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 الدميقراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية 
 وزارة التربية الوطنية

  /د.ر/و.ت.و/1058: الرقم
  

  رئيس الديوان
  إىل

السيدات و السادة مديري التربيـة  
  ) للتنفيذ(
  

الوسائل التكنولوجيـة  : املوضوع
  .احلديثة لإلعالم و االتصال

  
إن بروز ثورة جديدة و هي ثـورة  
املعلوماتية، جعلت من العامل شـبه  

فيه الدول من حيث  قرية، تباينت
جمال تطورها، ولقد أصبح مقياس 
الـدول املتقدمـة يعتمـد علـى     

  .التكنولوجيات احلديثة
  

يف خضم هذا التسارع يف التطـور  
التكنولوجي، سـعت الدولـة إىل   
توفري مقتضياا من خالل رسـم  
سياسة تعمل على تطوير مؤسساا 
بتمكينها من هذه التكنولوجيـات  

إىل مواكبـة   احلديثة، سعيا منـها 
  .درب الدول املتقدمة

  
تسايرا مع هذه األحداث العامـة  
لبناء دولة معاصرة وحديثة، كـان  
لقطاعنا الوزاري باعتباره الدعامـة  
األساسية حصته يف هذه التطورات، 

بتخصيص علـى مسـتوى كـل    
مؤسسة تربوية قاعة جمهزة بأجهزة 
اإلعالم اآليل لتعليم تالمذتنا طريقة 

ئل احلديثة، وذلـك  استعمال الوسا
دف بناء نشأ يدرك كيفية تسخري 
هذه التكنولوجيـات يف مسـاره   

  .العلمي والعملي
  
إال أنه مـن خـالل الزيـارات     

واملعاينات امليدانية، لوحظ وجـود  
  :بعض النقائص أمهها

تعطل أجهـزة اإلعـالم اآليل    -
  .باملؤسسات

وجود قاعات بعض املؤسسات  -
  .مغلقة

يل يف غياب قاعات لإلعالم اآل -
مؤسســات تربويــة بــبعض 

  .الواليات
  

لذلك وتنفيذا لتعليمات السيد وزير 
التربية الوطنية، ولتـدارك هـذه   
النقائص، أطلب منكم شخصـيا  
اختاذ مجيع اإلجراءات الضـرورية،  
بالتنسيق مـع مركـز التمـوين    
بالتجهيزات والوسائل التعليميـة  

  : لـ) CAMEMD(وصيانتها 
  
اإلعـالم  إصالح مجيع أجهزة -1

ــتوى   ــى مس ــة عل اآليل املعطل
  .املؤسسات التربوية
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ــدراء -2 ــات مل ــداء التعليم إس
املؤسسات لفتح قاعات اإلعـالم  

  . اآليل املغلقة
التأكيد على مدراء املؤسسات -3

التربوية اليت تنعدم ا مثـل هـذه   
القاعات ، إىل ضرورة ختصـيص  
قاعة لتجهيزها بـأجهزة اإلعـالم   

  . اآليل
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أؤكد على أمهية هـذه العمليـة،   
وعلى ضرورة إيالئهـا عنـايتكم   

 .   الشخصية
 

  2014أفريل  23اجلزائر يف 
  رئيس الديوان بالنيابة
  عبد ايد هدواس
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 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

 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

  املتضمن تعيني أعضاء احلكومة؛
 

و مبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
ربيع األول  29املؤرخ يف  94-265

سبتمرب سـنة   6املوافق  1415عام 
الذي حيدد صالحيات وزير  1994

  واملتمم؛ التربية الوطنية املعدل
 

و مبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
شوال عام  11املؤرخ يف  08-315

 2008أكتـوبر   11املوافق  1429
املتضمن القانون األساسي اخلاص 

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  04-08من 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
ــاطق   2015-2014 ــع املن 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
  

  عطلة اخلريف
   

 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

مساء إىل يوم األحد  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   
الدراسية مبا فيها اجتماعات جمالس 
القبول و التوجيه، و نشر نتـائج  

الرمسية وتسليم الوثائق االمتحانات 
  :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 : املادة اخلامسة
املشاركة يف و األساتذة و اإلداريني 

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
  .يف النشرة الرمسية للتربية الوطنية

  
  2014ماي  29اجلزائر يف 

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

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

  
  السيدات والسادة  إلـى

  )للتنفيذ(مديري التربية بالواليات 
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
املخطط التنمـوي لقطـاع   تنفيذ 

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

تفعيل ركائز عملية التحول النوعي  -
واملتمثلة يف تعزيـز قـدرات   للتعليم 

القطاع يف جماالت هياكل االسـتقبال  
والتأطري التربوي واإلداري، دعــم  

 التمدرس؛
تقوية القدرات الوطنية يف هندسة   -

 تكوين املكونني؛
حتسني اخلدمة العمومية يف قطـاع   -

  .التربية الوطنية
  

ومن املنتظر أن تسـاهم العمليـات   
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  متابعــة عمليــة
: 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؛

 ادة املعلوماتيـة  اعتماد مناهج م
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      ةيااليطال
 ؛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

 املعلوماتية يف السنة األوىل ثانوي؛
   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
لقبلية لتالميذ السنة األوىل ثانوي ا

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 مأقساوال 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   
الشفوي والكتـايب واملنـاظرة يف   
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 

رفع طاقات االستقبال يف 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 
  ؤسسات اجلديدة؛امل
   حتسني مقاييس التمدرس وفق

أهداف اإلصالح خصوصا فيمـا  
يتعلق مبعدل شغل القاعات ومعدل 

  التأطري؛
   مواصلة العمل على التقلـيص

التدرجيي لنظام الدوامني يف مرحلة  
 .التعليم االبتدائي

 
يف جمــال حتســني التســيري   .4

البيداغوجي واإلداري للمؤسسة 
  :التربوية

  برنامج خاص للتـدخل  إعداد
النوعي يهدف إىل تأهيل الواليات 
واملؤسسات اليت ينخفض أداؤهـا  
يف نتائج االمتحانـات املدرسـية   

  الرمسية؛
  العمل على اإلدماج التـدرجيي 

لتكنولوجيات اإلعالم واالتصـال  

يف التعليم ويف التسيري البيداغوجي 
  واإلداري للمؤسسة التربوية؛

 الين العمل على االستعمال العق
التعليمية  ملراحلللزمن الدراسي يف ا

  الثالث؛
  احترام املقاييس البيداغوجية يف

وضـمان اإلعـالم    توجيهالعملية 
ــهم   ــذ ومرافقت ــدة التالمي لفائ
ــام  ــورة رغب ــادهم  لبل وإرش
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
   

تطبيقا لتوجيهات احلكومة الرامية 
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،  
فإن مديريات التربية واملؤسسـات  
التعليمية ملزمة باختاذ كل الترتيبات 
الكفيلة بإجياد احللـول للقضـايا   
املطروحة، السيما تلك املتعلقة مبا 

  : يلي
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ــوا - طنني حتســني اســتقبال امل
  والتكفل بانشغاالم؛

ختفيف اإلجـراءات اإلداريـة    -
  وتبسيطها؛

ــي بشــكاوى  - ــل الفعل التكف
  ؛املواطنني

تعميم استعمال تكنولوجيـات   -
  .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  

  . الدخول املدرسي اليت تسبق
  

يف هذا السياق، يتعني العمل وفـق  
احملاور األساسية للعمليات املتعلقة 

 2014/2015بالدخول املدرسـي  
واملتمثلة يف التدابري املرتبطة برفـع  
املردود التربوي وتكوين املكـونني  
ودعم التمدرس وهي مفصلة كما 

  :يلي
  

الـدخول  التحكم يف معطيات   ) أ
يريات املدرسي على مستوى مـد 

 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 ، مدعوون إىل تكثيف التنسيق

مع رؤسـاء املصـاحل ورؤسـاء    
ــع  املؤسســات واملفتشــني أو م

هلا صـلة   األطراف اخلارجية اليت
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، باعتبارللتالميذ

 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   
التوزيع املتوازن للتالميـذ علـى   

   هياكل االستقبال؛
  
ضبط التـأطري البيـداغوجي    .5

لشـاملة  لضمان التغطيـة ا  الكايف
احلرص على وجلميع املواد التعليمية، 

االستعمال العقالين للموارد البشرية 
والعمل على تغطية احلاجيات داخليا 
من خـالل اسـتغالل املناصـب    
الشاغرة وإعادة توزيـع التـأطري   
التربوي واإلداري على املؤسسات 
التعليمية بالوالية توزيعا متوازنا وفق 

 املقاييس املعتمدة؛
  
ــبط  .6 ــة ض ــرائط التربوي اخل

ــدقيقها ــاء   وت ــراك رؤس بإش
املؤسسات التعليميـة ومفتشـي   

وتبليغهـا   التعليم االبتدائي املعنيني
، ليتسىن للمؤسسات التعليميـة  هلم

إجناز التنظيمـات التربويـة قبـل    

ــادي  ــة وتف ــروج إىل العطل اخل
 ؛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  
عليها قانونا  و اليت يشكل عـدم  
األخذ ا عائقا تسجل من خاللـه  
مصاحل الوظيفة العمومية حتفظـات  

ليات التوظيف اليت سوف ترهن عم
وتفاديا لذلك جيب التقيد مبا . تنجز
  :يلي
إحالة مجيع املوظفني و األعوان  -

العموميني الـذين بلغـوا السـن    
  القانونية على التقاعد،

توثيق الشهادات و املـؤهالت   -
 جلميع من مت تـوظيفهم بعنـوان  

 ؛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

بالوضعيات القانونية األساسية طبقا 
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 29ملـؤرخ يف  ا 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   
عملية  تنصيب كل املـؤطّرين يف  
مؤسسام سواء تعلـق األمــر  

ـــر اإلداري  ــديرو (بالتأطي م
) لتعليمية ومساعدوهماملؤسسات ا

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  
جيـب  لـذا  . بالغة لدى املوظفني

على التطبيق الصارم والرتيه السهر 
، السيما مـا  للقوانني الضابطة هلا

بدراسة ملفات املعنـيني   تعلق منها
  .والنسب احملددة لكل رتبة

  
ــا  .10 ــل خالي تنصــيب وتفعي

اســتقبال التالميــذ وأوليــائهم 

مبديريات التربيـة واملؤسسـات   
خاليا استقبال علما أن ، التعليمية

تساهم يف جناح التالميذ وأوليائهم 
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  .ومديريات التربية
احلرص على تنصيب هذه اخلاليـا  
على مستوى مـديريات التربيـة   

سات التعليميـة واختيـار   واملؤس
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  

    .ع التربية الوطنيةقطا
  

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    ، حيثاجلديدة
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

اعتماد املشاريع املقترحة لالستالم -
بالتنسيق مع املصاحل الوالئية املكلفة 

  باإلجناز؛
وكيفيـة إعـداد   التقيد بشروط -

ملفات اإلنشـاء أو التحويـل أو   
ــة  ــاء للمؤسســات التربوي اإللغ

  وهياكل الدعم؛
السهر على تنفيذ عملية  باملوازاة،-

التجهيز بـالتجهيزات والوسـائل   
التعليمية الضرورية ملختلف مراحل 

  التعليم للهياكل املدرسية اجلديدة؛
احلرص على إجناز الترميمات قبل -

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

  االبتدائية؛
احلرص علـى القيـام بأعمـال    -

الصيانة اخلاصة بأنظمـة التدفئـة   
  أكتوبر؛ 15مبختلف أنواعها  قبل 

السهر، من جهة، علـى تنفيـذ   -
عملية جتديد التجهيزات ملختلـف  

ت مراحل التعليم وفق االحتياجـا 
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؛
التكفل باجلانب الصحي واألمين -

مع اجلماعات احملليـة، خبصـوص   
هياكل الدعم خاصة عند إعـداد  

  .هادة املطابقةش
  

مؤسسـات التربيـة   مرافقة  .13
، مـن خـالل   والتعليم اخلاصـة 

 :اإلجراءات اآلتية
إيداع طلبات إنشاء مؤسسـات  -

التربية والتعلـيم اخلاصـة لـدى    
مديريات التربية مرفقة بامللفـات  
التقنية الكاملة طبقا لبنـود دفتـر   
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

توفر مجيع املقاييس التقنية والنوعية 
    .للهيكل ومرافقه

  
التسـيري املـايل   التحكم يف  .14

باعتبـار   ،ميـة للمؤسسات التعلي
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

الشروع فور إنشاء املؤسسات  -
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؛

ضبط وضعية حماسبة املؤسسات  -
التعليمية اليت تقتـرح لإللغـاء أو   

  التحويل؛
ضبط وضعية هياكـل الـدعم    -
  قترحة للغلق أو الفتح؛ امل
السهر على تطبيـق النصـوص    -

الرمسية بشان شـغل السـكنات   
الوظيفية اإللزامية أثنـاء حركـة   

  املوظفني؛
برجمة عمليات التـرميم مـن    -

الغالف املايل املوجه إلعادة تأهيل 
 .املؤسسات قبل الدخول املدرسي

 
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
ـا واليت متت مراسلتها يف هـذا  

  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 
اليت جيب أن تقوم ا املؤسسـات  

لـة  التعليمية قبل اخلروج إىل العط
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  
قبل اخلروج إىل العطلة واستكمال 

ر سبتمرب ما بقي منها يف بداية شه
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 
شهر جويلية ،وكذا بيع ما توفر من 

 .الكتب املدرسية باملخزن
مطالبة التالميذ املتمدرسني عدم  .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

   ؛يف متناول املعلمني واألساتذة
وإرسـال   عقد االس التعليمية .5

ف فور االنتهاء منها لتمكني الكشو
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  

 فيها قبل اخلروج إىل العطلة؛ 
منح فرص اإلعـادة للتالميـذ    .7

ذين مل يسبق هلم إعـادة  خاصة ال
 ؛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

احلرص على تقيـد معلمـي    .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

لالنطالق الفعلـي للدراسـة يف   
التاريخ احملدد بفتح كـل مرافـق   

 السهر علـى  ت التعليمية واملؤسسا
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

حث التالميذ الراسـبني يف    .15
مؤسسات التعليم اإلقامي يف اية 

تهاز فرصة التسـجيل  السنة على ان
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    
بالكيفيات اليت تتحقق ا األهداف 
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 
، والعنايـة أيضــا  27/07/2009يف

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

نتـائج  مع اية كل فصل ومقارنة 
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   . بنـاء التعلمات

متابعة مسـتمرة هلـذه العمليـة    
وتقييمها دوريا وموافـاة املصـاحل   

سـريها   تقارير عن املعنية بالوزارة ب
  ونتائجها؛

اية الالزمة للتكفـل  إعطاء العن .5
بالتالميذ بعد أوقـات الدراسـة   
الرمسية من خالل تنظيم  أنشطة ال 
صفية وترفيهيـة والعمـل علـى    
حتسيس األولياء واملعلمني من أجل 
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
وعلى عاتقه يقع عبء رفع األداء 
التربوي وتأهيل املؤطّرين التربويني 

لقـد  و .واإلداريني لكل املستويات
عرف هذا امللف حتسنا تدرجييا من 

ـ : األربعة خالل مكوناته وين التك
ــص،   ــوين املتخص األويل، التك

، والتكـوين  والتكوين أثناء اخلدمة
وحىت نتمكن من التحكم  .عن بعد

فيه أكثر، على مديري التربية اختاذ 
   :الترتيبات التالية
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   إعطاء األولوية ملنتوج التكوين
األويل يف جمال التعيني قبل انطالق 

 الدراسة؛
   السهر على استقبال األسـاتذة

يف إطار التداريب الـيت  املتربصني 
 جتري يف الوسط املهين؛

     برجمة أسبوع تكـويين حتـت
إشراف املفتشـني أو األسـاتذة   
املكونني  يف حالة االستخالف على 
مناصب شـاغرة  قبـل التحـاق    

 املعنيني مبؤسسام؛ 
 بعد ملعلمي ن عن يمتابعة التكو

املدرسة االبتدائية وأساتذة التعلـيم  
مراكز جامعة املتوسط بالتنسيق مع 

التكوين املتواصل، طبقـا للقـرار   
ــؤرخ يف  ــترك امل ــوزاري املش ال

  ؛17/11/2013
  بالنسبة للتكوين أثناء اخلدمـة، 

 :جيب القيام بالعمليات التالية 
    أثنـاء  تنفيذ خمطط التكـوين

وفق متطلبات جودة التعليم  اخلدمة
 وحتسني اخلدمة العمومية؛

  مواصلة تكوين موظفي القطاع
ثناء يف املعلوماتية بالنسـبة  دون است

  للمبتدئني؛
    ــداين ــوين يف مي إدراج التك

 التنمية البشرية ويف تكنولوجيـات 
 واالتصال؛ اإلعالم
  إدراج تكوين ميداين متخصص

يف استعمال وصـيانة األجهـزة   

والوسائل التعليمية لألساتذة وتقنيي 
 املخابر؛
   إدراج أساتذة الديوان الـوطين

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

 .التعليمية
  

جتدر اإلشارة إىل ضرورة التكفـل  
بتكوين املوظفني الـذين تـنص   
ــذيني  أحكــام املرســومني التنفي
املتعلقني بالقانون األساسي لعمال 

بية الوطنية وكذا القانون قطاع التر
األساسي لألسالك املشتركة علـى  
متابعة التكوين قبل الترقيـة بعـد   
النجاح يف االمتحانات املهنيـة أو  

  . التسجيل على قوائم التأهيل
 

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 الدخول املدرسـي 
وتسلم منحة التمدرس إىل أصحاا 
عند الدخول، مع موافاة املديريـة  

بصـفة    وضعيةاملعنية بالوزارة بال
اطالعهـا علـى كـل    ودورية  

الصعوبات اليت قد تعيق سري هـذه  
 . العملية

  
: التضامن املدرسـي  العناية ب .2

ــراك ــة   بإش ــات احمللي اجلماع
املديريات الوالئية املكلفة بالنشاط و

مجعيات أولياء التالميذ و االجتماعي
اللجان الوالئية للتضامن الـوطين  و

ضـافة  واهلالل األمحر اجلزائري باإل
إىل قطاعات أخرى تنشط يف هذا 

يف مجع املساعدات وتوزيعها  اال
الذين هم يف أمـس   على التالميذ

احلاجة إليها عند انطالق الدخول 
 . املدرسي

  
جيـب   :املطاعم املدرسية فتح  .3

على فتحها من اليوم األول  احلرص

للدخول املدرسي  مع العمل على 
ـ  ة حتسني الوجبات الغذائية واملراقب

والتطبيق الصارم لكـل املناشـري   
 .والتعليمات املرتبطة ذا املوضوع

 
: التنسيق مع اجلماعات احمللية .4

وذلك لتـوفري النقـل املدرسـي    
 .للتالميذ، خاصة يف املناطق النائية

  
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  

 .الوسط املدرسي
 
تفعيــل ديناميكيــة النشــاط  .6

ضـي يف الوسـط   الثقايف والريا
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  
استطالعية وسياحية يف إطار التفتح 

 .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   
الدخول املدرسي على مستوى كل 

ـ    يداتوالية،  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   
جهود مجيع املعنيني، كل من موقع 

الدراسي املوسم 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 وزارة التربيـة  املركزية ب
يعترضكم ميكن أن الوطنية بكل ما 

  . هذا اإلطاريف 
  

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

  رئيس الديوان                                              
  2287/2014: قم الر
  
  إىل

السيدات والسادة مديري التربية 
  بالواليات

  
درس افتتاحي حول :  املوضوع

  .الوحدة الوطنية
  
متثل املدرسة الفضاء األمثل لتنشئة  

األجيال تنشئة وطنية واجتماعية 
سليمة وتكوين مواطنني متشبعني 
حبب الوطن والتمسك بقيمه، 
واالعتزاز باالنتماء إليه، وواعني 
مبسؤوليام اجتاهه ومدركني 

  .لواجبام
  
الوحدة الوطنية يعد إن موضوع  

من احملاور اهلامة اليت ترتكز عليها 
التنشئة الوطنية ملا هلا من أمهية بالغة 
يف حتقيق أمن الوطن وسالمته 

   .واستقراره وضمان منوه وتطوره
  

ويف هذا اإلطار ومبناسبة الدخول 
، يشرفين أن 2014/2015املدرسي 

أعلمكم أنه تقرر تقدمي درس 
 2014تمرب سب 7افتتاحي يف يوم 

لكل تالميذ املؤسسات يف املراحل 

التعليمية الثالث يتناول موضوع 
باعتبارها ركيزة الوحدة الوطنية، 

أساسية للتالحم االجتماعي 
  .والوئام املدين وإطارا للعيش معا

  
يركز الدرس االفتتاحي على قدسية 
الوحدة الوطنية ومتجيدها 
واحترامها والتمسك ا والعمل 

ا خدمة للوطن على ترقيته
أن الوحدة واملواطن، ويربز أيضا 

الوطنية مسؤولية اجلميع كل من 
  .موقع تواجده

  
وهلذا الغرض، مت إعداد بطاقة 
بيداغوجية ملرحلة التعليم االبتدائي، 
وأخرى ملرحليت التعليم املتوسط 
والثانوي، حول موضوع الوحدة 
الوطنية بغرض مساعدة املعلمني 

هذا الدرس  واألساتذة على تقدمي
االفتتاحي لكل األفواج التربوية، 
على أن يعمل املربون على تكييفها 

. حسب املستوى التعليمي للتالميذ
يتوىل املعلمون يف التعليم االبتدائي 
تقدمي هذا الدرس، أما يف مرحليت 
التعليم املتوسط والثانوي فيعمل 
مدير املؤسسة على برجمة الدرس 
 يف حصة واحدة خالل صبيحة

اليوم األول من الدخول املدرسي 
وذلك بتكليف أساتذة  كل املواد 

  .بتقدمي هذا الدرس
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أحل على التوزيع الشامل هلذا 
املنشور والبطاقات البيداغوجية 
على كل املؤسسات التعليمية يف 

الثالث، وإعطاء  التعليمية  املراحل
  التعليمات والتوجيهات التربوية إىل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

كل مديري املؤسسات التعليمية 
لتقدمي هذا الدرس االفتتاحي اهلام 
والسهر على حتقيق األهداف 

