل متوسطة
  الدروع أم زمور اإلخوة متوسطة
  الشلف شرفة حي قدور بايزيد متوسطة

 ) ....... تغيري بدون ....... (
 البواقي أم  ) ....... تغيري بدون ....... (

  البيضاءني ع بشري كوشاري متوسطة
  مليلةني ع 1962 جويلية 5 متوسطة

 باتنة  ) ....... تغيري بدون ....... (
  تازولت أمحد عباش متوسطة
  نقاوس عتورةبو مي مر  متوسطة
  نقاوس مساعيل زغدود متوسطة
  باتنة شطوح اإلخوة متوسطة
  باتنة األسفل شيخي حي متوسطة
  تيمقاد تيمقاد ةميالقد متوسطة

 جباية  ) ....... تغيري بدون ....... (
  أدكار أدكار تلطةلمخا توسطةملا

 ) ....... تغيري بدون ....... (
 البويرة  ) ....... تغيري بدون ....... (

  الصهاريج  1957 جوان 27 متوسطة
  بسامني ع مجبالط كمال متوسطة

 تامنغست  ) ....... تغيري بدون ....... (
  تامنغست بومجعة سويداين متوسطة
  صاحل إن اخلطاب بن عمر متوسطة
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 ) تابع( الجدول الملحق

 ياتالالو  البلديات التسمية
 تبسة  ) ....... تغيري بدون ....... (

  تبسة خلدون ابن متوسطة
  الشريعة الضلعة طريق متوسطة
  العقلة اجلرف متوسطة

 ) ....... تغيري بدون ....... (
 تيارت  ) ....... تغيري بدون ....... (

  فرندة أمحد العويف متوسطة
  سوقر القادر عبد عيسى بن متوسطة

 وزو تيزي  ) ....... تغيري بدون ....... (
  عزازقة عدنان متوسطة
  وزو تيزي  1956 أوت 20 ثانوية

 اجلزائر  ) ....... تغيري بدون ....... (
  القبة اجلميل نظرملا حي ،اجلديدة توسطةملا

  احلراش شعنان حممد متوسطة
  جراح باش شرشايل مصطفى متوسطة
  بوروبة عنايب بن حممد متوسطة
  جةر ملا تسالة رجةملا تسالة متوسطة
  الدويرة مهدي اإلخوة متوسطة
  زرالدة  1956 ماي 19 متوسطة
  حيدرة أمحد حاج فاطمة متوسطة
  ابراهيم دايل ديكار غابة متوسطة
  رايس مراد بئر الكواكيب الرمحان عبد متوسطة
  فايت أوالد إيدير حمند كوشي متوسطة
  السحاولة قدور رابح متوسطة
  بيضاءال الدار الورود متوسطة

  الكيفان برج اخلضراء الضفة اجلديدة توسطةملا
  قريةملا نيالنطاق ذات أمساء متوسطة

 ) ....... تغيري بدون ....... (
 جيجل  ) ....... تغيري بدون ....... (

  الطاهري اإلرشاد متوسطة
  يليةملا العريب حممد حلمر متوسطة

 ) ....... تغيري بدون ....... (
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  ) تابع( الملحق الجدول

 الواليات البلديات التسمية
 سعيدة  ) ....... تغيري بدون ....... (

  سعيدة فرعون مولود متوسطة
  سعيدة القادر عبد بلقصري متوسطة
  سعيدة مصطفى فكري متوسطة
  سعيدة بلقاسم بوعزة متوسطة
  سعيدة مصطفى برامشي متوسطة
  احلجرني ع حممد عقال متوسطة

 ) ....... تغيري بدون ....... (
 سيدي ) ....... تغيري بدون ....... (

 بلعباس
  تالغ خمفي غامل بن متوسطة
  الزفيزف حيىي شيباين متوسطة

 عنابة ) ....... تغيري بدون ....... (
  عنابة شريف بابو متوسطة
  البوين اإلبراهيمي البشري متوسطة

 ) ....... تغيري بدون ....... (
 ديةملا ) ....... تغيري بدون ....... (

  بوسيفني ع حيىي خيثر متوسطة
  العمرية حممد مويسي متوسطة
  ديةملا اسكندر فوضيل متوسطة

 ) ....... تغيري بدون ....... (
 معسكر األبطال وادي القادر عبد قدوري متوسطة
   احلشم الغزايل اإلمام متوسطة
   فيةبوحني جياليل مكيد متوسطة

  ورقلة ) ....... تغيري بدون ....... (
   ورقلة روحو سيد متوسطة
   قارينملا توقرت الفارايب متوسطة

  وهران ) ....... تغيري بدون ....... (
   وهران  حنيفي درغام متوسطة

  البيض البيض متوسطة كركب قدور
   الشيخ سيدي األبيض متوسطة ساوس الدين

   بوقطب ةمتوسطة الشهدداء الثالث
   بوعالم متوسطة مولود قاسم نايت بلقاسم
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 ) تابع( الجدول الملحق

 الواليات البلديات التسمية
  إيليزي أمناس إن بكدة براهيم متوسطة
   دبداب احلواس سي العقيد متوسطة

 برج ) ....... تغيري بدون ....... (
  بوعريريج

   بليمور خلضر بشان متوسطة
   حلماديةا حممد صاهد متوسطة
   مبارك سيدي مسعود بليل متوسطة
   هريملا منصور بن حاج متوسطة

  بومرداس  ) ....... تغيري بدون ....... (
   بودواو حمساس حممد متوسطة
   يسر مهيدي بن العريب متوسطة

