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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
    

 وزارة التربية الوطنية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

النشرة الرمسية 
 للتربيـة الوطنيـة 

 
 

. إنشاء اللجنة الوزارية املشتركة للتكوين يف املؤسسات واإلدارات العمومية،  
  تنظيمها وعملها. 

. املسابقات و االمتحانات و االختبارات املهنيـة يف املؤسسـات واإلدارات  
  العمومية. 

. إصالح النظام التربوي وتقومي مستجداته. 
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الفهـرس 
 

مراسيم : 
 

ـايو  مرسوم تنفيذي رقم 146.04 مؤرخ يف 29 ربيع األول عام 1425 املوافق 19 م
ــتركة للتكويـن يف املؤسسـات  سنة 2004، يتضمن إنشاء اللجنة الوزارية املش

واإلدارات العمومية وتنظيمها وعملها. 
 

 ( ج . ر.ع. 31 م يف 2004.05.19 ص.04) 
 

ـايو  مرسوم تنفيذي رقم 148.04 مؤرخ يف 29 ربيع األول عام 1425 املوافق 19 م
ــؤرخ يف 5 مجـادى  سنة 2004، يعدل و يتمم املرسوم التنفيذي رقم 293.95 امل
ـابقات  األوىل عام 1416 املوافق 30 سبتمرب سنة 1995 واملتعلق بكيفيات تنظيم املس

واالمتحانات واالختبارات املهنية يف املؤسسات واإلدارات العمومية. 
 

 (ج. ر.ع. 31 م يف 2004.05.19 ص.06) 

 
مرسوم رئاسي مؤرخ يف 12 ربيع الثاين عام 1425 املوافق أول يونيو سـنة 2004، 

يتضمن إاء مهام مفتش بوزارة التربية الوطنية. 
 

ــنة  مرسومان رئاسيان مؤرخان يف 12 ربيع الثاين عام 1425 املوافق أول يونيو س
2004، يتضمنان إاء مهام مديرين للتربية يف الواليات. 

 
مرسوم رئاسي مؤرخ يف 12 ربيع الثاين عام 1425 املوافق أول يونيو سـنة 2004، 

يتضمن تعيني نائبة مدير بوزارة التربية الوطنية. 
 

مرسوم رئاسي مؤرخ يف 12 ربيع الثاين عام 1425 املوافق أول يونيو سـنة 2004، 
يتضمن تعيني مدير مركز التموين بالتجهيزات و الوسائل التعليمية وصيانتها.  

 
ـنة 2004،  مراسيم رئاسية مؤرخة يف 12 ربيع الثاين عام 1425 املوافق أول يونيو س

تتضمن تعيني مديرين للتربية يف الواليات. 
 

 (ج . ر.ع. 37 م يف 2004.06.09 ص.20) 
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قرارات ومقرارات : 

 
ــا  قرار رقم 04.004 مؤرخ يف 15 ماي سنة 2004 يتضمن تنظيم امتحان بكالوري

التعليم الثانوي وبكالوريا التقين. 
 

 (ج.ر. ر 37 م يف 2004.06.09 ص.22)  

  
مقرر رقم 468 املؤرخ يف 05 ماي 2004 يتضمن إنشاء فرقة مكلفة بقيادة عمليــة 

متابعة تنفيذ إصالح النظام التربوي وتقومي مستجداته. 
 

ــذ  مقرارات تتضمن تعيني رئيسة وأعضاء الفرقة املكلفة بقيادة عملية متابعة تنفي
إصالح النظام التربوي وتقومي مستجداته. 

 
مناشيـر : 

 
ــاب املدرسـي  منشور رقم 04.657 مؤرخ يف 19 ماي 2004 يتعلق بتوزيع الكت

للسنة األوىل ابتدائي والسنة األوىل متوسط. 
 

منشور رقم 2004.551 مؤرخ يف 19 ماي 2004 يتعلق بتنظيم عملية تبادل الكتب 
املدرسية بني التالميذ. 

 
منشور رقم 2004.702 مؤرخ يف 31 ماي 2004 يتعلق بتوزيع الكتب املدرسية. 
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ــذي رقـم 146.04  مرسوم تنفي
ــع األول عـام  مؤرخ يف 29 ربي
ـنة 2004،  1425 املوافق 19 مايو س

ــة  يتضمن إنشاء اللجنة الوزاري
ـات  املشتركة للتكوين يف املؤسس
ــها  و اإلدارات العمومية وتنظيم

وعملها. 
 

إن رئيس احلكومة، 
 

بناء على الدستور، ال سيما املادتان 85 
(1 و 4) و 125 (الفقرة 2) منه، 

 
ــوم الرئاسـي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام 1425  136.04 املؤرخ يف 29 صفر ع

ـن  املوافق 19 أبريل سنة 2004 واملتضم
تعيني رئيس احلكومة، 

 
ــوم الرئاسـي رقـم  ومبقتضى املرس
038.04 املؤرخ يف 6 ربيع األول عــام 

ــل سـنة 2004   1425 املوافق 26 أبري

واملتضمن تعيني أعضاء احلكومة، 
 

ــوم التنفيـذي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام 1424  190.03 املؤرخ يف 26 صفر ع

املوافق 28 أبريل سنة 2003 الذي حيدد 
ــر العـام للوظيفـة  صالحيات املدي

العمومية، ال سيما املادة 8 منه، 
 

ــوم التنفيـذي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام 1424  191.03 املؤرخ يف 26 صفر ع

ـن  املوافق 28 أبريل سنة 2003 و املتضم
تنظيم املديرية العامة للوظيفة العمومية، 

 

يرسم ما يأيت  
 

الفصل األول : أحكام عامة 
 

املادة األوىل : تطبيقا للمــادة 8 مـن 
ـؤرخ  املرسوم التنفيذي رقم 190.03 امل

يف 26 صفـر عـام 1424 املوافـــق        
28 أفريل سنة 2003 واملذكور أعـاله، 

ــة  يهدف هذا املرسوم إىل إنشاء اللجن
ـات  الوزارية املشتركة للتكوين يف املؤسس
واإلدارات العمومية وتنظيمها وعملها، 

اليت تدعى يف صلب النص اللجنة. 
 

الفصل الثاين : املهام 
 

ـاور  املادة 02 : تعد اللجنة جهازا للتش
ــن اإلداري  و التنسيق يف جمال التكوي

 وتضطلع باملهام اآلتية : 
. تقترح عناصر السياسة الوطنية للتكوين 

يف املؤسسات واإلدارات العمومية. 
 

ويف هذا اإلطار : 
 

. حتدد وسائل واحتياجات التكوين يف 
 املؤسسات واإلدارات العمومية، 

ــاهج التربويـة  . حتدد الوسائل واملن
ــن والسـهر علـى  الضرورية للتكوي

 تكييفها الدائم مع حاجات اإلدارة، 
. تدرس وتقترح عناصر تكييف برامج 

 التكوين مع حاجات اإلدارة، 
ــد  . تقـترح األدوات الالزمـة قص
االستعمال األمثل إلمكانات التكويــن 

بالتوافق مع حاجات اإلدارة، 
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ــجام القوانـني  . تقترح عناصر انس
ــة  األساسية ملؤسسات التكوين التابع

للمؤسسات واإلدارات العمومية،  
ـة  . تقوم جبمع واستغالل املعطيات املتعلق
ــن طـرف  بربجمة عمليات التكوين م
املؤسسات املكلفة بالتكوين اإلداري، 

ــام التكويـن  . تقيم بصفة دورية نظ
اإلداري. 