  .التربوية املنتظرة منه
  
  2014 سبتمرب 02 يف اجلزائر

  رئيس الديوان بالنيابة
 عبد ايد هدواس
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  الوحدة الوطنية أمانة :املوضوع
  االبتدائي :املستوى

  

  
  

  املفاهيم املستهدفة  الوسائل والسندات  األهداف التعلمية
مفهوم الوحدة  - 1

  الوطنية
إدراك أمهية الوحدة  - 2

  الوطنية
املسامهة يف نشر ثقافة  - 3

  السلم

قصص من تاريخ  -
  اجلزائر

قصص من تاريخ  -
  الثورة

  خريطة اجلزائر -
  نصوص تارخيية -

  السلمثقافة  -
  اهلوية واالنتماء -
الوحدة الوطنية  -

  .واألمن
  التعايش السلمي -

  
 اإلشكالية

  
حب الوطن ليس أقواالً إن 

بل أفعال  ،وأناشيد وشعارات
ومنهج يف  ات،وأعمال وسلوك

 احلياة يتحمل اجلميع أمام اهللا
احملافظة  أمانةومسؤولية والتاريخ 

  .عليه
  
هي واجبات األفراد  ما

أمانة حفظ واجلماعات حنو 
  ؟ الوطن

  
  الوطن للجميع

 
الوحدة الوطنية تعين وجود وطن 
واحد موحد من الشمال إىل 
   اجلنوب، ومن الشرق إىل الغرب،

  
  

  
تاريخ  يربطه شعب فيه يسكن
  . مشتركة مشترك ومصاحل ومصري

  
هي من مسلمات الوحدة الوطنية 

تقويتها  وطننا اليت نعمل على
  .واحلفاظ عليها

  
الثورة ها تاللحمة اليت نسج إن

التحريرية الكربى بني أبناء هذا 
الوطن ستكون أقوى من كل 

  .التيارات املعادية
  
إن تكوين الوعي الوطين يستمد  ″

ية من املبادئ ذعصارته املغ
: املؤسسة لألمة اجلزائرية اليت هي

اإلسالم، العروبة، األمازيغية، 
مركبات أساسية للهوية  باعتبارها
   .″الوطنية

  
من ديباجة القانون التوجيهي للتربية 

2008.  
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  :من مقومات وحدتنا الوطنية
حمبة الوطن ورفض وحماربة  -

كل أشكال الدعوة إىل إثارة 
النعرات والعصبيات 

 .والعرقيات
احملافظة واملسامهة يف نشر  -

األمن واأللفة بني مجيع أبناء 
واخلالف الوطن، ونبذ العنف 

 .والشقاق
القيام بالواجبات اليت تقتضيها  -

الوطنية من ضة علمية 
 .وفكرية واقتصادية

تعميق الشعور باالنتماء  -
الوطين، واالعتزاز باملاضي 

 .احلضاري والتارخيي
  

 من أبعاد الوحدة الوطنية
  

اجلزائري خالل أثبت الشعب  لقد
أن  مسريته التارخيية وثورته ايدة
ال  –اللحمة الوطنية خط أمحر 

كما أثبت على  ،يسمح بتجاوزه
 اجلزائريني مدار األيام أن املواطنني

  . أحبة بينهم الود يف أمجل معانيه
  
  
  
  
  

وثورة أول نوفمرب ستبقى رمزا 
خالدا يشهد على االنتصارات 
اليت حققها الشعب اجلزائري 
بفضل التالحم الشعيب وراء ثورته 

مفاهيم و يةووحدته الوطن
بني  الوسطية واالعتدال يف اتمع

واالعتراف الشعب خمتلف فئات 
اآلخر والعمل على بوجود 

احترامه والعمل معه من أجل 
 .وطن مستقر وقوي وآمن

 
 اخلالصة

  
لوحدة الوطنية هي اليت تردع ا

الفنت يف اتمع وتتصدى لكل 
من حياول أن يزعزع استقرار 

لغة إىل الدعوة من خالل الوطن 
  .احلوار بيننا كأفراد ومجاعات

  
الوطن هو وطن اجلميع، ألن من 

له احلق يف  هيعيش على أرض
املشاركة يف بناء حضارته 

التفاعل مع تنمية واملسامهة يف 
ميع يدين اجل وأنجمتمعه خاصة 

بالدين اإلسالمي وهللا احلمد، وان 
  .كل منا عليه واجبات وله حقوق
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  الوحدة الوطنية أمانة :املوضوع
  .الثانوي واملتوسط :املستوى

  

  
  

  املفاهيم املستهدفة  الوسائل والسندات  األهداف التعلمية

إدراك أمهية الوحدة  -1
  الوطنية

املسامهة يف نشر ثقافة  -2
  السلم

قصص من تاريخ  -
  اجلزائر

قصص من تاريخ  -
  الثورة

  اجلزائرخريطة  -
  نصوص تارخيية -

  ثقافة السلم -
  اهلوية واالنتماء -
الوحدة الوطنية -

  .واألمن
  

  
  اإلشكالية )1
  
حب الوطن ليس أقواالً وأناشيد  إن

بل أفعـال وأعمـال    ،وشعارات
ومنـهج يف احليـاة    ات،وسلوك

 والتـاريخ   يتحمل اجلميع أمام اهللا
الوفـاء بعهـد   أمانـة  و مسؤولية

وعلـى اجلميـع    ه،االستخالف في
والذود عنـه   ،واجب احلفاظ عليه

وعن أمنـه واسـتقراره ووحـدة    
ومن خيالف ذلـك فهـو    ،أراضيه
قـانون االسـتخالف يف   لخمالف 
  .األرض

  
فمــا هــي واجبــات األفــراد 

أمانـة حفـظ   واجلماعات حنـو  
  ؟الوطن

  
  

  
 ماهية الوحدة الوطنية   )2

 
وجود وطن الوحدة الوطنية تعين 

 ذواحد موحد، هي إرث تارخيي من
آالف السنني، يرتبط سكانه مباض 
مشترك يف إطار احلضارة اإلنسانية 

و األصول ذ املنتمية للمغرب الكبري
وره ذاألمازيغية والعربية، وج

التارخيية واجلغرافية مستمدة من 
  .احلضارة اإلفريقية واملتوسطية

  
الوحدة الوطنية هي مسعى 

عددة األبعاد يف إطار وسريورة مت
التنمية املستمرة املبنية على انتماء 
اجلزائر لتقاليد التضامن التارخيي 
واالجتماعي وعالقات احلب 
واألخوة من أجل الطموح إىل 

  .مستقبل أفضل
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إن تكوين الوعي الوطين يستمد  ″
ية من املبادئ ذعصارته املغ

: املؤسسة لألمة اجلزائرية اليت هي
العروبة، األمازيغية، اإلسالم، 

باعتبارها مركبات أساسية للهوية 
   .″الوطنية

  
من ديباجة القانون التوجيهي للتربية 

2008 .  
  

متثل الوحدة الوطنية عامال مهمـا  
من عوامل االلتقاء بني اجلزائريني، 
وأساسا مهما من أسس بقاء كيام 
واســتمرار وجــودهم التــارخيي 
واحلضاري، لذلك كانـت هـذه   

دة هدفا مقصـودا، عمـل   الوح
االستعمار على حتطيمه وتبديـده  
وسـخر لــذلك كـل أجهزتــه   
وأرصدته، وال تزال القوى املعادية 
تعمل علـى إثـارة العصـبيات    
والعرقيات بقصد إحداث صدع يف 

  .جسم األمة املتالحم منذ قرون
  

سلمات املالوحدة الوطنية هي من 
اليت نعمل على تقويتها واحلفـاظ  

مكتسـبات هـذا    منوهي عليها 
الوطن وهي جزء من تفوقه علـى  

، لذا الكثري من اتمعات األخرى
الثورة ها تاللحمة اليت نسج أنجند 

التحريرية الكربى بني أبناء هـذا  

الوطن ستكون أقوى مـن كـل   
  .التيارات املعادية

   
فالشعب املتحصن بقيمه الروحية ((

الراسخة، واحملافظ على تقاليده يف 
التضامن والعدل، واثق يف قدرتـه  
على املسامهة الفعالـة يف التقـدم   
 ،واالقتصادي ،الثقايفّ، واالجتماعي

من ديباجـة  )) يف عامل اليوم والغد
  .الدستور اجلزائري

  
كلّ املواطنني سواسـية أمـام   ((

وال ميكن أن يتذرع بأي . القانون
متييز يعود سـببه إىل املولـد، أو   

العرق، أو اجل أي، أو أينس، أو الر
شرط أو ظرف آخر، شخصي أو 

ــاعي ــادة  .))اجتم ــن  29امل م
  .الدستور

 
 :من مقومات وحدتنا الوطنية

مصدر  كونه حمبة الوطن، -
واالستقرار، ورفض  ةسعادال

وحماربة كل أشكال الدعوة إىل 
إثارة النعرات والعصبيات 

 .والعرقيات
احملافظة واملسامهة على نشر  -

بني مجيع أبناء  األمن واأللفة
الوطن، ونبذ العنف واخلالف 

 .والشقاق
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القيام بالواجبات اليت تقتضيها  -
الوطنية من ضة علمية وفكرية 

 .واقتصادية
تعميق الشعور باالنتماء الوطين،  -

باملاضي احلضاري واالعتزاز 
، يف إطار التنوع والتارخيي

 .الثقايف واللغوي واالجتماعي
  

 من أبعاد الوحدة الوطنية
  

اجلزائري خالل أثبت الشعب  لقد
أن مسريته التارخيية وثورته ايدة 

ال  –اللحمة الوطنية خط أمحر 
كما أثبت على  ،يسمح بتجاوزه

مدار األيام أن املواطنني أحبة بينهم 
  . الود يف أمجل معانيه

إن ثورة أول نوفمرب ستبقى رمزا  
خالدا يشهد على االنتصارات اليت 
حققها الشعب اجلزائري بفضل 
التالحم الشعيب وراء ثورته ووحدته 

مفاهيم الوسطية وإرساء  الوطنية
بني خمتلف  واالعتدال يف اتمع،

واالعتراف باآلخر فئات الشعب 
والعمل على احترامه والعمل معه 

  . ر وقوي وآمنمن أجل وطن مستق
  

تتم تنمية الوحدة الوطنية وتعزيزها 
باالعتراف بالتنوع الثقايف واجلهوي 
والديين، وإتاحة منابر التعبري عن 
هذا التعدد، الذي من شأنه إثراء 
احلياة الثقافية والفكرية، ويزيد من 

صالبة وقوة تالحم أبناء الوطن 
ويتم ذلك بالنظر إىل . الواحد

قوية يف صرح  اآلخر عل أنه لبنة
الوطن ايد يصون وحدته 

  .واستقراره
  

  :يف كتابه العزيز يقول اهللا
اللَّه جميعاً وال  واعتصموا بِحبلِ (

  )تفَرّقُوا
  

  اخلالصة
  
لوحدة الوطنية هي اليت تردع الفنت ا

حياول  يف اتمع وتتصدى لكل من
أن يزعزع استقرار الوطن وشعارنا 

لغة احلوار بيننا كأفراد إىل الدعوة 
  . ومجاعات

  
لجميع، ألن من يعيش ل الوطن هو
له احلق يف املشاركة يف  هعلى أرض

بناء حضارته واملسامهة يف التفاعل 
مجيع من  إنمع جمتمعه وخاصة 

يعيش على أرض هذا الوطن يدين 
بالدين اإلسالمي وهللا احلمد، وان 

  . منا عليه واجبات وله حقوق كل
  

وتعد مشاركة املواطن يف تطوير 
وطنه واحملافظة على استقراره 

ولعلمائه  إلفرادهوإجنازاته وحمبته 
ات مقوماً مهماً من مقومورموزه 

  .طنالو
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  لتوحيدا عقيدة
  
  

  كل مسلم بشمال إفريقيا يؤمن باهللا ورسوله
  ووحدة مشاله، هو أخي وقسيم روحي،

  ،ومغريب وتونسي ق بني جزائريأفر فال
وبني مالكي وحنفي وشافعي وإباضي وحنبلي،  

وال بني عريب وقبائلي،  
  ،وقروي وال بني مدينّّ

وال بني حضري وآفاقي،  
  هم إخواين،بل كلّ

  أحبهم وأحترمهم وأدافع عنهم،
  ما داموا يعملون هللا وللوطن،

  وإذا خالفت هذا املبدأ
  ."نفسي أعظم خائن لدينه ووطنهفإين أعترب 

  
  

  .مقطع من خطاب عقيدة التوحيد ملفدي زكريا
  1934يف املؤمتر الرابع لطلبة مشال إفريقيا بتونس سنة 
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  والتكنولوجيمديرية التعليم الثانوي العام 
                                         111/0.0.3/14:الرقم 

  
      إلـى

السيدات والسادة مديري التربية 
 .بالواليات

   
تنظــيم األعمــال : 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   
  .ثانوي

  
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

ة املتخصصـة يف مـادة   البيداغوجي
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   

التطبيقيـة املقـررة   عناوين األعمال 
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،

كل إقتراح عملية بديلة، لتعويض -
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 

  .   ريهاإستطالعية بيداغوجية، وغ
  

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 
  

نويل أمهية كبرية ملا تقدمه خاليا 
البيداغوجية التفكري واالستشارة 

حتت إشرافكم، جتسيدا لعملية أوىل 
تعترب دعامة أساسية إلعطاء املعىن 

  .الكامل للعلوم التجريبية
  

  2014ماي  14 يفاجلزائر 
  عن وزيرة التربية الوطنية وبتفويض منها

  مدير التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
  عبد القادر ميسوم
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 :                      الوالية
  السنة األوىل ثانوي: املستوى

  
  

  
  الرقم

  
  العمل التطبيقي

  العملية البديلة  التجربة املقررة

وصف موجز 
  للتجربة

الوسائل واملواد  التجهيزات،
  الضرورية

موجز  وصف
  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

  
  التطبيقيالعمل 

  العملية البديلة  التجربة املقررة

وصف موجز 
  للتجربة

الوسائل واملواد  التجهيزات،
  الضرورية

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
  

  التطبيقيالعمل 

  العملية البديلة  التجربة املقررة

وصف موجز 
  للتجربة

التجهيزات،الوسائل واملواد 
  الضرورية

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: املستوى

  
  

  الرقم 
  

  العمل التطبيقي
  العملية البديلة  التجربة املقررة

وصف موجز 
  للتجربة

 لالتجهيزات، الوسائ
  واملواد الضرورية

وصف موجز 
  للعملية

 لالتجهيزات، الوسائ
  واملواد الضرورية

         الطاقة احلركية 01
         الطاقة الكامنة الثقالية 02
         الطاقة الكامنة املرونية 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

وصف موجز 
  للعملية

 لالتجهيزات، الوسائ
  واملواد الضرورية

  حملول تركيز حساب 09
 الناقلية قياس بواسطة

        

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

 الكهربائي التيار و املستمر
 املتناوب
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  الرقم 

  
  العمل التطبيقي

  العملية البديلة  التجربة املقررة
وصف موجز 

  للتجربة
 لالوسائالتجهيزات، 

  واملواد الضرورية
وصف موجز 

  للعملية
 لالتجهيزات، الوسائ
  واملواد الضرورية

  باملعايرة املادة كمية حتديد 15
 الناقلية وقياس اللونية

        

  باملعايرة املادة 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
 لالتجهيزات، الوسائ
  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 ةالثالسنة الث: املستوى

  
  

  الرقم 
  

  العمل التطبيقي
  العملية البديلة  التجربة املقررة

وصف موجز 
  للتجربة

 لالتجهيزات، الوسائ
  واملواد الضرورية

وصف موجز 
  للعملية

 لالتجهيزات، الوسائ
  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 
  للعملية

 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

باستعمال التجربة املدعمة 
  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
معايرة محض بأساس باستعمال  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

وصف موجز 
  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
         قانون الدور للنواس البسيط  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

        

باستعمال   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

  1156املنشور اإلطـار رقـم     -
املتضمن حتضري الدخول املدرسـي  

2014/2015. 
  

ورد يف املناشري املذكورة  عمال مبا
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
  

إن عملية دراسة تقارير الطعن بينت 
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  
التالميذ و ملمحهم مع متطلبـات  
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    

يف ذلك الشروط احملـددة  مراعني 
  .لقبول امللفات

  
إن تقدمي  رزنامة عمليـة الطعـن   
يستجيب إىل متطلبـات انطـالق   
الدخول املدرسي و يساعد علـى  

و ال يفوتين . السري الدراسي العادي
أن أنبه إىل أن عمليـة مراجعـة   

جلدد ص  فقط التالميذ االتوجيه خت
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 

  .يهوالتوج
  

 2014ماي  29يف  اجلزائر
  عن وزيرة التربية الوطنية وبتفويض منها

  مدير التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
عبد القادر ميسوم

 
   



48 

  ..............مركز التوجيه املدرسي و املهين ....... ...:......مديرية التربية لوالية
  الطعن بالوالية حصيلة أشغال جلان

  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

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

  
مجادى  24 مؤرخ يف 10رقم  قرار

أفريل   24املوافق  1435الثانية عام 
، يعدل ويتمم القرار املؤرخ 2014

ــام  3يف  ــع األول ع  1426ربي
 2005أبريـل سـنة    12املوافق 

  .واملتضمن إقرار برامج تعليمية
   

  ،إنّ وزير التربية الوطنية
  

  04-08مبقتضــى القــانون رقــم 
املوافـق   1429حمرم  15املؤرخ يف 

واملتضـمن   2008يناير سـنة   23
  القانون التوجيهي للتربية الوطنية،

  
ـ  م ـومبقتضى املرسوم الرئاسي رق

ذي القعـدة   5املؤرخ يف  13-312
سـبتمرب   11املوافـق   1434عام 

واملتضمن تعـيني أعضـاء    2013
 احلكومة،

  
 رقـم التنفيذي مبقتضى املرسوم و

ربيع األول  29املؤرخ يف  265–94
ـ  06 املوافق 1415عام  رب ـسبتم
الذي حيدد صالحيات  1994سنة 

  ،ة الوطنيةـوزير التربي
  

 19رقـم  ومبقتضى القرار الوزاري 
مكمل  2007جويلية  03مؤرخ يف 

 2002نوفمرب  11املؤرخ يف قرار لل
واملتضمن إنشاء اللجنـة الوطنيـة   

  للمناهج وتنظيمها وسريها،
  

املؤرخ يف  16رقم ومبقتضى القرار 
 14املوافق  1426ربيع الثاين عام  5

واملتضمن حتديد  2005مايو  سنة 
هيكلة التعلـيم الثـانوي العـام    

  ،والتكنولوجي
  

ما يأيت ريقر  
  

يهدف هذا القـرار   :املادة األوىل 
إىل تعــديل ملحق القرار رقـم  

أفريـل  سـنة    12املؤرخ يف  10
واملتضمن تنصيب السـنة   2005

األوىل من التعليم الثانوي يف جزئه 
املتعلق مبنهاج اإلعالم اآليل، وتغيري 
تسمية مادة اإلعـالم اآليل مبـادة   

  . املعلوماتية
  

يشرع يف تنفيذ املنـهاج  :  2املادة 
معلوماتية املرفق ابتداء من اجلديد لل

  . 2014شهر سبتمرب 
  

يف هـذا القـرار   ينشر :  3املادة 
  .النشرة الرمسية للتربية الوطنية

                     
 2014أفريل  24اجلزائر يف 

  وزير التربية الوطنية
  عبد اللطيف بابا أمحد
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
  97/0.0.3/14: الرقم

  
      إلـى

السيدات والسادة مديري التربيـة  
  . بالواليات

  
برنـامج املعلوماتيـة   : املوضوع

  .اجلديد للسنة األوىل ثانوي
  

 10القرار الوزاري رقم : املرجـع
  .2014أفريل  24بتاريخ 

  
  : املرفقات

مؤرخ  10نسخة من القرار رقم  -
 1435مجادى الثانية عـام   24يف 

، يعـدل  2014أفريـل   24املوافق 
ربيـع   3ويتمم القرار املـؤرخ يف  

أبريل  12املوافق  1426األول عام 
و املتضمن إقرار برامج  2005سنة 

  تعليمية،
برنامج املعلوماتية للسـنة األوىل   -

  .ثانوي
  

أحدث تطور املعلوماتيـة علـى   
مستوى التجهيز والربجميات منـوا  
كبريا يف املعلومات على املسـتوى  
الكمي وتطورا كبريا يف تكنولوجيا 
اإلعالم واالتصال وأصبح الوصول 

كمـا أدى  . للمعلومات أمرا يسريا
هذا التطور املستمر يف املعلوماتيـة  
إىل استحداث معارف ومهـارات  

االتجديدة يف مجيع ا .  
  