  ) ....... تغيري بدون ....... (
  تندوف  ) ....... تغيري بدون ....... (

    دوفتن  مدغري أمحد متوسطة
 تيسمسيلت مخيسيت لونيس قاسي آيت متوسطة
   بونعامة برج  نيبلياس القادر عبد متوسطة
   تيسمسيلت بونعامة حممد ثانوية

  الوادي  ) ....... تغيري بدون ....... (
   العلندة وادي العلندة وادي اجلديدة توسطةملا

   غريملا مشحاط عيسى متوسطة
  ) ....... تغيري بدون ....... (

 سوق  ) ....... تغيري بدون ....... (
 أهراس سوق زكرياء مفدي متوسطة  أهراس

 سدراتة الورثالين فضيل متوسطة
  تيبازة  ) ....... تغيري بدون ....... (

 مناصر براهيمي براهيم توسطةملا
 تيبازة خرية بن اهللا عبد متوسطة

  ) ....... تغيري بدون ....... (
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 ) تابع( لحقالجدول الم

 الواليات البلديات التسمية
  الدفلىني ع ) ....... تغيري بدون ....... (

 جندل الطيب عيسى سيدي بن متوسطة
 زقاغة تاشتة خمطاري حممد متوسطة
 األخضر سيدي مسعودي أمحد متوسطة
 روينة سعيدية اهللا عبد رابح بن متوسطة
 بومدفع حممد عيسى سيدي بن متوسطة

 جليدة حممد مغراوي وسطةمت
 الدفلىني ع نيب بن مالك ثانوية
 مليانة عبدو حممد ثانوية
 مليانة مخيس حممد قويرتي ثانوية

 العطاف بونعامة ثانويةجياليل
  ) ....... تغيري بدون ....... (

ني ع  ) ....... تغيري بدون ....... (
 العامرية اهللا عبد هواري متوسطة  متوشنت

 الغلة حاسي بومدين هواري وسطةمت
 بوحجر محام سليمان مفتاحي متوسطة
 صاف بين ومنملا عبد علي بن متوسطة
 صاف بين يببصح سيدي متوسطة

 األربعاءني ع األربعاءني ع اجلديدة توسطةملا
 أورياش سيدي خيلف سيدي متوسطة
 الغرابة وهلاصة العريب علي سي متوسطة
 الطلبةني ع حيىي بن صديقال حممد متوسطة
 احلملا مخيسيت حممد متوسطة
 متوشنتني ع أورياشي أمحد متوسطة

  غرداية  ) ....... تغيري بدون ....... (
 نيعةملا بالبشري متوسطة
 متليلي متكرت متوسطة

  غليزان  ) ....... تغيري بدون ....... (
  موسى عمي  اجلديدة توسطةملا

  
 يف القـــرار هـــذا رينشـــ 4 : ادةلمـــا

ــــة اجلريــــدة ــــة للجمهوريــــة الرمسي  اجلزائري
 . الشعبية قراطيةميالد
  
  

  2012 يناير 5 يف اجلزائر
 الوطنية الرتبية وزير

 بوزيد بن بوبكر
 والرياضة الشباب وزير

 جيار اهلامشي
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 9 في مؤرخ مشترك وزاري قرار
 وافقلما 1433 عام األولى جمادى
 يتضمن، 2012 سنة أبريل أول
 الرياضية للثانوية ملحقة داثإح

 . البواقي بأم الوطنية
 
 ، للحكومة العامني األم إن

 ، اليةملا ووزير
 ، والرياضة الشباب ووزير
 ، الوطنية الرتبية ووزير

  
 - 149 رقم الرئاسي رسومملا قتضىمب

 عام الثانية مجادى 14 يف ؤرّخملا 10
 2010 سنة مايو 28 وافقملا 1431

  ، احلكومة عضاءأني تعي تضمنملوا
 

 55 رقم التنفيذي رسومملاو مبقتضى 
 عام القعدة ذي 18 يف ؤرّخملا 01 -

 2001 سنة فرباير 12 وافقملا 1421
 الرياضية الثانوية إحداث تضمنملوا

 ، تّممملا ، وعملها وتنظيمها الوطنية
 ، منه 2 ادةملا سيما ال
   

 رقم التنفيذي رسومملاو مبقتضى 
 عام شوال 7 يف ؤرّخملا 10 – 213

 سنة سبتمرب 16 وافقملا 1431
 ثانويات إنشاء تضمنملوا 2010
 ، أخرى وإلغاء

  
  

 يف ؤرّخملا الرّئاسي رسومملاو مبقتضى 
 18 وافقملا 1423 عام الثاين ربيع 7

ني تعي تضّمنملوا 2002 سنة يونيو
 ، للحكومة العامّ ني األم
  

   يأتي ما يقّررون
 

 امألحك تطبيقا : ولىألا المادة
 رقم التنفيذي رسومملا من 2 ادةملا

 القعدة ذي 18 يف ؤرّخملا 01 - 55
 سنة فرباير 12 وافقملا 1421 عام

 حتدث ، أعاله ذكورملوا 2001
 بأم الوطنية الرياضية للثانوية ملحقة
 ). البواقي أم بلدية( البواقي