 
ــرا  املادة 03 : يقدم رئيس اللجنة تقري
ــة  سنويا لرئيس احلكومة حول وضعي
ــات واإلدارات  التكويـن يف املؤسس
ــأا  العمومية، مرفقا بتوصيات من ش
ــة التكويـن اإلداري  عصرنة منظوم
ـالت  وجعلها أكثر جناعة وحتسني املؤه

املهنية للموظفني. 
 

الفصل الثالث : التنظيم و العمل 
 

ــام  املادة 04 : يرأس اللجنة املدير الع
للوظيفة العمومية. 

 
تضم اللجنة املديرين املكلفني بالتكوين 

يف الوزارات املكلفة مبا يأيت : 
 

. املالية، 
. الداخلية و اجلماعات احمللية، 

. التعليم العايل، 
. التربية الوطنية، 
. التكوين املهين، 

. الصحة، 
. مدير املدرسة الوطنية لإلدارة. 

 
ــن  يشارك مسؤولو مؤسسات التكوي
ـات  املتخصص و كذا مسؤولو مؤسس
التعليم و التكوين العاليني اليت تضمــن 

ـات واإلدارات  التكوين لفائدة املؤسس
العمومية يف أشـغال اللجنـة لتقييـم 
ـل  وبرجمة عمليات التكوين وكذا يف ك
دراسة تدخل يف إطار نشاطات اللجنة. 

 
ميكن اللجنة أن تدعو املديرين املكلفني 
بالتكوين يف الدوائر الوزارية األخــرى 
الذين تعترب مشاركتهم ضرورية لســري 

أشغاهلا. 
 

ــل  ميكن أن يستعني رئيس اللجنة بك
شخص يرى مسامهته مفيدة ألشغاهلا. 

 
ــني السـلطة املكلفـة  املادة 05 : تع
ــدة  بالوظيفة العمومية أعضاء اللجنة مل
ثالث (3) سنوات، باقتراح من اإلدارة 

التابعني هلا. 
 

وتنهى عهدم حسب نفس األشكال. 
 

ــها،  يف حالة انتهاء عهدة أحد أعضائ
ــكال  يتم استبداله حسب نفس األش
ـن  بالعضو املعني جديدا للفترة املتبقية م

العهدة. 
 

ــى املؤسسـات  املادة 06 : يتعني عل
ــع  واإلدارات واهليئات العمومية وض
ــة، بطلـب مـن  حتت تصرف اللجن
ــائق والدراسـات  رئيسها، كل الوث
ــة  واإلحصائيات واملعلومات الضروري

لسري أشغاهلا. 
 

املادة 07 : تعد اللجنة نظامها الداخلي 
وتصادق عليه. 
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املادة 08 : ميكن أن تنشئ اللجنة جلانا 
تقنية تكلف بإجناز أشــغال ترتبـط 

مبهامها. 
 

ـة  املادة 09 : تتوىل مصاحل املديرية العام
للوظيفة العمومية األمانــة اإلداريـة 

والتقنية اليت تتكفل مبا يأيت : 
 

. متابعة تنفيذ قرارات اللجنة، 
. حتضري جدول أعمــال اجتماعـات 

اللجنة، 
. إعداد عروض حال عن اجتماعــات 

اللجنة، 
. إعداد تقرير عن نشاط اللجنة. 

 
ــاء علـى  املادة 10 : جتتمع اللجنة بن
ــة  استدعاء من رئيسها يف دورة عادي
ـة  مرة كل سنة، و يف دورات غري عادي

كلما دعت احلاجة إىل ذلك. 
 

املادة 11 : تزود اللجنة باالعتمــادات 
الضرورية لعملها. 

 
تسجل هذه االعتمــادات يف ميزانيـة 

املديرية العامة للوظيفة العمومية، 
 

املادة 12 : ينشر هــذا املرسـوم يف 
ــة  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائري

الدميقراطية الشعبية. 
 

اجلزائر يف 19 ماي 2004 
رئيس احلكومة 
أمحد  أوحيي 

 

ــذي رقـم 148.04  مرسوم تنفي
ــع األول عـام  مؤرخ يف 29 ربي
ـنة 2004،  1425 املوافق 19 مايو س

ــذي  يعدل و يتمم املرسوم التنفي
رقم 293.95 املؤرخ يف 5 مجــادى 
ـبتمرب  األوىل عام 1416 املوافق 30 س
ــق بكيفيـات  سنة 1995 واملتعل
ــات  تنظيم املسابقات واالمتحان
واالختبارات املهنية يف املؤسسات 

واإلدارات العمومية. 
 

إن رئيس احلكومة، 
 

بناء على الدستور، ال سيما املادتان 85 
(4) و 125 (الفقرة 2) منه، 

 
ـؤرخ  ومبقتضى املرسوم رقم 85. 59 امل

يف أول رجـب عـام 1405 املوافــق     
23 مارس سنة 1985 واملتضمن القانون 

ـات  األساسي النموذجي لعمال املؤسس
و اإلدارات العمومية،  

 
ــوم الرئاسـي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام 1425  136.04 املؤرخ يف 29 صفر ع

ـن  املوافق 19 أبريل سنة 2004 واملتضم
تعيني رئيس احلكومة، 

 
ــوم التنفيـذي رقـم  ومبقتضى املرس
ــادى األوىل  293.95 املؤرخ يف 5 مج

ــبتمرب سـنة  عام 1416 املوافق 30 س
ــم  1995 و املتعلـق بكيفيـات تنظي

املؤسسات و اإلدارات العمومية. 
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يرسم ما يأيت 
 

ــم هـذا  املادة األوىل : يعدل و يتم
ـذي  املرسوم بعض أحكام املرسوم التنفي
ــؤرخ يف 5 مجـادى  رقم 293.95 امل
ــبتمرب  األوىل عام 1416 املوافق 30 س

سنة 1995 و املذكور أعاله. 
 

ـوم  املادة 02 : تعدل املادة 10 من املرس
التنفيذي رقــم 293.95 املـؤرخ يف      

ــام 1416 املوافـق    5 مجادى األوىل ع
30 سبتمرب سنة 1995 واملذكور أعاله، 

كما يأيت : 
 

ــدد آجـال تنظيـم  " املادة 10 : حت
املسابقات و االمتحانات و االختبارات 
ــن السـلطة  املهنية بتعليمة صادرة ع

املكلفة بالوظيفة العمومية ". 
 