) الكمبيوتر(ويعترب جهاز احلاسوب 
من إفرازات التقدم  التقين املعاصر، 
حيث أصبح ينظر إليه باعتباره أحد 
دعائم هذا التقدم، مما جعله يتبـوأ  

-مكانة رائدة يف العملية التعليميـة 
واسـتخدامه العقـالين   . التعلّمية

والذكي داخل الصف وخارجـه،  
 يدعم التعلمات لدى التلميـذ يف 

  .خمتلف املواد الدراسية
  

إن التدفق السريع للمعلومات وما 
يرافقه من تطـور يف تكنولوجيـا   
اإلعــالم واالتصــال حيتــاج إىل 
مواكبة هذه احلركية، ال سـيما يف  
اال البيداغوجي املتعلق بـالربامج  

ومـن هـذا املنطلـق،    . الدراسية
باشرت وزارة التربية الوطنيـة يف  

علوماتيـة  عملية حتيني منـهاج امل 
للسنة األوىل ) اإلعالم اآليل سابقا(

ثانوي بالنسبة للجذعني املشتركني، 
  .علوم وتكنولوجيا وآداب

  
ولقد مت التعديل ضمن نظرة شاملة 
حول تدريس مـادة املعلوماتيـة،   
حددت مرجعيتها مـن منظـور   
القانون التوجيهي للتربية ومبتغـى  
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مسايرة املقاربات التعليمية العامليـة  
ذا املوضوع بكيفية متناسـقة  يف ه

أعدت هلذا الغرض مع مصـفوفة  
مفاهيم حمددة لكل مراحل التعليم 

  عامة وبصفة خاصة مرحلة التعليم 
الثانوي، حيث تسـتجيب هـذه   
املصفوفة اليت أعدا وتعمل علـى  
أساسها املفتشية العامة للبيداغوجيا 
لتحقيق متطلبات التكامـل بـني   

وفقهـا  املراحل التعليمية وتتجسد 
عملية إعداد الوسائط البيداغوجية، 

  .من كتب مدرسية وجتهيزات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وعليه، املطلوب منكم توزيع  هذا 
الربنامج اجلديد على كافة ثانويات 
واليتكم والسهر علـى إيصـاله   
ألساتذة املادة يف أقـرب اآلجـال   
حىت يتسىن هلم اإلطـالع عليـه   
واإلملام به قصد االستعداد لتنفيذه 

طبقا  2014ابتداء من شهر سبتمرب 
ملا نص عليه القرار الوزاري الصادر 

  . أنيف هذا الش
  

  2014أفريل  28اجلزائر يف 
  عن وزيرة التربية الوطنية وبتفويض منها

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

  مديرية التعليم الثانوي العام و التكنولوجي
  148/0.0.3/2014: الرقم 

  
  إىل 

السيدات و السادة مديري التربيـة  
  للواليات

  
التحضري للتسجيل يف : املوضوع 

  -القبة–ثانوية الرياضيات 
  

 1359املنشـور رقـم   :  املرجع
املتضمن  2013جويلية  9 املؤرخ يف

ثانويـة الرياضـيات   التسجيل يف 
  .القبة

  
يف إطار التحضري الستقبال تالميذ 

  السنة الرابعة متوسط املنتقلني إىل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  السنة األوىل ثانوي جذع مشترك 
ــا للموســم  ــوم و تكنولوجي عل

، يشرفين أن 2015-2014الدراسي 
أفيدكم علمـا أن التسـجيالت   
ــة الرياضــيات  ــة يف ثانوي األولي
ستنطلق بعد اإلعالن عـن نتـائج   
شهادة التعليم املتوسط، و ذلـك  
وفق املقاييس احملددة يف املنشـور  

  .املذكور أعاله
  

م التحضري هلذه و عليه أطلب منك
العملية و القيام باإلعالم يف وسط 

  .تالميذ السنة الرابعة متوسط
  

  2014جوان  23اجلزائر يف 
  اعن وزيرة التربية الوطنية و بتفويض منه
  مدير التعليم الثانوي العام و التكنولوجي

  عبد القادر ميسوم
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 الوطنيةوزارة التربية 

                 مديرية التعليم الثانوي العام و التكنولوجي
                    287/0.0.3/14 :قمرال

        
   السيدات والسادة إىل

 )للمتابعة(  لوالياتل التربيةي مدير
) ةواملتابع لإلعالم(   الوطنية التربية

  )للتنفيذ(       مديري الثانويات 
  
التالميذ علـى  تدريب : ملوضوعا

  .تدوين املعلومات تقنيات
  

 : املراجع 
 1156رقـم   املنشور اإلطـار  -

لتحضـري   2014مايو 05املؤرخ يف 
   .2015-2014الدخول املدرسي 

 308/0.0.3/13املنشور رقـم   -
املتضـمن   10/07/2013املؤرخ يف 

  .التحكم يف تقنيات تلخيص
 28املؤرخ يف  451املنشور رقم   -

املتضــمن اســتخدام  2008اوت 
  .اخلريطة املفاهيمية

   
مذكرة تعليمية مبوضوع  :املرفقات 

  . تدوين املعلومات
     

يف إطار العمليات الرامية إىل حتسني 
  تكتسي ، التعلمي -األداء التعليمي

  

كفاءة تنظيم العمـل الشخصـي   
تدوين املعلومات  للتلميذ من خالل

أثناء الدروس أمهية بالغـة جتـب   
ا قصد متكني التالميذ من العناية 

  .التحكم فيها
  

يشـرفين  ، وبغية حتقيق هذا اهلدف
أن أضع بني أيديكم بطاقة تعليمية 
تتناول بعض التقنيات املعروفـة يف  
جمال تـدوين املعلومـات أثنـاء    

  .الدروس و خارجه
  

وهي تقنيات بسيطة تسمح للتالميذ 
بقيد معلومام و ترفع أداء األستاذ 

ن خالهلـا جتـاوز   الذي يتمكن م
معضلة نقل املعلومـات و هـدر   
الوقت بتفـادي ختصـيص فتـرة    
مستقطعة من الدرس لنقل ما على 

  .السبورة أو اللجوء إىل اإلمالء
  

يندرج نشاط تدوين املعارف ضمن 
أساليب التعلم اليت ترافق املـتعلم  

لكن ينبغي االنتباه أن . طول حياته
ــدوين   ــات ت ــتحكم يف تقني ال

تأيت بعفويـة، فهـي    ال املعلومات
تتطلب التمسك مبجموعة قواعـد  
واستعمال جمموعة رمـوز معينـة   
باإلضافة إىل التحكم يف تقنيـات  
التلخيص و اسـتعمال اخلـرائط   

  .الذهنية املفاهيمية أو
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 و قصد جتسيد اهلـدف املـذكور  
أدعوكم إىل تناول موضوع تدوين 

بالبطاقــة  املعلومــات مســتنريين
العمـل علـى   مع  التعليمية املرفقة

والتنسيق  استغالهلا يف جمالس التعليم
للدراسة و تبادل اآلراء يف اإلثـراء  
والربط بواقع املمارسة البيداغوجية 

" قواعـد "ذلـك ألن  . يف القسم
تدوين املعلومات ليسـت ثابتـة   
ومنمطة بشكل ائي و كل ما يف 
األمر هو أن تكون مبنيـة علـى   
أساس منطقي يساعد على حتقيـق  

و تسجيل املعلومات بقدر الغرض 
عال مـن األمانـة و إسـترجاع    
املعلومات بسهولة بعد مراجعتـها  

  مع ضرورة التمييز بني قواعد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

التــدوين الشخصــي والتحريــر 
اإلنشائي األكـادميي وجمـاالت   
االستعمال اخلاصة بكـل واحـد   

  .منهما
  

و نظرا ملا تكتسيه هذه العملية من 
منكم السـهر  اطلب ، أمهية بالغة

على إيالئها كامل العناية يف امليدان 
وموافاتنا بتقرير مفصـل حـول   
العملية وما ترونه مناسـبا إلثـراء   

  .املوضوع
  

  2014أوت  20اجلزائر يف 
  عن وزيرة التربية الوطنية و بتفويض منها
  مدير التعليم الثانوي العام و التكنولوجي

  عبد القادر ميسوم
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  مذكرة تعليمية
  

     0.0.3/14/ 287 :رقم
  2014أوت  20 بتاريخ

  
   تدوين املعلومات

 
تدوين املعلومـات هـو   : تعريف
األهم من املعلومـات الـيت    انتقاء

 وتقدميها بتنظيمهانتلقاها مع القيام 
يف صفحات حبيث نستطيع إعـادة  

  .وغريها املراجعةيف  استعماهلا
  
        ملاذا تدون املعلومات ؟ .1
  

املـتعلم يف مسـاره    جيب علـى 
املدرسي مث يف حياته املهنية تدوين 
املعلومات مـن أجـل اسـتيعاا    

 تساعد الكتابة على فهم. وتذكرها
ــا وتســهل  ــات وحفظه املعلوم

  . استرجاع املعارف بأحسن كيفية
  

  :ويساعد تدوين املعلومات على
 :شد االنتباه أثنـاء الـدرس   -

ويتحول به اإلصـغاء إىل عمـل   
ــات   ــيم املعلوم ــيط يف تنظ نش

وتبني التجربة أن التركيز . والبحث
يزول بسـرعة يف حالـة غيـاب    

 .النشاط طوال ساعة درس
  

قلما يكتب : درساستيعاب ال -
األستاذ الدرس بأكمله، والتدوين 
هو تسجيل اجلوانب املهمة كتابيا 
لنرجع إليها من أجل تعميق الفهم 

 اجليــد لالختبــارات والتحضــري
 . واالمتحانات

  
وحىت عند تقدمي معلومات الدرس 

فانـك  ، مثال،كاملة فـي مطبوعة
بالتدوين تنظمها وتعاجلها ذهنيـا  

ويتم ذلـك بتحديـد   ، أول مرة
اجلوانب األساسية منها وبتسجيل 
الفقرات اهلامة و ما استــعصى  

  اخل…فهمه 
  
يسـاعد  : حتضري عرض شفوي -

املدونـة علـى   تنظيم املعلومات 
التواصل  تقدميها بوضوح وسهل ا

املسترسل دون انقطاع لألفكـار  
   .أمام تالميذ القسم

-   
جمموعة : تشكيل رصيد وثائقي -

املعلومات املدونة أثنـاء دراسـة   
أعمال أومنجزات أو ظواهر تشكل 
قاعدة موثوقة ومنظمـة بطريقـة   

ملراجع خمتلفة تسـتعمل   شخصية
وض منها العـر : ألغراض متعددة
   ...وامللفات والتقارير
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تكوين القدرة على التحليـل   -
ــب ــدوين :والتركي ــب ت يتطل

املعلومات الفرز الواضح بني املهم 
والثانوي والتمييـز بـني الغـث    
والسمني والعمـل علـى ضـبط    
املراحل الكربى للربهنة أو احملافظة 

 ...على منطق السرد وبناء األفكار
  
ويكون ذلك أثناء : ربح الوقت -

  .البحث عن املعلومات
تـدوين   وللتمكن من النجـاح يف 

كل واحد أن  املعلومات يبقى على
 .يفكر يف إجياد أجنع كيفية وأوثقها

وحيـدة   ال توجد طريقة مثلى أو
 .تصلح للجميع لتدوين املعلومات

وال توجد تقنية فعالة وحيـدة يف  
يف  لكل طريقته الفردية. هذا اال

ن السهل م تدوين املعلومات، وليس
شخص آخر حىت وإن  أن يستغلها

  .كانت مقروءة جدا

2. دون املعلومات؟كيف ت  
  

 :  خطة التدوين .1.2
سنتطرق فيما يلـي إىل جانـب   
ــات  ــدوين املعلوم ـــنية ت تـق

تصبو هذه التقنية إىل حتقيق .نفسها
  :هدفني مها

 
التقاط أهم الــمعلومات  : أوال

  اليت يأيت ا األستاذ،  اجلديدة
  

 تنظيم هذه الـمعلـومات :ثانيا
يسـهل  ، يف هيكل مــتجانس 

كما . احلفظ و يساعد على التذكر
بالتحقق من الفهم  تسمح املراجعة

  .واالمتالك الشخصي للمادة
  

وميكن إجياز العمليات الذهنية اليت 
يتطلبها التـدوين يف التصـميم   

  : التايل

 

  : الذهنية خلطة التــدويــن هيالعمليات 
  .ما هو مالئم ـ أوـ غري مالئم حندد   :  أن نفرز

 متسلسال للتمييز بني األولوي والثانوي نضع ترتيبا.  
  ااالت االحتياطية،اهلوامش، األعمدة:نضع الفضاءات  :  أن ننظم

بإيصـال األسـهم، واخلطـوط، وإشـارات     : نربط العالقــات 
  =..، <: مثل خمتلفة

بالتسطري حتت الكلمات، أو بوضعها يف إطار ودائرة :  نبني املؤكدات
  ...أو بتخشني احلروف أو بتغيري اخلط

  .باستعمال الرموز واإلشارات والعالمات:  خنتزل   :  أن نركز
.                باختيار الكلمات املفتاحية،والتلخيص واالختصار: نكثف 
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  : تنظيم الصفحة .2.2
  

يتطلب التدوين اجليد للمعلومـات  
لذا ينبغي أن ال تكون . وية النص

شحيحا، فال تضـع كـثريا مـن    
  .املعلومات يف صفحة واحدة

  
ــ ال حمالـة ـ إىل     حتتاج إنك

مكان عند مراجعة ما دونته مـن  
ــة  ــات اجلزئي ــل امللخص ، أج

ــاميم ـــقيبات، والتص أو ، والتع
ومن . هوامش الشروح اإلضافية اخل

الضروري جدا أيضـا أن حتتـاط   
ترقــيم وتعـيني    لوضع نظـام 

الـدروس،نوع  (لألوراق وحمتوياا
   ).احلصص ،التواريخ،اخل

  
 ويفيدك اال املتروك أسفل الورقة

واملصـادر  ، يف توقع ذكر املراجع
أو أبواب  أويف الرجوع إىل أجزاء

الدرس قد يشري إليهـا  أخرى من 
   .األستاذ

  
يتمثل التنظيم اجليد واملفيد للصفحة 

بعد ثلثهـا   يف وضع سطر عمودي
ويكون هـذا السـطر   . من اليمني

 ويسـتعمل . على ظهر كل صفحة
للتدوين، واجلزء األمين  اجلزء األيسر

 يستغـــل يف مرحلــة املراجعــة
للتلخيص، أو وضـع التصـاميم   

  .والتوضيحية تمثيليةال

  تدوين مذكرة ورقـة تنظيم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

استعمال الكلمات واجلمل  .3.2
  :املفتاحية واالختصارات

  
تدوين الدرس قد تشعر بعدم عند 

جدوى كثري من الكلمات وقـد  
تالحظ إمكانية االسـتغـناء عن 
البعض منها دون إخـالل كـبري   

  . باملعاين
  

إن هذه الكلمـات واملعلومـات   
بل هي مضرة  الزائدة ال جتدي نفعا

ومعرقلة لعملية احلفـظ، ويظهـر   
  : ذلك فيما يلي

  ننفق زمنا لقراءا؛   ـ
ـ  خنصص مزيدا من الوقت إلجياد  ـ

  املعلومات األساسية؛
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ـ  تتباعد هذه املعلومات أحيانا عن  ـ
ـ بعضها البعض  عند (زمنا وموقعا ـ

حبيث يتباطـأ تواصـل    ـ) القراءة
  .األفكار فتثقل سرعة الفهم

  
تدوين نـاجح بالتقـاط   من أجل 

الكلمات املفتاحية، جيـب علـى   
:  أن يصغي بوعي نشـيط  تعلمامل

فيحدد هذه الكلمـات املفتاحيـة   
واألفكار الرئيسـية يف حـديث   
األستاذ، ويبحث عـن املعـارف   
مفككا ومقشرا وحملال ملا يسـمعه  
من كالم، متجنبا بـذلك جمـرد   

  . اإلصغاء السليب
  

يلها فرز الكلمات املفتاحية أو تشك
يف أثناء التدوين ليس باألمر اهلـني  

فهو يتطلب تعيني الكلمات . دائما
اليت تؤدي مبفردها معـىن اجلملـة   

ويف غالب األحيان، يلـح   .كلها
األستاذ على هذه الكلمات بتغـيري  
نربات صوته أو بتنبيه الطلبة إليهـا  

  .صراحة
  

ومن املهم أيضا التقـاط اجلمـل   
بعض جند : املفتاحية بصفة كاملة 

هذه اجلمل يف مفاصل معينة مـن  
توظـف   سياق احلديث ؛ كـأن 

لتـقدمي خمطط مـا يليهـا مـن    
سنرى فيما :"مثل قوهلم(اخلطـاب

، أو ...")يلي، حسـب الترتيـب  
تستخدم لتلخيص ما سـبق مـن   

ويف اخلتام أو : "مثل قوهلم(الكالم 
يستطيع األستاذ أن يربر، ". بإجياز

أثناء حديثه، عدة مجل مفتاحيـة  
برنة صوته، التكلم بوترية (خرى أ

). أبطأ، بالكتابة علـى السـبورة  
ويتعلق األمر حينئذ بتقدمي تعاريف 
ــات أو  ــهادات و تعقيب أو استش

. مقاطع يراها األستاذ هامة جـدا 
ويف هذه األحوال ينبغـي القيـام   

  .بالتدوين الكامل هلذه األقوال
  

أما االختصارات، فـهدفـها هو 
يف عمليـة  فقط السرعة املبتغـاة  

التدوين قصـد احلصـول علـى    
ما يلـي  ونقدم في. معلومات كاملة

بعض االختصارات أو االختزاالت 
  .والرموز املتـداولة
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هناك رموز أخرى ميكن اكتشافها 
. أو تبنيها باملمارسـة أو بالقيـاس  

و ميكن  .وننصح بعدم اإلكثار منها
ف أو الرمـوز  اعتماد أحد احلرو

لتعويض كلمة أو مجلـة ويكـون   
ذلك بوضع هـذا الرمـز بـني    
قوسـني أمام الكلمة أو اجلملـة  

وهـي كيفيـة   . املتكررة يف النص
نستعني ا كلما أردنا اقتصاد جهد 

، بدل تكـرار  فمثال. إعادة الكتابة
: نكتب  -مثال – كلمة حاسوب

 ، ونستبدل باحلرف)ح( حاسوب
كلمـا  كلمة حاسوب نفسها ) ح(

.أردنا ذلـك يف بـاقي الـنص   
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  : بعـض عـالمات االخـتـزال املتـداولة
   

  الرمز  املختـزل  الرمز  املختـزل
    مالحظة هامة    يساوي

     تنبيه    ال يساوي
    يوجد   يساوي تقريبا

    كيفي/مهما يكن    يتناقص
    ينتمي    يتزايد

    ال ينتمي    سالب/ناقص
    أصغر من    موجب/زائد 

    أكرب من    يعادل
  ≥  أكرب أو يساوي    يوازي

        إذن/ يستلزم
    استفهام/ماذا     منه نستخلص/إذن

    فلسفة    االنتباه/ التعجب
    علم النفس    صغري جدا
    بيداغوجيا    كبري جدا

    علوم طبيعية    املتوسط/ املعدل
    تيولوجيا/علم الدين    
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جيب التمييز بني استعمال : مالحظة
الرموز يف الرياضيات عن استعماهلا 

يف . باعتبارها جمـرد اختصـارات  
الرياضيات ختضع الرموز إىل قواعد 
املنطق ويطلب تفادي اسـتعماهلا  

  .جتاوزا
  

  :املعلومات  هيكلة .3.2
  

املعلومـات علـى    هيكلةتساعد 
ومن املهم جدا . يف الذاكرةحفظها 

أن يربز للنظر تنظيم األفكار علـى  
وتستطيع بلـوغ ذلـك   . الصفحة

  :  ما يلي بالعمل وفق
ختصيص فقرة لكل فكرة ؛ تنتقل  ـ 

حتول األستاذ إىل  السطر كلما من
  .فكرة جديدة

التعقيب على اهلـامش األميـن    ـ 
بغيـة   إلعادة التعبري عن الفقـرة 

   .و التفسريالتوضيح، أواإلجياز، أ
ــرائط  - ــة اخل ــتعمال طريق اس

املعلومـات   يكلةنقوم :املفاهيمية
بغية توضحيها من خالل تصميمها 
وفق ما يسمى باخلرائط املفاهيمية 

أوبعض  فنحول النص :او الذهنية 
أو  أو رسوم،، أجزائه إىل تصاميم

، خمططات، أو منحنيات تعبرييـة 
تسـاعد  أوأشكال هندسية متثيلية 

فهم ترابط األفكـار وعلـى   على 
الوضوح وتسهل التـذكر وإدراك  

وقـد تضـاف هـذه    . اخل، املعىن
   .األشكال على اهلامش كتكملة

  
وتساعدك على القيام ذا العمـل  

  : كلمات الروابط معامل
ونتيجة ، ومنه، وعليه، مثال إذن(

 الثانيـة / والنقطة املواليـة ، ذلك
ــي، أوال ــا يل ــا، م . )اخل ، ثاني

العالمات يستحسن أيضا استعمال 
ـــمربزة ــت :  ال ــطري حت تس

التأطري، تغيري ، األلوان، الكلمات
، اخلط واستعمال اخلط املناسـب 

  .اخل، واألحرف الكبرية
  

  :مالحظة
للمزيد من التفاصيل حول استعمال 

ميكنكم العـودة   اخلرائط املفاهيمية
إىل مذكرة التنسيق البيـداغوجي  

: املرفقـــة باملنشـــور رقـــم
أوت  28: بتاريخ 451/0.0.3/12

ميكنكم االطالع على هذا . 2011
املنشــور يف املوقــع اإللكتــروين 

 www. education.gov.dz  للوزارة
أو على النشرة الرمسية يف عـددها  

    .2011اخلاص سبتمرب 
  
ال ماذا ندون من املعلومـات؟   .3

ندون اجلمل املنطوقة أو املكتوبـة  
املعـىن  كاملة، لكن حناول إدراك 

وال جيـدي   .النقاط اهلامةو العام
ـ نفعا تدوين املالحظات اهلا ية مش



63 

واالستطرادات واألفكار املتكـررة  
اللهم إال إذا كانت تساعدكم على 

 اخلطـاب معىن  فهمينبغي  .الفهم
باستعمال نظـام   همضمون ترمجةو

تقدمي خاص برموز و اختصـارات  
وتدوين املعلومات أثناء درس . مميزة

أو عرض خيتلف عن التدوين أثناء 
    .املطالعة

  
تدوين املعلومات أثناء درس أو .أ

قد يصعب تسجيل العناصر : عرض
اهلامة لدرس أوعرض مع اإلصغاء 

  :إليه يف نفس الوقت لكن جيب أن
  
 صـوت  أن نتحسس نربات 

املتحدث اليت تربز كلمات حمـددة  
  .أو عبارات معينة

  أننالكلمات املفتاحيـة   نعي
والـروابط  والكلمات املتكـررة  

بـني  وعالمات االنتقال  املنطقية
    .الفقرات واملراحل

 العرض ان نبني منطق.  
 يف بعـض   نلخصمث  أن منيز

األفكـار  و أهم األفكارالكلمات 
  . الثانوية

 اآلثــار تلقائيــا  أن نســجل
خمطـط،  ( املكتوبة على السبورة

ــوم،   ــاميم، رس ــداول، تص ج
  ).منحنيات،اخل

 القواعد اليت حددناها  أن حنترم
 . الصفحة لتصميم

  :التدوين أثناء املطالعة.ب
يهدف تدوين املعلومـات أثنـاء    

بطاقـة  إىل إعـداد   قراءة كتاب
من أجل تقدميها يف شكل  مطالعة
. أو حترير مقـال أوتقريـر   عرض