  
 يف القرار هذا ينشر2 :  ادةلما

 ةاجلزائري للجمهورية الرمسية اجلريدة
 . الشعبية قراطيةميالد
  

  2012 أبريل 01 يف اجلزائر
 اليةملا وزير

 جوديمي كر 
 والرياضة الشباب وزير

 جيار اهلامشي
 الوطنية الرتبية وزير

  بوزيد بن بوبكر
 للحكومة العامني مألا عن

 منه وبتفويض
 العمومية للوظيفة العام ديرملا

 بومشال بلقاسم
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 4 في مؤرخ مشترك وزاري قرار
 22 وافقلما 1433 عام شّوال
 القرار يعّدل، 2012 سنة غشت
 3 في ؤرّخلما شتركلما الوزاري
 وافقلما 1431 عام الثانية جمادى

 يحدد الذي 2010 سنة مايو 17
ين للموظف العليا ناصبلما عدد
 بالتربية الخاصة لألسالكين نتملما

 . الوطنية
 
 للحكومة العامني األم إن

 ، اليةملا ووزير
  ، الوطنية بيةالرت  ووزير

  
    رقــــــــــم الرئاســــــــــي رســــــــــومملا قتضــــــــــىمب

 عام رمضان 17 يف ؤرخملا 07 - 307
  ســــنة ســــبتمرب 29 وافــــقملا 1428
 مــنح كيفيــات حيــدد الــذي  2007
 ناصـبملا لشاغلي االستداللية الزيادة

 واإلدارات ؤسســــــــــــــــاتملا يف العليــــــــــــــــا
  ، العمومية

 
  رقم الرئاسي رسومملاو مبقتضى 
 مجادى 14 يف ؤرّخملا  10 - 149

 مايو 28 وافقملا 1431 عام الثانية
 أعضاءني تعي تضّمنملوا 2010  سنة

  ، احلكومة
 
  
  

 رقم التنفيذي رسومملاو مبقتضى 
  األول ربيع 29 يف ؤرخملا 94 - 265

 سنة سبتمرب 6 وافقملا 1415 عام
 وزير صالحيات حيدد الذي 1994
  ، الوطنية الرتبية

 
  قمر  التنفيذي رسومملاو مبقتضى 

 عام رمضان 15 يف ؤرخملا  95 - 54
 1995  سنة فرباير 15 وافقملا 1415
  ، اليةملا وزير صالحيات حيدد الذي

 
 رقم التنفيذي رسومملاو مبقتضى 
 عام شوال 11 يف ؤرخملا 08 - 315

  سنة أكتوبر 11 وافقملا 1429
 األساسي القانون تضّمنملوا 2008
 لألسالكني نتمملاني وظفملبا اخلاص
 سيما ال، الوطنية بالرتبية اخلاصة

  ، منه 142 ادةملا
 

 يف ؤرّخملا الرّئاسيّ  رسومملاو مبقتضى 
 18 وافقملا 1423 عام الثاين ربيع 7

ني تعي تضّمنملوا 2002 سنة يونيو
  ، للحكومة العامّ ني األم
 

 شرتكملا الوزاري القرارو مبقتضى 
 عام الثانية مجادى 3  يف ؤرّخملا

 2010 سنة مايو 17 وافقملا 1431
 العليا ناصبملا عدد حيدد الذي

 اخلاصة لألسالكني نتمملاني للموظف
  ، الوطنية بالرتبية
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يأتي ما يقّررون   
 
 ادةملا أحكام تعّدل : ولىالا ةدالما

 شرتكملا الوزاري القرار من األوىل
 عام الثانية مجادى 3 يف ؤرّخملا

 2010 سنة مايو 17 وافقملا 1431
  : يأيت كما،  أعاله ذكورملوا
 ناصبملا عدد حيدد : األوىل املادة"

 لألسالكني نتمملاني للموظف العليا
   : يأيت كما الوطنية بالرتبية اخلاصة

  
  : التعليم تنسيق مناصب بعنوان

  
توسطملا للتعليم منسق أستاذ 56413
الثانوي للتعليم منسق أستاذ 22740

  
  : درسيلما التوجيه و مالتعلي مؤسسات إدارة مناصب بعنوان

  
  -االبتدائية درسةملا مدير مساعد
 17099االبتدائية درسةملا مدير
 5319توسطةملا مدير
 2071الثانوية مدير
 79درسيملا التوجيه مركز مدير

  
  : راقبةلما و التفتيش مناصب بعنوان

  
  75درسيةملا التغذية مفتش
 1836االبتدائي التعليم مفتش
 1195توسطملا عليمالت مفتش
 1082 ".الوطنية الرتبية مفتش

  
 2 ادةملا أحكام تعدل 2 : المادة
  يف ؤرّخملا شرتكملا الوزاري القرار من

  وافقملا 1431 عام الثانية مجادى 3
،  أعاله ذكورملوا 2010 سنة مايو 17
   : يأيت كما
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 القرار هذا بأصل يلحق 2 : املادة"
 ناصبملا بتوزيع تعلقملا اجلدول
 اخلاصة األسالك بعنوان، العليا
 ركزيةملا اإلدارة على، الوطنية بالرتبية
 الرتبية ومديريات الوطنية الرتبية لوزارة

  ". بالواليات
 

 يف القرار هذا ينشر 3 : المادة
 اجلزائريّة للجمهوريّة الّرمسّية اجلريدة

  . الّشعبّية قراطّيةميالدّ 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 2012 غشت 22  يف اجلزائر
 الوطنية الرتبية وزير

 بوزيد بن بوبكر
 اليةملا وزير عن
 العامني مألا

  بوطبة ميلود
 للحكومة العامني مالا عن

 منه وبتفويض
 العمومية للوظيفة العام ديرملا

  بومشال بلقاسم
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 6 في مؤرخ مشترك وزاري قرار
 4 وافقلما1433  عام شوال
 تنظيم يتضمن، 2012 سنة سبتمبر

