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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التربية الوطنية

 
رجب  29 مؤرخ يف 46  قرار رقم

 2014ماي  29املوافق ـ ه 1435
حيدد تاريخ الـدخول املدرسـي   

للسـنة   ورزنامة العطل املدرسية
  .2015 -2014الدراسية 

  
  إن وزيرة التربية الوطنية،

  
املؤرخ  04-08مبقتضى القانون رقم 

 23املوافق  1429حمرم عام  15يف 
املتضـمن القـانون    2008جانفي 

  التوجيهي للتربية الوطنية؛ 
 

و مبقتضى املرسوم الرئاسي رقـم  
رجب عـام   5املؤرخ يف  14-154

 2014مايو سـنة   5املوافق  1435
  احلكومة؛ املتضمن تعيني أعضاء

 
و مبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  

ربيع األول  29املؤرخ يف  94-265
سبتمرب سـنة   6املوافق  1415عام 

الذي حيدد صالحيات وزير  1994
  التربية الوطنية املعدل واملتمم؛

 
و مبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  

شوال عام  11املؤرخ يف  08-315
 2008أكتـوبر   11املوافق  1429

ن القانون األساسي اخلاص املتضم
باملوظفني املنتمني لألسالك اخلاصة 

  بالتربية الوطنية؛ 
 

 15و مبقتضى القـرار املـؤرخ يف   
املتضـمن تقسـيم    1989أكتوبر 

التراب الوطين إىل مناطق  جغرافية 
 .يف جمال العطل املدرسية

  
  تقرر ما يلي

  
طبقا ألحكام املادة :  املادة األوىل

املؤرخ  04-08 من القانون رقم 31
 23املوافق  1429حمرم عام  15يف 

و املذكور أعـاله،   2008جانفي 
يهدف هذا القرار إىل حتديد تاريخ 
الدخول املدرسي ورزنامة العطـل  

  يةـة الدراسـة للسنـاملدرسي
2015-2014.   

  
حيدد تاريخ الدخول :  املادة الثانية

ـ  ـ ـاملدرسي للس ية ـنة الدراس
ــاط  2015-2014 ــع املن ق جلمي

  : كالتايل
يوم األحد : املوظفون اإلداريون  -

 صباحا؛  2014أوت   31
يــوم : املعلمــون و األســاتذة -

 صباحا؛ 2014سبتمرب  02الثالثاء 
 07يــوم األحــد :  التالميــذ -

  .صباحا 2014سبتمرب 
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حتدد رزنامة العطل :  املادة الثالثة
 املدرسية بالنسبة للسنة الدراسـية 

  :كالتايل  2015-2014
  

  اخلريف عطلة
   

 30من يوم اخلميس  :مجيع املناطق
مســاء إىل يــوم  2014أكتــوبر 
  .صباحا 2014نوفمرب  05األربعاء 

 
  عطلة الشتاء 

   
 18من يوم اخلميس  :مجيع املناطق

مساء إىل يوم األحد  2014ديسمرب 
 .صباحا 2015جانفي  04

   
    عطلة الربيع

  
 19من يوم اخلميس  :مجيع املناطق

ساء إىل يوم األحد م 2015مارس 
 .صباحا 2015أفريل  05
  

    عطلة الصيف
  

ابتـداء مـن يـوم     :مجيع املناطق
مسـاء   2015جويلية  02اخلميس 

 .بالنسبة لألساتذة و املعلمني
 

  
  

تبدأ عطلة الصـيف  : املادة الرابعة
بالنسبة لإلداريني بعد إجناز كـل  
العمليات املتعلقة بنهايـة السـنة   

ماعات جمالس الدراسية مبا فيها اجت
القبول و التوجيه، و نشر نتـائج  
االمتحانات الرمسية وتسليم الوثائق 

  :املختلفة للتالميذ، و حتدد كالتايل
  
   املنطقتـان األوىل و الثانيـة:  

جويلية  16ابتداء من يوم اخلميس 
 .مساء 2015

 
 ابتداء من يـوم    :املنطقة الثالثة

 .مساء  2015جويلية   09اخلميس 
  

جيب على املعلمني : امسةاملادة اخل
و األساتذة و اإلداريني املشاركة يف 
تأطري االمتحانـات الرمسيـة، ويف   
العمليات التكوينية اليت يسـتعدون  

كما جيب أن تضمن املداومـة  . هلا
على مستوى املؤسسات التعليميـة  

  .خالل عطلة الصيف
  

ينشر هذا القـرار  : املادة السادسة
  .الوطنيةيف النشرة الرمسية للتربية 

  
  2014ماي  29اجلزائر يف 

  وزيرة التربية الوطنية
  نورية بن غربيت
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  رئيس الديـوان                                           
  /د.ر/و.ت.و/1156: رقمال
  

  السيدات والسادة  إلـى
  )للتنفيذ(يات مديري التربية بالوال

لإلعـالم  (مفتشي التربية الوطنية 
  )واملتابعة
ــة  يمــدير املؤسســات التعليمي

ملختلـف   العموميـة واخلاصـة 
  )للتطبيق(مراحل التعليم 

   
ــار : املوضــوع  املنشــور اإلط

ــي  ــدخول املدرس لتحضــري ال
2014/2015.  

 
ــي  ي ــدخول املدرس ــدرج ال ن

يف إطار اسـتكمال   2014/2015
مـوي لقطـاع   املخطط التنتنفيذ 

إىل  2010 التربية الوطنية للفترة من
ومواصلة سريورة إصـالح   2014

وترمـي كـل   . املنظومة التربوية
العمليات املسطرة يف هذا الشأن إىل 
حتسني نوعية التعليم ورفع مـردود  

  . النظام التربوي
  

  مميزات الدخول املدرسي  -أوال
  

ول املدرســي ـز الدخـــيتميــ
  :مبا يلي 2014-2015

عيل ركائز عملية التحول النوعي تف -
للتعليم واملتمثلة يف تعزيـز قـدرات   
القطاع يف جماالت هياكل االسـتقبال  

، دعــم  واإلداريوالتأطري التربوي 
 التمدرس؛

تقوية القدرات الوطنية يف هندسة   -
 تكوين املكونني؛

حتسني اخلدمة العمومية يف قطـاع   -
  .التربية الوطنية

  
عمليـات  ومن املنتظر أن تسـاهم ال 

ــم  ــطرة للموس ــي االدر املس س
ــداف  2014/2015 ــق األه يف حتقي

وتتعلـق هـذه   . املنشودة منها ميدانيا
  :العمليات بااالت اآلتية

  
ــت . 1 ــاهج واملواقي ــال املن يف جم

 :والوسائل التعليمية
 لترتيبات اخلاصـة  مواصلة العمل با

يف مرحلـة  بتخفيف احملفظة املدرسية 
  التعليم االبتدائي؛

 إدراج األعمــال  عــة عمليــةمتاب
: املوجهة يف تدريس املواد األساسـية 

اللغة العربية، الرياضـيات واللغـات   
 األجنبية يف مرحلة التعليم املتوسط؛

    اعتماد الكتب املدرسـية احملينـة
طبعة (للسنتني األوىل والثانية ابتدائي 

واليت تعوض الكتب املدرسية ) 2014
  اليت طبعت قبل هذه السنة؛

 مناهج مادة املعلوماتيـة   اعتماد
يف مرحلة التعلـيم  ) 2014طبعة (
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املتوسط وتعميم تطبيقها على كل 
األفواج التربوية عمـال بتـدابري   
املنشـــــور رقـــــم  

املؤرخ يف  13/ع.أ/و.ت.و/1313
املتعلق بإعادة تنظيم  30/06/2013

الزمن الدراسي يف مرحلة التعلـيم  
  املتوسط؛

    للغـة  تنصيب الربنامج اجلديـد
ألقسـام السـنة الثالثـة      ةييطالاال

 ؛شعبة اللغات األجنبية-ثانوي
  إدراج تقنيات استعمال الوسائط

السمعية يف تدريس اللغات األجنبية 
الوسائط السمعية امللحقة مبنـهاج  (

اللغة االيطالية للسنتني الثانية والثالثة 
 ؛)ثانوي

    اعتماد الربنامج اجلديـد ملـادة
 ثانوي؛ املعلوماتية يف السنة األوىل

   العناية باألعمال التطبيقيـة يف
املواد التجريبية يف مرحلة التعلـيم  
الثانوي العام والتكنولوجي تكملة 

 .  ملمارسة ا حملاكاة يف هذا اال
  
  :التعليم جودةيف جمال .  2
  العمــل علــى حتســني األداء

القدرات املهنية دعم البيداغوجي ب
 ؛والتأطريملوظفي التعليم 

 املعاجلة البيداغوجية  تعزيز جهاز
تقليص نسب اإلعادة يف األطـوار  ل

  التعليمية؛
   تنمية جهاز اإلرشاد املدرسـي

ابتداء من السـنة األوىل متوسـط   

ساعدة التلميذ على البناء رافقة وممل
التدرجيي ملشـروعه الشخصـي   
وإشراكه يف اختياراتـه املدرسـية   

 واجلامعية واملهنية؛
  تنظيم فحوص لتقومي املكتسبات

القبلية لتالميذ السنة األوىل ثانوي 
يف املواد املميزة حسب كل جذع 

اللغة العربية، الرياضيات، (مشترك 
  ؛ )اللغة الفرنسية

  فتح األقسام لفائدةعملية توسيع 
: التالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة

املاكثني يف املستشفيات مدة طويلة، 
املتأخرين دراسيا واملعوقني حسـيا  

  ؛التعليم املكيف امأقسوال سيما 
   التكفل البيداغوجي بالتالميـذ

املتمدرسني يف األقسـام متعـددة   
  املستويات؛

 وترقيتها تنمية نشاطات املطالعة 
وتعمـيم   يف املؤسسات التعليميـة 

 جهاز املطالعة يف مجيع املستويات؛
    دعم قدرات تالميـذ التعلـيم

الثانوي يف جمال ممارسـة التعـبري   
نـاظرة يف  الشفوي والكتـايب وامل 

اللغات وتدريبهم على التحكم يف 
تقنيات التدوين والتلخيص وإجناز 
املشاريع الدراسية الفردية واجلماعية 
باعتماد منهجية التكامليـة بـني   

 .  املواد
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يف جمــال حتســني ظــروف .  3
  :التمدرس

 ل اجلهود يف جمـال إجنـاز   ذب
اهلياكل البيداغوجية وهياكل الدعم 

االستقبال يف رفع طاقات ل املدرسي
كل األطوار، ال سيما يف مرحلـة  

وصول تعرف التعليم الثانوي اليت 
 الثالثةتالميذ الكوكبتني  إىل السنة 

  ثانوي ؛
   التـأطري  االستجابة حلاجيـات

البيداغوجي واإلداري املرتبطة بفتح 
  املؤسسات اجلديدة؛

   حتسني مقاييس التمدرس وفق
أهداف اإلصالح خصوصا فيمـا  

ل شغل القاعات ومعدل يتعلق مبعد
  التأطري؛

   مواصلة العمل على التقلـيص
التدرجيي لنظام الدوامني يف مرحلة  

 .التعليم االبتدائي
 

يف جمـال حتسـني التسـيري     . 4
البيداغوجي واإلداري للمؤسسة 

  :التربوية
   إعداد برنامج خاص للتـدخل

النوعي يهدف إىل تأهيل الواليات 
واملؤسسات اليت ينخفض أداؤهـا  

 نتائج االمتحانـات املدرسـية   يف
  الرمسية؛

  العمل على اإلدماج التـدرجيي 
لتكنولوجيات اإلعالم واالتصـال  

يف التعليم ويف التسيري البيداغوجي 
  واإلداري للمؤسسة التربوية؛

  العمل على االستعمال العقالين
التعليمية  ملراحلللزمن الدراسي يف ا

  الثالث؛
 احترام املقاييس البيداغوجية يف 

 اإلعـالم وضـمان   توجيهالعملية 
ــهم   ــذ ومرافقت ــدة التالمي لفائ

ــادهم ــام   وإرش ــورة رغب لبل
واختيارام وانسجامها مع قدرام 

  احلقيقية؛
  مواصلة العمل مبشروع املؤسسة

الذي يساعد علـى حتسـني األداء   
 .سنويا التربوي مع تقييم ذلك

 
ــال . 5 ــني يف جم ــة حتس اخلدم

  العمومية
   

ات احلكومة الرامية تطبيقا لتوجيه
إىل إصالح اخلدمة العمومية وتنفيذا   
لتعليمات السـيد وزيـر التربيـة    
الوطنية املنوه ا يف املنشور رقـم  