ـن  املادة 03 : تعدل و تتمم املادة 14 م
ـؤرخ  املرسوم التنفيذي رقم 293.95 امل
يف 5 مجادى األوىل عام 1416 املوافــق 
ــنة 1995 و املذكـور  30 سبتمرب س

أعاله، و حترر كما يأيت : 
 

ــة،  " املادة 14 : يكلف رئيس املؤسس
ـاحل  مركز االمتحان، باالتصال مع املص
ــهر  املؤهلـة يف اإلدارة املعنيـة بالس
ــابقات  خصوصا على حسن سري املس
على أساس االختبارات املهنية، وهلــذا 

الغرض، يعينون : 
 

. جلنة اختيــار املواضيـع مـوع 
ــاس  االختبارات واملسابقات على أس
االختبارات واالمتحانات واالختبارات 

املهنية املنصوص عليــها يف املـادة 13 
أعاله ". 

(الباقي بدون تغيري ) 
 

املادة 04 : ينشر هــذا املرسـوم يف 
ــة  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائري

الدميقراطية الشعبية. 
 

اجلزائر يف 19 ماي 2004 
رئيس احلكومة 
أمحد أوحيي 

 
 �

 
ـع  مرسوم رئاسي مؤرخ يف 12 ربي
الثاين عام 1425 املوافق أول يونيو 
سنة 2004، يتضمن إــاء مـهام 

مفتش بوزارة التربية الوطنية. 
 

ــي مـؤرخ يف     مبوجب مرسوم رئاس
ــق أول  12 ربيع الثاين عام 1425 املواف

ـد  يونيو سنة 2004 تنهى مهام السيد عب
ــوزارة  احلميد بوجبري، بصفته مفتشا ب
التربية الوطنية، إلحالته على التقاعد. 

 
ــان يف   مرسومان رئاسيان مؤرخ
ــق  12 ربيع الثاين عام 1425 املواف

ــان  أول يونيو سنة 2004، يتضمن
ــن للتربيـة يف  إاء مهام مديري

الواليات. 
 

ــي مـؤرخ يف     مبوجب مرسوم رئاس
ــق أول  12 ربيع الثاين عام 1425 املواف

ــيدين  يونيو سنة 2004 تنهى مهام الس



 

47

ـة  اآليت امسامها، بصفتهما مديرين للتربي
ــهما  يف الواليتـني اآلتيتـني، لتكليف

 بوظيفتني أخريني : 
. سليمان مصباح، يف والية بسكرة، 

ــروطي، يف واليـة  . مجال الدين س
غليزان. 

 
ــي مـؤرخ يف     مبوجب مرسوم رئاس

ــق أول  12 ربيع الثاين عام 1425 املواف

ــهام السـيد  يونيو سنة 2004 تنهى م
بلقاسم مجعي، بصفته مديرا للتربيــة 

الوطنية يف والية ورقلة. 
 

ـع  مرسوم رئاسي مؤرخ يف 12 ربي
الثاين عام 1425 املوافق أول يونيو 
ــة  سنة 2004، يتضمن تعيني نائب

مدير بوزارة التربية الوطنية. 
 

ــي مـؤرخ يف     مبوجب مرسوم رئاس
ــق أول  12 ربيع الثاين عام 1425 املواف

ــة  يونيو سنة 2004، تعني السيدة رتيب
ــر  بومدين، زوجة روقاب، نائبة مدي
ــائل  للربامج واملواقيت واملناهج والوس
ـوزارة  التعليمية للطورين األول والثاين ب

التربية الوطنية. 
 

ـع  مرسوم رئاسي مؤرخ يف 12 ربي
الثاين عام 1425 املوافق أول يونيو 
ــر  سنة 2004، يتضمن تعيني مدي
مركز التمويــن بالتجـهيزات 
والوسائل التعليمية و صيانتها.  

 

ــي مـؤرخ يف     مبوجب مرسوم رئاس
ــق أول  12 ربيع الثاين عام 1425 املواف

ــاهر  يونيو سنة 2004 يعني السيد الط
ــن  بومديـن، مديـرا ملركـز التموي
ــة  بالتجـهيزات والوسـائل التعليمي

وصيانتها.  
 

ــة يف        مراسـيم رئاسـية مؤرخ
ــق  12 ربيع الثاين عام 1425 املواف

أول يونيو سنة 2004، تتضمــن 
ـــة يف  تعيـني مديريـن للتربي

الواليات. 
 

ــي مـؤرخ يف     مبوجب مرسوم رئاس
ــق أول  12 ربيع الثاين عام 1425 املواف

ــيدان اآليت  يونيو سنة 2004 يعني الس
ــني  امسامها، مديرين للتربية يف الواليت

اآلتيني : 
 

. سليمان مصباح، يف والية األغواط، 
. مجال الدين سروطي، يف والية ورقلة. 

 
ــي مـؤرخ يف       مبوجب مرسوم رئاس

ــق أول  12 ربيع الثاين عام 1425 املواف

ــة  يونيو سنة 2004 يعني السيد بومجع
سليماين، مديرا للتربية يف والية تبسة.  

 
ــي مـؤرخ يف     مبوجب مرسوم رئاس

ــق أول  12 ربيع الثاين عام 1425 املواف

يونيو سنة 2004 يعني الســيد رشـيد 
بولقرون، مديرا للتربية يف والية اجللفة. 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

 
ـاي  مقرر رقم 468 املؤرخ يف 05 م

2004 يتضمن إنشاء فرقة مكلفـة  

بقيادة عملية متابعة تنفيذ إصالح 
النظام التربوي وتقومي مستجداته. 

 
إن وزير التربية الوطنية 

 
مبقتضى املرسوم رقم 265.94 املــؤرخ 
ــد  يف 06 سبتمرب 1994، املتضمن حتدي

صالحيات وزير التربية الوطنية، 
 

مبقتضى املرسوم رقم 266.94 املــؤرخ 
ــم  يف 06 سبتمرب 1994، املتضمن تنظي
ـــة  اإلدارة املركزيـة يف وزارة التربي

الوطنية، 
 

ــرب  مبقتضى القرار املؤرخ يف 11 نوفم
ــة  2002، املتضمن إنشاء اللجنة الوطني

للمناهج، 
 

يقرر ما يلي  
 

ـادة  املادة األوىل : تنشأ فرقة مكلفة بقي
ــالح النظـام  عملية متابعة تنفيذ إص

التربوي وتقومي مستجداته. 
 
 
 
 
 

ــة املـهام  املادة 02 : تتوىل هذه الفرق
التالية : 

 
ـام  . إعداد مشروع متابعة إصالح النظ
التربوي وتقومي مستجداته مع خمتلــف 

مراحل تنفيذه، 
. قيادة كل عمليات املتابعة وتقــومي 

مستجدات إصالح النظام التربوي، 
. تشكيل اللجان التقنية (مفتشــون، 
ــإعداد  أساتذة ومستشارون) املكلفة ب

االختبارات املعرفية واالستبيانات، 
ــذه  . تأطري عمليات تكوين أعضاء ه

اللجان، 
ــى أعمـال اللجـان  . اإلشراف عل

ومتابعاا، 
. بناء االختبارات التجريبية، 

. تأطري ومتابعة كل العمليات املتعلقـة 
ـها  بتطبيق االختبارات التجريبية وتصحيح

وحجز نتائجها، 
. استغالل النتائج، 

. بناء االختبارات النهائية، 
ــات التعليميـة  . حتديد عينة املؤسس
ــارات  والتالميذ املعنيني بتطبيق االختب

واالستبيانات، 
ــات املتعلقـة بتطبيـق  . قيادة عملي
ـها  االستبيانات واالختبارات وتصحيح
وحجز املعطيات، االستغالل اإلحصـائي 

للمعطيات وحتليل النتائج، 
. حترير التقرير األويل، 
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ـه  . حترير التقرير النهائي و وضع صيغت
ائية، 

. تأطري امللتقيات اخلاصة بتقدمي النتائج. 
 