 التربية لوزارة ركزيةلما دارةالا
 ). استدراك( مكاتب في الوطنية

 
 الصادر 27 العدد - الرمسية اجلريدة
 1433 عام الثانية مجادى 14 بتاريخ

  2012. سنة مايو 6 وافقملا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 11، ادةملا 2، العمود 22، الصفحة
   3 : السطر

 
 الفرعية ديريةملا : " - من البد - 
  " ... والتعاون القانونية راساتللد

 الفرعية ديريةملا : " - يقرأ - 
  " ... القانونية للدراسات

 ... )تغيري بدون الباقي ... (
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 17 فــي مــؤرخ مشــترك وزاري قــرار
 12 وافــقلما 1433 عــام محــّرم
 وضع يتضّمن، 2011 سنة ديسمبر
ــــة الخاصــــة كاألســــال بعــــض  بالتربي
ــــة فــــي الوطنيــــة  لــــدى الخدمــــة حال
 واألوقـــــاف الدينيـــــة الشـــــؤون وزارة

 العموميـــــــــة ؤسســـــــــاتلما وبعـــــــــض
 . لها التابعة

 
 ، للحكومة العامني األم إن

 ،واألوقاف الدينية الشؤون ووزير
  ، الوطنية الرتبية ووزير

 
    رقــــــــــم الرئاســــــــــي رســــــــــومملا قتضــــــــــىمب

 مجـــــــــــــــادى 14 يف ؤرّخملـــــــــــــــا 149-10
 مــــايو 28 وافــــقملا 1431 عــــام الثانيــــة
 أعضـاءني تعيـ ضّمنتملوا 2010  سنة

  ، احلكومة
 

 رقم التنفيذي رسومملاو مبقتضى 
 عام شوال 11 يف ؤرّخملا  08 - 315

 سنة أكتوبر 11 وافقملا 1429
 األساسي القانون تضمنملوا 2008
 لألسالكني نتمملاني وظفملبا اخلاص
  ، الوطنية بالرتبية اخلاصة

 
  
  
  

 يف ؤرخملا الرئاسي رسومملاو مبقتضى 
 18 وافقملا 1423 عام اينالث ربيع 7

ني تعي تضمنملوا 2002 سنة يونيو
  ، للحكومة العامني األم
 

 شرتكملا الوزاري القرارو مبقتضى 
 1412 عام رجب 29  يف ؤرّخملا
 1992  سنة فرباير 3 وافقملا
 األسالك بعض وضع تضمنملوا

 حالة يف الرتبية لوزارة التابعة النوعية
 ينيةالد الشؤون وزارة لدى اخلدمة

 التابعة للتكوين اإلسالمية عاهدملوا
  ، هلا
 

  يأتي ما يقّررون
  
 ألحكام تطبيقا : األولى ادةلما
 رقم التنفيذي رسومملا من 3 ادةملا

 عام شوال 11 يف ؤرّخملا 08 - 315
 سنة أكتوبر 11 وافقملا 1429
 يف يوضع، أعاله ذكورملوا 2008
 الشؤون وزارة لدى اخلدمة حالة
 ؤسساتملا وبعض وقافواأل الدينية

 حدود ويف هلا التابعة العمومية
 هذا يف عليه نصوصملا التعداد
 ألحد نتمونملا وظفونملا، القرار

  : اآلتية األسالك
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 التعداد السلك
  1  االبتدائية درسةملا أساتذة
  6  األساسي التعليم أساتذة
  122  الثانوي التعليم أساتذة

  3  قتصدونملا
  3  قتصدينملا نواب

  
 الشؤون وزارة تتوىل 2 : المادة
 ؤسساتملوا واألوقاف الدينية

 سارملا تسيري هلا التابعة العمومية
 لألسالكني نتمملاني للموظف هينملا
 طبقا، أعاله األوىل املادة يف ذكورةملا

 احملّددة األساسية القانونية لألحكام
     رقم التنفيذي رسومملا وجبمب

 عام شوال 11 يف ؤرّخملا 08 - 315
  سنة أكتوبر 11 وافقملا 1429
  . أعاله ذكورملوا 2008

 
 وظفونملا يستفيد 3 : المادة

 حق من اخلدمة حالة يف وضوعونملا
 رسومملا ألحكام طبقا الرتقية

 يف ؤرّخملا 08 - 315 رقم التنفيذي
  11 وافقملا 1429 عام شوال 11

 أعاله ذكورملوا 2008  سنة أكتوبر
.  

 
  
  
  

 من شغولةملا الرتبة تكون 4 : المادة
 من استفاد الذي وظفملا طرف
 اجلديدة الرتبة إىل حتويل حمل الرتقية

.  
 القـــرار أحكـــام تلغـــى 5 : المـــادة
 رجــب 29 يف ؤرّخملــا شــرتكملا الــوزاري
 فربايــــــــــــــــر 3 وافــــــــــــــــقملا 1412 عــــــــــــــــام
  . أعاله ذكورملوا  1992سنة
 

 يف القرار هذا ينشر 6 : المادة
 اجلزائريّة للجمهوريّة الّرمسّية اجلريدة

  . الّشعبّية قراطّيةميالدّ 
 

 2011 ديسمرب 12 يف اجلزائر
 الوطنية الرتبية وزير

 بوزيد بن بوبكر
 وقافألوا الدينية الشؤون وزير

 اهللا مالغ اهللا بوعبد
 للحكومة العامني مألا عن

 منه وبتفويض
 العمومية للوظيفة العام ديرملا

  بومشال بلقاسم
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 12 - 306 مرق رئاسي مرسوم
 1433  عام رمضان 28 في مؤرخ