، 2013نوفمرب  30املؤرخ يف  398
املتعلق بإصالح اخلدمة العموميـة  
والتكفل الفعلي بانشغاالت وقضايا 
املواطنني يف قطاع التربية الوطنية،  

ت التربية واملؤسسـات  فإن مديريا
التعليمية ملزمة باختاذ كل الترتيبات 
الكفيلة بإجياد احللـول للقضـايا   
املطروحة، السيما تلك املتعلقة مبا 

  : يلي
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ــواطنني  - حتســني اســتقبال امل
  والتكفل بانشغاالم؛

 اإلداريـة  اإلجـراءات ختفيف  -
  وتبسيطها؛

ــي بشــكاوى  - ــل الفعل التكف
  ؛املواطنني

 لوجيـات تكنوتعميم استعمال  -
  .اإلعالم واالتصال

  
احملاور األساسية للعمليات  -ثانيا 

ــي  ــدخول املدرس ــة بال املتعلق
2014/2015  

  
إن ضمان حتقيق األهداف املنشودة 
من كل العمليات املسطرة يقتضي 
احترام التدابري التنظيمية والتربوية، 
والتقيد بالتعليمات والتوجيهـات  
الرمسية املتعلقة بكل جمال والسـهر  

. على تنفيذها ومتابعتها وتقييمهـا 
كما يقتضي التحضـري الكامـل   
والوايف لكل اجلوانب والعمليـات  

  . اليت تسبق الدخول املدرسي
  

يف هذا السياق، يتعني العمل وفـق  
احملاور األساسية للعمليات املتعلقة 

 2014/2015بالدخول املدرسـي  
واملتمثلة يف التدابري املرتبطة برفـع  

وي وتكوين املكـونني  املردود الترب
ودعم التمدرس وهي مفصلة كما 

  :يلي
  

الـدخول  التحكم يف معطيات   ) أ
املدرسي على مستوى مـديريات  

 التربية
  

يتضمن هذا احملور جمموع العمليات 
اليت دف إىل التحضـري اجليـد   

يف نطالق الـدخول املدرسـي   ال
فـإن  عليـه،  و. أحسن الظروف

السيدات والسادة مديري التربيـة  
سواء ، ن إىل تكثيف التنسيقمدعوو

مع رؤسـاء املصـاحل ورؤسـاء    
ــع  املؤسســات واملفتشــني أو م
األطراف اخلارجية اليت هلا صـلة  

ومـن بـني    .بالدخول املدرسي
العمليات اليت تندرج ضمن هـذا  

   :احملور ميكن ذكر ما يلي 
  

العمل على حتقيق التمـدرس   .1
لألطفال البالغني السـن   اإلجباري

 ،)نواتسست ( القانوين للتمدرس
وتعين بالنسبة هلذه السنة األطفـال  
املولـودين ما بـني أول جـانفي   

، وفق ما نصت 2008 ديسمرب 31و
ـــة  ـــة الوزاري ــه التعليم علي
املشتركــــة الصــــادرة يف 

 ؛2009جـوان 3
 
منع طرد التالميذ دون بلـوغ   .2

يف مجيع ) 16( سن السادس عشرة
 مراحل التعليم؛
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ــة   .3 ــداد املتوقع ــبط األع ض
حموريـة   ها عملية، باعتبارتالميذلل

 يف إعداد ملف الدخول املدرسي؛
  
تشـكيل األفـواج التربويــة    .4

مبراعاة املقاييس التربويـة   ،املتوقعة
املعتمدة ومرافق االستقبال املتوفرة 

 –لذلك، يتعني . واملتوقع استالمها
 تعديل املقاطعـات -عند االقتضاء

اجلغرافية عند الضـرورة لضـمان   
توازن للتالميـذ علـى   التوزيع امل

   هياكل االستقبال؛
  
ضبط التـأطري البيـداغوجي    .5

لضمان التغطيـة الشـاملة    الكايف
احلرص على وجلميع املواد التعليمية، 

االستعمال العقالين للموارد البشرية 
والعمل على تغطية احلاجيات داخليا 
من خـالل اسـتغالل املناصـب    
الشاغرة وإعادة توزيـع التـأطري   

اإلداري على املؤسسات التربوي و
التعليمية بالوالية توزيعا متوازنا وفق 

 املقاييس املعتمدة؛
  
ــة  .6 ــرائط التربوي ــبط اخل ض

ــدقيقها ــاء   وت ــراك رؤس بإش
املؤسسات التعليميـة ومفتشـي   

وتبليغهـا   التعليم االبتدائي املعنيني
، ليتسىن للمؤسسات التعليميـة  هلم

إجناز التنظيمـات التربويـة قبـل    

ــروج إىل ا ــادي اخل ــة وتف لعطل
 ؛التعديالت املتكررة

 
خططات تسيري مب العناية الفائقة .7

ألا وثيقة أساسية  ،املوارد البشرية
يف عملية ضبط املـوارد البشـرية   
وعلى أساسـها تنجـز خمتلـف    

وإن املصـادقة  . عمليات التوظيف
على خمططات التسـيري مرهونـة   
بضرورة التقيد بالتدابري املنصـوص  

ليت يشكل عـدم  عليها قانونا  و ا
األخذ ا عائقا تسجل من خاللـه  
مصاحل الوظيفة العمومية حتفظـات  
ترهن عمليات التوظيف اليت سوف 

وتفاديا لذلك جيب التقيد مبا . تنجز
  :يلي
إحالة مجيع املوظفني و األعوان  -

العموميني الـذين بلغـوا السـن    
  القانونية على التقاعد،

توثيق الشهادات و املـؤهالت   -
 مت تـوظيفهم بعنـوان  جلميع من 

 ؛2013
إنشاء و جتديد اللجان اإلدارية  -

املتساوية األعضاء، مـع مراسـلة   
مفتشيات الوظيفـة العموميـة يف   
حاالت طلب متديد عملها إىل غاية 

 ديسمرب من السنة املعتربة؛  31
 إجناز القوائم االمسية و تأشريا؛ -
ــة   - ــرارات املتعلق ــغ الق تبلي

ية طبقا بالوضعيات القانونية األساس
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 29املـؤرخ يف   126-95للمرسوم 
 .1995أفريل 

 
، وظيـف التتنظيم مسابقات . 8

جيب احلرص علـى إجنـاز    حيث
خمتلف عمليات التوظيـف وفـق   
التنظيم الساري املفعـول قبــل   

وجيب التـذكري  . الدخول املدرسي
هنا بأن املسؤولية تقع على عـاتق  
مدير التربية فيما يتعلـق مبتابعـة   

كل املـؤطّرين يف   عملية  تنصيب
مؤسسام سواء تعلـق األمــر  

ـــر اإلداري  ــديرو (بالتأطي م
) املؤسسات التعليمية ومساعدوهم

قبل ) األساتذة(أو التأطري التربوي 
كمـا جيـدر    .درسياملالدخول 

التذكري إىل أنه ال يشرع يف إجراء 
مســابقات التوظيــف إال بعــد 
توظيف خرجيي املـدارس العليـا   

  .لألساتذة
  
التسجيل على قوائم التأهيل، . 9

حيث تكتسي هذه العملية أمهيـة  
لـذا جيـب   . بالغة لدى املوظفني

على التطبيق الصارم والرتيه السهر 
، السيما مـا  للقوانني الضابطة هلا

بدراسة ملفات املعنـيني   تعلق منها
  .والنسب احملددة لكل رتبة

  
ــا . 10 تنصــيب وتفعيــل خالي

اســتقبال التالميــذ وأوليــائهم 

مبديريات التربيـة واملؤسسـات   
خاليا استقبال علما أن ، التعليمية

التالميذ وأوليائهم تساهم يف جناح 
الدخول املدرسـي مـن خـالل    
التوجيهات واإلرشادات اليت تبادر 

يف هذه الفترة اليت  اخلاليا بتقدميها
تعرف إقبـاال كـبريا للتالميـذ    
واألولياء على املؤسسات التعليمية 

لذلك البد من  .ربيةومديريات الت
احلرص على تنصيب هذه اخلاليـا  
على مستوى مـديريات التربيـة   
واملؤسسات التعليميـة واختيـار   
العناصر املؤهلة لالضطالع ـذه  
املهمة وفق ما تضـمنه املنشـور   

أ خ /و وت/266م ــالوزاري رق
ــؤرخ يف / و  .2010أوت   25امل

 30املـؤرخ يف   398واملنشور رقم 
املتعلـق بإصـالح   ، 2013نوفمرب 

اخلدمة العمومية والتكفل الفعلـي  
بانشغاالت وقضايا املـواطنني يف  

    .قطاع التربية الوطنية
  

اختاذ كل التدابري اليت تسمح . 11
بدايـة   باالنطالق الفعلي للدروس

من اليوم األول على مستوى كـل  
ــل  ــة يف ك املؤسســات التعليمي

  .الواليات
 

حتضري اهلياكـل املدرسـية   . 12
تعتـرب املنشـآت    ، حيثديدةاجل

والبناءات املدرسية إحدى العناصر 
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عليها الدخول  يعتمداألساسية اليت 
وعليه جيب قبل اسـتالم  املدرسي، 

 :يهذه املنشآت احلرص على ما يل
ضرورة احترام املقاييس التقنيـة  -

والنوعية يف االجنـاز واسـتالمها   
  .كاملة جبميع مرافقها

ة لالستالم اعتماد املشاريع املقترح-
بالتنسيق مع املصاحل الوالئية املكلفة 

  باإلجناز؛
التقيد بشروط وكيفيـة إعـداد   -

أو التحويـل أو   اإلنشـاء ملفات 
ــاء ــة  اإللغ للمؤسســات التربوي

  وهياكل الدعم؛
السهر على تنفيذ عملية  باملوازاة،-

التجهيز بـالتجهيزات والوسـائل   
التعليمية الضرورية ملختلف مراحل 

  لهياكل املدرسية اجلديدة؛التعليم ل
احلرص على إجناز الترميمات قبل -

الدخول املدرسي، وأثناء العطـل  
املدرسية بالتنسـيق الفعلـي مـع    
البلديات فيما يتعلق بترميم املدارس 

  االبتدائية؛
احلرص علـى القيـام بأعمـال    -

 التدفئـة الصيانة اخلاصة بأنظمـة  
  أكتوبر؛ 15مبختلف أنواعها  قبل 

جهة، علـى تنفيـذ    السهر، من-
عملية جتديد التجهيزات ملختلـف  
مراحل التعليم وفق االحتياجـات  
الضرورية مع مراعـاة الترتيبـات   
القانونية املتعلقة باإلسقاط لغـرض  
التجديد، ومن جهة أخرى، علـى  

الصيانة الدورية لألجهزة والوسائل 
ــابر وإدارات   ــتعملة يف خم املس

  املؤسسات التعليمية؛
نب الصحي واألمين التكفل باجلا-

مع اجلماعات احملليـة، خبصـوص   
هياكل الدعم خاصة عند إعـداد  

  .شهادة املطابقة
  

مؤسسـات التربيـة   مرافقة . 13
، مـن خـالل   والتعليم اخلاصـة 

 :اإلجراءات اآلتية
إيداع طلبات إنشاء مؤسسـات  -

التربية والتعلـيم اخلاصـة لـدى    
مديريات التربية مرفقة بامللفـات  

ة طبقا لبنـود دفتـر   التقنية الكامل
الشروط وأحكام املرسوم التنفيذي 

نوفمرب  8املؤرخ يف  432-05رقم 
، الذي حيدد شروط إنشـاء  2005

  ؛مؤسسات التربية والتعليم اخلاصة
عدم الترخيص بفتح مؤسسـات  -

التربية والتعليم اخلاصة وممارسـة  
د التأكد من عالنشاط التربوي إال ب

النوعية توفر مجيع املقاييس التقنية و
    .للهيكل ومرافقه

  
التسـيري املـايل   التحكم يف . 14

باعتبـار   ،للمؤسسات التعليميـة 
عتمادات املالية ضرورية لضمان اال

السري احلسن للمؤسسات التعليمية 
لذا جيـب   .وخاصة اجلديدة منها
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السـادة مـديري   السيدات وعلى 
  :التربية اختاذ الترتيبات التالية