املادة 03 : توضع الفرقة حتت مسؤولية 
السيد مدير التقومي والتوجيه واالتصال. 

 
ـاء  املادة 04 : تتكون الفرقة من األعض

اآلتية أمساؤهم : 
 

ــر  . السيدة سامية مزايب، نائب مدي
التقومي، رئيسة، 

ــة  . السيد جنادي مسقم، مدير التربي
لوالية غرداية، عضوا، 

ــهري، مفتـش  . السيد عبد القادر م
ــادة الرياضيـات،  التربية والتكوين مل

عضوا، 
ــاين، مفتـش  . السيد عبد الوهاب تب

التوجيه املدرسي واملهين، عضوا، 
ـه  . السيد خمتار العزري، مفتش التوجي

املدرسي واملهين، عضوا، 
ـه  . السيد ميلود وهاب، مفتش التوجي

املدرسي واملهين، عضوا، 
ــه  . السيد سعيد مكي، مفتش التوجي

املدرسي واملهين، عضوا. 
 

ـت  املادة 05 : جتتمع الفرقة كلما اقتض
ــر يتوفـر علـى  الضرورة يف أي مق
الشروط الكفيلة يضمن السري العـادي 

والطبيعي ألعماهلا. 
 
 
 

ـومي  املادة 06 : يكلف السيد مدير التق
ـري  و التوجيه و االتصال والسادة مدي
ــة، قسـنطينة،  التربية لواليات غرداي
ــل فيمـا  وهران، سعيدة وسطيف ك

خيصه، بتطبيق هذا املقرر. 
 

ـرة  املادة 07 : ينشر هذا املقرر يف النش
الرمسية للتربية.  

 
اجلزائر يف 05 ماي 2004 

األمني العام لوزارة التربية الوطنية 
عبد الكرمي تبون   

 �  
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 

وزارة التربية الوطنية 
مديرية التقومي والتوجيه واالتصال 

 
مقرر رقم 55 املؤرخ يف 05 مـاي 
ـة  2004 يتضمن تعيني رئيسة الفرق

ـذ  املكلفة بقيادة عملية متابعة تنفي
ــومي  إصالح النظام التربوي وتق

مستجداته. 
 

إن وزير التربية الوطنية 
 

مبقتضى املرسوم رقم 265.94 املــؤرخ 
ــد  يف 06 سبتمرب 1994، املتضمن حتدي

صالحيات وزير التربية الوطنية، 
 

مبقتضى املرسوم رقم 266.94 املــؤرخ 
ــم  يف 06 سبتمرب 1994، املتضمن تنظي
اإلدارة املركزية يف وزارة التربية الوطنية، 
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ــرب  مبقتضى القرار املؤرخ يف 11 نوفم
ــة  2002، املتضمن إنشاء اللجنة الوطني

للمناهج، 
 

ــؤرخ يف    ومبقتضى املقرر رقم 468 امل
05 ماي 2004  املتضمن إنشاء الفرقـة 

املكلفة بقيادة عملية متابعــة تنفيـذ 
ــام الـتربوي و تقـومي  إصالح النظ

مستجداته. 
 

يقرر ما يلي  
 

ــيدة سـامية  املادة األوىل : تعني الس
ــة  مزايب، نائب مدير التقومي، كرئيس
للفرقة املكلفة بقيادة عملية متابعة تنفيذ 
ــام الـتربوي و تقـومي  إصالح النظ

مستجداته. 
 

املادة 02 : تكلف الســيدة سـامية 
مزايب، بوضع برنامج عمــل الفرقـة 
ـؤرخ  املنشأة مبوجب املقرر رقم 468 امل
يف 05 ماي 2004 وفقا لتعليمات السيد 

مدير التقومي والتوجيه واالتصال. 
 

ـرة  املادة 03 : ينشر هذا املقرر يف النش
الرمسية للتربية.  

 

اجلزائر يف 05 ماي 2004 
عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقومي والتوجيه واالتصال 
عاشور سغواين 

 
 
 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

مديرية التقومي والتوجيه واالتصال 
 

مقرر رقم 55 املؤرخ يف 05 مـاي 
ــني عضـو يف  2004 يتضمن تعي

الفرقة املكلفة بقيادة عملية متابعة 
تنفيذ إصالح النظــام الـتربوي 

وتقومي مستجداته. 
 

إن وزير التربية الوطنية 
 

مبقتضى املرسوم رقم 265.94 املــؤرخ 
ــد  يف 06 سبتمرب 1994، املتضمن حتدي

صالحيات وزير التربية الوطنية، 
 

مبقتضى املرسوم رقم 266.94 املــؤرخ 
ــم  يف 06 سبتمرب 1994، املتضمن تنظي
ـــة  اإلدارة املركزيـة يف وزارة التربي

الوطنية، 
 

ــرب  مبقتضى القرار املؤرخ يف 11 نوفم
ــة  2002، املتضمن إنشاء اللجنة الوطني

للمناهج، 
 

ــؤرخ يف   ومبقتضى املقرر رقم 468 امل
05 ماي 2004  املتضمن إنشاء الفرقـة 

املكلفة بقيادة عملية متابعــة تنفيـذ 
ــام الـتربوي و تقـومي  إصالح النظ

مستجداته. 
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يقرر ما يلي  
 

ــيد جنـادي  املادة األوىل : يعني الس
مسقم، مدير التربية لواليــة غردايـة، 
ــة  عضو يف الفرقة املكلفة بقيادة عملي
متابعة تنفيذ إصالح النظام الــتربوي 

وتقومي مستجداته. 
 

ـرة  املادة 02 : ينشر هذا املقرر يف النش
 الرمسية للتربية.  

اجلزائر يف 05 ماي 2004 
عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقومي والتوجيه واالتصال 
عاشور سغواين   

 �  
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 

وزارة التربية الوطنية 
مديرية التقومي والتوجيه واالتصال 

 
مقرر رقم 55 املؤرخ يف 05 مـاي 
ــني عضـو يف  2004 يتضمن تعي

الفرقة املكلفة بقيادة عملية متابعة 
تنفيذ إصالح النظــام الـتربوي 

وتقومي مستجداته. 
 

إن وزير التربية الوطنية 
 

مبقتضى املرسوم رقم 265.94 املــؤرخ 
ــد  يف 06 سبتمرب 1994، املتضمن حتدي

صالحيات وزير التربية الوطنية، 
 

مبقتضى املرسوم رقم 266.94 املــؤرخ 
ــم  يف 06 سبتمرب 1994، املتضمن تنظي
اإلدارة املركزية يف وزارة التربية الوطنية، 

ــرب  مبقتضى القرار املؤرخ يف 11 نوفم
ــة  2002، املتضمن إنشاء اللجنة الوطني

للمناهج، 
 

ــؤرخ يف   ومبقتضى املقرر رقم 468 امل
05 ماي 2004  املتضمن إنشاء الفرقـة 

املكلفة بقيادة عملية متابعــة تنفيـذ 
إصالح النظــام الـتربوي وتقـومي 

مستجداته. 
 