ى عكس التدوين املسـتعجل  وعل
لدرس أو عرض فـإن مـدونات   
املطالعة تسمح بالعمل وفق وتـرية  
مرحية مع إمكانية القيام بتحريـر  

ويف هـذه  . املعلومات يف أي وقت
  :احلال نستطيع

  
  مـع   أن نقرأ النص مـرة أوىل

تعيني مدخله وبداية وايـة كـل   
تقـوم ـذه   . باب وكذا خامتته

القراءة وقلم الرصـاص يف يـدك   
لتضع سطرا حتت كل عنصر هـام  

  .يف النص
  الـذي   أن تفكر يف املخطـط

انتهجه الكاتب واملنطق الفكـري  
  .الذي اعتمده

   أن تبدأ التدوين أثناء إعـادة
النص مرة ثانية مع األخـذ   قراءة

ار للهدف الشخصـي  بعني االعتب
املنتظر من وراء القراءة والذي قد 

 :يكون
  
    حترير بطاقة مطالعـة لكتـاب

  كامل،
 دراسة موضوع حمدد؛  
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    البحث عن معلومـات لنقطـة
ــة ــة، ( معين ــة، اجتماعي تارخيي

معاجلــة يف نــص أو ) حنويــة،اخل
تصميم ألحداث ووقائع انطالقـا  

 .من كتاب كامل، اخل
  
    وينايف هذه احلالـة تـد دعون

ألننا ال نسـجل سـوى   انتقائيا 
 .املعلومات اليت حنتاجها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــف . ج ـــع نكيــ راجــ
  الـمـدونـات؟

  
ننصح مبراجعة املعلومات املدونـة  

أو العرض من  مباشرة بعد الدرس
 تصـحيح أجل توضيح مضمونه و

تنظيمه والقيام ببعض التعقيبـات  
الشخصية على اهلامش مستغلني يف 
ذلك حداثة الذكريات بقدر مـا  

  .دامت حية
  

نستطيع إعادة قـراءة املعلومـات   
املدونة مع التسطري باأللوان فـوق  
األهم منها أو إعادة تدوينها بإجياز 

كما ميكننا مراجعها فقـط  . أفضل
   .عدة مرات بغية حفظ مضموا
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  مديرية التعليم الثانوي العام و التكنولوجي
     288/0.0.3/14: الرقم 

  
  إىل السيدات والسادة 

  )للتبليغ والتنفيذ(مديري التربية 
  مفتشي التربية الوطنية 

  )لالستغالل واملتابعة(               
  )للتطبيق(الثانويات مديري 

  
 املالحظـة الصـفية  : املوضوع 

  .لتطوير املمارسات البيداغوجية
 

   :املرجع
املنشور اإلطار للدخول املدرسي  -

 1156 حتــت رقــم 2014-2015
  .2014ماي  05املؤرخ يف 

 79/0.0.3/10: املنشور رقـم   -
 2010جويليـا   04يف املؤرخ يف 
مذكرة منهجيـة حـول   مبوضوع 

 .املهنيةحتليل املمارسات 
  

    :املرفقات
ــة مبوضــوع   - مــذكرة تعليمي

  .املالحظة الصفية
  .الصفية منوذج شبكة مالحظة -
  

جتسيدا ملا جاء يف املنشور اإلطـار  
 املذكور يف املرجع أعاله فيما خيص
 ،إجراءات حتسني جودة التعلـيم 

أوافيكم ببعض العناصر  أنيشرفين 
العملية اليت ختدم مسعى التحسينات 

  .املستمرة لألداء التربوي
  

ويف هذا اال ينبغي التذكري بأمهية 
ــاع ــة  إخض ــات املهني املمارس

 والبيداغوجية إىل التحليل املمنـهج 
والفحص املتبصر واملالحظة اليومية 

، حيـث  انطالقا من الواقع املعيش
ينبغي أن يعترب هذا التحليل أحـد  

للتكـوين أثنـاء   األساليب املثلى 
اليت تعتمد على التبصر مبا اخلدمة و

جيري داخل القسـم واملؤسسـة   
التعليمية من اجل تنشيط العمل مبا 
يساعد على الـتفطن واكتشـاف   
اجلوانب اليت ترفع جودة التعلـيم  

  . ونوعية األداء
  

عي هيئة ويف هذا السياق تتعدد مسا
التفتيش مـن خـالل الزيـارات    
ــات  ــدمي التوجيه ــة وتق التفقدي

كـن  ميوتصحيح الوضعيات الـيت  
إال أن النجاعة تتطلـب   ،معاينها

استمرارية الفعل وانتظام الفحـص  
والقيام به بواسطة املوارد البشـرية  

 املؤسسـة  داخل واملتعاونةالفاعلة 
  .التعليمية

  
ومبا أن الدور البيداغوجي األساسي 
للمديرين يتجسد عمليا من خالل 

ــام ــارام لألقس ــدهم  زي وتفق
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لألساتذة والتالميذ يف حجـرات  
أكثـر  الدرس اليت اعتاد عليهـا  

فإن املالحظة الصفية  املديرين جناحا
 املنظمة بأسلوب تربوي و تكويين
تأيت بدرجة عملية أكثـر حيـث   

مارستها من تثمني مبيتمكن املدير 
بيـد  زياراته لألقسـام واألخـذ   

اجلـدد و تطـوير أداء    األساتذة
كما تسـمح  . األساتذة املتمكنني

املالحظة الصفية للمدير بالتـدخل  
ختلف واملعاجلة والتكفل العملي مب

القضايا البيداغوجية اليت تسـاعده  
على الـتحكم اجليـد يف مهامـه    

اليت تعتمـد   وإرساء سلطته املعنوية
  .تارباخلرب و اتجالعلى استثمار 

  
لى العناصر اليت قـدمت  و زيادة ع

املذكرة املنهجية حول حتليـل   يف
املمارسات املهنية املشار إليهـا يف  
املرجع أعاله، وهي موكلة لكـل  

نـوافيكم رفقـة هـذا     ،ساتذةاأل
ذكرة تعليمية رصـدت  املنشور مب

فيها أهم العناصر املعمول ـا يف  
وهذه املذكرة مشفوعة . هذا اال

 نموذج لشبكة مالحظـة صـفية  ب
 عنـد قيامـه    ا املـدير ميستعني

بزيارته لألقسام بنفسه وميكـن أن  
ن واألستاذ كويستعملها األستاذ املٌ

املنسق حتت إشـراف  الرئيسي أو 
املدير أو بتكليف منـه يف إطـار   

ــة  ــارات املتبادل ــيق والزي التنس
  .للحصص بني األساتذة

  
وبغية جتسيد هذا املسعى، أطلـب  

جلسـة  من مديري التربية عقـد  
إعالمية وتوجيهية لشرح األبعـاد  
ــة  ــة املتعلق ــة واملهني البيداغوجي
باملوضوع مع مديري الثانويـات  

  :ودعوم إىل القيام مبا يلي
تناول موضوع املالحظة الصفية  -

من حيث اإلعـالم والدراسـة يف   
جملس تعليم خمصص إلعداد خمطط 
تنظيمي تضـبط فيـه عمليـات    

شاور التكوين الداخلي للثانوية بالت
مع األساتذة املكونني والرئيسـيني  
واملنسقني حسب كل مادة وتدرج 
فيه زيارات األقسام مـع إعطـاء   
األولوية لألساتذة املبتدئني حسب 

 .احلاجة
العمل على التحضري النفسـي   -

واالستعداد املعنوي لألساتذة مـن  
خالل بعث روح التآزر والتعـاون  
والتقبل اإلجيايب ألغراض املالحظة 

ة باعتبارها نشاطا بيداغوجيا الصفي
يستهدف التكـوين الـداخلي يف   

ويكون جناح . خدمة جتويد األداء
ومشفوعا بالتقدير  هذا املسعى لذاته

يتطلبه نبل املهنة وكذا احلاجة  الذي
املاسة لفحص املمارسـة املهنيـة   
 بصورة مرآة عاكسـة تسـتهدف  
حتسني األداء واملسـاعدة علـى   
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نهجيـة  التغلب على الصعوبات امل
اليت ال خيلو منها أي نشاط مهمـا  

ويكـون ذلـك بأسـلوب    . كان
التشجيع وتسجيل األفضل والتقليل 
من األثر السليب بـدون ضـغوط   

 .التقييم الرقايب التقليدي
االستنارة مبا جاء يف املـذكرة   -

التعليمية املرفقة واالستعانة بشبكة 
املالحظة الصفية املالزمة هلا، مـع  

تلـف  العمل علـى تسـجيل خم  
اإلجيابيات اليت تتطلـب التقويـة   
والعوائق اليت ميكـن أن تعتـرض   
االستعانة باملالحظة الصفية وتقدمي 
البدائل واالقتراحات اليت قد تـأيت  

 .ا اخلربة امليدانية
إطالع املفتشني عند زيـارام   -

 للمؤسسات حبصيلة مساعي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التكوين الداخلي عامة ومبا أسفرت 
حظة الصفية بغية تسجيل عنه املال

عمليات تكوينية خارجية مكملـة  
وشاملة،حسب املقاطعة وحسـب  
احلاجات اليت تتطلبـها املمارسـة   

 .املهنية لكل مادة
 

أنتظر منكم إدراك خمتلف األبعـاد  
البيداغوجية الواردة يف هذا املنشور 
وكذا االنعكاسات اإلجيابية علـى  

التعلمية فلـن   –العملية التعليمية 
تدخروا جهدا من اجـل التنفيـذ   
السليم للترتيبات املسطرة وإثرائها 

    .مبا جيود به رصيد خرباتكم
 

2014أوت  20يف اجلزائر   
 عن وزيرة التربية الوطنية وبتفويض منها

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

  مديرية التعليم الثانوي العام و التكنولوجي
  

  مذكرة تعليمية
: بتاريخ  14/ 0.0.3/ 288 :رقم
  2014أوت  20
  

  املالحظة الصفية
  

 : املالحظــة الصــفيةتعريــف 
املالحظة الصفية هي كل معاينـة  
داخل القسم ملا يقوم به األستاذ أو 

-التعليميـة  التلميذ أثناء العملية 
التعلمية وسريها من حيث طرائـق  

واألدوار العديدة اليت يقوم  تدريسال
ا األستاذ أثناء تعامله مع التالميذ 
بغية حتقيق األهداف التربوية الـيت  

   .يسعى إليها
  

املالحظة الصفية ليست عمليـة  
وختتلف . تفتيش وال عملية تقييم

املالحظة الصـفية عـن عمليـة    
أــا ال التفتــيش مــن حيــث 

. تستهدف تقييم عمل األسـتاذ 
تصـبو إىل متكـني    فهي مؤازرة

من الوصول على أفضل  األستاذ
  . أداء ملهنته

  
  :أهداف املالحظة الصفية

 عملـي إطـار   املالحظة الصفية
ممنهج يعتمد على تبـادل   تكويين

ء يهدف أساسـا إىل تطـوير   ااآلر
  :املمارسات املهنية بغرض 

  
حتسـني  مساعدة األستاذ على  -

 وفك عزلته، أدائه املهين
مساعدة األستاذ علـى جتـاوز    -

الصعوبات البيداغوجية الـيت قـد   
 تواجهه يف القسم،

مساعدة األستاذ القدمي يف املهنة   -
على التخلص من بعض املمارسات 

   التقليدية القدمية،
وقدرته  ستاذكفاءة أداء األ رفع -

 ،على االبتكار والتجديد يف أسلوبه
ــى - ــوف عل ــاليب  الوق األس

والطرائق اليت يقوم ا األسـاتذة  
 وتقومي استخدامها،

اكتشاف األساتذة أصـحاب   -
املواهب واملتميزين مـن حيـث   

 الطرائق واألساليب التدريسية،
لدى التالميـذ  التعلمات  دعم -

 وبيان مواطن القـوة والضـعف  
 ومعاجلتها،

تقومي األنشطة التعليمية املصاحبة  -
 س،للدر

ــويرت - ــومي   ط ــاليب التق أس
املستخدمة للدرس ومعرفة مـدى  
وفائها حباجة الدرس مـن املـادة   

 .العلمية واخلطة املقررة
ما قطع من املنهج مـن   تقدير -

دفتر النصوص خالل االطالع على 
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ومعرفة مدى وفائها  ودفاتر التالميذ
 .مبتطلبات احلصة واملادة املقررة

 تقدير اجلوانب املادية من حيث -
مسامهته يف و تهنظافم والقستنظيم 

 .خدمة العملية التعليمية
السـلوك غـري    الوقوف على -

وتأثريه على املتعلم  ألستاذاللفظي ل
طريقة الوقوف واجللوس حيث من 

االرتفاع أو االخنفاض  -احلركة -
 ،الصوتيف 
الـذين  ساتذة إتاحة الفرصة لأل  -

يعتمدون على احلس املهين الغريزي 
ق ائطرعلى واالرجتال ألن يتعرفوا 

خاصة ( متكنهم من جعل سلوكهم 
  .أقل روتينية وأكثر تأثريا) اللفظي 

  
  :مكانة املالحظة الصفية

يعترب واقع القسـم واملمارسـات   
البيداغوجية املؤشر الوحيد ملعرفـة  
مدى جودة التعليم واملدرس وفعالية 

والوظيفـــة األوىل .يسالتـــدر
للمالحظة الصفية ليست احلكـم  
على املدرس أو تقييمـه بـاملعين   

  .املعروف
  

إن املالحظة الصفية ليست تفتيشا 
. والقائم ا ال حيل حمـل املفـتش  

وتبقى أهدافها تكوينيـة بالنسـبة   
لألستاذ املستفيد منها أو املـدير أو  

ومن هذا املنطلق تبقى . املكلف ا
املالحظة الصفية مربوطة الفائدة من 

باتباعها مبقابلة بني املدير واملدرس 
حيث ختصص هذه املقابلة إلسداء 
اإلرشادات التربوية والتوجيهـات  

  .املهنية والنصائح العملية
  

يعترب القائم باملالحظـة الصـفية   
وذه الصفة . مستشارا بيداغوجيا

ينبغي أن ال يعتـرب املالحـظ أن   
ى والوحيدة طريقة تعليمه هي املثل

فهـو  . وعلى كل واحد أن يقلدها
ذه الصفة يلعب دور الدليل وليس 

  .النموذج
  

  :مراحل املالحظة الصفية
تتم املالحظة الصفية مـن خـالل   
تنظيم زيارة القسم وفق املخطـط  

  :التايل
  
 التخطيط للزيارة، -
االطالع على سجل الزيـارات   -

 السابقة لألستاذ،
االتفاق مع األسـتاذ ـدف    -

 الزيارة،
تنفيذ الزيارة وفـق الرزنامـة    -

 احملددة،
تسجيل املالحظات يف سـجل   -

 خاص،
االجتماع باألستاذ فرديا ملناقشة  -

الزيارة ومـا اجنـر عنـها مـن     
 مالحظات مع إتاحة فرصة التعبري

 لألستاذ عن وجهة نظره،
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ينبغـي   االتفاق على النقاط اليت -
 .على األستاذ مراعاا الحقا

 
لنجـاح املالحظـة   قواعد عامة 

  :الصفية
  

املالحظة الصفية على  تعتمد قواعد
وفق األساليب التربوية  زيارة القسم

ومن أهم القواعد اليت . التكوينية -
ينبغي مراعاا لنجـاح املالحظـة   

 :الصفية نورد ما يلي
 -عند زيارة القسـم  –جيب  )1

اجللوس يف آخر الصـف وعلـى   
الزائر أن يعمل على ترك أثر إجيايب 

 .لدى األستاذ املزار وتالميذه
جيب عدم دخـول الزائـر يف    )2

 .وقت متأخر من احلصة
جيب تفادي خروج الزائر من  )3

القسم إال بعد انتهاء الفترة الزمنية 
 .املخصصة للحصة

جيب أن تكون املالحظة ذات  )4
هدف، وبعيدة عن أسلوب تتبـع  

  .األخطاء
ـ  )5 يف درس جيب أن يشترك امل

للمالحظـة  مجيع خطوات الترتيب 
  .الصفية

جيــب فصــل املالحظــة  . )6
اإلشرافية اليت يقصد منها تطـوير  

  .األداء عن املالحظة التقوميية

جيب أن ال تؤثر املالحظـة    )7
، حبيث تـؤثر علـى   تالميذعلى ال

  . انتباههم أو تشعرهم باحلرج
تؤثر املالحظة على  ال جيب أن )8

سري الدرس، كأن يقوم املشـرف  
  .درسمبقاطعة امل

جيل املالحظات جيب عند تس  )9
أن يبتعد املشرف عن تقييم السلوك 

  . أو احلكم عليه
جيب أن تكـون املالحظـة     )10

  .وسيلة ال غاية يف ذاا
  

ألداء املالحظـة   توجيهات عملية
  :الصفية

جيب أن ال يشعر املدرس بـأن   ـ   1
لذا . املالحظة الصفية امتحان أو فخ

ينبغي إشعاره مسبقا بالزيارة لكن 
أن ال يقدم درسا سابقا  يبقى عليه

  .حىت يكون أداؤه واقعيا وطبيعيا
ينبغي ختصيص أكرب عدد مـن   ـ   2

فرص املالحظة الصفية يف البدايـة  
ــدد  ــدئني أو اجل ــاتذة املبت لألس
واملتربصني باملؤسسة مـن أجـل   

  .متكينهم من مهنتهم
يستحسن العمل على متكـني   -3

مجيع املدرسني مـن االسـتفادة   
من أجل تـدعيم   باملالحظة الصفية

جناحــات األســاتذة املتمكــنني 
وترسيخ اختيـارام وأسـاليبهم   
ــن  ــتفادة م ــهم واالس ومنهجيت
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ويؤخذ بيد مـن  . ممارستهم املهنية
  .هلم صعوبات من أجل جتاوزها

جيب إخضـاع تـدبري املـدة     ـ  4
املخصصة للمالحظة إىل اهلـدف  

وميكن أن تكون املـدة  . احملدد هلا
 حسب مستوى القسـم وحاجـة  

  .األستاذ إىل الدعم
جيب إتباع كل عملية مالحظة  ـ     5

صفية مبقابلة ـدف أساسـا إىل   
الصفية ترمـي   ةفاملالحظ :التكوين

إىل حتديد الصعوبات ومعاجلتها مع 
  ...األستاذ املعين 

جيب تفادي تقدمي املالحظات  ـ        6
أن " املالحـظ "وعلى . يف القسم

يتصرف حبيث ال يعري له األسـتاذ  
ذ أي انتبـاه، وعليـه أن   والتالمي

حيتفظ بتعقيباته ومالحظاته حلصـة  
حىت وإن بدا من الصـعب  (املقابلة 

أحيانا السكوت والتحفظ علـى  
فالتدخل . )أخطاء يف السبورة مثال

يف القسم وضعية تربك األسـتاذ  
  .وتفقده مصداقيته أمام التالميذ

جيب االلتزام الدائم عند تقدمي  ـ       7
 املراجـع  املالحظات بإسنادها إىل

الرمسية من نصوص رمسية ومرجعية 
  ... أو مناهج أو توجيهات 

ــدير أن ال  ـ    8 ــى امل ينبغــي عل
يستهدف سوى تكوين املدرس من 
خالل تسجيل املالحظـات دون  
التقيد باجنـاز تقريـر لألغـراض    
اإلدارية عن كل زيارة وأن يقتصر 

يف ذلك على احلاالت والوضعيات 
ويف . ةاليت يعتربها متكررة وخطـر 

هذه احلالة حيبذ االحتفاظ باآلثـار  
الكتابية وتسلم نسخة من التقريـر  

  .إىل املعين باألمر
تدون املالحظات الصفية إمـا   ـ     9

بأسلوب حترير مباشر أو باستعمال 
شبكة للمالحظة الصفية على أن ال 

وينبغي أن ختضـع  . تكون مقيدة
هذه الشبكة لتعديالت تتماشى مع 

  .التجربة
تفادي منوال العمل يف  جيب ـ        10

يف " الـدرس النمـوذجي  "وضعية 
الطريقـة  "وفـق " القسم املثـايل "

يف غالب األحيان تكون ". األحادية
املمارسات يف هـذه الوضـعيات   
استثنائية أو غري عاديـة أو فيهـا   
التصنع الذي يتجاهل أمهية العالقة 
 بني املدرس واملتعلم فينجر عن ذلك

لـى  أحيانا إفـراط يف التقـدير ع  
  ...حساب التالميذ 

  
  :اجلوانب اليت جتب مالحظتها 

تبني التجربة أن القسم كيان ثري 
ومعقد تستحيل فيه مالحظة كـل  

أن حيدد " املالحظ"لذا على . شيء
مسبقا ما يريد مالحظتـه فريكـز   

أي أن . انتباهه على نقاط حمـددة 
شبكة املالحظة تـرتبط باهلـدف   

  .الذي يوليه إىل مالحظته
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بعض  فيما يلي قائمة تشملونورد 
العناصر اليت نستطيع مالحظتـها  

  .خالل حصة درس
  تنظيم فضاء القسم، ـ 1
ــتعملة  ـ    2 ــقات املس إن –امللص

من حيث معقولية عددها  -وجدت
  ها،توقابلية قرائ

أهداف الدرس وانسجامها مع  ـ      3
املناهج ومستوى التالميذ والوسائط 

  املستعملة وطريقة التنشيط،
  منطق تسلسل الدرس، ـ 4
هدر الوقـت أو  : تسيري الوقت ـ  5

  ...كفايته ملا طلب من التالميذ 
استعمال السبورة وتنظيمهـا   ـ        6

  ومدى الغاية بالكتابة عليها،

استعمال الوسائط التكنولوجية  ـ     7
  والتحكم فيها،

أي ما قام به التالميـذ  :النتائج ـ     8
فعال، ما قالوه وما كتبـوه ومـا   

  ل الدرس،تعلموه خال
مـن  (توزيع أوقات التحدث  ـ       9

  ،)حتدث أكثر االستاذ أم التالميذ؟
  تصرف األستاذ، ـ 10
  التحكم يف املادة املدرسة، ـ 11
ــذ ذوي  ـ    12 ــام بالتالمي االهتم

  الصعوبات،
مشاركتهم  سلوك التالميذ من ـ   13

  ...وانضباطهم
 مسـكها،  :دفاتر التالميـذ  ـ      14

تقديراا، التصـحيحات   مراقبتها،
...