سات الشروع فور إنشاء املؤس -
تسـيري  لاجلديدة يف إعداد ميزانيتها 

لثالثي األخري من السنة الدراسـية  ا
  اجلارية؛

فتح احلسابات اخلاصة ا لدى  -
خزينة الوالية مع موافـاة مصـاحل   
الوزارة املعنية بـذلك يف الوقـت   

  املناسب؛
ــات الوصــفية  - ضــبط البطاق

للمؤسسات وحتديـد اإلعانـات   
  اخلاصة ا؛

سسات ضبط وضعية حماسبة املؤ -
التعليمية اليت تقتـرح لإللغـاء أو   

  التحويل؛
ضبط وضعية هياكـل الـدعم    -

  املقترحة للغلق أو الفتح؛ 
السهر على تطبيـق النصـوص    -

الرمسية بشان شـغل السـكنات   
الوظيفية اإللزامية أثنـاء حركـة   

  املوظفني؛
برجمة عمليات التـرميم مـن    -

الغالف املايل املوجه إلعادة تأهيل 
 .خول املدرسياملؤسسات قبل الد

 
فتح مكاتب اتصال الستقبال . 15

عن بعد يف الواليات اليت  املتعلمني
ال حتتوي مقراا علـى مراكـز   
جهوية أو والئية للتعليم و التكوين 

  عن بعد؛

اإلسراع يف يئـة مقـرات   . 16
املراكز الوالئية للتعليم و التكوين 

يف الواليات املعنيــة   عن بعـد
لتها يف هـذا  ـا واليت متت مراس

  املوضوع؛
 

تسخري املؤسسات التعليميـة  . 17
إلجنـاز   خارج أوقـات عملـها  

حصص الدعم اليت تنظمها املراكز 
اجلهوية أو الوالئية للتعليم والتكوين 

  .عن بعد
  
توفري الظروف الالزمة للسري ) ب

احلسن على مستوى املؤسسـات  
 :التعليمية

يتعلق هذا احملور بكل التحضريات 
أن تقوم ا املؤسسـات   اليت جيب

التعليمية قبل اخلروج إىل العطلـة  
الصيفية وقبل دخول التالميـذ يف  

ــبتمرب  ــة  ،2014س ــدف يئ 
الظروف املثلى الستقبال التالميـذ  

  .يف التاريخ احملدد للدخول املدرسي
  

لذلك فإن السـيدات والسـادة   
ــة  مــديري املؤسســات التعليمي
مدعوون إىل ضبط كل الترتيبـات  

اخلروج إىل العطلة واستكمال  قبل
ما بقي منها يف بداية شهر سبتمرب 
قبل التحـاق التالميـذ مبقاعـد    

ويتم ذلك بالتنسيق مـع  . الدراسة
مديرية التربية واألطراف األخرى 
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ومن هذه التحضريات نذكر  .املعنية
  :ما يلي 

تسـجيل  االنطالق يف عمليـة   .1
التالميذ وحتضري قوائمهم ابتداء من 

ة ،وكذا بيع ما توفر من شهر جويلي
 .الكتب املدرسية باملخزن

عدم مطالبة التالميذ املتمدرسني  .2
بتجديد الوثائق اخلاصـة باحلالـة   

 ؛املدنية
 التـأطري  رياحلرص على تـوف  .3

البيداغوجي واإلداري للسري احلسن 
للمؤسسة والتنسيق مـع مصـاحل   

  ؛مديرية التربية
إعداد جداول التوقيت ووضعها  .4

   ؛لمني واألساتذةيف متناول املع
وإرسـال   عقد االس التعليمية .5

الكشوف فور االنتهاء منها لتمكني 
التالميذ وأوليائهم من إجـراءات  

 الطعن وااللتماس؛
تقدمي إجراءات الطعون إىل شهر  .6

جويلية بدال من تركها إىل شـهر  
سبتمرب، وااللتزام بالشروط املنظمة 
لعملية الطعن ودراستها والفصـل  

 خلروج إىل العطلة؛ فيها قبل ا
منح فرص اإلعـادة للتالميـذ    .7

خاصة الذين مل يسبق هلم إعـادة  
 ؛السنة

دراسة االلتماسات املقدمة مـن   .8
بعض التالميذ وأوليـائهم لتغـيري   
الشعبة والفصل فيها قبل اية السنة 

على مستوى جملـس األسـاتذة   
  بالثانويات؛

تنصيب خاليا استقبال التالميذ  .9
  ؛وأوليائهم

لى تقيـد معلمـي   احلرص ع .10
وأساتذة التعليم االبتدائي واألولياء 
على مضـمون املنشـور املتعلـق    
بتخفيف احملفظة وحتديـد قائمـة   

  ؛األدوات املدرسية
ــداد  .11 ــداخلي إع ــام ال النظ

بإشراك أعضاء اجلماعة  للمؤسسة
وضعه يف متناول التالميذ التربوية مث 

  ؛واألولياء
توفري كل الشروط الالزمـة   .12

لـي للدراسـة يف   لالنطالق الفع
التاريخ احملدد بفتح كـل مرافـق   

 السهر علـى  املؤسسات التعليمية و
من انطالقا  الدخول الفعلي للتالميذ

   ؛اليوم األول
مراقبة وضعية حضور التالميذ  .13

  ؛واألساتذة
ري املنـاهج  تـوف السهر على  .14

ــب  ــي والكت واألدوات  ةاملدرس
 ؛التعليمية الالزمة للتمدرس

ني يف حث التالميذ الراسـب   .15
مؤسسات التعليم اإلقامي يف اية 
السنة على انتهاز فرصة التسـجيل  
لدى الـديوان الـوطين للتعلـيم    
والتكوين عن بعد، وذلك قصـد  

 .حماربة التسرب املدرسي
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  التربويردود املرفع  -ثالثا
  

إن حتسني العمـل البيـداغوجي   
بـاحلرص  إال  يتجسـد  ال اليومي 

على تنـاول املنـاهج الدراسـية    
لكيفيات اليت تتحقق ا األهداف با

ــة املســطرة، واالهتمــام  التربوي
بالتدابري التربوية الـيت تسـاهم يف   

  : حتقيق الغايات املنشودة، ومنها
العناية الالزمـة باالختبـارات    .1

االستدراكية يف مـرحليت التعلـيم   
االبتدائي واملتوسط وفـق نـص   

املـؤرخ  / 137/0.0.2املنشور رقم 
نايـة أيضــا  ، والع27/07/2009يف

يف مجيع  بفحص املكتسبات القبلية
املستويات وخصوصـا يف السـنة   
ــنة األوىل  ــط والس األوىل متوس

  ثانوي؛
أداء املؤسسات  تقييم املسامهة يف .2

  ؛تمدةاملععلى ضوء املؤشرات 
تقييم نتائج االختبارات بالعناية  .3

مع اية كل فصل ومقارنة نتـائج  
التقومي املستمر بنتائج االمتحانات 

  الوطنية؛
ترقية نشاطات املطالعة خـارج   .4

واستثمار مـا   الوعاء الزمين الرمسي
توفره املكتبات املدرسـية الـيت مت   
  تعزيزها بالكتب املالئمة لترقية هذا
النشــاط، وحتســيس األســاتذة 
والتالميذ واألوليــاء بأمهيــة   
هـذا النشاط يف تنميـة امللكـة   

الفكرية لدى التلميذ، واملسامهة يف 
وهـذا يتطلـب   . ء التعلماتبنـا

متابعة مسـتمرة هلـذه العمليـة    
وتقييمها دوريا وموافـاة املصـاحل   

سـريها   تقارير عن املعنية بالوزارة ب
  ونتائجها؛

إعطاء العناية الالزمة للتكفـل   .5
بالتالميذ بعد أوقـات الدراسـة   
الرمسية من خالل تنظيم  أنشطة ال 
صفية وترفيهيـة والعمـل علـى    

املعلمني من أجل حتسيس األولياء و
بقاء تالميذ السنتني األوىل والثانية 

لتوحيد أوقـات   باملؤسسة  ابتدائي
مـن  أالدخول واخلروج وضـمان  

  .التالميذ وسالمتهم
 

التــأطري  تكويــــن –رابعــا 
  البيداغوجي واإلداري

  
ـ كِّرإحدى املٌيشكل التكوين   اتب

إصالح النظام التربوي، يف ورية احمل
ء رفع األداء وعلى عاتقه يقع عب

التربوي وتأهيل املؤطّرين التربويني 
لقـد  و .واإلداريني لكل املستويات

عرف هذا امللف حتسنا تدرجييا من 
التكـوين  : األربعة خالل مكوناته

ــص،   ــوين املتخص األويل، التك
، والتكـوين  والتكوين أثناء اخلدمة

وحىت نتمكن من التحكم  .عن بعد
اذ فيه أكثر، على مديري التربية اخت

   :الترتيبات التالية
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   إعطاء األولوية ملنتوج التكوين
األويل يف جمال التعيني قبل انطالق 

 الدراسة؛
   السهر على استقبال األسـاتذة

املتربصني يف إطار التداريب الـيت  
 جتري يف الوسط املهين؛

     برجمة أسبوع تكـويين حتـت
إشراف املفتشـني أو األسـاتذة   

ف على املكونني  يف حالة االستخال
مناصب شـاغرة  قبـل التحـاق    

 املعنيني مبؤسسام؛ 
 بعد ملعلمي ن عن يمتابعة التكو

املدرسة االبتدائية وأساتذة التعلـيم  
املتوسط بالتنسيق مع مراكز جامعة 
التكوين املتواصل، طبقـا للقـرار   
ــؤرخ يف  ــترك امل ــوزاري املش ال

  ؛ 17/11/2013
  بالنسبة للتكوين أثناء اخلدمـة، 

 :بالعمليات التالية  جيب القيام
  أثنـاء  خمطط التكـوين   تنفيذ

وفق متطلبات جودة التعليم  اخلدمة
 وحتسني اخلدمة العمومية؛

  مواصلة تكوين موظفي القطاع
دون استثناء يف املعلوماتية بالنسـبة  

  للمبتدئني؛
    ــداين ــوين يف مي إدراج التك

 التنمية البشرية ويف تكنولوجيـات 
 واالتصال؛ اإلعالم
 كوين ميداين متخصص إدراج ت

يف استعمال وصـيانة األجهـزة   

والوسائل التعليمية لألساتذة وتقنيي 
 املخابر؛
   إدراج أساتذة الديوان الـوطين

للتعليم والتكوين عن بعد ضـمن  
ــالتكوين   ــيني ب ــاتذة املعن األس
البيداغوجي التجـرييب أو ضـمن   
األيام البيداغوجية األسبوعية مـع  
ــة زمالئهــم يف املؤسســات  بقي

 .لتعليميةا
  

جتدر اإلشارة إىل ضرورة التكفـل  
بتكوين املوظفني الـذين تـنص   
ــذيني  أحكــام املرســومني التنفي
املتعلقني بالقانون األساسي لعمال 
قطاع التربية الوطنية وكذا القانون 
األساسي لألسالك املشتركة علـى  
متابعة التكوين قبل الترقيـة بعـد   
النجاح يف االمتحانات املهنيـة أو  

  . سجيل على قوائم التأهيلالت
 

تعزيز عمليات دعـم   -خامسا 
  التمدرس

 
العمليـات إىل دعـم   هذه دف 

إىل ضمان تكافؤ فرص والتمدرس 
احلد من الفوارق  والنجاج للجميع 

االجتماعية والقضاء على التسرب 
وتتمثل هذه العمليـات  . املدرسي

واإلطعــام  منحــة التمــدرسيف 
، والنقــل، والتضــامن املدرســي

باإلضافة إىل األنشـطة الثقافيـة   
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جتسـيدها  لذلك جيب  .والرياضية
  : من خالل القيام مبا يلي

  
على : نحة التمدرس التكفل مب .1

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

 دج، 3000املستفيدين من منحـة  
قبـل   قوائم املسـتفيدين   إعداد و
. 2014/2015 لدخول املدرسـي ا