يقرر ما يلي  
 

املادة األوىل : يعني السيد عبد الوهاب 
ـهين،  تباين، مفتش التوجيه املدرسي وامل
ــة  عضو يف الفرقة املكلفة بقيادة عملي
متابعة تنفيذ إصالح النظام الــتربوي 

وتقومي مستجداته. 
 

املادة 02 : يكلف السيد مدير التربيــة 
لوالية قسنطينة بتوفري كل الشــروط 
ــار  الكفيلة بتسهيل عمل املعين يف إط
ـة  املهام املسندة للفرقة وفقا للمادة الثاني
ـاي  من املقرر رقم 468 املؤرخ يف 05 م

 .2004

 
ـرة  املادة 03 : ينشر هذا املقرر يف النش

الرمسية للتربية.  
 

اجلزائر يف 05 ماي 2004 
عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقومي والتوجيه واالتصال 
عاشور سغواين 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

مديرية التقومي والتوجيه واالتصال 
 

مقرر رقم 55 املؤرخ يف 05 مـاي 
ــني عضـو يف  2004 يتضمن تعي

الفرقة املكلفة بقيادة عملية متابعة 
تنفيذ إصالح النظــام الـتربوي 

وتقومي مستجداته. 
 

إن وزير التربية الوطنية 
 

مبقتضى املرسوم رقم 265.94 املــؤرخ 
ــد  يف 06 سبتمرب 1994، املتضمن حتدي

صالحيات وزير التربية الوطنية، 
 

مبقتضى املرسوم رقم 266.94 املــؤرخ 
ــم  يف 06 سبتمرب 1994، املتضمن تنظي
اإلدارة املركزية يف وزارة التربية الوطنية، 

 
ــرب  مبقتضى القرار املؤرخ يف 11 نوفم
ــة  2002، املتضمن إنشاء اللجنة الوطني

للمناهج، 
 

ــؤرخ يف   ومبقتضى املقرر رقم 468 امل
05 ماي 2004  املتضمن إنشاء الفرقـة 

املكلفة بقيادة عملية متابعــة تنفيـذ 
إصالح النظام التربوي وتقومي مستجداته. 

 
يقرر ما يلي  

 
ــني السـيد خمتـار  املادة األوىل : يع
ــه املدرسـي  العزري، مفتش التوجي
ـادة  واملهين، عضو يف الفرقة املكلفة بقي
ــالح النظـام  عملية متابعة تنفيذ إص

التربوي و تقومي مستجداته. 

املادة 02 : يكلف السيد مدير التربيــة 
ــل الشـروط  لوالية وهران بتوفري ك
ــار  الكفيلة بتسهيل عمل املعين يف إط
ـة  املهام املسندة للفرقة وفقا للمادة الثاني
ـاي  من املقرر رقم 468 املؤرخ يف 05 م

 .2004
 

ـرة  املادة 03 : ينشر هذا املقرر يف النش
الرمسية للتربية.  

 

اجلزائر يف 05 ماي 2004 
عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقومي والتوجيه واالتصال 
عاشور سغواين   

 �  
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 

وزارة التربية الوطنية 
مديرية التقومي والتوجيه واالتصال 

 
مقرر رقم 55 املؤرخ يف 05 مـاي 
ــني عضـو يف  2004 يتضمن تعي

الفرقة املكلفة بقيادة عملية متابعة 
تنفيذ إصالح النظــام الـتربوي 

وتقومي مستجداته. 
 

إن وزير التربية الوطنية 
 

مبقتضى املرسوم رقم 265.94 املــؤرخ 
ــد  يف 06 سبتمرب 1994، املتضمن حتدي

صالحيات وزير التربية الوطنية، 
 

مبقتضى املرسوم رقم 266.94 املــؤرخ 
ــم  يف 06 سبتمرب 1994، املتضمن تنظي
اإلدارة املركزية يف وزارة التربية الوطنية، 



 

53

ــرب  مبقتضى القرار املؤرخ يف 11 نوفم
ــة  2002، املتضمن إنشاء اللجنة الوطني

للمناهج، 
 

ــؤرخ يف   ومبقتضى املقرر رقم 468 امل
05 ماي 2004  املتضمن إنشاء الفرقـة 

املكلفة بقيادة عملية متابعــة تنفيـذ 
ــام الـتربوي و تقـومي  إصالح النظ

مستجداته. 
 

يقرر ما يلي  
 

املادة األوىل : يعني السيد سعيد مكي، 
ـو  مفتش التوجيه املدرسي واملهين، عض
ــة  يف الفرقة املكلفة بقيادة عملية متابع
ــومي  تنفيذ إصالح النظام التربوي وتق

مستجداته. 
 

املادة 02 : يكلف السيد مدير التربيــة 
لوالية سطيف بتوفري كل الشروط الكفيلة 
بتسهيل عمل املعين يف إطار املهام املسندة 
للفرقة وفقا للمادة الثانية من املقرر رقــم 

468 املؤرخ يف 05 ماي 2004. 
 

ـرة  املادة 03 : ينشر هذا املقرر يف النش
الرمسية للتربية.  

 
اجلزائر يف 05 ماي 2004 
عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقومي والتوجيه واالتصال 
عاشور سغواين 

 

 
 
 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

مديرية التقومي والتوجيه واالتصال 
 

مقرر رقم 55 املؤرخ يف 05 مـاي 
ــني عضـو يف  2004 يتضمن تعي

الفرقة املكلفة بقيادة عملية متابعة 
تنفيذ إصالح النظــام الـتربوي 

وتقومي مستجداته. 
 

إن وزير التربية الوطنية 
 

مبقتضى املرسوم رقم 265.94 املــؤرخ 
ــد  يف 06 سبتمرب 1994، املتضمن حتدي

صالحيات وزير التربية الوطنية، 
 

مبقتضى املرسوم رقم 266.94 املــؤرخ 
ــم  يف 06 سبتمرب 1994، املتضمن تنظي
ـــة  اإلدارة املركزيـة يف وزارة التربي

الوطنية، 
 

ــرب  مبقتضى القرار املؤرخ يف 11 نوفم
ــة  2002، املتضمن إنشاء اللجنة الوطني

للمناهج، 
 

ــم 468 املـؤرخ يف     ومبقتضى املقرر رق
ــة  05 ماي 2004  املتضمن إنشاء الفرق

ـالح  املكلفة بقيادة عملية متابعة تنفيذ إص
النظام التربوي و تقومي مستجداته. 
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يقرر ما يلي  
 

املادة األوىل : يعني الســيد ميلـود 
ــش التوجيـه املدرسـي  وهاب، مفت
ـادة  واملهين، عضو يف الفرقة املكلفة بقي
ــالح النظـام  عملية متابعة تنفيذ إص

التربوي وتقومي مستجداته. 
 

املادة 02 : يكلف السيد مدير التربيــة 
لوالية سعيدة بتوفري كل الشروط الكفيلة 
بتسهيل عمل املعين يف إطار املهام املسندة 
للفرقة وفقا للمادة الثانية من املقرر رقــم 

468 املؤرخ يف 05 ماي 2004.  
 