  
  

   
     

  
 
 
 
  
  

    



73 

  منوذج شبكة مالحظة صفية
  

  :اللقب
  :اإلسم

  :الثانوية
  :القسم

  :املادة
  :احلصة

  ال  نعم    اال

تسيري 
  الفوج

  :دخول التالميذ
هل يتواجد األستاذ يف املكان املناسب لإلشراف على 

  التالميذ أثناء الدخول؟
  اثناء دخول القسم؟ االحترامهل له صفة 

  وضعية احلضور؟ هل يضبط

    

  :الدقائق األوىل من الدرس
  هل يسود االهتمام عندما يتناول األستاذ الكلمة؟

هل لألستاذ طريقة يتصرف وفقها لضمان اهلدوء أو 
  ملواجهة الصعوبات املمكنة؟

هل تتميز مباشرة األستاذ للدرس باألسلوب التواصلي 
  املناسب؟

    

  :ضبط التبادالت
  هل سلوك األستاذ حواري؟

  يوزع الكلمة على التالميذ؟ هل
  هل يسأل األستاذ تالميذه بذكر امسائهم؟

  هل حيسن التعامل مع األجوبة اخلاطئة؟  
  وضعيات أجوبة مجاعية؟ هل حيسن التصرف مع

  هل يوزع حق اإلجابة باإلنصاف على التالميذ؟
  ؟هل يراعي األستاذ الفوارق الفردية

    

  :سلطة األستاذ
  زاع؟ـيعاجل األستاذ وضعيات الن هل
  ؟ )العقوبات واملكافآت( حيسن توظيف اجلزاءات هل

هل له القدرة على إعادة اهلدوء لقسمه عند 
  الضرورة؟
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التسيري 
املادي 

وحضور 
األستاذ يف 

  القسم

  :استعمال السبورة
  ن استعمال السبورة وتنظيمها؟سهل حي

  على السبورة مقروءة؟هل الكتابة 
هل يشارك التالميذ أستاذهم يف عملية التدوين  

  على السبورة؟
عناصر املخطط على السبورة طيلة  هل تبقى
  احلصة؟

    

  :البيداغوجية توفري الدعامات
  هل يستعمل األستاذ وسائل إيضاح؟

  هل حيسن استعمال الدعامات؟
  هل جتارب الدرس معدة ؟

  هل هي على مرأى من طرف اجلميع؟  
  هل منضدة التجارب لألستاذ منظمة جيدا؟

    

  :دفتر النصوص
  هل دفتر النصوص مدون بعناية ؟

  هل يربز بوضوح النشاطات املعدة؟ 
  هل التقوميات والنشاطات مسجلة فيه؟  

    

  
  
  
  

التخطيط 
  البيداغوجي
ومضمون 

  احلصة
  
  
  
  
  

  :الوقفة، الصوت، النطق
  هل يتحرك األستاذ بكيفية مالئمة يف القسم ؟ 

  هل كالمه مسموع من طرف كل احلضور ؟
  هل يغري نربته وصوته بكيفية مالئمة ؟

    

  :الربط باملكتسبات السابقة
  مناسبة ؟ هل يسأل األستاذ تالميذه بطريقة

  هل يراقب العمل الفردي ؟ 
  الدرس وتذكره ؟  هل يتحقق من استيعاب

  هل يقترح مراجعة الدرس السابق؟

    

  :تنفيذ الدرس
هل ينطلق األستاذ من إشكالية أو وضعية مثرية 

  لالهتمام؟ 
  هل ينطلق من متثالت التالميذ؟  

    



75 

  
  
  

التخطيط 
  البيداغوجي
ومضمون 

  احلصة

  هل يقترح انشطة متدرجة الصعوبة؟
  هل حيث تالميذه على تنشيط تفكريهم ؟ 

هل يقدم تعليمات دقيقة قبل كل عمل يعتمد فيه 
  التالميذ على انفسهم؟ 

  هل يتيح الفرصة للتحليل واملقارنة والتعليل؟
  هل يساعد املتعلم على املالحظة واالستنتاج؟

  :اخلطة البيداغوجية
هل يعد خطة مشاركة للتالميذ يف أعمال 

  االسكتشاف والبحث وحل املشكالت؟
  هل يراعي تنظيم الزمن وعقلنة استعماله ؟ 

  هل يقدم وضعيات إدماجية؟ 

    

  :احملتوى
  أهداف الربنامج؟  هل يعمل على حتقيق

  هل حيرس األستاذ على الدقة والوضوح؟ 
هل يتحكم األستاذ يف لغة التدريس للتواصل  

  شفاهيا وكتابيا ؟

    

حتليل 
  املمارسات
  أثناء املقابلة

األستاذ أن حيلل ممارساته املهنية هل بإمكان 
  الشخصية؟

  هل يقترح حلوال ملعاجلة الصعوبات املواجهة؟
  هل يسجل املالحظات املوجهة إليه؟

    

حظات مال
  خمتلفة
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  اجلزائرية الدميقراطية الشعبيةاجلمهورية 
 وزارة التربية الوطنية

  الثانوي العام والتكنولوجي مديرية التعليم
                                2014/ 289/0.0.3: الرقم

  
  السيدات والسادة  إىل

  )تابعةملا و تبليغلل( تربيةمديري ال
  )للمتابعة(مفتشي التربية الوطنية 

  ) للتنفيذ(  مديري الثانويات
 

تدريس مادة املعلوماتية : املوضوع
  .يف السنة األوىل ثانوي

  
املنشور اإلطـار رقـم   : املرجع 

لتحضري الدخول املدرسي  1156
2014-2015.  

  
   :املرفقات

مذكرة بيداغوجية حول منهجية  -
  .التعلمية-العملية التعليمية

  .لتقومي الذايتل تانبطاق -
  

يف إطار مرافقة برنامج املعلوماتيـة  
ـ  احملني وبغية التكفل اجليد األداء ب

ــاج    ــال إدم ــوي يف جم الترب
اإلعالم واالتصال يف  تتكنولوجيا

التربية، ال سيما ما تعلق بتحسـني  
 نوعية تدريس مـادة املعلوماتيـة،  
 يشرفين أن أقـدم لكـم بعـض   
التوضيحات اليت يتطلبها التطـور  
السريع لتدريس املادة واملستجدات 

ــارعة ــا   املتس  ــأيت ــيت ت ال
ونلخـص  . التكنولوجيات احلديثة

  :يأهم هذه االعتبارات فيما يل
  

مينح التعامل مع املعلوماتية فرصـا  
مثينة ليتعلم التلميذ من خالهلا كيف 
يتعلم، وبالتايل جيـب أن يعتمـد   
تدريس املعلوماتية أساسـا علـى   
ممارسة التلميذ املباشرة لتعامله مـع  

ينبغي أن يرتكـز   اجلهاز ومن ثُم
دور أستاذ مادة املعلوماتية علـى  
تأطري التالميذ وتـوجيههم مـع   

ب دور التلميذ يف التعلم الذايت تغلي
واكتشاف احللول بنفسه بدال من 

ومبـا أن   .تقدمي املعارف جـاهزة 
 ممارسة املعلوماتية وتعلمها تطور إىل

معتمـد يف   نشاط عرضي مشترك
أن ال يشترط  أصبحفقد كل املواد 

املعلوماتيـة يف هـذه    يكون أستاذ
ــة ــة التعليمي ــن املرحل ذوي  م

ما ينتظـر  الضيق بقدر  ختصاصاال
منه أن يكون من ذوي االستعمال 
املتجدد والتطبيق املساير للتطـور  

 و ذا املنظور ترتكز. التكنولوجي
 علـى ألساسـية  ا األسـتاذ  مهام

وسيلة باعتبارها استعمال املعلوماتية 
بيداغوجية يف تنشـيط مشـاركة   

تنويـع  ذاتيـا و  وتفعيلها التالميذ
 ،غرض اكسام مهاراتب تطبيقاا

إىل حتقيـق  وتطويرها للوصـول  
املسطرة وفـق  العرضية لكفاءات ا
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. الربنامج الرمسي حلصص املعلوماتية
 ستهدفةالكفاءات املهذه تتلخص و

  :يف املتعلمني عند
 
 على حل املسائل، همبيتدر 
 املعلومة  من البحث عن متكينهم

املفيدة بأنفسهم باستعمال شـبكة  
و معرفة مدى  األنترنت واستغالهلا
 صحتها ومصداقيتها،

  م كفاءة إلعداد مشاريعإكسا
و إجنازها مـن خـالل عـروض    

 تقدميية،
  ،حتفيزهم على العمل اجلماعي  
وحيتوي برنامج مادة املعلوماتيـة   

على مخس جماالت مفاهيمية موزعة 
  :زمنيا بالطريقة التالية

 
 أولية،مفاهيم  •
 نظام تشغيل  •

 ،)Windowsمثل (                
 ،)Word مثل(    نصوص معاجل •
 مقدمة إىل جمدول •

 ،) Excel مثل(                   
مبادئ يف استعمال الشـبكات    •

  .احمللية و العاملية
  

وحىت يكون التلميذ علـى درايـة   
أساسية مبـا جيـري يف ميـدان    

ينبغي أن  املعلوماتية املتطورة بسرعة
منيز بـني املفـاهيم املعلوماتيـة    

  :والتسميات التجارية 

 مصــطلح  :نظــام التشــغيل
 معلومايت
 Windows :تسمية جتارية 
  مصـطلح   :معاجل النصـوص

 معلومايت
 Word: تسمية جتارية 
  

ـ  املخصـص  يبقى التوقيت ادة مل
حمـددا   املعلوماتية يف السنة األوىل

بساعتني يكون فيهمـا النشـاط   
، إىل اجلانـب النظـري   التطبيقي

وملرافقة األساتذة أثنـاء العمليـة   
التعلمية وكـذا خـالل   -التعليمية

العملية التقوميية املرتبطة بأهـداف  
ــاءات  ــاهيمي والكف ــال املف ا

، أعـددنا هلـم مـذكرة    ةاملكتسب
بيداغوجية منوذجيـة وبطـاقتني   
للتقومي الذايت للمتعلم ترافق هـذا  

  .املنشور
  

 أطلب منكم دعوة األساتذة املعنيني
إىل استنباط عملهم مبثـل هـذه   

نظـرا لألثـر      لتعليميةالوسائط ا
ــذي ــداغوجي ال ــيه  البي تكتس

والشروع يف العمل ـا يف إطـار   
  .فور استالمها تنفيذ الربنامج احملني

  
2014أوت  20اجلزائر يف   

  عن وزيرة التربية الوطنية وبتفويض منها
  مدير التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

  عبد القادر ميسوم



78 

  مذكرة تعليمية
  

     14./0.0. 3/ 289: رقم
  2014أوت  20 بتاريخ

  
دف هذه املـذكرة إىل تقـدمي   
عناصر معلوماتية ملساعدة التلميـذ  
على هيكلة تعلٌماته اليت غالبا مـا  

  . يتوصل إليها من خالل املمارسة
  

  احمليط املعلومايت التحكم يف
   ــب ــربمج حس ــار م إختي

 اإلحتياجات و الوسائل
  البحث على امللفات بإستعمال

 او األدوات املناسبة الوسائل
 لدات وضع تسمية امللفات و ا

 حسب منطق التشاركي
  تسجيل امللفات باختيار شـكل 

)format :Word, Excel….. 
(  
 إجناز نسخة حفظ للملفات 
    ضبط مقاييس فضـاء العمـل

ضبط مقاييس (بالنسبة للمربمج 
 )عارضة األدوات

  ــاعد ــتغالل مس  aide)( اس
 املربمج

  وثيقة مهما ضبط مقاييس طباعة
 ) type( اكانت طبيعته

 

  العمل على الشبكة
  املكونات اخلارجيـة  إستعمال

للكمبيوتر يف حمـيط الشـبكة   
إستعمال املشترك للطابعة عرب (

 )الشبكة
 

  إجناز و استغالل امللفات
  

  معاجلة النصوص
  إنشاء تنسيق خاص و استغالله

 يف خمتلف امللفات 
 و تصـنيف النقـاط أو    اختيار

 األرقام
  استعمال الصور بطريقة مناسبة

 ...)احلجم، الوزن(
 ضبط مقاييس إعداد الصفحة 
 استعمال انتقال بني املقاطع 
     التمييز بـني قمـة و قاعـدة

 الصفحة حسب املقاطع
  الترقيم اآليل (استعمال األساليب

 )للعناوين
  يلآإدراج فهرس 
 إعداد و إستغالل جداول 
  

 PAOالعرض مبساعدة الكمبيوتر 
  العرض بطريقة تفاعـل  تنظيم

 االتصال
  ــتعمال إدراج األدوات اســ

الصـــوت، الصـــورة  (
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hypertexte ,  ( ــة بطريقـ
هلا عالقة باملوضـوع،  (مناسبة 

 ...)احلجم، الوزن
   ــب ــرض حس ــبط الع ض

اإلحتياجات و العوائق التقنيـة  
إسـتعمال منـاطق   ( واجلمالية
 )التعاليق

  
  ادول

  
  تسيري املعطيات

  تعديل أو : مثال(تسيري مصنف
 )استعمال الورقة واحلسابات

  استعمال عمليات بسيطة 
    إجناز،إدراج و نسـخ الصـيغ

 )العنونة املطلقة والنسبية(
  

 التخطيطات
    إختيار و إجناز خمطـط بيـاين

حسب املعطيـات املطلـوب   
 دراستها 

  
تسيري : إعداد الصفحة و تنسيق 

 اجلداول كبرية احلجم
 تثبيت جناح  volet 
 ــار ــاء و إظه ــطور  إخف الس

 واألعمدة
    استعمال و إعـداد التنسـيق

 الشرطي
  
  

  معاجلة الصورة
  

اكتساب هذه الكفاءات ينبغي أن 
  ال يكون هلوا يضر باحترام الغري 

    اختيار الصور بصـفة مناسـبة
 حسب ما هو مستهدف

  استرياد صورة و اختيار مقياسها
و نسـخها حسـب االسـتعمال    

 املستهدف 
   نشر صورة ضمن برنامج نشـر

ــتعمال األدوات   ــور و اس الص
 القاعدية له

  
ــب   ــفح الوي ــراءة و تص  ق

)(Navigation sur le web 
  ــات ــاء املعلوم ــث و انتق حب

حسب (االستجابة لطلب معني 
 )املوضوع

   اختيار أدوات مناسبة لنوعيـة
حمركـات البحـث   (البحـث  

 ...)اخلاصة، قاعدة البيانات
   ال/أو/و(قيام ببحث معمـق/ 

ــات  ــتعمل مزدوجـ  اسـ
(guillemets 

  مفاضالت Signets  
    ضبط و تـأمني املتصـفح أو

 برنامج املالحة
   ضبط مقاييس تنظيف امللفـات

 املؤقتة
   مجع املراجع و تقدميها حسـب

 املقاييس العاملية
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 Communiquer)( االتصال
    إعداد عدة عنـاوين حسـب

 االحتياجات مع الفصل بينها
   الربيد (اختيار قنوا ت االتصال

اإللكتروين، اهلاتف، الشبكات 
 ..)االجتماعية

   االنتباه إىل الرسائل الشخصية
: مــثال (وإىل إنعكاســتها 

ـ  : ن ألدوات ـاستعمال احلس
CC , CCI   الرد للجميع"و" 

  ــروين ــد اإللكت ــأمني الربي ت
اســتعمال الربنــامج خــاص (

 )للتأمني
 لداتفرز الرسائل و إعداد ا 
   ــة ــائل و قائم ــظ الرس حف

.املراسلني، تسيري قائمة العناوين
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 بطاقة التقومي الذايت

  

  مفتاح التقييم الذايت
  

أمام كل فقرة علما  3أو  2، 1ضع عالمة 
  :بأن

أستطيع القيام بذلك لكن مبساعدة  = 1
 .الغري

  :مالحظة
جتدون النسخة الرقمية على 

شكل جمدول إكسال على الربيد 
 اإللكتروين

  أستطيع القيام بذلك مبفردي =2
 

 
 

 
  .أستطيع شرحه لغريي =3

 
 

 
 

 
  عالمة 

 
 

    التحكم يف احمليط املعلومايت
 

 
     إختر مربجما حسب اإلحتياجات و الوسائل

 
 

    أحبث على امللفات بإستعمال الوسائل او األدوات املناسبة 
 

 
    تسمية امللفات و الدات حسب املنطق التشاركي أضع

 
 

, format  :Word(  أسجل امللفات باختيار شكل
Excel…(..   

 
 

    أجنز نسخة حفظ للملفات
 

 
ضبط (أضبط مقاييس فضاء العمل بالنسبة للمربمج 

    )مقاييس عارضة األدوات

 
 

   aide(( املربمج استعمل مساعد 
 

 
    ) type(أضبط مقاييس طباعة وثيقة مهما كان منطها 

 
 

أستعمل املكونات اخلارجية للكمبيوتر يف حميط الشبكة 
    )اإلستعمال املشترك للطابعة عرب الشبكة(

 
 

 
 غري مقبول 0

    جناز امللفات و استغالهلاإ
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 معاجلة النصوص
 

 
 

 
     امللفاتأنشىء تنسيقا خاصا و استغله يف خمتلف 

 
 

    أختار وأصنف النقاط أو األرقام
 

 
    ...)احلجم، الوزن(استعمل الصور بطريقة مناسبة 

 
 

    أضبط مقاييس إعداد الصفحة
 

 
    استعمل االنتقال بني املقاطع

 
 

    أميز بني قمة و قاعدة الصفحة حسب املقاطع
 

 
    أدرج فهرسا آليا

 
 

    )الترقيم اآليل للعناوين:مثال(استعمل األساليب 
 

 
   أعد و أستغل جداوال 

 
 

 
 غري مقبول 0 

 PAOالعرض مبساعدة الكمبيوتر 
 

 
 

 
 أنظم العرض بطريقة تفاعل االتصال   

 
 

   الصوت، الصورة،نص (أستعمل إدراج األدوات
هلا عالقة (بطريقة مناسبة ) ,  )hypertexte( تشعب 

...)الوزن باملوضوع، احلجم،
   

 
 

   أضبط العرض حسب اإلحتياجات والعوائق التقنية
  واجلمالية

 
 

  أستعمل مناطق التعاليق  
 

 

 
 غري مقبول 0 

 ادول 
 

 
 

 
 تسيري املعطيات 

 
 

 
 

   أعدل أو استعمل ورقة : مثال(أسري مصنفا
  )احلسابات

 
 

   استعمل عمليات بسيطة  
 

 
  العنونة املطلقة والنسبية(و أنسخ الصيغ  أجنز، أدرج(  

 
 

 
 غري مقبول 0 
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 التخطيطات
 

 
 

 

   أثبت جناحاvolet  
 

 

  أستطيع إخفاء و إظهار السطور واألعمدة  
 

 

  أستطيع استعمال و إعداد التنسيق الشرطي  
 

 

 
 غري مقبول 0 

  معاجلة الصورة 
 

 
 

 
تلهينا اكتساب هذه الكفاءات ال جيب أن : مالحظة

 ...على احترام الغري 
 

 
 

 
  اختار الصور بصفة مناسبة حسب ما هو مستهدف   

 
 

   أسترد صورة و اختار مقياسها و نسخها حسب
   االستعمال املستهدف 

 
 

   أنشر صورة ضمن برنامج نشر الصور واستعمل
   .األدوات القاعدية له

 
 

 
 غري مقبول 0
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 )Navigation sur le web(قراءة و تصفح الويب 
 

 
 

 
   أحبث و انتقىء املعلومات االستجابة لطلب معني
   )حسب املوضوع(

 
 

   حمركات البحث (اختار أدوات مناسبة لنوعية البحث
   ...)اخلاصة، قاعدة البيانات

 
 

  استعمال املزدوجات / ال/أو/و(ببحث معمق  أقوم
)guillemets(   

 
 

  مفاضالت أستعمل Signets   
 

 
  أضبط و أؤمن املتصفح أو برنامج املالحة   

 
 

  أضبط مقاييس تنظيف امللفات املؤقتة   
 

 
  أمجع املراجع و تقدميها حسب املقاييس العاملية   

 
 

 
 غري مقبول 0 

 )Communiquerِ(االتصال 
 

 
 

 
   االحتياجات مع الفصل بينهاأعد عدة عناوين حسب   

 
 

   الربيد اإللكتروين، اهلاتف، (اختار قنوا ت االتصال
   ..)الشبكات االجتماعية

 
 

   مثال (أنتبه إىل الرسائل الشخصية و إىل إنعكاستها :
   "الرد للجميع"و   CC , CCI: استعمل احلسن ألدوات 

 
 

   الربنامج خاص استعمال (أؤمن الربيد اإللكتروين
   )للتأمني

 
 

  لداتأفرز الرسائل و أعد ا   
 

 
  أحفظ الرسائل و قائمة املراسلني، أسري قائمة العناوين   

 
 

 
 غري مقبول 0 

 
 

 
 

 
 

 بسرا 0  التقييم الذايت عالمة
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    بطاقة تقومي
  

 :التقييم الذايت 
فقرة علما أمام كل  3أو  2، 1ضع عالمة 

 :بأن
  .أستعمله ولكنين ال أتقنه بعد=1
 .أتقنها أحيانا= 2
                         .أتقنه يف كل احلاالت=3

  :مالحظة
جتدون النسخة الرقمية على شكل 

جمدول إكسال على الربيد 
 اإللكتروين

 

  : المةالع                     
  

  1وحدة 
 الكمبيوترإتقان األسس األولية جلهاز 

 تشغيل وإيقاف جهاز الكمبيوتر 
 فتح وإغالق جملد أو ملف 
 إنشاء جملد 
 تسجيل ملف 
 تسمية أو إعادة تسمية ملف أو جملد 

 حتويل، نسخ وإلصاق
حالة األحرف العليا، األحرف ، حالة األحرف الدنيا،: إستخدام لوحة املفاتيح

 ...املشكّلة 
 املؤشر، حتديد جزء من النص، وتثبيت أو تأكيد اختيارإستخدام الفأرة لتحريك 