وتسلم منحة التمدرس إىل أصحاا 
عند الدخول، مع موافاة املديريـة  

بصـفة    املعنية بالوزارة بالوضعية
اطالعهـا علـى كـل    ودورية  

الصعوبات اليت قد تعيق سري هـذه  
 . العملية

  
: التضامن املدرسـي  العناية ب .2

ــراك ــة   بإش ــات احمللي اجلماع
كلفة بالنشاط املديريات الوالئية املو

مجعيات أولياء التالميذ و االجتماعي
اللجان الوالئية للتضامن الـوطين  و

واهلالل األمحر اجلزائري باإلضـافة  
إىل قطاعات أخرى تنشط يف هذا 

يف مجع املساعدات وتوزيعها  اال
الذين هم يف أمـس   على التالميذ

احلاجة إليها عند انطالق الدخول 
 . املدرسي

  
جيـب   :املدرسية  املطاعمفتح  .3

على فتحها من اليوم األول  احلرص

للدخول املدرسي  مع العمل على 
حتسني الوجبات الغذائية واملراقبـة  
والتطبيق الصارم لكـل املناشـري   

 .والتعليمات املرتبطة ذا املوضوع
 
: التنسيق مع اجلماعات احمللية .4

وذلك لتـوفري النقـل املدرسـي    
 .نائيةللتالميذ، خاصة يف املناطق ال

  
السهر على فـتح وحـدات    .5

ــة ــف واملتابع ــبة  الكش املنص
باملؤسسات التربويـة وجتهيزهـا   
ومتابعة سـريها بالتنسـيق مـع    
مديريات الصحة والسكان، مـع  
العمل على تنشيط النوادي الصحية 
لتفعيل دور التربيـة الصـحية يف   
ــاطر  ــة مبخ التحســيس والتوعي
األمراض واآلفات االجتماعيـة يف  

 .رسيالوسط املد
 
تفعيــل ديناميكيــة النشــاط  .6

الثقايف والرياضـي يف الوسـط   
بتسطري برنامج سـنوي   املدرسي

ثري ومتنوع وفق الربنامج العـام  
ــوزارة  ــابقات (لل ــيم مس تنظ

ومنافسات علمية، ثقافية، رياضية 
وترفيهية يف كل األيام واألعيـاد  

، والسهر علـى  )الوطنية والدينية
تنظيم زيارات وخرجات ميدانيـة  

ستطالعية وسياحية يف إطار التفتح ا
 .على احمليط
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العمل على إجبارية تأسـيس   .7
مجعيات أولياء التالميذ يف كـل  

وفق املنشور  املؤسسات التربوية 
فيفـري   20املؤرخ يف  216رقم 

2014. 
  

على ضوء ما سبق ذكره يف هـذا  
املنشور، فإن األمر يستوجب تنظيم 
اجتماعات تنسـيقية  لتحضـري   

درسي على مستوى كل الدخول امل
ـ   يدات والية،  حتت إشـراف الس

التربية، وإعـداد    يمدير والسادة
ملف متكامل يف املوضوع، ليقـدم  

  .الحقا إىل وزارة التربية الوطنية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وعليه، فإين أؤكد علـى األمهيـة   
البالغة اليت يكتسيها حتضري الدخول 
املدرسي وعلى ضـرورة تضـافر   

يني، كل من موقع جهود مجيع املعن
املوسم الدراسي مسؤوليته، لينطلق 

كـل  بظـروف  أحسن اليف  املقبل
 الواليات ويف مجيـع املؤسسـات  

لذلك، فإين أطلب منكم   .التعليمية
العمل على التجسيد الفعلي لكـل  
الترتيبات الواردة يف هذا املنشـور  
ومتابعة تنفيذها بكل عناية، وإبالغ 

ـ صاحل امل تربيـة  وزارة الاملركزية ب
يعترضكم ميكن أن الوطنية بكل ما 

  . يف هذا اإلطار
  

  2014ماي  05اجلزائر يف 
  رئيس الديوان بالنيابة
 عبد ايد هدواس
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
                 وزارة التربية الوطنية

           مديرية التعليم األساسي                           
                                        122/0.0.2/14 :الرقم

    
  السيدات و السادة  ىـإل

   مديري التربية بالواليات
  )واملتابعة لتطبيقل(                  

  مفتشي التعليم االبتدائي 
  )راقبةوامل لتطبيقل(                  

  )للتنفيذ(مديري املدارس االبتدائية 
  

تنظيم حصص الدعم : املوضوع 
لفائدة التالميذ غري املقبـولني يف  

  .األوىل متوسط السنة
  

  :املرجع 
ــم     - ــوزاري رق ــرار ال الق

 02املؤرخ يف /و.خ.أ/و.ت.و/22
  .2007سبتمرب 

ورقـم   60/06املنشور رقـم    -
 .2006ماي  13املؤرخ يف  76/06
  
  

يف إطار حتضري الظروف التربويـة  
املالئمة حلسـن سـري الـدورة    

ستدراكية المتحان شهادة اية اال
مرحلة التعلـيم االبتـدائي الـيت    

، 2014جـوان   25ستجرى يوم  
يشرفين أن أذكركم بضرورة تنظيم 
حصص الدعم اليت متـنح لفائـدة   

تالميذ السنة اخلامسة ابتدائي غـري  
املقبولني يف السنة األوىل متوسـط  

، على مسـتوى  2014دورة ماي 
ـ  ة،  كـلّ املــدارس االبتدائيـ

جوان  15وذلـك من يوم األحد 
جـوان   23إىل غاية يـوم   2014
2014.  

  
تنظم هذه احلصص وفقا ألحكـام  

املـؤرخ  يف   76و 60املنشور رقم 
، املذكور يف املرجع 2006ماي  13

ــرات   ــك يف الفت ــاله، وذل أع
الصباحية، على أن تشمل كلّ فترة 

اللّغة (يومية املواد  الثالث  املعنية  
ــة،  ا لرياضــيات  واللّغــة  العربي

،  حيث جيمع تالميـذ  )الفرنسية
السنة اخلامسة ابتدائي املعنيـون يف  
أقسام خاصة وتنظم هلم حصـص  

  :الدعم وفق برنامج خاص يشمل 
 
عــالج الثغــرات والنقــائص  -

املسجلة لدى التالميذ واليت أبرزا 
نتائج دورة ماي المتحـان ايـة   
مرحلة التعليم االبتدائي، وكـذلك  

ئج التقـومي املسـتمر للسـنة    نتا
 .الدراسية احلالية

 
تدريب التالميذ على معاجلـة   -

مواضيع موافقة لطبيعة اختبـارات  
امتحان ايـة مرحلـة التعلـيم    

 .االبتدائي
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نظرا ألمهية هذه العملية، أطلب 
من السيدات والسادة مـديري  
التربية السهر شخصـيا علـى   
السري احلسـن هلـا، ودعـوة    

مـديري  السيدات والسـادة  
املدارس االبتدائية إىل التكفـل  

 راءات، ــذه اإلجـالفعلي  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

والسيدات والسـادة مفتشـي   
التعليم االبتـدائي إىل متابعـة   
ومراقبة تنفيذها، كما أطلـب  
منكم إعداد تقرير مفصل بشأا 
وموافاة مديرية التعليم األساسي 
ذا التقرير عند إمتـام هـذه   

  .  يةالعمل
  

  2014ماي  29اجلزائر يف 
  اعن وزيرة التربية الوطنية و بتفويض منه

  مدير التعليم األساسي
  عباسي  براهيم 
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

    املفتشية العامة للبيداغوجيا
  2014/ ب.ع.م/616 :رقم
  

  داغوجيااملفتش العام للبي
  إىل

مديري التربيـة   السيدات والسادة
  للواليات

 
الـدروس املرجعيـة   : املوضوع

المتحان شهادة البكالوريا دورة 
  .2014جوان 

 
بناء على تقارير منسقي اللجـان  
البيداغوجية الوالئية املتعلقة مبتابعة 
تنفيذ الربامج الدراسية ألقسام السنة 
الثالثة ثانوي عرب كافة املؤسسات 

وبعد تربوية على املستوى الوطين، ال
حوصلة خمتلف التقارير الوالئيـة  
على مسـتوى املفتشـية العامـة    

حتديــد الــدرس  للبيــداغوجيا و
املرجعي المتحان البكالوريا لكـل  
مادة  يف خمتلف الشعب إىل غايـة  

ــاريخ  ــاد  03/05/2014ت باعتم
التدرجات الـواردة يف احلقيبـة   

ـ  ة البيداغوجية الصادرة عن مديري
التعليم الثانوي العام والتكنولوجي 
مطلـــع الســـنة الدراســـية 

يشرفين أن أوافـيكم  ،2013/2014

الـيت   للدروس باجلداول املتضمنة
ــيع   ــداد مواض ــتعتمد يف إع س

يف  2014البكالوريا دورة جـوان  
  .كل مادة وحسب كل شعبة

  
السهر شخصيا  أطلب منكموعليه 

على اختاذ كافة التـدابري العمليـة   
ما جاء يف هذه املراسلة  إىل لتبليغ 

األساتذة املعنيني وتالميذ أقسـام  
البكالوريا وأوليائهم مع احلـرص  

  :على
تبليغ بمديري الثانويات  مطالبة -

جداول الدروس املرجعية لألساتذة 
ولكافة تالميذ أقسام البكالوريـا  

داخل كـل الثانويـات    تعليقهاو
 ؛لتمكني اجلميع من االطالع عليها

مـن قبـل    الميـذ مرافقـة الت  -
ــاقم اإلداري  ـــهم والط أساتذت
باملؤسسة وتزويدهم بالتوضيحات 
الضرورية واإلجابة عن تساؤالم 

 ؛والتكفل بانشغاالم
إبقاء املؤسسات التربوية مفتوحة  -

وضمان تواجد كافة العاملني بـها 
الستقبال التالميـذ الـراغبني يف   
املراجعة إىل غاية تـاريخ إجـراء   

  .ورياامتحان البكال
  

  2014ماي  03 اجلزائر يف
  العامة للبيداغوجيا املفتشيةاملكلف ب

السعيد بن سامل
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2014الدروس املرجعية المتحان شهادة البكالوريا دورة جوان   
 

  
  2013/2014السنة الدراسية                آداب وفلسفة        : شعبة

  

  املواد
رقم 

الدرس 
  املرجعي

احملور املوافق للدرس 
  عنوان الدرس املرجعي  رجعيامل

  63  عربية
من الفن املسرحي يف بالد 

  املشرق
  من مسرحية شهرزاد  1ن

  -إي/ أي/أي –
  فلسفة العلوم اإلنسانية  فلسفة العلوم  101  فلسفة

  )4(الربا ومشكلة الفائدة   القيم املالية واالقتصادية  46  إسالمية.ع

  26  تاريخ

العامل الثالث بني تراجع 
ر التقليدي االستعما

واستمرارية حركات 
  التحرر

من كفاح التحرر إىل 
  ترتيبات ما بعد االستقالل

مالمح الوسط الطبيعي   السكان والتنمية يف اهلند  33  جغرافيا
  والبشري

 63  فرنسية
La nouvelle fantastique 

Séquence 1  
Activités de langue et 
entrainement à l’écrit  

  Education in the world  71  اجنليزية
Présentation of 
project work  

  الدوال العددية  31  رياضيات
التعرف على املستقيمات 

املقاربة من جدول 
  التغريات

       
  

  



24 

2014الدروس املرجعية المتحان شهادة البكالوريا دورة جوان   
  

  2013/2014السنة الدراسية                شعبة اللغات األجنبية        
  

  وادامل
رقم 

الدرس 
  املرجعي

احملور املوافق للدرس 
  عنوان الدرس املرجعي  املرجعي

  63  عربية
من الفن املسرحي يف بالد 

  املشرق
 –من مسرحية شهرزاد  1ن

  -اي/ أي/أي 
  نصوص  فلسفة العلوم  60  فلسفة

  )4(الربا ومشكلة الفائدة   القيم املالية واالقتصادية  46  إسالمية.ع

  23  تاريخ

 ، من تصفية فلسطني
االستعمار التقليدي إىل 
اهليمنة األحادية والتواطؤ 

  الدويل

ثورة التحرير / 1948حرب 
1965  

مكانة االقتصاد اجلزائري   االقتصاد اجلزائري يف العامل  23  جغرافيا
  يف العامل

 63  فرنسية
La nouvelle 
fantastique 
Séquence 1  

Activités de langue et 
entrainement à l’écrit  

  Education in the world  71  اجنليزية
Presentation of project 

work  

التعرف على املستقيمات   الدوال العددية  31  رياضيات
  املقاربة من جدول التغريات

  43  أملــانية
Jugend probleme und 

Arbeitswelt 
Yugend und Drogen  

 Ambito Laboral 48  اسبانية
Ambito Labora 
- Descubriend 
- Un poco de todo 
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2014الدروس املرجعية المتحان شهادة البكالوريا دورة جوان   
  