، 2012 سنة غشت 16 وافقلما
 ميزانية إلى اعتماد تحويل يتضمن
 . الوطنية التربية وزارة تسيير

 
 ، اجلمهورية رئيس إنّ 
  
 ، اليةملا وزير تقرير على بناء
  

 سّيما ال، الدستور على وبناء
 الفقرة 125 ( و  77 - 8اّدتانملا

 ، منه )األوىل
  

 84 -17 رقم القانونقتضى و مب
 وافقملا 1404 عام شوال 8 يف ؤرخملا

ني بقوان تعلقملوا 1984 سنة يوليو 7
  ، تّممملوا عّدلملا، اليةملا

 
 11-16 رقم القانونو مبقتضى 

 وافقملا 1433 عام صفر 3 يف ؤرخملا
 تضمنملوا 2011 سنة ديسمرب 28

  ، 2012 لسنة اليةملا قانون
 

 ؤرخملا 12-03 رقم األمرو مبقتضى 
 وافقملا 1433 عام األول ربيع 20 يف

 تضمنملوا 2012 سنة فرباير 13
  ، 2012 لسنة التكميلي اليةملا قانون

 
  

 يف ؤرخملا الرئاسي رسومملاو مبقتضى 
 أول وافقملا 1433 عام الثاين ربيع 8

 توزيع تضمنملوا 2012 سنة مارس
 يزانيةمل صصةلمخا االعتمادات
 التسيري ميزانية من شرتكةملا التكاليف

 لسنة التكميلي اليةملا قانون وجبمب
2012 ،  

 
 رقــــــم التنفيــــــذي رســــــومملاو مبقتضــــــى 

 عـام األول ربيع 13يف ؤرخملا 12 -46
  2012 سـنة فربايـر 6  وافـقملا 1433

 االعتمــــــــــــــادات توزيــــــــــــــع تضــــــــــــــمنملوا
 مــن الوطنيــة الرتبيــة لــوزير صصــةلمخا

 اليـــةملا قـــانون وجـــبمب التســـيري ميزانيـــة
  ،2012 ةلسن
  

   رقــــــم التنفيــــــذي رســــــومملاو مبقتضــــــى 
 عام الثاين ربيع 8 يف ؤرخملا 12 – 99

 2012 سنة مارس أول وافقملا 1433
 االعتمــــــــــــادات توزيــــــــــــع تضــــــــــــمنملوا 
 مــن الوطنيــة الرتبيــة لــوزير صصــةلمخا

 اليـــةملا قـــانون وجـــبمب التســـيري ميزانيـــة
 ، 2012 لسنة التكميلي

  
   يأتي ما يرسم

  
 ميزانية من يلغى : ولىألا المادة
 وتسعة مائة قدره اعتماد 2012 سنة

   ومثانية وسبعمائة مليارا وثالثون
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 ومخســـــــة ومخســـــــمائة مليونـــــــا ومثـــــــانون
ـــــــــــــــــــــــــــف وتســـــــــــــــــــــــــــعون ـــــــــــــــــــــــــــار أل  دين

 مقيّــــــــــــــد )دج (139.788.595.000
 ويف شـــــــرتكةملا التكـــــــاليف ميزانيـــــــة يف

 احتيــــاطي"  37-93 رقــــم البـــاب
ـــــاألثر للتكفـــــل ـــــاتج ب  أنظمـــــة عـــــن الن

 األساســــــــــيةني والقــــــــــوان التعويضــــــــــات
 ". اخلاصة

  
 ســـنة يزانيـــةمل خيصـــص 2 : المـــادة
 وتســـــــعة مائـــــــة قـــــــدره اعتمـــــــاد 2012

ـــــــون  ومثانيـــــــة وســـــــبعمائة مليـــــــارا وثالث
 ومخســـــــة ومخســـــــمائة مليونـــــــا ومثـــــــانون

ـــــــــــــــــــــــــــف وتســـــــــــــــــــــــــــعون ـــــــــــــــــــــــــــار أل  دين

 يقّيــــــــــــــــد )دج (139.788.595.000
 الوطنيــة الرتبيــة وزارة تســيري ميزانيــة يف
 لحقملا اجلدول يف بينةملا األبواب ويف
  . رسومملا ذا
 

 ووزير اليةملا وزير يكلف 3 : المادة
، خيّصه فيما كل،  الوطنية الرتبية
 يف ينشر الذي رسومملا هذا بتنفيذ
 اجلزائريّة للجمهوريّة الّرمسّية اجلريدة

 . الّشعبّية قراطّيةميالدّ 
  

 2012 غشت  16 يف اجلزائر
  اجلمهورية رئيس
بوتفليقة العزيز عبد
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  لحقلما الجدول
 

 العناوين بوابالا رقم
  صصةلمخا عتماداتالا

 ) دج(

  
  
  
  
  
  
  
  
  

02 - 31  
  
  
  
  

03 - 33 
  
  
  
  

35 - 36 
  

39 - 36 
  

45 - 36 
49 - 36 
51 - 36  

 الوطنية التربية وزارة
 ّولالا الفرع
 وحيد فرع
 ولالا الجزئي الفرع
 ركزيةلما صالحلما

 الثالث العنوان
 صالحلما وسائل
 ّولالا القسم

 العمل مرتبات - وظفونلما
....................تلفةلمخا نحملوا التعويضات - ركزيةملا اإلدارة