 إستخدام الزر األمين واأليسر للفأرة حبكمة
 على شبكة املدرسة) فتح صفحة(تسجيل الدخول 

  تشغيل برنامج أومربمج
 تطبيق ما مغادرة 
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 2وحدة 

 إجناز واستخدام وثائق

 تذييل الصفحة -ترقيم  –ختطي الصفحات :  إدارة صفحات

 قص وإلصاق/ نسخ وإلصاق 

 الكتابة باخلط العريض -نوع، حجم، الكتابة باخلط املائل : إختيار اخلط

 اخللفي/ األمامي  -ميني / يسار ) retrait(سحب": الفقرة"إستخدام وظيفة 

 ، حماذاة، توسيط نص) justifier(تسوية النص من اجلانبني 

 )puces(إستخدام النقاط 

 حتديد الصفوف واألعمدة :جدولإدراج واستخدام 

  bordure et trame"حدود وأطر"إستخدام مقاييس 

 إدراج صورة وإدارا 

 اإلمالئي) املصحح(إستخدام التدقيق 
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 3وحدة 

 إستغالل املصادر الرقمية للمعلومات

 تشغيل مستعرض ويب

 إستخدام الوظائف األساسية ملستعرض ويب

 تشغيل حمرك حبث

 الكلمات املفتاحيةإستخدام 

 ...)النص والصورة (املتحصل عليها  طباعة املعلومات - نسخ وإلصاق

 إختيار صورة لبحث دقيق

 حفظ كلي أو جزئي للوثيقة املتحصل عليها

 ذكر املراجع املستعملة يف الوثيقة
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 4وحدة 

 اإللكتروينالتواصل عن طريق الربيد 

 تشغيل الربيد اإلركتروين و الولوج إىل حساب بريد إلكتروين

 إلكترونية فتح رسالة

 التعرف على املرسل وعنوانه اإللكتروين

 إدارة دفتر عناوين

 فتح ملف مرفق وحفظه بأمان

 إلكترونية بوثيقة  إرفاق رسالة

 إرسال الربيد اإللكتروين

 إلكترونية الرد على رسالة

 العنوان، املوضوع، احملتوى، توقيع: صياغة رسالة إلكترونية

 حتويل رسالة إلكترونية
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 5وحدة 

 التحلي بروح املسؤولية وباحلس املدين جتاه املعلوماتية

 التأكد من صحة املعلومات املتحصل عليها

 إحترام امللكية الفكرية

الربيد املزعج، ، فريوسات: املسؤولية ملواجهة خماطر اإلنترنت التحلي بروح 
 ...وتشخيص
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية
  والتكنولوجي مديرية التعليم الثانوي العام

           14/  0.0.3/ 290: الرقم 
    

  إىل السيدات والسادة 
  مديري التربية بالواليات

     مفتشي التربية الوطنية
  مديري الثانويات

   
توجيهـات خاصـة   : املوضوع 

  بإعداد النظام الداخلي للثانوية 
  

   :املرجـع 
املـؤرخ يف   04-08القانون رقم  -

املتضمن القـانون   01/2008/ 23
  .التوجيهي للتربية الوطنية

 1156اإلطـار رقـم    املنشـور  -
ي ـلتحضــري الــدخول املدرســ

2014-2015   
 379/0.0.3/12املنشــور رقــم  -

حـول  . 22/07/2012املؤرخ يف 
  .ني النظام الداخلييحت
  

   :املرفقـات 
  .منوذج نظام داخلي -
  .منوذج تصريح -

مـن   20تطبيقا ألحكـام املـادة   
القانون التوجيهي للتربية الوطنيـة  

، يهدف هاملذكور أعال 04-08رقم 
هذا املنشور إىل حتديد التوجيهات 
العامة املتعلقـة بإعـداد النظـام    
الداخلي للثانوية؛ حيث يعرف هذا 
النظام على أنه جمموعة من القواعد 
اليت جيـب أن يتبعهـا وحيترمهـا    
التالميذ وهيأة التـدريس وكـل   

. املستخدمني العاملني باملؤسسـة 
اجليـد  وهو يرمي إىل ضمان السري 

للنشاطات البيداغوجية والتربوية يف 
إطار من اجلدية، وإقامة جو عـام  
مساعد على حتقيـق األهـداف   
املتوخاة من املؤسسـة املدرسـية   
ــة   ــعوبات احملتمل ــع الص وتوق

  .وجتاوزها
  

املبادئ املنظمة للنظام الـداخلي  
  :للمؤسسة

يقوم النظام الداخلي للمؤسسـة   
على املبـادئ املنظمـة للخدمـة    

  : عمومية للتربية وهي ال
  ـ احلق يف التعليم؛

  ـ جمانية التعليم؛



91 

ـ احليادية وعدم التمييـز علـى   
ــاء  ــوع أو االنتم ــاس الن أس

  االجتماعي أو اجلغرايف؛
  ـ العمل واملواظبة واحترام الوقت؛

ـ واجب التسامح واحترام الغـري  
  يف شخصه وقناعته؛

  ـ العدالة وتكافؤ الفرص؛
شـكل   ـ ضمان احلماية ضد أي

من أشكال العنف اللفظـي، أو  
  البدين أو املعنوي؛

ـ واجب كل واحـد يف عـدم   
استعمال أي شكل من أشكال 

  العنف؛
ـ االحترام املتبادل بني البـالغني  
  والتالميذ وبني التالميذ أنفسهم؛

  .ـ الصدق واملوضوعية
  

  : قواعد التطبيق والعالقات
يشترط يف النظـام الـداخلي أن   
يتضمن قواعد تطبيق مـع حتديـد   
كيفيات جتسيدها من طرف كـل  
ــة،   ــة التربوي ــاء اجلماع أعض
والواجبات املترتبة على التالميـذ  

أن و. واحلقوق اليت يستفيدون منها
ينظم احلياة داخل املؤسسة بأحكام 

  :واضحة حول ما يلي 
  

  :أ ـ تنظيم املؤسسة وسريها
  دخول واخلروج؛ـ مواقيت ال

ـ كيفيات رفع العلم الوطين وأداء 
  النشيد الوطين وشروطهما؛

ـ استعمال احملـالت وشـروط   
  الدخول إليها؛

  ـ استعمال الفضاءات املشتركة؛
ـ استعمال التجهيزات املوضوعة 

  حتت التصرف؛
  ـ كيفيات مراقبة التالميذ؛

  ـ حركة تنقل التالميذ؛
ـ كيفيات تنقـل التالميـذ إىل   

  كل خارج املؤسسة؛هيا
  ـ اإلستراحات؛

ـ نظام اخلروج بالنسبة للتالميـذ  
الداخليني، نصـف الـداخليني   

  واخلارجيني؛
  ـ نظام نصف الداخلي والداخلي؛

  .ـ تنظيم العالج واالستعجاالت
  

ب ـ تنظيم احليـاة املدرسـية    
  :والدراسات

  ـ تسيري التأخرات والغيابات؛
  ـ استعمال دفتر املراسلة؛

املدرسـي وكشـوف    الدفتر ـ
  التقومي ومصنفة اإلجناز؛

  ـ تنظيم الدراسة؛
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ـ شروط الـدخول إىل املكتبـة   
  املدرسية وسريها؛

كيفيات تنظيم املراقبة ـ 
  البيداغوجية للتعلمات؛

ـ اسـتعمال بعـض األغـراض    
اهلـاتف النقـال،   (الشخصية 

  ؛...)الكمبيوتر احملمول،
ـ املشاركة يف حيـاة املؤسسـة   

  ونشاطاا؛
  .املشاركة يف مشروع املؤسسةـ 
  

  :ج ـ النظافة واألمـــن
ـ نظافة اجلسد واللبـاس داخـل   

  املؤسسة؛
  ـ لباس البذلة أواملئزر؛

ـ حظر إدخال أسلحة بيضـاء أو  
أشياء خطرية وحيازا مهمـا  

  كانت طبيعتها؛
ـ اللباس الذي ال يتوافق مع بعض 
الدروس واليت من شأا املساس 

واعـد  بأمن األشـخاص أو بق 
النظافة أو تسبب اضـطرابا يف  

  سري املؤسسة؛
  ـ حظر التدخني؛

ـ حظر إدخال مواد خمـدرة إىل  
املؤسسة واسـتهالكها مهمـا   

  كانت طبيعتها؛

  .ـ نظافة املؤسسة وتزيينها
  

  :احلقــوق والواجبات
جيب أن يتطرق النظام الداخلي 
بكل وضوح إىل حقوق التالميـذ  

كيفيات وأن يشري إىل . وواجبام
أداء ا لواجبات وممارسة احلقـوق  

  .يف اإلطار املدرسي
  

  :أـ احلقـــوق 
  ـ احلق يف التعبري اجلماعي؛

  ـ احلق يف انتخاب ممثلي التالميذ؛
  ـ احلق يف االجتماع؛

  ـ احلق يف اإلعالم؛
.....  

  :ب ـ الواجبــات
  ـ واجب املواظبة؛

ـ واجب املراقبـة البيداغوجيـة   
  للتعلمات؛
حترام كافـة أعضـاء   ـ واجب ا

اجلماعة التربوية سواء يف ذوام 
  أو يف ممتلكام؛

ـ واجب احملافظة علـى حالـة   
  البناءات واحملالت والوسائل؛

ـ واجب احترام البيئـة وإطـار   
  احلياة؛

  ....ـ 
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   اجلزاءات 
  

وجيب أن يتضمن النظام الـداخلي  
. بابا خمصصا النضـباط التالميـذ  

اجلـزاءات  وينبغي أن يذكر قائمة 
والعقوبات اليت ميكن أن تطـاهلم،  
ــة   ــراءات الوقائي ــذا االج وك

. واجراءات املرافقـة والتعـويض  
ــراءات   ــافة اإلج ــل إض وتفض
التشجيعية من أجل تثمني مبادرات 
وأعمال إبداعية يقوم ا التالميذ يف 

الثقافية والرياضية (خمتلف ااالت 
وأعمال يظهر التالميذ ...) والفنية 
هلا سلوكا مدنيا متميزا أو من خال

مشاركة يف جمال املواطنة ويف احلياة 
ــال  داخــل املؤسســة، أو يف جم

  .التضامن ومساعدة الغري
  

  اتصــال األوليــاء 
  

جيب أن يتم إعالم أولياء التالميـذ  
بالنظام الداخلي وان حتـدد فيـه   
كيفيات اتصاهلم بالفريق التربـوي  
واالداري للمؤسسة مـن أجـل   
تسهيل انـدماجهم يف اجلماعـة   
التربوية ومتكينهم من متابعة متدرس 

أبنائهم، وكذا تبلـيغهم برزنامـة   
  .لقاءام باملدرسني

  
األحكام املرتبطة خبصوصية كـل  

  ثانوية
  

ميكن أن يتمم النظـام الـداخلي   
بأحكام ترتبط خبصوصـية كـل   
مؤسسة وتتعلق مبثل الوضـعيات  

  :التالية 
  

ـ كيفية التكفل بالتالميـذ ذوي  
  اإلحتياجات اخلاصة؛

ـ التعامالت اخلاصـة بالتالميـذ   
  البالغني؛

ـ التعامل مع أشخاص خارجيني 
  عن الثانوية؛

 ـ التصرفات اليت ميكن القيام ـا 
يف حالة وقوع حادث يف مدخل 

  .املؤسسة أو خارجها
  
كل ثانوية أن حتدد مسعاها  علىو

اخلاص يف إعداد النظام الـداخلي  
املالئم لوضعها، وأن يعـد هـذا   
النظام بالتشاور مع جمموع الفاعلني 

و جيب أن يصـادق  . يف املؤسسة
عليه جملس التوجيـه والتسـيري يف   
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يعدل وميكن أن يراجع أو . الثانوية
النظام الداخلي بنفس األشكال وأن 
حتدد شروط املراجعة والتعديل يف 

  .وثيقة النظام ذاته
  

  كيفية إعداد النظام الداخلي
  

الطرائق لفرض االنضباط  إن أفضل
و االلتزام بقواعد احلياة اجلماعيـة  
هو انتـهاج أسـلوب املشـاركة    

لذا، جيب أن ينظـر إىل  . واحلوار
منهجية إعداد املؤسسة لنظامهـا  
الداخلي بنفسها على أـا آليـة   
ترتكز على تفعيل احلوار التربـوي  
وممارسة الدميقراطية وسـلوكيات  
املواطنة بني أعضاء اجلماعة التربوية 
من أجل املشاركة يف تطوير التنظيم 
العقالين واملتزن حليـاة املؤسسـة   

  . وتسيريها اجليد
  

 -تسهيال هلذه العمليـة  –و عليه 
نوافيكم رفقة هذا املنشور بنموذج 
لنظام داخلي كان حمل استشـارة  
عامة على مستوى كل الواليات، 
حيث ميكن للمدير أن يستعمل هذا 
النموذج لالستنارة واالستئناس به 

نظام داخلـي   قصد إعداد مشروع

يكون ارضية ختضـع للمناقشـة   
ة اليت يتفق الستخراج الصيغة النهائي

عليها يف إطـار جملـس التوجيـه    
حيث يـبىن  ، والتسيري بعد اإلثراء

النص على أساس املبادئ املنظمـة  
املذكورة أعاله ويتضمن القواعـد  
املشتركة املتماشية مـع املراجـع   

  .ويتميز خبصوصية الثانوية الرمسية
  

  التحسيس واالعالم والنشر
  

يتجسد حتميل املسؤولية وااللتـزام  
د احلياة العامة مـن خـالل   بقواع

إمضاء نسختني لوثيقة التصـريح  
الشريف، وفق منوذجها املرفق واليت 
تتضمن عناصر العقد املدرسـي؛  
حيتفظ التلميذ بنسخة مـن هـذا   

وتودع النسخة األخـرى   التصريح
يف ملفه املدرسي إلثبات االطالع 
على النظام الداخلي وما يتماشـى  
معه من قواعـد عامـة للحيـاة    

  .ماعيةاجل
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جيب أن يكون النظام الـداخلي   و
حمل اطالع و حتسيس وقراءة على 
التالميذ يف األقسام وموضوع إعالم 

  وإشهار واسعني لدى أعضاء 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وتستعمل يف ذلك . اجلماعة التربوية
الوسائل اليت تسمح بتحقيق  خمتلف

  .الألهداف املنشودة
  

  2014أوت  20اجلزائر يف 
  عن وزيرة التربية الوطنية وبتفويض منها
  مدير التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

  عبد القادر ميسوم
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  منوذج
  

  نظام داخلي للثانوية
  

  الباب األول
  أهداف النظام الداخلي

  
علـى أن  * تدل عالمة :مالحظة 

جزء النص ميأل ويكيف حسـب  
خصوصية املؤسسة ونظامها مـن  

مبراعاة األثـر  طرف إدارة الثانوية 
  .البيداغوجي والتربوي

  
يهدف النظام الداخلي :املادة األوىل

للثانوية إىل حتديد القواعد العامـة  
لتنظيم احلياة املدرسية وسـلوكات  
التالميذ الفردية واجلماعية داخـل  

  .املؤسسة
  
  
  
  
  
  
  
  

يلتزم التلميذ بقواعد النظام :2املادة 
واالنضباط وإشاعة روح التعـاون  
واحترام الغـري وتكـريس مبـدإ    

  .التشاور
  

يعمل التلميـذ يف إطـار    :3املادة 
النظام الداخلي علـى التحسـني   

  .املستمر لتعلماته وتنمية شخصيته
  

يتدرب التلميذ على حتمل  :4املادة 
املسؤولية والسلوك القومي ويشارك 
يف ممارســة النشــاطات الثقافيــة 

  .والرياضية والترفيهية
  

يشارك التلميذ يف اختـاذ   :5املادة 
التدابري املناسبة يف ميدان النظافـة  
والصحة وحفظ امن األشـخاص  

  .واحملافظة على املمتلكات وصيانتها
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  الباب الثاين
  تنظيم الثانوية وسريها

  

حتدد مواقيت الـدخول  : 6املادة 
  :واخلروج كالتايل

  
  وقت اخلروج  االستراحةوقت   وقت الدخول    

  1 صباحا
  12سا - 8سا

    10سا  )*د45و7سا(  1جرس
  )*د15و12سا(  )*د10و10سا(  )*د55و7سا(  2جرس

  :*مساءا
  18سا - 14سا

    15سا  )*د45و13سا(  1جرس
 )*د15و18سا(  )*د10و15سا(  )*د55و13سا(  2جرس

  
يتم رفع العلم و ويـؤدى  :7املادة 

  :*النشيد الوطين وفق الكيفية التالية
................................  

  
تستعمل احملـالت وفـق   : 8املادة 

جدول التوقيت ويرخص باستعماهلا 
خارج التوقيت الرمسي أو استثنائيا 

  : *وفق الشروط التالية
................................  

  
تنظم استراحات التالميذ : 9املادة 

  : *وفق الترتيبات التالية
................................  

  
تسـتعمل الفضـاءات   : 10املادة 

املشتركة والتجهيزات املوضـوعة  

حتت التصـرف وفـق الشـروط    
  :*التالية

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

تراقب مواظبة التالميذ : 11املادة 
  :*وفق القواعد التالية

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

تنظم حركة التالميـذ  : 12املادة 
  :*وفق الكيفية التالية

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

ينظم تنقل التالميذ إىل : 13املادة 
خـارج املؤسسـة وفـق     هياكل

  :*الترتيبات التالية
................................  
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ينظم خروج التالميـذ  : 14املادة 
الــداخليني ونصــف الــداخليني 
واخلارجيني وفق الترتيبات اخلاصة 

  : *التالية
................................  

  
خيضع نظام الداخليـة  : 15املادة 

ونصف الداخلية للقواعد والشروط 
  :*التالية

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

ــادة  ــالج  : 16امل ــنظم الع ي
واالستعجاالت الصـحية وفـق   

  :*الترتيبات التالية
................................  

  
 خيضع تسيري التأخرات: 17املادة 

والغيابات حسب الوضعيات إىل ما 
  :*يلي

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

ينظم استعمال مكتبة : 18 املادة
  :*وفق الشروط التاليةالثانوية 

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

  
  

  الباب الثالث
  احلقوق

  
لكل تلميذ داخل : 19املادة 

الثانوية احلق يف التربية والتعليم 
  :حيث 

يستفيد من تعليم ميكنـه مـن    -
حتسني تعلماته و تكوينه وتطوير 

وحتقيـق مـؤهالت    شخصيته
تتوافق مع قدراته وتسـتجيب  

 لطموحه، 
يشــارك يف احلــوار ويطــرح  -

األسئلة يف موضوع الدرس مع 
ــات  ــى اإلجاب ــول عل احلص

  والشروح،
يستفيد من التقوميات الدوريـة   -

بــأوراق الفــروض  وحيــتفظ
 واالختبار مصححة ومرتبـة يف 

  ملف االجنازات،
بــإجراءات الــدعم  حيضــى  -

البيداغوجي واإلصغاء اإلرشادي 
  عند الطلب،

ميكنه العمـل يف الثانويـة يف    -
ــ ــراغ س ــب (اعات الف حس

  ،)الترتيبات الداخلية للثانوية
- ............................*

.............................  
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لكـل تلميـذ داخـل    : 20املادة 
الثانوية احلق يف األمـن والوقايـة   

  :الصحية حيث
 يتمتع بـاالحترام يف شخصـه  .1

  والسالمة يف جسده،
  وهدوء ، يالقي املعاملة بلطف. 2
  يعيش يف ظروف صحية ووقائية،.3
يستفيد مـن الرعايـة الطبيـة    .4

  والصحية،
حياط باحلماية من كل اشـكال  .5

  العنف والظواهر السلبية،
يتحصل على االعفاء من مادة . 6

التربية البدينة والرياضية بشهادة من 
  .طبيب الصحة املدرسية

6.............................*  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  احلق يف التعبري واإلعالم : 21املادة 
يتمتع التلميذ حبقوق املـواطن يف  

وفـق   جمال التعـبري و اإلعـالم  
الضوابط اليت حتـددها الثانويـة،   

  :السيما
حق التعبري واملمارسة الدميقراطية .1

واملشاركة يف احلوار وفق األساليب 
  املنظمة واحلضارية،

حق املشاركة يف االجتماعـات  .2
خصـها إدارة  اليت تنظمهـا أو تر 

  الثانوية،
ــوادي .3 ــراط يف الن ــق االخن ح

  ومجعيات التالميذ ،
 حــق التصــويت و الترشــح.4

واملشاركة يف انتخـاب منـدويب   
  ، األقسام

ــقات .5 ــتعمال امللص ــق اس ح
ولوحات العـرض والتواصـل يف   

  .أغراض املنفعة العامة
5.............................*

.............................  
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  الباب الثالث
  الواجبات وااللتزامات

 
جيب على كل تلميـذ    :22املادة 

  :أن 
يلتزم التلميذ بـاحترام الوقـت    .1

واملواقيت حمافظـة علـى الـزمن    
املخصص للـدروس و الدراسـة   
وحيرص على احلضور الدائم جلميع 
الدروس وفق جـدول التوقيـت   
واملشاركة يف كـل النشـاطات   

 املنظمة،
األعمال املربجمة من حيترم رزنامة  .2

  طرف كل أستاذ،
ــيل وأداء   .3 ــد يف التحص جيته

الواجبات الدراسية على أحسـن  
  وجه،

يشارك يف االمتحانات بانضباط  .4
  وجدية ونزاهة،

يلتزم بالرتاهة يف كل الفـروض   .5
واالختبارات و ميتنع عن كل أنواع 

  .الغش أوحماوالت الغش
يكون نظيف الثيـاب وحمتـرم    .6

  اللباس ،
زر أو البذلـة وفـق   يرتدي املئ .7

  النظام املعمول به،

حيضر لوازمه الدراسية يف حمفظة  .8
 .الئقة

حيضر حصص التربية البدنيـة   .9
والرياضية بلبـاس خـاص ـا    

 ومناسب هلا،
حيترم قواعد االمن املعلقـة يف   .10

 .املخابر والورشات
حيافظ على املرافق والفضاءات  .11

 .اخلارجية و على سالمة األجهزة
والسلوكات حيافظ على اهلدوء  .12

اليت يتطلبها سري احلسن للـدروس  
  . والدراسة

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

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

 
يلتزم التلميذ بالواجبات : 23املادة 

اعاله  20املنصوص عليها يف املادة 
  : ومينع عليه ما يلي

استعمال العنف جبميع أشـكاله   -
  واملعنوية،اللفظية واجلسدية 

إحضار أية وسيلة حادة، سامة،  -
أو تنجـر عـن    قابلة لالشـتعال 

وجودها إمكانية استعمال مضرأو 
  غري الئق بالتربية،
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االستعمال املسـيء أواملـزعج    -
ــائل   ــال والوس ــهاتف النق لل

  التكنولوجية األخرى،
، التدخني وتناول أي مادة حمرمة -

 مضرة بالصحة، ممنوعة أو
- ....................*........