  2013/2014السنة الدراسية       شعبة العلوم التجريبية                 
  

  املواد
رقم 

الدرس 
  املرجعي

  عنوان الدرس املرجعي  احملور املوافق للدرس املرجعي

  من رواية األمري  اإلنسانالفن القصصي ومهوم   52  عربية
  مقالة مجاعية  احلياة بني التنافر والتجاذب  50  فلسفة

الربا ومشكلة الفائدة   القيم املالية واالقتصادية  46  إسالمية.ع
)4(  

  22  تاريخ
العامل الثالث بني تراجع 

االستعمار التقليدي 
  واستمرارية حركات التحرر

من كفاح التحرر إىل 
ترتيبات ما بعد 

  قاللاالست
مكانة االقتصاد   االقتصاد اجلزائري يف العامل  22  جغرافيا

  اجلزائري يف العامل

 L’appel :Séquence 1  57  فرنسية
  

- Activités et 
techniques 
d’écriture  

 Astronomy and the  55  اجنليزية
Solar System  

-Presentation of 
project work  

  احلساب التكاملي  66  رياضيات
تكامل دالة تعريف 

على جمال ـ خواص 
  التكامل

مراقبة تطور مجلة   التطورات غري الرتيبة  26  فيزياء
  كيميائية

  54  ح.علوم ط
آليات حتويل الطاقة الكامنة 
يف اجلزيئات العضوية إىل 

ATP 
  الفسفرة التأكسدية
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  2014الدروس املرجعية المتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 
      
  2013/2014السنة الدراسية                      ات      الرياضي: شعبة

  

  املواد
رقم 

الدرس 
  املرجعي

  عنوان الدرس املرجعي  احملور املوافق للدرس املرجعي

  من رواية األمري  الفن القصصي ومهوم اإلنسان  52  عربية
  مقالة مجاعية  احلياة بني التنافر والتجاذب  50  فلسفة

الربا ومشكلة الفائدة   لية واالقتصاديةالقيم املا  46  إسالمية.ع
)4(  

  22  تاريخ
العامل الثالث بني تراجع 

االستعمار التقليدي 
  واستمرارية حركات التحرر

من كفاح التحرر إىل 
ترتيبات ما بعد 

  االستقالل
مكانة االقتصاد   االقتصاد اجلزائري يف العامل  22  جغرافيا

  اجلزائري يف العامل

 L’appel :Séquence 1  57  فرنسية
  

- Activités et 
techniques 
d’écriture  

 Astronomy and the  55  اجنليزية
Solar System  

-Presentation of 
project work  

القيمة املتوسطة ـ   احلساب التكاملي  76  رياضيات
  التكامل بالتجزئة

مراقبة تطور مجلة   التطورات غري الرتيبة  26  فيزياء
  كيميائية

دور الربوتينات يف الدفاع عن   23  ح.علوم ط
  الذات

سبب فقدان املناعة 
  املكتسبة
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  2014الدروس املرجعية المتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 
  

  2013/2014 السنة الدراسية                شعبة تقين رياضي          
  

  املواد
رقم 

الدرس 
  املرجعي

احملور املوافق للدرس 
  املرجعي

عنوان الدرس 
  املرجعي

  من رواية األمري  الفن القصصي ومهوم اإلنسان  52  عربية
  عروض  فلسفة العلوم  42  فلسفة

الربا ومشكلة الفائدة   القيم املالية واالقتصادية  46  إسالمية.ع
)4(  

  22  تاريخ
العامل الثالث بني تراجع 

االستعمار التقليدي 
  واستمرارية حركات التحرر

من كفاح التحرر إىل 
ما بعد  ترتيبات

  االستقالل
مكانة االقتصاد   االقتصاد اجلزائري يف العامل  22  جغرافيا

  اجلزائري يف العامل

  57  فرنسية
L’appel :Séquence 1 

  

- Activités et 
techniques 
d’écriture  

  55  اجنليزية
Astronomy and the Solar 

System  
-Presentation of 

project work  

حساب الدوال   تكاملياحلساب ال  79  رياضيات
  األصلية لدوال مألوفة

مراقبة تطور مجلة   التطورات غري الرتيبة  26  فيزياء
  كيميائية
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  املواد
رقم 

الدرس 
  املرجعي

احملور املوافق للدرس 
  املرجعي

عنوان الدرس 
  املرجعي

  دراسة مشروع  حتليل وظيفي وبنيوي  69  ميكانيكية .هـ

 70  كهربائية.هـ
  الستطاعةوظيفة ا: احملور

  احملرك خطوة ـ خطوة
مبدأ تشغيل حمرك  

ذي مقاومة مغناطيسية 
  متغرية

  مدنية. هـ

  خمتلف أنواع اجلسور  اجلسور: بناء  70

71 
اخلرسانة : ميكانيك مطبقة

  املسلحة
االجهادات 
  والتشوهات

72 
تطبيقات يف : أعمال مؤطرة

  الطوبوغرافيا
تطبيقات مراقبة 

  املنشآت
دراسة انعكاس   الكيمياء احلركية: حملورا  45  الطرائق.هـ

  السكروز
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  2014الدروس املرجعية المتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 
  

  2013/2014السنة الدراسية                تسيري واقتصاد           : شعبة
  

  املواد
رقم 

الدرس 
  املرجعي

وافق للدرس احملور امل
  املرجعي

عنوان الدرس 
  املرجعي

  52  عربية
الفن القصصي ومهوم 

  من رواية األمري  اإلنسان

  عروض  فلسفة العلوم  42  فلسفة

الربا ومشكلة الفائدة   القيم املالية واالقتصادية  46  إسالمية.ع
)4(  

  26  تاريخ

العامل الثالث بني تراجع 
االستعمار التقليدي 
واستمرارية حركات 

  لتحررا

من كفاح التحرر إىل 
ترتيبات ما بعد 

  االستقالل

مالمح الوسط الطبيعي   السكان والتنمية يف اهلند  33  جغرافيا
  والبشري

  57  فرنسية
L’appel :Séquence 1 

  

- Activités et 

techniques 

d’écriture  

  55  اجنليزية
Astronomy and the 

Solar System  
-Presentation of 

project work  

  دوال القوى  الدوال العددية  34  رياضيات
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الضريبة على الدخل   املالية العامة  29  قانون
  اإلمجايل

اقتصاد 
  التمويل ـ11و   تسيري موارد املؤسسة  27  ومنامجنت 

  حماسيب تسيري
  التكاليف املتغرية  حساب وحتليل التكاليف  32  ومايل

  
   



31 

  2014دورة جوان الدروس املرجعية المتحان شهادة البكالوريا 
      

  2013/2014السنة الدراسية              كل الشعب                    
  

  املادة 
رقم 

الدرس 
  املرجعي

احملور املوافق للدرس 
  عنوان الدرس املرجعي  املرجعي

اللغة 
  70  األمازيغية

Le discours 
argumentatif dans le 

récit 
Séquence 2 

Mise en route de la 
séquence 

Activités de 
compréhension  
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
                              14/  99/0.0.3: رقمال
  

  السيدات والسادة إىل 
 التربية بالوالياتي مدير

 مديري الثانويات
 

  .تقييم جهاز املطالعة: عاملوضو
 

املؤرخ  310املنشور رقم : املرجع
بترقية املطالعة  2013جويلية  15يف 

وحتبيبها للتالميذ واملذكرة املنهجية 
  .به ةاملرفق

  
تكملة للتقوميات السابقة الـواردة  
إلينا طبقا للمنشـور املـذكور يف   
املرجع أعاله، يشرفين أن أطلـب  

ة املرفقة إىل االستمار  منكم حتويل
  الثانويات بالوالية،  مجيع مديري

مـن   قصد القيام مبلئها إلكترونيـا 
ني حتـت  يطرف األساتذة الرئيس

وإعادة إرساهلا يف  إشراف املديرين
حتول . اباتباع اخلطوات الواردة فيه

االستمارة مرفقة ذا املنشـور إىل  
مجيع ثانويات كل والية، مع إعطاء 

النموذجية إلزاميا األولوية للثانويات 
األخـرى   الثانويـات  ومشاركة

 .اختياريا
  

من  ةتكتسي هذه العملية أمهية كبري
 تتكنولوجيــا حيــث توظيــف

وسيلة قوقـل  اإلعالم واالتصال ب
يف جمـال   google drive  درايف

التقومي املباشر وكذا اختبار مـدى  
 . جناعتها يف مجع املعلومات بسرعة

  
لتعامل وباعتبار حداثة دخول هذا ا

أرجو مـنكم   التقين يف ممارساتنا،
ليـة بعنـايتكم   مهذه الع احتضان

الكاملة والتفضل مبوافـايت بكـل   
املالحظات واالقتراحات اليت تروا 

  .مفيدة
  

  : عملية إرشادات
  
للحصول على االستمارة أنقر  .1

ــ ـــعل ـــى الراب  :ايلـط الت
http://goo.gl/z8zoTp؛ 

 Ctrl ِ+Clicبالضغط على زر 
  االستمارة بكل عناية؛ إمأل. 2
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يف  "إرسـل "مث انقر علـى زر  . 3
  .إلاء العملية آليا األسفل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

توافون بالنتائج الوطنية عرب  .4
  .الربيد اإللكتروين يف اية جوان

  
  2014ماي  04اجلزائر يف 

  عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه
مدير التعليم الثانوي العام 

  والتكنولوجي
 عبد القادر ميسوم
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
                                         111/0.0.3/14:الرقم 

  
      إلـى

السيدات والسادة مديري التربية 
 .بالواليات

   
نظــيم األعمــال ت: املوضــوع

  .التطبيقية يف العلوم الفيزيائية
  

  :املرفقات
جدول األعمال التطبيقية يف  -1

العلوم الفيزيائيـة للسـنة األوىل   
  .ثانوي

جدول األعمال التطبيقية يف  -2
العلوم الفيزيائية للسـنة الثانيـة   

  .ثانوي
جدول األعمال التطبيقية يف  -3

العلوم الفيزيائية للسـنة الثالثـة   
  .يثانو
  

يف إطار العمل التشاوري املستمر مع 
األساتذة، وتفعيال لنشاطات خاليـا  
التفكري واالستشـارة البيداغوجيـة   
وخربا، حنيل إليكم جداول تتضمن 

قائمة األعمال التطبيقيـة املقـررة   
ألقسام السنوات الـثالث ملرحلـة   
التعليم الثانوي قصد إحالتها علـى  
ــارة    ــتفكري واالستش ــة ال خلي

غوجية املتخصصـة يف مـادة   البيدا
العلوم الفيزيائيـة قصـد دراسـتها    
وإثرائها وذلك بغية إضـفاء صـفة   
االنسجام والتقارب من حيث األداء 
املخربي على املستوى الـوالئي مث  

  .الوطين
  

واملطلــوب مــن خليــة الــتفكري 
واالستشارة ملادة العلوم الفيزيائيـة  
ملء اجلداول املرفقة الـيت تتضـمن   

مال التطبيقيـة املقـررة   عناوين األع
للسنوات األوىل، الثانيـة والثالثـة   

  :احلرص على عثانوي، م
القيام بوصف موجز للتجارب -

املقررة يف املنهاج واحملددة يف العمود 
،املسمىً  العمل التطبيقي  

حتديد قائمة التجهيزات، الوسائل -
  واملواد الضرورية إلجناز كل جتربة،

ويض كل إقتراح عملية بديلة، لتع-
جتربة مقررة  يتعذر إجنازها لسبب 

  ما،
حتديد قائمة التجهيزات، الوسائل -

واملواد الضرورية إلجناز كل عملية 
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ً الـوسائلً، . بديلة واملقصود بـ 
كل ما ميكن أن تتطلبه العملية البديلة 
عن التجربة املخربية، مثل استعمال 
أشرطة مسعية بصرية أو رحالت 