ـرة  املادة 03 : ينشر هذا املقرر يف النش
الرمسية للتربية.  

 
اجلزائر يف 05 ماي 2004 
عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقومي والتوجيه واالتصال 
عاشور سغواين   

 �  
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 

وزارة التربية الوطنية 
 مديرية التقومي والتوجيه واالتصال 

مقرر رقم 55 املؤرخ يف 05 مـاي 
ــني عضـو يف  2004 يتضمن تعي

الفرقة املكلفة بقيادة عملية متابعة 
تنفيذ إصالح النظــام الـتربوي 

وتقومي مستجداته. 
 

إن وزير التربية الوطنية 
 

مبقتضى املرسوم رقم 265.94 املــؤرخ 
ــد  يف 06 سبتمرب 1994، املتضمن حتدي

صالحيات وزير التربية الوطنية، 

مبقتضى املرسوم رقم 266.94 املــؤرخ 
ــم  يف 06 سبتمرب 1994، املتضمن تنظي
اإلدارة املركزية يف وزارة التربية الوطنية، 

 
ــرب  مبقتضى القرار املؤرخ يف 11 نوفم
ــة  2002، املتضمن إنشاء اللجنة الوطني

للمناهج، 
 

ــؤرخ يف   ومبقتضى املقرر رقم 468 امل
05 ماي 2004  املتضمن إنشاء الفرقـة 

املكلفة بقيادة عملية متابعــة تنفيـذ 
ــام الـتربوي و تقـومي  إصالح النظ

مستجداته. 
 

يقرر ما يلي  
 

ـادر  املادة األوىل : يعني السيد عبد الق
مهري، مفتش التربية و التكوين ملــادة 
ــة  الرياضيات، عضو يف الفرقة املكلف
ــذ إصـالح  بقيادة عملية متابعة تنفي

النظام التربوي و تقومي مستجداته. 
 

املادة 02 : يكلف السيد مدير التربيــة 
لوالية قسنطينة بتوفري كل الشــروط 
ــار  الكفيلة بتسهيل عمل املعين يف إط
ـة  املهام املسندة للفرقة وفقا للمادة الثاني
ـاي  من املقرر رقم 468 املؤرخ يف 05 م

 .2004
 

ـرة  املادة 03 : ينشر هذا املقرر يف النش
الرمسية للتربية.  

 
اجلزائر يف 05 ماي 2004 
عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقومي والتوجيه واالتصال 
عاشور سغواين 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 
الرقم : 657 / 2004 

 
األمني العام 

إىل 
السيد مفتش األكادميية لوالية اجلزائر 

السيدات والسادة مديــري التربيـة 
للواليات (47) 

 
ــاب  املوضـوع : توزيـع الكت
ــي  املدرسي للسنة األوىل ابتدائ

والسنة األوىل متوسط. 
 
 

ـدة  حتضريا ملواصلة تطبيق املناهج اجلدي
للسنة األوىل ابتدائــي والسـنة األوىل 
ــه متّ  متوسط، يشرفين أن أذكركم بأن

إعداد 27 كتاب مدرسي. 
 

ــام بإعدادهـا  . 10 كتب مدرسية ق
ـية،  الديوان الوطين للمطبوعات املدرس
ويتم توزيعها على املستوى الوطين قبل 

اية شهر يوليو 2004. 
 

ـرون  . 17 كتاب مدرسي أعدها الناش
ـة  اخلواص والعموميون واعتمدا اللّجن
الوطنية لالعتماد باملعهد الوطين للبحث 

يف التربية. 
 

ــة السـنة  تفاديا لالختالالت املالحظ
ــررت  املاضية يف توزيع هذه الكتب ق
وزارة التربية الوطنية جمموعــة مـن 

اإلجراءات : 

1. بعد تقييم كلّ الكتب اليت وزعـت 

ــحب  ووضعت حيز التطبيق تقرر س
كتايب اللّغة العربية للسنة األوىل ابتدائي 
ــوم  (دار النشر الشهاب) وكتاب عل
الطبيعة واحلياة للســنة أوىل متوسـط 
(دار النشر خري جليس) األول لعــدم 
ــيت تقترحـها  موافقته مع املقاربات ال
ــن  املناهج والثاين بسبب عدد معترب م
األخطاء العلمية واعتبار هذين الكتابني 
ــام  غري صاحلني للتدريس. يف حالة قي
ـن  الناشرين بتصحيحهما واعتمادمها م
ــر  طرف جلنة االعتماد يلتزم كلّ ناش
بتعويض الكتب الباقيــة يف خمـزون 
ــها  املؤسسات أو تلك اليت وقع كرائ
ــض اعتمادمهـا  للتالميذ. يف حالة رف
سيعوضان بالكتب املعتمدة األخرى. 

 
ــرون مبـا يف ذلـك  2. يتكفّل الناش

ــية  الديوان الوطين للمطبوعات املدرس
ـها  بتوزيع كتب السنة األوىل وما يرافق
ــلّ مدرسـة  بوسائلهم اخلاصة إىل ك
ـك  ابتدائية وكلّ مدرسة متوسطة، وذل
ــق  قبل الدخول املدرسي القادم. يراف
ــاطات،  الكتب املدرسية (كراس النش
ـور  دليل املعلّم، الوسائل اجلماعية والص

التعبريية) إن وجدت. 
 

ــة ابتدائيـة  3. يعد كلّ مدير مدرس

ـات  ومتوسطة سند طلب يضمنه احلاج
احلقيقية إىل الكتب وما يرافقها بعد أن 
يطرح منها أعــداد الكتـب الـيت متّ 
ـم أنّ  كرائها والكتب املخزونة مع العل
كراس النشاطات يستهلك خالل السنة 

وال يعد من الكتب اليت يتم كرائها. 
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يستلم مدير املدرسة الكتـب بـالعدد 
ـتالم"  املطلوب و يوقّع على "سند االس
ــع  (Bon de livraison) بعد املراقبة م
 service) "وضع عبارة "خدمة منجزة

fait) حيتفظ بنسخة منه. 

 
4. تسلّم نسخة من هذا السند املوقّــع 

ــل بعـد  إىل مدير التربية الذي يتكفّ
املراقبة بدفع مستحقات الناشـر عـن 
ــادات  طريق املؤسسة املمركزة العتم

الكتاب املدرسي ويتــم ذلـك قبـل     
31 ديسمرب 2004. 

 
5. يتعين على مدير التربيــة تقـدمي 

ــهيل  املعلومات الضرورية للناشر لتس
ـات  مهمته ويتعلّق األمر بقائمة املؤسس
التربوية وعناوينها وأرقام هواتفها، كما 
يتأكّد من صحة املعطيات اإلحصائية اليت 

سيقدمها مدير كلّ مدرسة. 
 

ــون  6. يسهر مدير التربية على أن تك

ــتالم  املؤسسات التربوية مفتوحة الس
ـي أن  الكتب املدرسية مع العلم أنه ينبغ
حيدد الناشر فترة التوزيع لكلّ منطقة. 