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

 
  الباب الرابع

 االلتزامات و االنضبـاط
  

تعرض حاالت االخالل : 24املادة 
بالواجبات وااللتزامات أصـحاا  
حسب درجة ارتكاا إىل اختـاذ  

  :اإلجراءات التالية
  إعذار شفوي او مكتوب، -
إنذار شفوي او تذكري مكتوب  -

وترسل نسخة منه يودع يف امللف 
 إىل األولياء،

التزام مكتـوب مـن طـرف     -
  التلميذ،

اإلدانة بأعمال ذات منفعة عامة  -
  إضافية، 

ــة   - ــياء املمنوع ــز األش حج
 إحضارها،

 . االمتثال أمام التأديب -

يبلغ ويل التلميذ كتابيا : 25املادة 
بكل وضعية تنجر عنها مسـؤولية  

  .املؤسسة
  
 مينح جملس التأديب حتت: 26ملادة ا

سلطة املدير مكافـآت و يسـلط   
  .عقوبات تأديبية

  
تكون املكافآت الـيت  :  27املادة 

مينحها جملس التأديب فصليا وتتمثل 
يف تثمني نتائج جمالس االقسام مبنح 
نئة أوتشجيع أو تسـجيل علـى   

  .لوحة الشرف
و ميكن أن تكون املكفآت ماديـة  
وتتمثل يف جوائز احتفالية حتـدد  

  .ة املعمول اوفق الطرق الشرعي
  

تعاقــب املخالفــات : 28املــادة 
بعقوبات تأديبية يسـلطها املـدير   
مباشرة أو بعد عقد جملس التأديب 

وتكون هذه . حسب درجة اخلطإ
  :العقوبات كالتايل 

  إنذار، -
  توبيخ، -
الطرد من املؤسسة أو نصـف   -

  أيام، 8إىل  3 الداخلية من
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من املؤسسـة أو   الفصل النهائي -
أو نصـف   الداخليـة من نظـام  

 .الداخلية
  

تبلغ العقوبة كتابيا لويل :  29املادة 
التلميذ الذي حيق له الطعن لـدى  
مديرية التربية يف حالـة الفصـل   
النهائي يف أجل ال يتعدى مثانيـة  

  .ايام

يعرب التلميذ عن التزامه :  30املادة 
عن طريق  مبواد هذا النظام الداخلي

 إمضاء تصريح وفق النموذج املرفق
باإلطالع عليـه وبنيـة التقيـد    

 وميضي ويل التلميذ اطالعه على.به
وثيقة التصريح يف نسختني حتتفظ 

يف ملف التلميـذ   اإلدارة بإحداها
.الثانيــة وتســلم لــه النســخة
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبيـة
  وزارة التربية الوطنية

  : ...............التربية لواليـةمديرية 
        ...........: ...............ثانويــة

  
  امليثاق املدرسي

  
   أنا التلميذ   أنا املتعلم   أنا املواطن

  يل احلق
 يف احلرية ؛ -
 يف التعبري؛ -
 يف النقـاش، -
 يف التصويت؛ -
 يل؛إيف ان يصغي  -
  .يف االعتبار -
  
  

  

  يل احلق
يف اكتساب املعارف  -

 واملهارات وتوظيفها؛ 
يف االستفادة من  -

 االلتحاق بالتربية؛
 الثقافة؛ ، بلرياضةبا 
يف االلتحاق بتكوين   -

 عال او مهين؛
يف املبادرة واالبداع   -

 واالبتكار،
يف االستمرار يف   -

التعلم مدى احلياة 
  .بكل استقاللية

  

 يل احلق
يف املؤسسات  يف تعليم جماين  -

التابعة للقطاع العمومي للتربية 
 الوطنية وفق الشروط القانونية؛ 

يف االستفادة من إمكانيات  -
 الدعم عندما أكون حمتاجا؛

يف استئناف دراسيت أو الشروع  -
يف تكوين جديد بعد خترجي من 

 النظام املدرسي؛
يف االستفادة من نشاطات احلياة  -

 املدرسي؛ 
والئقة، يف يف حياة كرمية هادئة  -

ي، مبدينيت ويف يحبمدرسيت، 
 حميط نظيف ولطيف؛

  . يف احلصول على االستقاللية -
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  امليثاق املدرسي
  )تابع(

  

   أنا التلميذ   أنا املتعلم   أنا املواطن
  علي واجب

 املسؤولية جتاه الغري؛ -
اإلصغاء إىل اآلخر  -

 باهتمام؛
انتخاب من أراه  -

 صاحلا؛
 قبول رأي األغلبية؛ -
 قبول االختالف؛  -
 احترام اآلخر -
-   

  على واجب
 لعمل؛اتمام بهاال -
 علي نفسي؛  االعتماد -
كيف وحتمل تال -

لية يف حيايت واملسؤ
 الشخصية واملدنية؛ 

املشاركة يف احلياة  -
 العامة؛ 

التواصل االجتماعي  -
  والتربية املتبادلة

  علي واجب
املؤسسة احترام قواعد سري  -

 املدرسية خاصة املواظبة؛ واحلياة
االندماج يف اجلماعة التربوية  -

واحلياة املدرسية ويف تسيري 
 املؤسسة؛

 ؛والطمأنينةاحملافظة على اهلدوء  -
جهيزات تاحملافظة على ال -

  واالماكن العمومية أو اخلاصة
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  امليثاق املدرسي
  )تابع(

  

   أنا التلميذ   أنا املتعلم   أنا املواطن
  التزم بأن

 الغري؛احترم  -
أفضل احلوار وقبول  -

 رأي األغلبية؛
أصغي إىل األخر  -

بكل احترام دون 
حكم مسبق ودون 

 احتقار؛
اختلص من كل  -

غضب أو عنف يف 
مواقفي ومن كل 

 هيمنة بالقوة؛
 أنبذ التميز والعنف؛ -
أتقاسم معاريف؛  -

اهتمامايت، أفكاري 
  .دون أن أفرضها

  ألتزم بأن
أضع جتربيت وقدرايت  -

يف خدمة املشاريع 
 اجلماعية؛ 

أتضامن مع  -
املستضعفني 
 واملعوزبن؛ 

أشارك يف تربية  -
طنة مع العائالت ااملو

ئات يواملدرسة واهل
  .يةمالعمو

  ألتزم بأن
 أمتثل للنظام الداخلي املؤسسة؛ -
أنفذ األنشطة املتعلقة بالدراسة  -

واحترام التوقيت  واملواظبة
 والسرية احلسنة؛

العدالة  مببادئأمتسك   -
 واإلنصاف؛

أحافظ على نظافة الفضاءات  -
 ؛ةالعمومية واخلاص

أتضامن مع كل واحد من أجل   -
 احملافظة وتثمني إطار حياتنا؛

  .احمليط أتدخل حلماية -
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 تصريـح
  

أنا املضي أسفله أصرح بأين اطلعت على النظام الداخلي للثانوية الذي يرمي 
إىل ضمان السري اجليد للنشاطات البيداغوجية والتربوية وحيدد القواعد اليت 

جيب أن حيترمها التالميذ وكل املستخدمني العاملني باملؤسسة، وألتزم مبا جاء 
صة بسلوك املواطنة واالندماج يف يف املبادئ الواردة يف امليثاق املدرسي اخلا

  .مـقيالترسيخ و  احلياة اجلماعية
  

    : ...................ويل التلميذ    : .................اسم ولقب التلميذ
    : ......................االمضاء    : .......................القســم 

    : .........................اءـاالمض
              

  ...............يف ...........  حرربـ                                     
   

يوضع هذا التصريح يف ملف التلميذ بعد توقيعه مرة واحدة عند التسجيل يف 
 .الثانوية
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

التعلـيم الثـانوي العـام     مديرية
 والتكنولوجي

                                                    14/ 303/0.0.3:  رقم
  

                      إلـى
التربية   السيدات و السادة مديري

  للواليات
  

األقسام اخلاصـة  فتح   :املوضوع
  .ثانوي 3لإلعادة يف السنة 

  
  جدول التوقيت: املرفقات

  
حتسبا الرتفاع العـدد املرتقـب   
لإلعادة يف أقسام السـنة الثالثـة   
ثانوي، بعـد وصـول الكوكبـة    
املزدوجة إىل هذا املستوى، وبالنظر 
إىل تفاوت وضعية اكتظاظ األفواج 
وحاجة بعض الواليات إىل إحداث 
أقسام خاصة للتخفيف من الضغط 
املوجود يف األقسام العادية بـبعض  

دة طلبـات  الثانويات، بسبب زيا
اإلعادة، يشرفين أن أطلب مـنكم  
دراسة املوضـوع مـع مـديري    
الثانويات املعنية فيما خيص احلاجة 

  .إىل فتح أقسام خاصة
  

ويبقى فتح األقسام اخلاصة إجـراء  
استثنائيا للتكفل بطلب اإلعادة يف 

السنة الثالثة ثانوي بعـد اسـتنفاد   
قدرات االستيعاب العادية، وخيضع 

من مديرية التعليم إىل طلب رخصة 
الثانوي العام والتكنولوجي يقـدم  

سبتمرب بعد إحصاء عـدد   30قبل 
التالميذ الراغبني يف اإلعادة وحتديد 
عدد األفواج حسب كـل شـعبة   

  .وتعيني الثانويـات اليت ستفتح ا
  

  التالميذ املعنيون
  

يسجل يف األقسام اخلاصة التالميذ 
 الراسبني يف امتحان البكالوريا غري
املقبولني إلعادة السنة يف األقسـام  
العادية، نظـرا السـتفادم مـن    
اإلعادة أو كرب سنهم ويعترب هؤالء 
التالميذ متمدرسني حبيث تطبـق  
عليهم مجيع القوانني املعمول ا يف 
هذا اإلطار مبـا يف ذلـك نظـام    
املراقبة املستمرة بتنظـيم فـروض   
واختبارات دورية وكـذا طريقـة   

  .ان البكالورياالتسجيل المتح
  

  الثانويات املعنية باألقسام اخلاصة
  

ختتار الثانويات املعنيـة مبشـاركة   
مديري الثانويات، مفتشي التربيـة  
الوطنية، وممثلي مجعيـات أوليـاء   
التالميذ حتت إشراف السيد مدير 
التربية حسب املوقـع اجلغـرايف   
وإمكانيات الثانوية مـن حيـث   



108 

التـأطري  اهليكلة والتجهيز وتـوفر  
اإلداري والتربوي، وال يشترط أن 
يكون أساتذة هذه األقسام منتمني 

  .إىل نفس الثانوية
  

  التسجيالت
  

يسجل التالميذ الراغبني يف اإلعادة 
ذه األقسام بعد تقدمي طلبام إىل 
ثانويام األصلية حيث يتم إعداد 
قوائم حسب الشعب وترسـل إىل  

ألقسام الثانوية املعنية بتنظيم هذه ا
لضبط القوائم النهائية حسب كل 
شعبة وترسل نسـخة منـها إىل   

  .مديرية التربية
  

  التنظيم التربوي 
  

تفتح األقسام اخلاصة بالنسبة لكافة 
الشعب وحسب الطلبـات مـع   
احترام عدد التالميذ يف كل فـوج  

 15 تربوي حبيـث ال يقـل عـن   
تلميذا، مع إمكانية مجـع تالميـذ   

املشـتركة يف  بعض الشعب للمواد 
  .الربنامج

  
  
  
  

  احلجم الساعي 
  

حيدد احلجم الساعي لتالميذ كـل  
شعبة بنصف توقيت األقسام العادية 

ساعة أسبوعيا ) 16(ست عشرة (
موزعة على املواد املقـررة  ) تقريبا

  .حسب اجلدول املرفـق
  

  الدروس   
  

 تنظم الدروس يف األقسام اخلاصـة 
حبيث ال تتزامن مـع الدراسـة يف   

وتكون مطابقـة  . قسام العاديةاأل
وتقدم . متاما للربامج الرمسية املقررة

دون األعمــال التطبيقيــة نظــرا 
  .لتقليص احلجم الساعي

  
  التأطري التربوي 

  
يتم تغطية دروس هذه األقسام دون 
اللجوء إىل طلب مناصب جديـدة  
وإمنا باستغالل ما توفر من مناصب 
وبإمتام نصاب األساتذة وبالساعات 

  .ضافية عند الضرورةاإل
  

  2014سبتمرب  4اجلزائر يف 
  عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه
  مدير التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

  عبد القـادر ميسـوم
 
 



109 

  السنة الثالثة ثانويمواقيت املواد التعليمية يف األقسام اخلاصة ـ 
  

 الشعبة
 املواد

 تسيري و اقتصاد رياضي. تقين رياضيات جتريبية. ع لغات أجنبية آداب و فلسفة

 2 2 2 2 4 4 اللغة العربية و آداا
 2 3 4 3 2 2 رياضيات

  3 3 2   العلوم الفيزيائية
   1 3   علوم الطبيعة و احلياة 

       العلوم اإلسالمية

 2 2 و اجلغرافياالتاريخ 
 
 

 
 

 
 

2 

 2 2 2 2 2 2 1اللغة األجنبية 
 2 2 2 2 2 2 2اللغة األجنبية 
     2  3اللغة األجنبية 
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 الشعبة                      
تجریبیة. ع لغات أجنبیة آداب و فلسفة املواد ریاضي. تقني ریاضیات   تسییر و اقتصاد 

  2 2 2 2 4 الفلسفة
  3     تكنولوجيا

 1      القانون
 3      التسيري احملاسيب و املايل

 2      االقتصاد و املنامجنت
 16 17  16 16 16 اموع
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
  .                              0.0.3/14/ 308: الرقم

  
اإلعادة "   مبدأتطبيق : املوضوع

  ".مرة يف الطور
  

  :املرجـع
القــانون التــوجيهي للتربيــة  - 

املـؤرخ يف   04-08: الوطنية رقم
23/05/2008  
 1156املنشور اإلطـار رقـم    -

املتعلـق   05/05/2014املؤرخ يف 
  2015- 2014بالدخول  املدرسي 

 26املؤرخ يف  157القرار رقم  -.
املتضـمن جمـالس    1991فيفري 

األقسام وتنظيمهـا وعملـها يف   
املدارس األساسـية ومؤسسـات   

  .التعليم الثانوي
ي ـؤرخ فـامل 178رار رقم ـق -
املتضـمن إنشـاء    1992مارس  2

جملس التأديب و تنظيميه وعمله يف 
املدارس األساسـية ومؤسسـات   

  .التعليم الثانوي
ــم  امل  14./ 303/0.03نشــور رق

  2014ســبتمرب  04بتــاريخ  
مبوضوع فتح األقسـام اخلاصـة   

  .لإلعادة يف السنة اخلالصة ثانوي
ع .أ/ و.ت.و/ 801املنشور رقم  -

ــؤرخ يف  ــوبر  12امل   2011أكت

مبوضوع التكفل حباالت التالميـذ  
  .الذين مل يستفيدو من اإلعادة

      
يرتكز عمل جمالس أقسام اية 
السنة الدراسية على أساس نتائج 
التقومي واملراقبة البيداغوجية للسنة 
الدراسية، و من نافلة القول أنه يف 
إطار مداوالت هذه االس يؤخذ 
بعني اإلعتبار جمهود التلميذ خالل 

ومن . السنة إلقرار حقه يف اإلعادة
املفروض أن يكون التمييز بني 
سلوك التلميذ ونتائجه املدرسية 

ث تعاجل القضايا السلوكية يف حي
إطار جملس التأديب، بعد إشعار 
األولياء، وتدرس النتائج املدرسية 
يف إطار جمالس األقسام دون إثارة 

  .القضايا السلوكية
  

إال أنه تناهى إىل علم السيدة وزيرة 
التربية الوطنية من خالل زيارـا  
امليدانية، وعرب خمتلـف القنـوات   

ه على مسـتوى  الرمسية للقطاع، أن
بعض الثانويات وقع إخالل مببـدأ  
منح اإلعادة مرة يف الطور لـبعض  
التالميذ يف مرحلة التعليم الثانوي؛ 
حيث تربز كشوف تقييم الفصـل  
الثالث حاالت عدم استفادة التلميذ 
من إعادة سابقة يف الطـور مـع   

التوجيـه إىل  "تسجيل عبارة  مثل 
ــة ــاة العملي ــة " احلي دون معاجل

ويف بعـض  . جية سـابقة بيداغو
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األحيان مل تؤخذ بعـني االعتبـار   
بعض حاالت املوانـع وعوائـق   
التمدرس ألسباب صحية ،  عائلية 

  .أو اجتماعية
  

يتمثل  األداء األمثـل للمؤسسـة   
التعليمية يف القيام بدورها التربوي 
الذي يكفل إمكانات التمـدرس  
والنجاح ألكرب عدد ممكـن مـن   

من حيتـاج  التالميذ مع األخذ بيد 
إىل املعاجلة البيداغوجية ومراعـاة   
الوضعيات النفسـية و الصـحية   

  . واالجتماعية وغريها
  

ومما ال شك فيه أن للمؤسسات 
التعليمية  فضل كبري يف انقاذ أعداد 
معتربة من التالميذ واملراهقني 
وذوي احلاجات اخلاصة لذلك 

  .   ينبغي أن يستمر هذا اهود النبيل
  

الصدد وتنفيذا للتعليمات ويف هذا 
الواردة يف هذا الشأن، يشرفين أن 
أذكركم مرة أخرى بضرورة العمل 
على منح فرصة اإلعادة لكل تلميذ 
مرة يف الطور، وإعادة النظر يف كل 
احلاالت اليت مل  يستفد أصحاا 
من اإلعادة وذلك بالعمل وفق ما 

  :يلي
عقد جمالس استثنائية هلذه السنة  ـ   1

من أجـل   2015-2014ية الدراس
مراجعة احلاالت اليت مل متنح فيهـا  

فرصة اإلعادة يف الطور لتالميـذ  
علـى  . السنة األوىل والثانية ثانوي

أن تشكل هذه االس من أساتذة 
القسم باإلضـافة إىل األسـاتذة   

أواملنسقني ألقسـام  / الرئيسيني و
  .املستوى الواحد 

التكفل مبنح معاجلة ذات طابع   - 2
داغوجي وتربوي لوضعيات  بي

التالميذ ذوي النتائج املتدنية  مع 
مراعاة مصلحة كل تلميذ و تثمني 

  .جمهوده خالل السنة الدراسية
حصر عمل  جمالس األقسـام    -3

يف اال البيداغوجي  وختصـيص  
جمالس التأديب للجوانب املتعلقـة  
بالسلوك واملواظبة وذلك  تفاديـا   

يائهم وجتنبا للبس لدى التالميذ وأول
ــول  ــواع احلل ــني ان للخلــط ب

  .واإلجراءات وأشكاهلا
العمل يف إطار هذه االس  ـ 4

االستثنائية على تطبيق مبدإ منح 
فرصة اإلعادة مرة يف الطور على 
أن ال تكون هذه اإلعادة مشروطة 
حبسن السلوك أو املواظبة يف 
احلاالت اليت فصل فيها التالميذ 

  .ب أو ما مياثلهااملعنيون هلذه األسبا
إشعار أولياء  التالميذ املعنـيني   ـ  5

مبا اسفرت عليه قرارات اـالس  
ــذير ذوي   ــع حت ــتثنائية م االس
الوضعيات املتعلقـة بالسـلوك أو   
املواظبة وإلزامهم بتحمل املسؤولية 
يف حالة تكرار مثل هذه الوضعيات 
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اليت تكون حمل مالحظة ومتابعـة  
وخاضعة للنظر من طـرف  شهرية 

  . جملس التأديب يف اية الفصل
  
أما بالنسبة للسنة الثالثة ثانوي  ـ       6

فتعاجل فـرص مـنح اإلعـادة يف    
األقسام العادية ملن مل تسـبق لـه   
اإلعادة يف حدود طاقة االستيعاب 
و منح فرص اإلعادة لبقية التالميذ 

  .بفتح أقسام خاصة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قبـل  تربمج االس االستثنائية  -7
وتواىف مديريـة   2014 سبتمرب 18

التعليم الثانوي العام والتكنولوجي 
بتقرير مفصل عـن نتـائج هـذه    
االس مع إاء هذه العملية قبـل  
آخر شهر سبتمرب علـى أقصـى   

  .تقدير
  

أؤكد على  إعطاء العناية الفائقـة  
  . لتنفيذ هذه التدابري

  
  2014سبتمرب  14اجلزائر يف 

  عن وزيرة التربية الوطنية وبتفويض منها
  مدير التعليم الثانوي العام و التكنولوجي

  عبد القادر ميسوم
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
                     134/0.0.3/2014: الرقم 

  
  إىل السيدات و السادة 

  مديري التربية للواليات 
  

بشأن برجمة رحـالت  : املوضوع 
ميدانية لفائدة تالميذ مؤسسـات  

  .التربية والتعليم اخلاصة
  

لقد اتضح من خـالل الزيـارات   
امليدانية ملؤسسات التربية و التعليم 
اخلاصة، أن البعض منـها بـادر   
بتنظيم رحالت ترفيهية و ثقافيـة  

وطن و خارجـه لفائـدة   داخل ال
تالميذها دون احلصول على موافقة 

  .الوصاية
  

و عليه، يشرفين أن أطلب مـنكم  
  إعالم مؤسسي مؤسسات التربية 

  
  
  
  
  
  
  
  