  .   ، وغريهاإستطالعية بيداغوجية
  

يرسل العمل بعد إجنازه إىل مديرية 
التعليم الثانوي العام والتكنولوجي 
  عرب الربيد العادي  واإللكتروين على 

  
  
  
  
  
  

على العنوان  wordشكل وثيقة 
desgmendz@gmail.com  وذلك

  . 2014جوان  30قبل تاريخ 
  

ة ملا تقدمه خاليا نويل أمهية كبري
التفكري واالستشارة البيداغوجية 
حتت إشرافكم، جتسيدا لعملية أوىل 
تعترب دعامة أساسية إلعطاء املعىن 

  .الكامل للعلوم التجريبية
  

  2014ماي  14 يفاجلزائر 
  عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه
مدير التعليم الثانوي العام 

  والتكنولوجي
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                   :    الوالية
  السنة األوىل ثانوي: املستوى

  
  

  
  الرقم 

  
  العمل التطبيقي

  العملية البديلة  التجربة املقررة
وصف موجز 

  للتجربة
الوسائل واملواد  التجهيزات،

  الضرورية
وصف موجز 

  للعملية
، التجهيزات

واملواد  لالوسائ
  الضرورية

         دراسة حركة مستقيمة 01
  تغري أشعة و السرعة أشعة متثيل 02

 املستقيمة احلركة يف السرعة
        

         احلركة الدائرية املنتظمة 03
  تغري أشعة و السرعة أشعة متثيل 04

 املنحنية احلركة يف السرعة
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  الرقم 

  
  العمل التطبيقي

  العملية البديلة  التجربة املقررة
وصف موجز 

  للتجربة
الوسائل واملواد  التجهيزات،
  ضروريةال

وصف موجز 
  للعملية

التجهيزات، 
واملواد  لالوسائ

  الضرورية
 األنواع بعض عن الكشف 05

 الكيميائية
        

         احنفاظ العنصر الكيميائي 06
         اجلدول الدوري للعناصر 07
 بعض ألفراد لويس منوذج 08

 الكيميائية األنواع
        

 األنواع بعض أفراد هندسة 09
 الكيميائية

        

         احلركة والقوة و املرجع 10
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  الرقم 

  
  العمل التطبيقي

  العملية البديلة  التجربة املقررة
وصف موجز 

  للتجربة
الوسائل واملواد  التجهيزات،

  الضرورية
وصف موجز 

  للعملية
التجهيزات، 

واملواد  لالوسائ
  الضرورية

         دفع وكبح متحرك 11
  إىل الصغر يف متناه الال من 12

 الكرب يف متناه الال
        

         املول وكمية املادة 13
  االنعكاس ظاهريت دراسة 14

 االنكسار و
        

         املوشور 15
 نوع مادة كمية حتضري كيفية 16

 كيميائي
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    الرقم 
  العمل التطبيقي

  العملية البديلة  التجربة املقررة
وصف موجز 

  للتجربة
التجهيزات،الوسائل واملواد 

  ةالضروري
وصف موجز 

  للعملية
، التجهيزات

واملواد  لالوسائ
  الضرورية

  بتركيز مائي حملول حتضري 17
 متديده و معني

        

         الدراسة الكمية لتفاعل كيميائي 18
 لتفاعل وكمية كيفية دراسة 19

 كيميائي
        

أطياف اإلصدار وأطياف  20
 اإلمتصاص

        

         مبدأ العطالة 21
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  : الوالية
  السنة الثانية ثانوي: ملستوىا

  
  

  الرقم 
  

  العمل التطبيقي
  العملية البديلة  التجربة املقررة

وصف موجز 
  للتجربة

 ل، الوسائالتجهيزات
  واملواد الضرورية

وصف موجز 
  للعملية

 ل، الوسائالتجهيزات
  واملواد الضرورية

         الطاقة احلركية 01
         الطاقة الكامنة الثقالية 02
         اقة الكامنة املرونيةالط 03
         فعل جول 04
         ضغط غاز 05
         منوذج الغاز املثايل 06
         حتضري حملول مائي 07
         قياس ناقلية حملول 08
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  الرقم 

  
  العمل التطبيقي

  العملية البديلة  التجربة املقررة
وصف موجز 

  للتجربة
 لالتجهيزات، الوسائ
  واملواد الضرورية

وجز وصف م
  للعملية

 لالتجهيزات، الوسائ
  واملواد الضرورية

  حملول تركيز حساب 09
 الناقلية قياس بواسطة

        

         احلقل املغناطيسي 10
         قوة البالص 11
         التحريض الكهرطيسي 12
         أجهزة القياس الكهربائي 13
 الكهربائي التيار بني التمييز 14

 الكهربائي التيار و املستمر
 ملتناوبا

        

   



42 

  
  الرقم 

  
  العمل التطبيقي

  العملية البديلة  التجربة املقررة
وصف موجز 

  للتجربة
 لالتجهيزات، الوسائ
  واملواد الضرورية

وصف موجز 
  للعملية

 لالتجهيزات، الوسائ
  واملواد الضرورية

  باملعايرة املادة كمية حتديد 15
 الناقلية وقياس اللونية

        

  باملعايرة ادةامل كمية تعيني 16
 )أساس محض( اللونية

        

  باملعايرة املادة كمية تعيني 17
 إرجاع -  أكسدة( اللونية

        

  التحقيق التجرييب لعالقة 18
 التبديل

        

  التحليل الكيفي ملركب 19
 عضوي
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  الرقم 

  
  العمل التطبيقي

  العملية البديلة  التجربة املقررة
وصف موجز 

  للتجربة
 لزات، الوسائالتجهي

  واملواد الضرورية
وصف موجز 

  للعملية
 لالتجهيزات، الوسائ
  واملواد الضرورية

 لبعض اهلندسي التمثيل 20
 العضوية الكيمياء يف اجلزيئات

        

بعض خصائص اموعات  21
 الوظيفية
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  :الوالية
  ثانوي ةالثالثالسنة : املستوى

  
  

  الرقم 
  

  العمل التطبيقي
  العملية البديلة  قررةالتجربة امل

وصف موجز 
  للتجربة

 ل، الوسائالتجهيزات
  واملواد الضرورية

وصف موجز 
  للعملية

 ل، الوسائالتجهيزات
  واملواد الضرورية

التحوالت السريعة والتحوالت  01
 البطيئة

        

تطور كمية املتفاعالت والنواتج  02
 خالل حتول كيميائي

        

          العوامل احلركيةتأثري  03
         النشاط اإلشعاعيأنشطة يف  04
          التناقص يف النشاط اإلشعاعي 05
أنشطة يف  االنشطار  06

 واالندماج النووي النووي
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  الرقم 
  

  العمل التطبيقي
  العملية البديلة  التجربة املقررة

وصف موجز 
  للتجربة

 لالتجهيزات، الوسائ
  واملواد الضرورية

وصف موجز 
  ةللعملي

 لالتجهيزات، الوسائ
  واملواد الضرورية

          سعة مكثفة 07
          شحن مكثفة 08
          تفريغ مكثفة 09
 RC استجابة  ثنائي القطب 10

لرتبة توتر باستعمال التجربة 
 exao املدعمة باحلاسوب 

        

          ظهور وانقطاع التيار يف وشيعة 11
 ظهور وانقطاع التيار يف وشيعة 12

التجربة املدعمة  باستعمال
  exao  باحلاسوب 
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  الرقم 
  

  العمل التطبيقي
  العملية البديلة  التجربة املقررة

وصف موجز 
  للتجربة

 لالتجهيزات، الوسائ
  واملواد الضرورية

وصف موجز 
  للعملية

 لالتجهيزات، الوسائ
  واملواد الضرورية

         مترية pH الـ املعايرة 13
اس باستعمال معايرة محض بأس 14

 التجربة املدعمة باحلاسوب 
exao  

        

          املعايرة عن طريق قياس الناقلية 15
         القانون الثاين لنيوتن 16
          حركة القذيفة 17
دراسة جتريبية حلركة جسم على  18

 مستوي مائل
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  الرقم 
  

  العمل التطبيقي
  العملية البديلة  التجربة املقررة

ز وصف موج
  للتجربة

 لالتجهيزات، الوسائ
  واملواد الضرورية

وصف موجز 
  للعملية

 لالتجهيزات، الوسائ
  واملواد الضرورية

السقوط الشاقويل جلسم  19
  )سائل أو غاز(صلـب يف مائع 

        

         تفاعل األسترة 20
         التحوالت التلقائية يف األعمدة 21
         النواس املرن  22
         اس البسيطقانون الدور للنو  23
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  الرقم 
  

  العمل التطبيقي
  العملية البديلة  التجربة املقررة

وصف موجز 
  للتجربة

 لالتجهيزات، الوسائ
  واملواد الضرورية

وصف موجز 
  للعملية

 لالتجهيزات، الوسائ
  واملواد الضرورية

 يف مكثفة تفريغ: RLC الدارة  24
 حتريضية وشيعة

        

ل باستعما  RLCالدارة   25
التجربة املدعمة باحلاسوب 

exao  

        

         ظواهر االنتشار  26
         سطح سائلاالنعراج على   27
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  مديرية التعليم الثانوي العام و التكنولوجي
  127/0.0.3/2014: الرقم 

  
  إلـى السيدات و السادة

 )للتنفيذ واملتابعة(    مديري التربية 
 )للمتابعة(    مفتشي التربية الوطنية

  )للتطبيق(        مديري الثانويات 
مديري مراكز التوجيه املدرسـي  

  )للتطبيق(                   واملهين 
  

التكفـل  بعملـييت   : املوضوع 
توجيه التالميذ يف التعليم الثانوي 

  .والطعن
  

  :املراجع 
 31املؤرخ يف  550املنشور رقم  -

و املتضمن التحجـيم   2006ماي 
  2015املرتقب ألفاق 

 27املؤرخ يف  105املنشور رقم  -
و املتضـمن توجيـه    2009ماي 

التالميذ إىل شعب السنة الثانية من 
 التعليم الثانوي

 06املـؤرخ يف   97املنشور رقم  -
و املتضمن توجيـه   2010أكتوبر 

 التالميذ و حتجيم تعدادهم
املـؤرخ يف   168املنشور رقـم   -

ــه  03/01/2012 ــمن توجي املتض
تالميذ السـنة األوىل ثـانوي إىل   

شعب السنة الثانية مـن التعلـيم   
 .الثانوي العام  و التكنولوجي

  1156رقـم    اإلطـار املنشور  -
املتضمن حتضري الدخول املدرسـي  

2014/2015. 
  