 
ــائل  7. إضافـة إىل الكتـب والوس

ـر  األخرى املوجهة للتالميذ، يسهر مدي
ـة  التربية على توفري الكتب لكلّ مدرس
ابتدائية ومتوسطة بعدد األفواج التربوية 
للسنة األوىل، يسهر كذلك على تزويد 
مفتشيات التربية والتعليم األساســي 

بنسخة من كلّ الكتب املوزعة. 
 

إنّ جناح املناهج اجلديدة مرهون أساسا 
ــوايف للكتـب املدرسـية  بالتوزيع ال
ـب،  والوسائل األخرى يف الوقت املناس
ــة  ولذا فأنتم مسؤولون مسؤولية كامل
على املخطّط الذي تضعونه للتحكّم يف 
هذه العملية، أرجو إعالمــي بكـلّ 

صعوبة تعترضكم. 
 

اجلزائر يف 22 ماي 2004 
األمني العام لوزارة التربية الوطنية 

عبد الكرمي تبون 
 

 �

 
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 

وزارة التربية الوطنية 
الرقم : 551 / 2004 

 
األمني العام  

إىل  
السيد مفتش أكادميية اجلزائر 

السيدات والسادة مديــري التربيـة 
للواليات              (للتوزيع واملتابعة) 

السيدات والسادة مفتشــي التربيـة      
والتكوين             (لإلعالم واملتابعة) 

السيدات والسادة مديري املؤسســات 
التعليمية                      (للتطبيق) 

 
ــادل  املوضوع : تنظيم عملية تب

الكتب املدرسية بني التالميذ. 
 

ـة  يعترب الكتاب املدرسي يف كل األنظم
ــة أساسـية يف  التربوية وسيلة تعليمي
ــترجم   عملييت التعليم و التعلم، فهو ي
ــهاج مـن أهـداف  ما يرمى إليه املن
ــة  تربوية.  ووجوده يكتسي أمهية بالغ



 

57

بالنسبة للتلميذ، إذ أنه يعترب مرجعــا 
ـه  ووسيلة عمل منظمة ومتكاملة تتيح ل
إمكانية التعلم يف املدرسة و البيت معا. 

 
ــرع الـوزارة  وعلى هذا األساس تش
ابتداء من هذه السنة الدراسية يف تنظيم 
ــية بـني  عملية تبادل الكتب املدرس

التالميذ يف املؤسسات التربوية. 
 

و دف هذه العملية إىل : 
 

. ختفيف العبء االقتصادي على الدولة. 
ــة الكتـاب  . حتسيس التالميذ بأمهي

املدرسي يف عملية التعلم. 
ــب  . إطالع أولياء التالميذ على الكت

املدرسية املقررة. 
. ترشيد استغالله حىت يســتفيد منـه 

اجلميع. 
ــاب  . إرساء ثقافة احملافظة على الكت
املدرسي واستغالله ألقصى مدة ممكنة. 

. تبادل الكتب بني التالميذ. 
ــانب  . تشجيع التالميذ على حتقيق ج

من عملية التضامن. 
 

ـعة  تكون هذه العملية مسبوقة حبملة واس
للتحسيس والتوعية باســتخدام كـل 
الوسائل املتاحة وبإشراك مجعيات أوليـاء 
ـى  التالميذ و ممثلي التالميذ أنفسهم عل
أن يعتمد يف ذلك على اإلذاعات احمللية 
ــة، مشـاركة  مثال،امللصقات احلائطي
األساتذة واملعلمني يف عملية التحسيس. 

 
 
 

ــب  الكتب املعنية بالعملية : كل الكت
املدرسية املقررة معنية بالعملية ما عـدا 

 الكتب التالية : 
. كتب السنة الثانية أساسي. 
.كتب السنة الثامنة أساسي. 

ــة للسـنة األوىل  . كتاب اللغة العربي
ابتدائي الصادر عن دار الشهاب ألنــه 

حمل مراجعة و تنقيح. 
ــط  . كتاب العلوم للسنة األوىل متوس
ــل  الصادر عن دار خري جليس ألنه حم

مراجعة و تنقيح 
. الكتب اليت مت كراؤها يف السنة املاضية. 

 
تنظيم العملية : تنظم هذه العمليـة يف 
ـبوع  مجيع املؤسسات التربوية، ملدة أس
ــد االنتـهاء مـن  وذلك مباشرة بع
اختبارات ائية السنة، و يكون ذلـك 
حتت إشراف رئيس املؤسسة والطـاقم 
ـذ  اإلداري ومبسامهة مجعية أولياء التالمي
و تترك املبادرة لرؤســاء املؤسسـات 
ــة املناسـبة حسـب  الختيار الطريق
ــيت  اإلمكانيات املتاحة يف املؤسسة وال

يرون أا حتقق اهلدف. 
 

و أخريا نأمل أن يويل كل فيما خيصــه 
العناية و االهتمام الالزمني حىت حتقـق 

هذه العملية األهداف املرجوة منها. 
 

اجلزائر يف 19 ماي 2004 
األمني العام لوزارة التربية الوطنية 

عبد الكرمي تبون 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 
الرقم : 702 / 2004 

 
إىل  

السيد مفتش أكادميية والية اجلزائر 
السيدات والسادة مديــري التربيـة 
للواليات                       (للتنفيذ) 

السيد املفتش العام 
السادة املديرين املركزيني (لإلعالم واملتابعة) 

 
املوضوع : توزيع الكتب املدرسية. 

 
ــها  بالنظر إىل األمهية القصوى اليت ميثل
ــاره الوسـيلة  الكتاب املدرسي باعتب
الضروريـة والسـند البيداغوجــي 
ــاح  األساسـي للتلميـذ، فـإن جن
اإلصالحات اليت تعرفــها املنظومـة 
ــذه  التربوية مرهون بالتوزيع الوايف هل
ــال الكتـاب إىل  الوسيلة ومبدى إيص

حمفظة التلميذ. 
 

ــة  إال أنه، ورغم اإلمكانيات الضخم
اليت وضعتها الدولة حتت تصرف وزارة 
التربية الوطنية، ورغم األمهية التربويــة 
ــداد  القصوى اليت تكتسيها عملية إع
ـة  وتوزيع الكتب املدرسية، وكذا املتابع
املستمرة من قبل الوزارة، فقد سـجلنا 
تكرار نفس اإلختالالت كل بداية سنة. 

 
ــش  بالفعل، فقد خلصت عملية التفتي
ـع  على مستوى 48 مركز جهوي لتوزي
ــة والبيداغوجيـة  التجهيزات التربوي
ــين إىل  (CRDDP) على املستوى الوط

ـاخلصوص  جمموعة من النقائص الناجتة ب
عن : 

 
ــات  . عدم القدرة يف حتديد االحتياج

الفعلية إىل الكتب املدرسية. 
. نقص الكفاءات واإلمكانيات لــدى 
ــع التجـهيزات  املراكز اجلهوية لتوزي
ــول دون  التربوية والبيداغوجية مما حي

أداء مهامها على أحسن وجه. 
ـتالم  . عدم خضوع عملييت توزيع واس
ـات  خمتلف العناوين على مستوى الوالي

لرزنامة زمنية مضبوطة إال نادرا. 
. غياب التنسيق، مما ال يسمح بتحويل 
ـرى  الكتب الفائضة من مؤسسة إىل أخ

يف حاجة إليها. 
. عدم التحكم يف التســيري احملاسـبيت 

(سواء املادي أو املايل).  
 