والتعليم اخلاصة التقيد باإلجراءات 
  :اآلتية

  
تقدمي طلب مصحوب مبلـف   ـ   1

لدى مديرية التربية للحصول على 
رخصة إذا كانت الرحلة داخـل  

  .الوطن
  
تقدمي طلب مصحوب مبلـف   ـ   2

لدى وزارة التربية الوطنية للحصول 
على رخصة إذا كانـت الرحلـة   

  .املربجمة خارج الوطن
  

وكل عملية تتخذ من قبل مؤسسي 
مؤسسات التربية والتعليم اخلاصـة  
دون احلصول على رخصة املوافقة 
من اجلهة الوصـية، تعرضـهم إىل   

  .اإلجراءات املنصوص عليها قانونا
  

  2014جوان  10اجلزائر يف 
  عن وزيرة التربية الوطنية و بتفويض منها
  مدير التعليم الثانوي العام و التكنولوجي

  عبد القادر ميسوم
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 11 يف مؤرخ مشترك وزاري قرار
 املوافق 1435 عام  األوىل مجادى

 حيـدد ، 2014 سـنة  مارس 13
 خاصـة  أقسـام  كيفيات فـتح 

 مؤسسات ضمنني املعوق لألطفال
التابعـة   العمومية والتعليم التربية
 . الوطنية التربية لقطاع

 
 واألسرة الوطين التضامن وزيرة إن

 ، وقضايا املرأة
  

  ، الوطنية التربية ووزير
  

 املؤرخ 08-04 رقم القانونمبقتضى 
 23 املوافق 1429 عام حمرم 15 يف

 املتضمن القانون و 2008 سنة يناير
  ، الوطنية للتربية التوجيهي

 
 رقـم  الرئاسي املرسومو مبقتضى 

 القعـدة  ذي 5 املؤرخ يف 312-13
 سنة سبتمرب 11 املوافق 1434 عام

 أعضـاء ني تعـي  املتضمن و 2013
  ، احلكومة

 
 رقـم  التنفيذي املرسومو مبقتضى 

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

 وزير صالحيات حيدد الذي 1994
  ، الوطنية التربية

 

 رقـم  التنفيذي املرسومو مبقتضى 
 القعدة ذي 20 املؤرخ يف 353-09

 سـنة  نوفمرب 8 املوافق 1430 عام
 األساسي القانون واملتضمن 2009
 لألسالكني املنتمني باملوظف اخلاص
 بالتضـامن  املكلفة باإلدارة اخلاصة
  ، الوطين

 
 رقـم  التنفيذي املرسومو مبقتضى 

 مجــادى 13 املــؤرخ يف 128-10
 أبريل 28 املوافق 1431 عام األوىل
 تنظيم تعديل واملتضمن 2010 سنة 

  ، للوالية االجتماعي النشاط مديرية
 

 رقـم  التنفيذي املرسومو مبقتضى 
 عـام  صفر 10 املؤرخ يف 05-12
 2012 سنة يناير 4 املوافق 1433

ــانون واملتضــمن  األساســي الق
 التربيــة النمــوذجي ملؤسســات

 لألطفــال املتخصصــة والتعلــيم
  ، نياملعوق

  
 رقـم  التنفيذي املرسومو مبقتضى 

 مجــادى 29 املــؤرخ يف 134-13
 أبريل 10 املوافق 1434 عام األوىل
 صالحيات حيدد الذي 2013 سنة 
 الـوطين واألسـرة   التضامن وزير

  ، املرأة وقضايا
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 املشترك الوزاري القرارو مبقتضى 
 1419 عـام  شعبان 21 يف  املؤرخ
 1998 سـنة  ديسمرب 10 املوافق

 خاصـة  أقسـام  فـتح  واملتضمن
 ناقصي "احلواس  ضعيفي باألطفال

 املؤسسات يف "نيواملكفوف السمع
 التريبـة  لقطـاع  التعليمية التابعة

  ، الوطنية
 

  يأيت ما يقرران
  

 املادة ألحكام تطبيقا : األوىل املادة
ـ  ذيـاملرسوم التنفي من 7  مـرق

  عـام  صفر 10 يف املؤرخ 05-12
 2012 سـنة  يناير 4 املوافق 1433

 هذا القرار يهدف، أعاله واملذكور
 أقسـام  فـتح  كيفيات حتديد إىل

 ضـمن ني لألطفال املعـوق  خاصة
العمومية  والتعليم التربية مؤسسات

 وتدعى الوطنية التربية لقطاع التابعة
اخلاصة  األقسام " النص  صلب يف
."  
  

اخلاصـة   األقسام تفتح 2 : املادة
 مـدير ني ب مقرر مشترك مبوجب
والتضـامن   االجتمـاعي  النشاط
 وتغلق. للوالية التربية ومدير للوالية
  . نفسها األشكال حسب

 
 سلطة حتت اخلاصة األقسام توضع

 التربيـة  مؤسسة ومسؤولية مدير

 تفتح فيهـا  اليت العمومية والتعليم
  . األقسام هذه

 
 اخلاصة األقسام تستقبل 3 : املادة

 وبصـريا  مسعيـا  نياملعوق األطفال
 ذهنيـة  إعاقة ذوي األطفال وكذا
 يف قبـوهلم  ميكن ال الذين، خفيفة

 ألحكام املادة طبقا العادية األقسام
  . أدناه 4
 

 وتوجيـه  قبـول  يـتم  4 : املادة
 اخلاصة يف األقسامني املعوق األطفال
بعد  ودرجتها اإلعاقة طبيعة حسب

ــة ــسلمجا موافق ــي ل  النفس
 املتخصصـة  للمؤسسة البيداغوجي

 أو الـوطين  التضامن لقطاع التابعة
 املذكورة املتخصصة اللجنة الوالئية

  .أدناه 15 املادة يف
 

 يف التالميـذ  عدد حيدد 5 : املادة
   : يأيت خاص كما قسم

 
 أدىن كحد تالميذ (8) مثانية من - 
 كحد تلميذا (12) عشر  اثين إىل

 ني املعوق لألطفال بالنسبة أقصى
 ، بصريا أو مسعيا
 أدىن كحد تالميذ (6) ستة من - 
 كحد تالميذ (10) عشرة إىل

 إعاقة ذوي لألطفال بالنسبة أقصى
  . ذهنية خفيفة
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 اخلاصة األقسام تستقبل 6 : املادة
 مستوى من حسياني املعوق األطفال
مـن  ، احلاجة وعند، واحد تعليمي
 نفس منني متتاليني تعليميني مستوي
  . املدرسي الطور

 
 التربيـة  قطـاع  يضع 7 : املادة

 تصـرف قطـاع   حتـت  الوطنية
 األقسام الستقبال الوطين التضامن

 مالئمـة  بيداغوجية اخلاصة قاعات
 والتجهيـزات  الوسائل على تتوفر

 األقسـام  غـرار  على الضرورية
  . العادية

 
 التضـامن  قطاع يضمن 8 : املادة

 التعليميـة  توفري الوسـائل  الوطين
لألقسـام   املتخصصة والتجهيزات

  . اخلاصة
 

 التعلـيم  بـرامج  تطبق 9 : املادة
 على الوطنية لوزارة التربية الرمسية

الـيت   اخلاصـة  األقسـام  مستوى
 مسعيـا  نياملعـوق  التالميذ تستقبل
 والوسـائل  للطـرق  وفقا وبصريا

 كل طبيعة حسب املكيفة والتقنيات
  .إعاقة

  
 والتعلـيم  التربيـة  بـرامج  تطبق

 الوطين لقطاع التضامنني املتخصص
الـيت   اخلاصة األقسام مستوى على

 إعاقـات  ذوي األطفـال  تستقبل
  . خفيفة ذهنية

 
 مديريـة  مصاحل تتوىل 10 : املادة

 والتضـامن  النشاط االجتمـاعي 
 البيداغوجية للتالميذ املتابعة للوالية
ـ ني املعوق  األقسـام  يفني املتمدرس

 مديرية مصاحل مع اخلاصة بالتنسيق
  . للوالية التربية

 
 املعوقون التالميذ خيضع 11 : املادة

 اخلاصـة  األقسـام  املتمدرسون يف
التالميـذ   غرار علي احلقوق لنفس
 والتنظـيم  للتشـريع  وفقاني العادي

 . ما املعمول
  

ــتفيد ــذ ويس ــون التالمي  املعوق
 اخلاصـة  يف األقسـام  املتمدرسون
املعزولـة   املنـاطق  يف والقاطنون

 النقـل  من مؤسسام عن والبعيدة
  . اإلطعام وكذا املدرسي

 
 أو مسعياني املعوق التالميذ وميكن

 املعزولة املناطق يفني بصريا القاطن
 مؤسسام االستفادة عن والبعيدة

الداخلية  اإلقامة يف اإليواء من
  .العمومية والتعليم التربية ملؤسسات
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 إعاقـة  ذوي التالميـذ  كما ميكن
 املنـاطق  يفني خفيفة القاطن ذهنية

مؤسسـام   عن والبعيدة املعزولة
 عنـد ، اإليـواء  مـن  االستفادة
 املؤسسات مستوى على، االقتضاء
 التضـامن  لقطاع التابعة اجلوارية
  . الوطين

 
 اخلاصة األقسام يؤطر 12 : املادة

 املتخصص ومعلمو التعليم أساتذة
املتخصصـون   املستخدمون وكذا

 اخلاصة لألسالك التابعون املؤهلون
 التضامن بقطاع
  . الوطين

 
 املسـتخدمون  خيضع 13 : املادة

 إىل أعـاله  12 للمادة  اخلاضعون
 التربيـة  ؤسسـة مل الداخلي النظام

 تسـتقبل  الـيت  والتعليم العمومية
 . اخلاصة األقسام

  
 ومعلمو أساتذة يستفيد 14 : املادة

 املكلفــون التعلــيم املتخصــص
عمليـات   مـن  اخلاصة باألقسام
 التربيـة  قطاع ينظمها الىت التكوين
  . الوطنية

 
  
  

 التعلـيم  ومعلمـو  أسـاتذة  يلزم
 عمليـات  باملشاركة يف املتخصص

  . أعاله املذكورة التكوين
 

 والئيـة  جلنـة  تنشـأ  15 : املادة
 الـنص  يف صلب تدعى متخصصة

علـى   تتوىل ،"املتخصصة اللجنة"
  : يأيت ما اخلصوص

  
 حنـو ني املعـوق  األطفال توجيه -

 األقسام أو حنو اخلاصة األقسام
ــة ــهم وضــمان العادي  متابعت

 ، البيداغوجية
 ، اخلاصة األقسام متابعة- 
ـ  املؤطرين نشاط مراقبة-  ني املكلف

 ، باألقسام اخلاصة
 يف التالميذ لنتائج املستمر التقييم- 

  . األقسام اخلاصة
 

ــة تتشــكل 16 : املــادة  اللجن
 يرأسـها مـدير   الـيت  املتخصصة

 والتضـامن  االجتمـاعي  النشاط
   : يأيت كما، للوالية

 
 ، للوالية التربية مديرية عن ثلمم  -
  ، وبيداغوجي تقين مفتش - 
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 ، عيادي نفساين - 
 النطق تصحيح يف نفساين - 

 ، اللغوي والتعبري
 ، تربوي نفساين - 
 واإلرشاد للتوجيه مستشار - 

 ، واملهين املدرسي
 املتخصص، التعليم أستاذ - 
  املتخصص، التعليم معلم - 
 متخصص، مربٍ - 
  . اجتماعي مساعد - 
 

ني تستع أن املتخصصة اللجنة ميكن
 يف مساعدا شخص بإمكانه بكل

  .أشغاهلا
 

 اللجنـة  أعضاءني يع 17 : املادة
 مدير من املتخصصة مبوجب مقرر

 والتضـامن  االجتمـاعي  النشاط
 مـن  اقتـراح  علـى  بناء، للوالية

 يتبعوا ملدة ثـالث  اليت السلطات
  . للتجديد قابلة سنوات (3)
 

 أحـد  عهـدة  انقطاع حالة ويف
 يســتخلف حســب، األعضــاء

 انتـهاء  غاية إىل نفسها األشكال
  . العهدة

 
  
  
  

ــادة ــع 18 : امل ــة جتتم  اللجن
 كل ثالثـة  واحدة مرة املتخصصة

 على بناء عادية دورة يف، أشهر (3)
 أن كـن . و، رئيسهامن  استدعاء

على  بناء عادية غري دورة يف جتتمع
 من بطلب أو رئيسها من استدعاء

  . أعضائها) 2/3(ثلثي 
 

 للجنـة  الـداخلي  النظـام  حيدد
  .وسريها قواعد تنظيمها املتخصصة

  
 واقتراحات آراء تدون 19 : املادة

 يوقعها حماضر يف اللجنة املتخصصة
 يرقمـه  يف سجل وتسجل الرئيس

 النشــاط مــدير عليــه ويؤشــر
  . للوالية االجتماعي والتضامن

  
 سنويا تقريرا املتخصصة اللجنة تعد
 التـدابري  وتقترح فيه نشاطاا تقيم
ـ  شأا من اليت  الظـروف ني حتس

 األقسام سري حلسن واملادية البشرية
  . اخلاصة

 
 الـوزارة  من كل إىل التقرير يرسل

 الوزارة و الوطين املكلفة بالتضامن
  . الوطنية بالتربية املكلفة
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 هـذا  أحكـام  توضح 20 : املادة
 مشترك منشور، احلاجة عند، القرار

الوطين  بالتضامن املكلف الوزيرني ب
  . الوطنية بالتربية املكلف والوزير

 
 القـرار  أحكـام  تلغى 21 : املادة

 21 يف املشترك املـؤرخ  الوزاري
 10 املوافـق  1419 عـام  شعبان

 فتح واملتضمن 1998 سنة  ديسمرب
ضـعيفي   باألطفـال  خاصة أقسام

ــواس ــي " احل ــمع ناقص  الس
ــوف ــات  يف " نيواملكف املؤسس

 التربيـة  لقطـاع  التابعة التعليمية
  . الوطنية

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يف القـرار  هذا ينشر 22 : املادة
 اجلزائرية الرمسية للجمهورية اجلريدة

  . الشعبية قراطيةميالد
 

  2014 مارس 13 يف اجلزائر
 الوطين واألسرة التضامن وزيرة

 املرأة وقضايا
 اللّه جاب بن سعاد
 الوطنية التربية وزير

  أمحد بابا اللّطيف عبد
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 14 - 31 رقـم  تنفيـذي  مرسوم
 1435 عام الثاين ربيع 4 يف مؤرخ
 يعدل، 2014 سنة فرباير 4 املوافق

 90-170 رقـم  التنفيذي املرسوم
 عـام  القعـدة  ذي 9 يف املؤرخ
 1990 سنة يونيو 2 املوافق 1410
 املنح ختصيص شروط حيدد الذي

 . ومبلغها الدراسية
 
  ، األول الوزير إنّ
 

 وزيرني ب املشترك التقرير على بناء
 ووزيـر ني املهني والتعليم التكوين
  ، الوطنية التربية

 
 سـيما  ال، الدسـتور  على وبناء

 2) الفقـرة ( 125 و 85-3 املادتان
  ، منه
 

 رقـم  الرئاسي املرسومومبقتضى 
 القعدة ذي 5 يف املؤرخ 13 - 312

 سنة سبتمرب 11 املوافق 1434 عام
 أعضـاء ني تعـي  واملتضمن 2013

  ، احلكومة
  

 رقـم  التنفيذي املرسومومبقتضى 
 القعـدة  ذي 9 يف املؤرخ 170-90

 سـنة  يونيـو  2 املوافق 1410 عام
 ختصيص شروط حيدد الذي 1990
 املعـدل ، ومبلغهـا  الدراسية املنح

  ، واملتمم

 رقـم  التنفيذي املرسومومبقتضى 
 رمضـان  20 يف املؤرخ 294-08

 سنة سبتمرب 20 املوافق 1429 عام
 إحداث كيفيات حيدد الذي 2008
 الدرجـة  من املهين التعليم شهادة
 مـن  املهين التعليم وشهادة األوىل

  ، الثانية الدرجة
 

 رقـم  التنفيذي املرسومومبقتضى 
 القعـدة  ذي 3 يف املؤرخ 345-09

 سنة أكتوبر 22 املوافق 1430 عام
 إحداث كيفيات حيدد الذي 2009
 التكـوين  دورات تتوج شهادات

  ، األويل املهين
 

  ، اجلمهورية رئيس موافقة وبعد
 

   يأيت ما يرسم
 

 املرسـوم  هذا يعدل : األوىل املادة
ـ  90-170 رقم التنفيذي  ؤرخـامل

 املوافق 1410 عام القعدة ذي 9 يف
 حيـدد  الـذي  1990 سنة يونيو 2

 الدراسـية  املـنح  ختصيص شروط
  . واملتمم املعدل، ومبلغها

 
 مـن  4 املـادة  تعـدل  2 : املادة

 90-170 رقـم  التنفيذي املرسوم
 1410 عام القعدة ذي 9 يف املؤرخ
 املعدل ،1990 سنة يونيو 2 املوافق
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 وحتـرر ، أعـاله  واملذكور واملتمم
  : يأيت كما

 دورة املنحة ملـدة  تقدم 4 : املادة"
 آخر يف وتدفع أو التكوين الدراسة

  ."فصل كل أو شهر كل
 

 مـن  15 املـادة  تعدل 3 : املادة
 90-170 رقـم  التنفيذي املرسوم
 1410 عام القعدة ذي 9 يف املؤرخ
 املعدل ،1990 سنة يونيو 2 املوافق

 وحتـرر ، أعاله واملذكور املتمم و
  : يأيت كما

 اليت املنحة مبلغ حيدد 15 : املادة" 
 األساسـي  التعليم ختصص لتالميذ

 التكوين املهين ومتربصي الثانويو
  : يأيت كما املهين والتعليم

  ،) ........تغيري بدون- ..... (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ،) ........تغيري بدون- ..... (
 يزـللتجه ريةـهـش ةـمنح- 
 مـن  الكاملة للدورة دج 500 ـب

 املهين والتكوين التكنولوجي التعليم
  ".املهين والتعليم

  
 هـذا  مفعـول  يسري 4 : املادة

 سنة سبتمرب أول من ابتداء املرسوم
2013.  

  
 يف املرسـوم  هذا ينشر 5 : املادة

 اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة
ةميالدة قراطيعبيالش .  
 

  2014 فرباير 4 يف اجلزائر
  األول الوزير

  سالل املالك عبد
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
                                        وزارة التربية الوطنية              
                                                          مديرية تسيري املوارد املالية و املادية

                                                         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  
املناشري املشار إليهـا يف املرجـع   

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 ، على أن تكون هذه 2013

 على املؤسسـات  فعالقد وزعت 
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  
  .اخلاص بالثانويات يف ثالث نسخ
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املصاحل املعنية مبديرية التربية  .2- 1  
  
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
ونسخة من . االعتمادات املفتوحة

ولني للمؤسسة املمركزة نفس اجلد
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
  

يسدد مبلـغ الكتب املفوترة قبـل  
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 
اانيـة و كذا الكتب املباعة، 
ينبغي إاء هذه العملية يف كل 

 30/11/2014ال قبل تاريخ األحو
  .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
اإلمجالية لكل املدارس اإلبتدائيـة  

 .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  112بنسخة من اجلدول 

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
ل نسختان من ترس :الثانويات  -

احلوصلة اخلاصة بكل مؤسسة على 
إىل املصاحل املعنية  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  -

لتالميذ املستفيدين جمانا من امسيتني ل
الكتاب املدرسي، األوىل للتالميذ 

 15املعوزين على اجلدول رقم 
والثانية للتالميذ أبناء عمال القطاع 

 .16على اجلدول رقم 
  

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

لإلعالم، فيما تبقى النسخة الثانية 
يف كل على مستوى املؤسسة لتقدم 

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  

أبناء عمال القطـاع  على التالميذ  
من جهة وبعـد  حتصـيل املبلـغ    
املخصص للمؤسسة من املؤسسـة  

  .املمركزة من جهة أخرى
  
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 

وزيع الوثائق التربوية بناءا علـى  لت



126 

ــاريخ   ــل ت ــاز قب ــك بإجن ذل
  :ما يلي 27/11/2014
  
 لكل متوسطة: 
األوىل خاصة : فاتورتني   -  أ

بالكتب املباعة والثانية خاصة 
بالكتب املوزعة على التالميذ يف 

 . إطار اانية باملتوسطة
األوىل خاصة : فاتورتني -ب

بالكتب املباعة، والثانية خاصة 
املوزعة على التالميذ يف بالكتب 

إطار اانية باملدارس االبتدائية 
التابعة هلا وتحول نسختان من كل 
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  
للثانوية املعنيـة قصـد التكفـل    

 .والتسديد
 فاتورة واحدة  : ملديرية التربية

يف نسختني لكل مؤسسة متخصصة 

تابعة لوزارة التضامن واألسرة 
شر عليه مدعمة بوصل استالم مؤ

 .من طرف اجلهة املستلمة
 

تقوم املراكز الوالئية لتوزيع 
  :الوثائق التربوية أيضا بإرسال

  
 :إىل مديرية التربية بالوالية -أ 
 21نسخة من اجلدولني رقـم   -
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؛
حتفظ فيه كل قرص مضغوط  -

 .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  

ــتلمني  ــاريخ    املس ــل ت قب
  .كآخر أجل 04/12/2014

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    
بإجناز احلوصلة النهائية على املمركزة 

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  
 10/12/2014بإرسال قبل تـاريخ   

  :إىل
  

  واملاديةمديرية تسيري املوارد املالية 
  

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

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

 31ونسخـة من اجلـدول رقـم   
املنجز من طرف مسـري املؤسسـة   

  .املمركزة
  

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 
و التالميذ املتكفل م يف املؤسسات 
املتخصصة مرفقة بنسخة من اجلدول 

. التكفل و التسديد من أجل 23 رقم
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
 

أطلب منكم إيالء األمهية البالغـة  
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  (املوارد املالية و املاديـة  

الفرعية ملراقبة تسيري املؤسسـات  
وموافـايت   )العمومية حتت الوصاية

  .بكل الصعوبات اليت قد تعترضكم
                                                                     

  2014ماي  20اجلزائر يف 
  و بتفويض منهالتربية  ةعن وزير

  مدير تسيري املوارد املالية و املادية
  بلقاسم بوقشور