عمال مبا ورد يف املناشري املذكورة 
يف املرجع أعـاله ، يشـرفين أن   
أذكركم بضرورة اعتماد املقاييس 
املوضوعية لتوجيـه التالميـذ يف   
اجلذوع املشتركة و كذلك شعب 
السنة الثانية ثانوي وفـق معـايري    
بيداغوجية و منهجية حتدث التوافق 
ــام   ــام، وإمكاني ــني رغب ب
ومستلزمات الشعب و املسـارات  

  .التعليمية و التكوينية
  

نت إن عملية دراسة تقارير الطعن بي
لنا بعض االختالالت اليت  وردت 
يف عملية توجيه التالميـذ و الـيت   
غالبا ما تأخذ الطابع اإلداري أكثر 
منه البيداغوجي أضف إىل ذلـك   

  .االعتبارات االجتماعية و الذاتية
  

و عليه أطلب منكم السهر علـى  
التكفل اجليـد بعمليـة التوجيـه    
للوقوف على مدى توافق رغبـات  

حهم مع متطلبـات  التالميذ و ملم
الشعبة و كذلك لتمكني التلميـذ  
من حتقيق ما يطمـح إليـه مـن    

كما أذكـركم  .مشروع شخصي
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بضرورة عقد جمالس الطعن و إمتام 
العملية قبل اخلـروج إىل العطلـة    
مراعني يف ذلك الشروط احملـددة  

  .لقبول امللفات
  

إن تقدمي  رزنامة عمليـة الطعـن   
يستجيب إىل متطلبـات انطـالق   

خول املدرسي و يساعد علـى  الد
و ال يفوتين . السري الدراسي العادي

أن أنبه إىل أن عمليـة مراجعـة   
جلدد التوجيه حتص  فقط التالميذ ا

املوجهني إىل السنة األوىل والتالميذ 
.  إىل السنة الثانيـة  املوجهنياجلدد 

وعليه ،فال تقبل مراجعة التوجيـه   
إال للتالميذ املشار إليهم وبالشروط 

ذلـك   .احملددة يف املراجع املذكورة
علما أن عملية الطعن دف أساسا 
إىل  مراجعة األخطاء وتصحيحها 
وليس القصد منها إعـادة النظـر   
تلقائيا يف  قرارات جمالس األقسام 

  .والتوجيه
  

 2014ماي  29يف  اجلزائر
  عن وزيرة التربية الوطنية وبتفويض منها

  تكنولوجيمدير التعليم الثانوي العام وال
عبد القادر ميسوم
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  ..............مركز التوجيه املدرسي و املهين ....... ...:......واليةلمديرية التربية 
  حصيلة أشغال جلان الطعن بالوالية

  السنة الثانية ثانوي    السنة األوىل ثانوي
    املقبولون يف السنة الثانية ثانوي      املقبولون يف السنة األوىل ثانوي

   عدد الطلبات املقدمة     عدد الطلبات املقدمة
    النسبة      النسبة

   املدروسة منها     املدروسة منها
    آداب  وفلسفة      ج م علوم

   املقبولة     املقبولة
   لغات أجنبية     ج م آداب

   املقبولة     املقبولة
   علوم جتريبية     خطا يف حساب املعدل

   املقبولة     خطا يف نقل العالمة
   تسيري واقتصا د     )℅5ـخاصة ب(تغيري رغبة 

توجيه ال يتالءم مع نوع 
 اإلعاقة

 املقبولة    
  

   رياضيات      
   املقبولة      
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   تقين رياضي      
   املقبولة      
   خطا يف حساب املعدل      
   خطأ يف نقل العالمة      
   )℅5ـخاصة ب(تغيري رغبة      
   توجيه ال يتالءم مع نوع اإلعاقة      
  

يرسل اجلدول مع تقرير مفصل بذكر أسباب طلب مراجعة :  مالحظة
  .التوجيه

   
  )واخلتم والتوقيع االسم(مدير مركز التوجيه   
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
                                        وزارة التربية الوطنية              

                                                          الية و املاديةمديرية تسيري املوارد امل
                                                         2014/م.م.م.ت.م/و.ت.و/266: رقم 

  
  السيدات و السادة  إلـى

  )للتطبيق(             مديري التربية
   مفتشي التربية الوطنية

  )لإلعالم و املتابعة(                 
                مديري املؤسسات التعليمية 

  )للتنفيذ(                            
  

ــوع ــاب :  املوض ــيري الكت تس
املدرسي يف إطار اانية للسـنة  

  .2014/2015الدراسية 
  

  : املرجـع
 165املنشور الـوزاري رقـم    -
م .ت.م.و.ف.م/م.م.م.ت.م

  .17/03/2011املؤرخ يف 
 264املنشور الـوزاري رقـم    -
م .ت.م.و.ف.م/م.م.م.ت.م

  .17/04/2012املؤرخ يف 
 284املنشور الـوزاري رقـم    -
م .ت.م.و.ف.م/م.م.م.ت.م

 .09/04/2013املؤرخ يف 
يف إطار تنظيم عملية تسيري الكتاب 
املدرسي اخلاص باانيـة للسـنة   

يشرفين أن ، 2014/2015الدراسية 
أحيطكم علمـا بـأن الترتيبـات    
واإلجراءات املنصوص عليهـا يف  

املشار إليهـا يف املرجـع    املناشري
مـع   سارية املفعـول  أعاله، تبقى

  :التعديالت اآلتيـة
  
  الفوترة األولـى .1
 
املراكز الوالئية لتوزيع  .1- 1

   (CRDDP) الوثائق التربوية 
  

من الكتب املوزعة % 30تتم فوترة 
يف إطار اانية باالعتمـاد علـى   

حمل الفوترة لسنة  22، 21اجلدولني 
الكتب تكون هذه ، على أن 2013

 على املؤسسـات  قد وزعت فعال
قبـل   أيعند تاريخ إجناز الفوترة 

حول ت. كآخر أجل  12/06/2014
منها نسختان إىل كـل مؤسسـة   

نسخة واحدة مرفقـة بوصـل   و
استالم إىل مديرية التربية مرفقـة  

اخلـاص   21أيضا باجلدول رقـم  
 22باملتوسطات و اجلدول رقـم  

  .ث نسخاخلاص بالثانويات يف ثال
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  املصاحل املعنية مبديرية التربية  .1-2
  
نسـخة   19/06/2014تحول قبل  

إىل  22و  21من اجلدولني رقـم  
مديرية تسيري املوارد املالية واملادية 

املديرية الفرعية ملراقبـة تسـيري    (
 )املؤسسات العمومية حتت الوصاية

ــالم ــتهالك . لإلع ــة اس وملتابع
ة من ونسخ. االعتمادات املفتوحة

نفس اجلدولني للمؤسسة املمركزة 
قصد صب مبلغ الفاتورة املدون يف 

  .اجلدول إىل كل مؤسسة
  
املســري املــايل للمؤسســة  .1-3

  املمركزة
  

املبـالغ   25/06/2014يحول قبل 
 22و  21املدونة يف اجلدولني رقم 

  .لكل مؤسسة
  
  املسري املايل لكل مؤسسة .1-4
  

قبـل   يسدد مبلـغ الكتب املفوترة
مراقبتهـا مـع   بعد 10/07/2014

احتــرام الشــروط احملـددة  
  .يف هذا املنشور

  

 الفوترة النهائية .2
  

قصد ضبط وضعية احملاسبة املادية 
واملالية بغية إجناز الفوترة النهائية 
للكتب املدرسية املوزعة يف إطار 

و كذا الكتب املباعة، اانيـة 
 ينبغي إاء هذه العملية يف كل

 30/11/2014األحوال قبل تاريخ 
  .كآخر أجل

  
على مستوى كل املؤسسات  .1- 2

  التعليمية 
  
  : إعداد احملاسبة املادية .1-1- 2
  
ترسل أربعة  :املدارس اإلبتدائية -
نسخ  من احلوصلة اخلاصـة  ) 04(

بكل مؤسسـة و املنجـزة علـى    
ــل  112اجلــدول  ــأمن قب إىل امل

قصد إجناز احلوصلة  06/11/2014
الية لكل املدارس اإلبتدائيـة  اإلمج

 .التابعة له
 
تقوم كل متوسطة  :املتوسطات -

األوىل خاصـة  : بإجناز حوصلتني
باملدارس اإلبتدائية امللحقة علـى  

و الثانية خاصـة   122اجلدول رقم 
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 132باملأمن على اجلـدول رقـم   
ترسل نسختان . املرفق هلذا املنشور

من هذين اجلـدولني  مرفـوقني   
للمصاحل  112دول بنسخة من اجل

ــل  ــة قب ــة التربي ــة مبديري املعني
واليت بدورها ترسل  10/11/2014

نسخة واحدة لكل منهما للمركز 
اجلهوي لتوزيع الوثائق التربوية قبل 

 .قصد القيام بالفوترة 13/11/2014
ترسل نسختان من  :الثانويات  -

احلوصلة اخلاصة بكل مؤسسة على 
نية إىل املصاحل املع 142اجلدول رقم 

 06/11/2014مبديرية التربية  قبل 
و اليت بدورها ترسل نسخة واحدة 
منها للمركز اجلهوي لتوزيع 

 13/11/2014الوثائق التربوية قبل 
 .قصد القيام بالفوترة

 
تعد قائمتني  :مجيع املؤسسات  -

امسيتني للتالميذ املستفيدين جمانا من 
الكتاب املدرسي، األوىل للتالميذ 

 15اجلدول رقم  املعوزين على
والثانية للتالميذ أبناء عمال القطاع 

 .16على اجلدول رقم 
  

نسخة  27/11/2014ترسل قبل 
واحدة منها إىل مديرية التربية 

لإلعالم، فيما تبقى النسخة الثانية 
على مستوى املؤسسة لتقدم يف كل 
العمليات التفتيشية اليت تنظم يف 

  .هذا اال
  
ــتحقات  . 2-1-2 ــديد مس تس

الديوان الـوطين للمطبوعـات   
  19/12/2014املدرسية قبل 

 
يتم التسديد بعد احلصـول علـى   
الفواتري اخلاصة بكل من الكتـب  
املباعة والكتـب املوزعـة علـى    
التالميذ املعوزين والكتب املوزعـة  
على التالميذ  أبناء عمال القطـاع  
من جهة وبعـد  حتصـيل املبلـغ    
املخصص للمؤسسة من املؤسسـة  

  .زة من جهة أخرىاملمرك
  
على مستوى املراكز الوالئية  . 2-2

ــة   ــائق التربوي ــع الوث لتوزي
)CRDDP (  
  

بعد استرجاع كل الكتب الغـري  
املباعة ومراقبة احلوصلة املقدمة من 
كل مؤسسة، تقوم املراكز الوالئية 
لتوزيع الوثائق التربوية بناءا علـى  
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ــاريخ   ــل ت ــاز قب ــك بإجن ذل
  :ما يلي 27/11/2014
  
 متوسطة لكل: 
األوىل خاصة : فاتورتني   -  أ

بالكتب املباعة والثانية خاصة 
بالكتب املوزعة على التالميذ يف 

 . إطار اانية باملتوسطة
األوىل خاصة : فاتورتني -ب

بالكتب املباعة، والثانية خاصة 
بالكتب املوزعة على التالميذ يف 
إطار اانية باملدارس االبتدائية 

نسختان من كل  التابعة هلا وتحول
هذه الفواتري مباشرة للمتوسطة 

املعنية قصد التكفل )  املأمن(
  .بالتسديد

 
  لكل ثانوية: 

األولـــى خاصـة    :فاتورتني 
املباعــة والثانيـــة   بالكتب

خاصـة بالكتب املوزعـة علـى   
حتــول . التالميذ يف إطار اانية

نسختان من هذه الفواتري مباشـرة  
صـد التكفـل   للثانوية املعنيـة ق 

 .والتسديد
 فاتورة واحدة  : ملديرية التربية

يف نسختني لكل مؤسسة متخصصة 

تابعة لوزارة التضامن واألسرة 
مدعمة بوصل استالم مؤشر عليه 

 .من طرف اجلهة املستلمة
 

تقوم املراكز الوالئية لتوزيع 
  :الوثائق التربوية أيضا بإرسال

  
 :إىل مديرية التربية بالوالية -أ 
 21من اجلدولني رقـم   نسخة -
مدعمان بنسخة واحدة مـن   22و

كـل الفـواتري احملولـة مباشــرة    
 للمؤسسات؛

مرفق  23نسخة من اجلدول رقم   -
بثالثة نسخ من الفـواتري اخلاصـة   
باملؤسسات املتخصصـة التابعـة   

 .لوزارة التضامن و األسرة
 

إىل الــديوان الــوطين   -ب 
 :للمطبوعات املدرسية

 ؛21،22،23نسخة من اجلداول  -
نسخة من احلوصلة اإلمجاليـة   -

 142، 132، 122للجــداول رقــم 
مؤشر عليها من طـرف مديريـة   

 التربية؛
قرص مضغوط حتفظ فيه كل  -

 .اجلداول احملولة
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علــى مســتوى املؤسســة  .2-3
  : املمركزة

  
يقوم مسري املؤسسـة املمركـزة  

لكل مؤسسة  ةبتحويل املبالغ الالزم
 22و  21تعليمية وفقا للجـدولني  

 04/12/2014قبل تاريخ   املستلمني 
  .كآخر أجل

يقوم مسري املؤسسة املمركزة بتسديد 
الفــواتري املتعلقــة بالتالميــذ ذوي 
االحتياجـات اخلاصة و التالميـذ  
املتكفل م يف املؤسسات املتخصصة 
مؤشر عليها من طرف مدير التربيـة  

و هـذا   »خدمة منجزة«مع مراعاة 
كآخر أجل  04/12/2014قبل تاريخ 

يقوم املسـري املـايل للمؤســسة    
املمركزة بإجناز احلوصلة النهائية على 

املرفق و حيوهلـا إىل   31اجلدول رقم 
املصاحل املعنية مبديرية التربيـة قبـل   

  .04/12/2014تاريخ  
  

  على مستوى مديريات التربية .2-4
  

تقوم املصاحل املعنية مبديرية التربيـة  
  :إىل 10/12/2014بإرسال قبل تاريخ  

  
  