األول القسم جمموع
  
 الثالث القسم

 جتماعيةالا التكاليف - وظفونلما
 ...........................ياالجتماع الضمان - ركزيةملا اإلدارة

الثالث القسم جمموع
  

 السادس القسم
 التسيير ناتإعا

 ني وحتس األساسية درسةملا معلمي تكوين عاهدمل إعانات
.......................................................مستواهم

 ني وحتس الرتبية مستخدمي لتكوين الوطين للمعهد إعانة
 ......................................................مستواهم

 .........................ةالرتبي يف للبحث طينالو  للمعهد إعانة
 ..................الكبار وتعليم األمية حملو الوطين للديوان إعانة
  .................بعد عن والتكوين للتعليم الوطين للديوان إعانة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

29.027.000 

29.027.000 
  
  
  

7.257.000 

7.257.000 
  
  
  
  

126.174.000 
  

11.518.000 
7.431.000 

66.349.000 
45.561.000  
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  ) تابع( لحقلما الجدول
 

 العناوين بوابالا رقم
  صصةلمخا عتماداتالا

 ) دج(
53 - 36 
58 - 36 
59 - 36 
60 - 36 
61 - 36 
62 - 36  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

12 - 31  
  
  
  
  

13 - 33 
  
  
  

...... التعليمية والوسائل التجهيزات وصيانة التموين ركزمل إعانة
 .................سابقاتملوا لالمتحانات الوطين ديوانلل إعانة
........................البيداغوجية للوثائق الوطين للمركز إعانة
 ..........................والتكوين للرتبية الوطين للمرصد إعانة
 ...... متازيغت لتعليم واللغوي البيداغوجي الوطين للمركز إعانة
 وتنمية البيداغوجية االبتكارات إلدماج طينالو  للمركز إعانة

 ......................الرتبية يف واالتصال اإلعالم تكنولوجيات
السادس القسم جمموع
الثالث العنوان جمموع

  األول اجلزئي الفرع جمموع
  

  الثاني الجزئي الفرع
 للدولة التابعة مركزيةالال صالحلما

 الثالث العنوان
 صالحلما وسائل
 ولالا القسم

 العمل مرتبات - وظفونلما
..تلفةلمخا نحملوا التعويضات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

األول القسم جمموع
  

 الثالث القسم
 جتماعيةالا التكاليف - وظفونلما

 .........االجتماعي الضمان - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا
الثالث القسم جمموع
الثالث العنوان جمموع

 الثاين اجلزئي الفرع جمموع

19.744.000 
19.353.000 
17.940.000 
3.368.000 
6.265.000 

  
9.150.000 

332.853.000 

369.137.000 

369.137.000  
  
  
  
  
  
  
  

1.753.008.000  

1.753.008.000 
  
  
  

438.252.000 
438.252.000 

2.191.260.000 
2.191.260.000  
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  ) تابع( لحقلما الجدول
 

  صصةلمخاالعتمادات ا العناوين رقم االبواب

 ) دج(
  
  
  
  
  
  

22 - 31 
  

32 - 31 
  
  
  
  
  

23 – 33  
 

33 - 33  

 الثالث الجزئي الفرع
 والتقني والثانوي االساسي التعليم مؤسسات

 الثالث العنوان
 صالحلما وسائل
 االول القسم

 العمل مرتبات - وظفونلما
 األساسي التعليم مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

 ................................تلفةلمخا نحملوا التعويضات -
 الثانوي التعليم مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

..........................تلفةلمخا نحملوا التعويضات - والتقين
 األول القسم جمموع

  
 الثالث القسم

 االجتماعية التكاليف - وظفونلما
 األساسي التعليم مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

 ........................................االجتماعي الضمان -
 الثانوي التعليم مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

 .................................االجتماعي الضمان - والتقين
 الثالث القسم جمموع
 الثالث العنوان وعجمم
 الثالث اجلزئي الفرع جمموع

 األول الفرع جمموع
 ........الوطنية التربية لوزير صصةلمخا االعتمادات مجموع

  
  
  
  
  
  
  

84.383.007.000 
  

25.399.551.000 

109.782.558.000 
  
  
  
  

21.095.752.000 
  

6.349.888.000 

27.445.640.000 

137.228.198.000 

137.228.198.000 

139.788.595.000 

139.788.595.000  
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 12 - 308 رقم تنفيذي مرسوم
 1433  عام شوال 3 في مؤرخ

، 2012 سنة غشت 21 وافقلما
 ميزانية في اعتماد نقل يتضمن
 . الوطنية التربية وزارة تسيير

 
 ، األول الوزير إنّ 
  
 ، اليةملا وزير تقرير على بناء
  

 ســـــــــّيما ال، الدســـــــــتور علـــــــــى وبنـــــــــاء
   الفقـرة 125 (و 85 - 3 اّدتـانملا

 ، منه 2)
  

 84 - 17 رقم القانونو مبقتضى 
 وافقملا 1404 عام شوال 8 يف ؤرخملا

ني بقوان تعلقملوا 1984 سنة يوليو 7
  ، تّممملوا عّدلملا، اليةملا

 
 11 - 16 رقم القانونو مبقتضى 

 وافقملا 1433 عام صفر 3 يف ؤرخملا
 تضمنملوا 2011 سنة ديسمرب 28

  ، 2012 لسنة اليةملا قانون
 

 ؤرخملا 12 - 03 رقم األمرو مبقتضى 
 وافقملا 1433 عام األول ربيع 20 يف

 تضمنملوا 2012 سنة فرباير 13
 ، 2012 لسنة التكميلي اليةملا قانون

  
    رقم  التنفيذي  رسومملاو مبقتضى 

 الثــاين ربيــع 8 يف ؤرخملــا 12 – 99
 ســــنة مــــارس أول وافــــقملا 1433 عــــام

 االعتمـــادات توزيـــع تضـــمنملاو  2012
 مــن الوطنيــة الرتبيــة لــوزير صصــةلمخا

 اليـــةملا قـــانون وجـــبمب التســـيري ميزانيـــة
  ، 2012 لسنة التكميلي

 
  ، اجلمهورية رئيس موافقة وبعد

 
   يأتي ما يرسم

 
 ميزانيـــة مـــن يلغـــى : ولـــىالا المـــادة
 ماليـري مثانية قدره اعتماد 2012 سنة

 مليونـــــــا وتســـــــعون ومخســـــــة وســـــــتمائة
 دينــــــــــــــــــار آالف وعشــــــــــــــــــرة ومائــــــــــــــــــة

 يف مقيّــــــــــــــد )دج (8.695.110.000
 الوطنيـــة الرتبيـــة وزارة تســـيري ميزانيـــة
 " أ" اجلدول يف بينةملا األبواب ويف
  . رسومملا ذا لحقملا

 
 ســـنة يزانيـــةمل خيصـــص 2 : المـــادة
ــــــة قــــــدره اعتمــــــاد 2012 ــــــري مثاني  مالي

 مليونـــــــا وتســـــــعون ومخســـــــة وســـــــتمائة
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 دينــــــــــــــــــار آالف وعشــــــــــــــــــرة ومائــــــــــــــــــة
ــــــــــــــــــد) دج (8.695.110.000  يف يقّي

 ويف الوطنيـة الرتبيـة وزارة تسيري ميزانية
 "ب" اجلــــــــدول يف بينــــــــةملا األبــــــــواب

  . رسومملا ذا لحقملا
 

 ووزير اليةملا وزير يكلف 3 : المادة
، خيّصه فيما كلّ ،  الوطنية الرتبية

 يف ينشر الذي رسومملا هذا بتنفيذ
 ريّةاجلزائ للجمهوريّة الّرمسّية اجلريدة

 . الّشعبّية قراطّيةميالدّ 
  

 2012 غشت 21 يف اجلزائر
  األول الوزير
  أوحيىي أمحد
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  " أ" لحقلما الجدول
  

  لغاةلما عتماداتالا
 ) دج(

 العناوين  بوابالا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

152.310.000 

152.310.000 

152.310.000 

152.310.000 
 
 
  
  
  
  
  
  

4.897.960.000 
  

3.644.840.000 
8.542.800.000 
8.542.800.000 
8.542.800.000 
8.695.110.000 
8.695.110.000 

 الوطنية التربية وزارة
 ّولالا الفرع
 وحيد فرع
 الثاني الجزئي الفرع

 للدولة التابعة مركزيةالال صالحلما
 الثالث العنوان
 صالحلما وسائل
 ّولالا القسم

 العمل مرتبات - وظفونلما
 ..تلفةلمخا نحملوا تعويضاتال - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

األول القسم جمموع
الثالث العنوان جمموع

الثاين اجلزئي الفرع جمموع

 الثالث الجزئي الفرع
 والتقني والثانوي االساسي التعليم مؤسسات

 الثالث العنوان
 صالحلما وسائل
 االّول القسم

 العمل مرتبات - وظفونلما
 - األساسي التعليم سساتمؤ  - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا
 ..............................تلفةلمخا نحملوا التعويضات 
 الثانوي التعليم مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

 ....................... تلفةلمخا نحملوا التعويضات - والتقين
األول القسم جمموع
الثالث العنوان جمموع

الثالث اجلزئي الفرع جمموع
األول الفرع جمموع

................................. لغاةلما االعتمادات مجموع

  
  
  
  
  
  
  
  
  

12 – 31 
 
 
 
  
  
  
 
  
  
  

22 – 31  
  

32 - 31 
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  " ب" لحقلما الجدول
  

  لغاةلما االعتمادات
 ) دج(

 العناوين  االبواب

  
  
  
  
  
  
  
  
  

23.120.000 
11.140.000 
34.260.000  

  
  
  

8.540.000 
8.540.000 

42.800.000 
42.800.000 

  
  
  
  
  
  
  

10.090.000 
  

142.220.000 
152.310.000 
152.310.000 
152.310.000  

الوطنية التربية وزارة
 ّولالا الفرع
 وحيد فرع
 ولالا الجزئي الفرع
 ركزيةلما صالحلما

 الثالث العنوان
 صالحلما وسائل
 ولالا القسم

 العمل مرتبات - وظفونلما
..................... للنشاط الرئيسي لراتبا - ركزيةملا اإلدارة
................. تلفةلمخا نحملوا التعويضات - ركزيةملا اإلدارة

  األول القسم جمموع
  

 الثالث القسم
 االجتماعية التكاليف - وظفونلما

 .................... االجتماعي الضمان - ركزيةملا اإلدارة
الثالث القسم جمموع
الثالث انالعنو  جمموع

األول اجلزئي الفرع جمموع
  

 الثاني الجزئي الفرع
 للدولة التابعة الالمركزية صالحلما

 الثالث العنوان
 صالحلما وسائل
 الثاني القسم

 نحلموا عاشاتلما - وظفونلما
 ... العمل حوادث ريوع - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا
 واألضرار اخلدمة معاش - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