  مديرية تسيري املوارد املالية واملادية
  

 ،22، 21نسخة من اجلداول رقـم   
ونسخة من احلوصـلة الوالئيـة    23

 142 ،132، 122رقـم   للجـداول  
مؤشر عليها من طرف مدير املركز 
الوالئـي لتوزيع الوثائـق التربوية  

املنجز  31ونسخـة من اجلدول رقم 
  .مركزةمن طرف مسري املؤسسة امل

  
املركز الوالئي لتوزيـع الوثـائق   

  التربوية
  

مرفـق   122نسخة من اجلدول رقم 
ونسـخة مـن    112باجلدول رقم 
املنجزة من  142و 132اجلدولني رقم 

  .طرف كل مؤسسة
  

  :املؤسسة املمركزة
نسخة مـن الفـواتري اخلاصـة     -

بالتالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة 
سات و التالميذ املتكفل م يف املؤس

املتخصصة مرفقة بنسخة من اجلدول 
. التكفل و التسديد من أجل 23رقم 

مؤشر عليها من طرف مدير التربية 
   .» خدمة منجزة« مع عبارة
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 22و 21اجلدولني رقم نسخة من  -
املرفقني للفواتري اخلاصة بالتالميـذ  
املعوزين و أبناء عمال القطاع قصد 

 .حتويل املبالغ الالزمة لكل مؤسسة
 

طلب منكم إيالء األمهية البالغـة  أ
هلذه العملية مع احتـرام اآلجـال   
احملددة هلا وعلى السيدات والسادة 

  مديري التربية  القيام باملتابعـة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اخلاصة و تشكيل خلية للمتابعـة  
اليوميـة و إرســال حوصـلة   
ــاريخ   ــة بت ـــة للعملي شامـل

إىل مديريـة تسـيري   10/12/2014
املديريـة  (د املالية و املاديـة  املوار

الفرعية ملراقبة تسيري املؤسسـات  
وموافـايت   )العمومية حتت الوصاية

  .بكل الصعوبات اليت قد تعترضكم
                                                                     

  2014ماي  20اجلزائر يف 
  عن وزير التربية و بتفويض منه

  ملوارد املالية و املاديةمدير تسيري ا
  بلقاسم بوقشور
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  05/0.3.8/2014  : الرقم
  

ـّرر إلغـاء     مق
   

  ،اهلياكل والتجهيزاتمدير  إنّّ
  

ـ  مبقتضى م ـاملرسوم التنفيذي رق
ربيع األول  29املؤرخ يف  94-265

         تمربسـب  06املوافـق   1415عام 
احملدد لصالحيات وزير  1994 سنة

  التربية الوطنية،
    

املرسوم التنفيذي رقـم   مبقتضىو
عام شوال  17املؤرخ يف  09-318

 سـنة  أكتـوبر  06املوافق  1430
ــيم 2009 ــمن تنظ اإلدارة  املتض

 ،وزارة التربية الوطنيةيف املركزية 
  
  علــى املقــرر رقــم بنـــاءا و

ــؤر 30/0.0.8/2012 خ يف املــ
26/04/2012.  
  
على مراسـلة رئـيس    بنـاءا و

 لوزارة التربية الوطنية رقم نالديوا
  .29/01/2014املؤرخة يف  159

على طلب مدير التربيـة   بنـاءا و
املؤرخ يف  74: لوالية غرداية رقم 

04/05/2014.  
  

ـّرر   يقــ
  

يلغى املقـرر رقـم    :األوىلاملادة 
ــؤرخ يف  30/0.0.8/2012 املــ
اخلاص بوضع قاعتني  26/04/2012

دراسيتني مبدرسة الشيخ اإلبراهيمي 
واليـة  ببلدية بونـورة   االبتدائية
تصرف الديوان الوطين  حتتغرداية 

  .حملو األمية وتعليم الكبار
  
ــادة   ــان   :2امل ــول القاعت حت

ـ  ادة الدراسيتان املذكورتان يف امل
  .إىل وظيفتهما األصلية األوىل

  
 مـدير السـيدان   يكلف: 3املادة 

التربية لوالية غرداية ومدير الديوان 
الوطين حملو األمية وتعليم الكبـار  

  .بتنفيذ هذا املقرر
  

ر يف النشرة قرينشر هذا امل: 4املادة 
  .الرمسية لوزارة التربية الوطنية

  
  2014ماي  6 يفاجلزائر 

  عن وزير التربية الوطنية بتفويض منه
  مدير اهلياكل و التجهيزات

  بلجياليل خوجة
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  06/0.3.8/2014  : الرقم
 

  مقـرر
 

  ،اهلياكل والتجهيزاتمدير  إنّّ
  

ـ  مبقتضى م ـاملرسوم التنفيذي رق
ربيع األول  29املؤرخ يف  94-265

         سـبتمرب  06املوافـق   1415عام 
احملدد لصالحيات وزير  1994 سنة

  الوطنية،التربية 
    

املرسوم التنفيذي رقـم   مبقتضىو
عام شوال  17املؤرخ يف  09-318

 سـنة  أكتـوبر  06املوافق  1430
ــيم 2009 ــمن تنظ اإلدارة  املتض

 ،وزارة التربية الوطنيةيف املركزية 
  
 علــى املقــرر رقــم بنـــاءا و

ــؤرخ يف  598/2013 املــــ
 الصادر عن مـدير  09/06/2013

  .التربية لوالية سعيدة
  

على طلب مديرة التربية  ـاءابن و
 02/2014 لوالية سـعيدة رقـم  

  .23/04/2014املؤرخ يف 
  

ـّرر   يقــ
  

مكاتـب   04ضع تو :األوىلاملادة 
باجلناح اإلداري ملتوسطة اـاجي  
عبد القادر القدمية حتت تصـرف  
الرابطة الوالئية للرياضة املدرسـية  

  .بوالية سعيدة
  

الت املـذكورة  تكون احمل :2املادة 
لرابطة الوالئية مقرا ل األوىل املادة يف

  .للرياضة املدرسية بوالية سعيدة
  

 ةمـدير  السـيدة  تكلف :3املادة 
التربية لوالية سعيدة بتنفيذ هـذا  

  .املقرر
  

ر يف النشرة قرينشر هذا امل: 4املادة 
  .الرمسية لوزارة التربية الوطنية

  
  2014 ماي 8 يفاجلزائر 

  تفويض منهعن وزير التربية الوطنية ب
  مدير اهلياكل و التجهيزات

  بلجياليل خوجة
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  0.3.8/2014/ 07  : الرقم
  

ـّرر   مـقـ
 

  ،اهلياكل والتجهيزاتمدير  إنّّ
  

م ـاملرسوم التنفيذي رق مبقتضى
ربيع األول  29املؤرخ يف  265- 94

         سبتمرب 06املوافق  1415عام 
احملدد لصالحيات وزير  1994 سنة

  التربية الوطنية،
    

املرسوم التنفيذي رقم  مبقتضىو
عام شوال  17املؤرخ يف  318- 09

 سنة أكتوبر 06املوافق  1430
اإلدارة  املتضمن تنظيم 2009

 ،وزارة التربية الوطنيةيف املركزية 
  
على مراسلة مدير التربية  بناءا و

 341اجلزائر رقم  لشرق والية
  .18/05/2014املؤرخ يف 

 
  
  
  

ـّرر   يق
 

يوضع جناح املطعم  :األوىلاملادة 
-الغري مستغل مبتوسطة جبل الشيليا

عني طاية  حتت تصرف مديرية 
  .التربية لشرق والية اجلزائر

  
يف  ةناملعي التاحمل تستغل :2املادة  

كمركـز للتوجيـه    األوىلاملادة 
  .البيضاء املدرسي ملقاطعة الدار

  
التربية مدير  السيدف يكلّ: 3املادة 

لشرق والية اجلزائر بتنفيذ هذا 
  .املقرر

  
ر يف النشرة قرينشر هذا امل: 4املادة 

  .الرمسية لوزارة التربية الوطنية
  

  2014 ماي 19 يفاجلزائر 
  عن وزير التربية الوطنية بتفويض منه

  مدير اهلياكل و التجهيزات
  بلجياليل خوجة
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  مهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبيةاجل
  وزارة التربية الوطنية

  
مـاي   29 مؤرخ يف 45 قرار رقم

من إنشاء جلنة تقنيـة  يتض 2014
تتوىل دراسـة ملفـات إنشـاء    
مؤسســات التربيــة و التعلــيم 

  .اخلاصة
  
  

  إن وزيرة التربية الوطنية،
  

ـ  م ـمبقتضى القانون التوجيهي رق
ي جـانف  23املـؤرخ يف   04ـ   08

2008،  
  

ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق
ربيــع  29املــؤرخ يف  265ـ     94

سبتمرب  06املوافق  145األول عام 
الذي حيـدد صـالحيات    1994

  وزيرة التربية الوطنية،
  

مبقتضـى املـرسوم التنفيــذي  
ــم  ــؤرخ يف  432ـ     05رق  06م

 08املوافـق   1426شـوال عـام  
، الذي حيدد شروط 2005نوفمرب 

ؤسسات التربية و التعلـيم  إنشاء م
  .اخلاصة وفتحها و مراقبتها

  
  يقـرر ما يلي

  
تنشأ جلنة تقنية على :  املادة األوىل

مستوى وزارة التربية الوطنية تتوىل 
دراسة طلبات إنشـاء مؤسسات 
التربيـة و التعليم اخلاصة املقدمـة  
من مديريات التربيــة  للواليات 
للتأكد من مدى مطابقتها لـدفتر  

  .لشروطا
  

جتتمع اللجنة التقنية :  املادة الثانية
ــة،   ــذكورة يف دورات عادي امل

الضرورة إىل  استثنائية كلما دعتو
  .ذلك

  
تقدم اللجنة التقنيـة  :  املادة الثالثة

حصيلة أعماهلا إىل السيدة وزيـرة  
  .التربية الوطنية

  
متسك اللجنة التقنية :  املادة الرابعة

  .أعماهلادفترا تسجل فيه مداوالت 
  

تتشكل اللجنـة  :  املادة اخلامسة
  :التقنية من 
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    مدير التعليم الثانوي العام والتكنولوجي  ميسوم  السيد عبد القادر ـ

  رئيسا
  
  السيد  سليم ـ

  
  العلمي

  
  مدير فرعي للدراسات القانونية

  
  عضوا

  
  السيد    مولود ـ

  
  بولسان

  
  مدير فرعي لضبط املقاييس

  
  عضوا

  
  يدة فاطمة الزهراءالس ـ

  
  منصوري

  
  مديرة فرعية للتوثيق التربوي

  
  عضوة

  
  السيد    علي  ـ

  
  عطية

  
مدير فرعي للتعليم املتخصص و التعليم 

  اصخلا

  
  عضوا

  
  السيد    عبد الرحيم ـ

  
  جبادي

  
  مدير فرعي للتنظيم املدرسي

  
  عضوا

  
  السيد    عبد الكرمي ـ

  
  ديب

  
مار مدير فرعي ملتابعة برامج االستث

  تقييمهاو

  
  عضوا

  
  السيد    صاحل ـ

  
  بن فليس

  
  مفتش باملفتشية العامة للبيداغوجية

  
  عضوا

  
  السيد    عبد الوهاب  ـ

  
  قليل

  
  مفتش باملفتشية العامة

  
  عضوا

  
  اآلنسة   ربيحة ـ

  
  أوبيش

  
  رئيسة مكتب

  
  عضوة

    
  

ينشر هذا القرار :  املادة السادسة
التربية يف النشرة الرمسية لوزارة 

  .الوطنية

  
  2014ماي  29اجلزائر يف 

  وزيرة التربية الوطنية
  تنورية بن غربي
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

 
 الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية

 املركز الوالئي للتوزيع والتوثيق التربوي
 .:.............................والية 

  
 بطاقـة اشتـراك

  
  الوطنية ه أطلب االشتراك يف النشرة الرمسية للتربيةـأنـا املمضي أسفل

السنة املدنية 
  :حسب املعلومات التالية  20....

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

  .دج 200يرفق هذا الطلب بصك بريدي قيمته 
  

  اإلمضاء                     
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