 ...............................................اجلسدية
الثاين القسم جمموع
الثالث العنوان جمموع

الثاين اجلزئي الفرع جمموع

  
  
  
  
  
  
  
  
  

01 – 31  
02 – 31  

  
  
  
  

03 - 33 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

11 - 32 
12 - 32 
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  )تابع( " ب" لحقلما الجدول
  

  لغاةلما االعتمادات

 ) دج(

 العناوين  االبواب

  

  

  

  

  

  

 

3.200.000.000 
 

 

1.100.000٠000 
 

3.800.000.000 
 

 
400.000.000 

8.500.000.000 

8.500.000.000 

8.500.000.000 

8.695.110.000 

8.695.110.000 

 الثالث زئيالج الفرع
 والتقني والثانوي ساسيالا التعليم مؤسسات

 الثالث العنوان
 صالحلما وسائل
 ولالا القسم

 العمل مرتبات - وظفونلما
 التعليم مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

 ......................للنشاط الرئيسي الراتب - األساسي
 التعليم مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

 ذات منح، الرواتب، تعاقدونملا ستخدمونملا - األساسي
 ............. االجتماعي انالضم واشرتاكات عائلي طابع

 التعليم مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا
................ للنشاط الرئيسي الراتب -  والتقين الثانوي

 التعليم مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا
 منح، الرواتب، تعاقدونملا ستخدمونملا -  والتقين الثانوي
........ االجتماعي الضمان واشرتاكات عائلي طابع ذات

األول القسم جمموع
الثالث العنوان جمموع

الثالث اجلزئي الفرع جمموع
األول الفرع جمموع

 ....................... صصةلمخا عتماداتالا مجموع

  

  

  

  

  

  

21 - 31 
  

23 - 31 
  

  

31 - 31 
  

33 - 31 
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 عــــــام صـــــفر 11 فــــــي مـــــؤرّخ قـــــرار
ــــــــــاير 5 وافــــــــــقلما 1433  ســــــــــنة ين
 تعاضـــدية" اعتمـــاد يتضــمن، 2012
 التربيـــــة لعمـــــال الجزائريـــــة ينالتـــــأم

  ".والثقافة
 

 عــام صــفر 11 يف مــؤرّخ قــرارمبوجــب 
، 2012 سـنة ينـاير 5  وافـقملا 1433
 رقــــم األمــــر ألحكــــام تطبيقــــا، تعتمــــد

 عـام شـعبان 23 يف ؤرخملـا 95 – 07
 1995 سـنة ينـاير 25 وافـقملا 1415

، تّممملــوا عــّدلملا، اتبالتأمينــ تعّلــقملوا
 96 - 267 رقــم التنفيــذي رســومملوا
 1417 عــام األول ربيــع 18 يف ؤرخملــا
 الــــذي 1996 ســــنة غشــــت 3 وافــــقملا

ني التــــأم شــــركات مــــنح شــــروط حيــــدد
 االعتمــــــــــــــادني التــــــــــــــأم إعــــــــــــــادة أو/و

ــــــات ، تّممملــــــوا عــــــّدلملا، منحــــــه وكيفي
 لعمـــــال اجلزائريـــــة التـــــأمني تعاضـــــدية"

 (MAATEC)"  والثقافــــــــــة الرتبيــــــــــة
   (1). واحدة سنة دةمل

 
 
 
 

 قصد للتعاضدية االعتماد هذا نحميو 
  : اآلتيةني التأم عمليات ارسةمم
  

        البريـــــــــــــة العربـــــــــــــات أجســـــــــــــام3- 
 عبـــــر ســـــتعملةلما غيـــــر خـــــرىالا(

  )ديديةالح السكة
 . حمرك ذات ذاتية عربات 3 . 1 - 

  
 والعناصر نفجارالوا ريقالح 8 - 
 الطبيعية
 . ريقاحل 8 .1 - 

 . البسيطة األخطار 8 .1 .2 - 
  

 كالمألبا حقةال أخرى أضرار 9 - 
 . ياهملا أضرار 9 . 1 - 
 . الزجاج انكسار 9 . 2 - 
 . السرقة 9 . 3 - 

  
 للعربات دنيةلما سؤوليةلما 10 - 
 ذاتيا المحركة البرية

 . للعربة دنيةملا سؤوليةملا 10 . 1 - 
  . اقلللن دنيةملا سؤوليةملا 10 . 2 - 
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 جلنـــة قبـــل مـــن احملـــددة للشـــروط وفقـــا
 يتـــــــوىل، التأمينـــــــات علـــــــى اإلشـــــــراف

   منني عملا ؤقتملا اإلداري تصرفملا

 تعاضـــــدية وتســـــيري إدارة مهـــــام قبلهـــــا
 الرتبيــــــــــة لعمــــــــــال اجلزائريــــــــــةني التــــــــــأم
  .والثقافة
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية
 

وطني للمطبوعات المدرسيةالديوان ال  
 المركز الوالئي للتوزيع والتوثيق التربوي

:..............................والية   
 

	بطاقـة اشتـراك
 

  ه أطلب االشرتاك يف النشرة الرمسية للرتبيةـأنـا املمضي أسفل
:حسب املعلومات التالية  20....السنة املدنية   

 
.......................................: ..................االسم .   
........................................: .................اللقب .   
...........................................: .............العنوان .   
.....................................: ...................اهلاتف .   
....................................................: عدد النسخ .   

 
.دج 200يرفق هذا الطلب بصك بريدي قيمته   

 
  اإلمضاء                          
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