ـة  إن عملية كراء الكتب املدرسية الرامي
ــة  إىل التخفيف على العائالت احملتاج
ــت  واليت لقيت استحسانا كبريا ولفت
انتباه السلطات العمومية اليت وضعـت 
حتت تصرفنا إمكانيات ضخمة مل حتقق 
و لألسف النتائج املرجوة من العملية. 

 
هلذا، وبعد التحليل الشامل للوضعيــة، 
ــادة التصـور  خلصنا إىل ضرورة إع
للعملية، كما تبني مدى أمهية إعادة النظر 
يف كل اإلجراءات املتعلقة بإعداد وطبع 
وتوزيع الكتب املدرسية للسنة الدراسية 

2005.2004 لضمان تسيري أمثل. 
 

ـم 04.657  واستنادا للمنشور الوزاري رق
ــاريخ 22 مـاي 2004  أ.ع الصادر بت
واملتضمن " توزيع الكتب املدرســية 
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للسنة األوىل ابتدائــي والسـنة األوىل 
ــز  متوسط"، فإن اإلجراء اجلديد يرتك

على بعض القرارات اهلامة وهي : 
 

ــراء الكتـب  . اإلبقاء على عملية ك
ــنة األوىل  املدرسية لتالميذ أقسام الس
ــة  والثانية ابتدائي والسنة األوىل والثاني

متوسط. 
. ختص صيغة البيع كل املستويات وتتـم 
ـبة  مباشرة مع دور النشر الوطنية بالنس
للسنة األوىل ابتدائــي والسـنة األوىل 
متوسط، ومع الديوان الوطين للمطبوعات 

املدرسية بالنسبة لباقي املستويات. 
. يتكفل الديوان الوطين للمطبوعــات 
ـزة  املدرسية مبصاريف نقل الكتب املنج
ــة  من طرفه إىل كل املؤسسات التربوي
ـيتكفل  على املستوى الوطين، حيث س
ــق  الديوان بوسائله اخلاصة وعن طري
املراكز الوالئية بإيصال الكتب إىل غاية 
ـوار   املؤسسات التعليمية يف خمتلف األط
ويتخذ كل اإلجراءات الالزمة لذلك. 

 
منهجية التوزيع 

 
I. الديـوان الوطـين للمطبوعــات 

املدرسية 
 

ــم توزيـع الكتـب  أ. التوزيع : يت
ــى  املدرسية املوجهة لكل مؤسسة عل
ــات  مسـتوى الواليـة مـن ثانوي
وإكماليات ومدارس ابتدائية عن طريق 
ــع التجـهيزات  املركز اجلهوي لتوزي
التربوية والبيداغوجية (CRDDP) ابتداء 

من شهر جوان. 

. تسلم الربجمة وعدد الكتب املخصصة 
ــن  لكل مؤسسة مسبقا ملدير التربية م
أجل مراقبة التوزيع و متابعة العملية إىل 

ايتها. 
ــعار  . أن تتم عملية بيع الكتب باألس
ــهر جـوان 2004  املبينة ابتداء من ش
ــهر مـاي  وتتواصل إىل غاية اية ش
2005، وأن تداوم بعد هــذا التـاريخ 

ــة، أو  نقطة بيع على مستوى مؤسس
ــن  بلدية أو جمموع مؤسسات بقرار م

مدير التربية للوالية. 
ــية املعنيـة  . إن توفر الكتب املدرس
ــال تسـليم  بالكراء و املضمونة بآج
ــة 31 أوت 2004،  حمددة متتد إىل غاي
ـد  تستلزم توفري كل امليكانيزمات وحتدي
مسؤوليات كــل واحـد، وذلـك 
ـاء  لتحسيس التالميذ، املعلمني و األولي
ـذه  قصد ضمان انضمامهم الكلي إىل ه
ــع  العملية اليت ينبغي أن توسع تباعا م
ــها وزارة  اإلصالحات اليت شرعت في

التربية الوطنية. 
ــيت مت كراؤهـا  . أن حتمل الكتب ال
ــى  إجباريا ختم املؤسسة املوضوع عل
ــوع مـن  ظهر الغالف الواقي املصن
ــاب 02)  الورق املقوي (صفحة الكت
ــى صفحـة أخـرى يف  وكذلك عل

منتصف الكتاب. 
ــة  . إن تسليم أية وثيقة إدارية يف اي
ــد  السـنة الدراسـية ال تتـم إال بع
ـن  االسترجاع أو الدفع للمبالغ املتأتية م

كراء كل الكتب املدرسية. 
. ميكن أن تشكل هذه احلصص خمزونا 
وثائقيا على مستوى املؤسســة علـى 

مدار ثالث سنوات على األقل. 
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ــروع يف  . جيب إذا اقتضى األمر، الش
عملية حتويل الكتب اليت مل يتم بيعــها 
ـب  من مؤسسة إىل أخرى تقدمت بطل

اقتناء للكتب املطلوبة. 
 

ب. األساليب املالية :   
     

1.1. التعليم الثانوي : 

ـانوي  . أن حترص مؤسسات التعليم الث
ــؤولة الكاملـة  و التقين و حتت املس
لرئيس املؤسسة على إسناد احملاســبة 

القانونية إىل مصاحل االقتصاد. 
. جيب أن يشرع يف أول دفع للمبـالغ 

املتحصل عليــها يف أجـل أقصـاه        
30 أكتوبر 2004. 

ــمرب 2004  . سيتم إىل تاريخ 31 ديس
ــر  توقيف التسجيل احملاسبيت، و حص
ــاريخ  املخزون من الكتب إىل غاية الت
ـاب  احملدد و دفع املبالغ املتبقية إىل احلس
الربيدي اجلاري للمقتصــد املركـزي 
ـع  للوالية املعني من التاريخ احملدد و دف
ــاب الـربيدي  املبالغ املتبقية إىل احلس
ــزي للواليـة  اجلاري للمقتصد املرك
املعني من طرف مدير التربية مرفق بيان 
مقارنة بني اإليرادات للعناوين الــيت مت 

بيعها و املخزون. 
ــل  . تضمن نقطة بيع على مستوى ك
مؤسسة تربوية تلبية طلبــات الشـراء 
املقدمة من طرف التالميــذ إىل غايـة 
ــف  اية شهر ماي، و تتم عملية توقي
ــذا املخـزون  التسجيل احملاسبيت وك
النهائي إىل اية شهر ماي 2005 مرفق 

كذلك ببان مقارنة. 
 

2.1. التعليم املتوسط :  

ــة  . تستعمل اإلكماليات نفس الطريق
املتبعة على مستوى مؤسسات التعليـم 

الثانوي. 
ــوم  . وجيب باإلضافة إىل ذلك، أن تق
ــص لعمليـة  بإجراء فتح حماسبة خمص
ـذا  الكراء، و تبلغ نتائج عملية البيع وك
عملية الكراء إىل تاريخ 31 ديســمرب 

2004 و31 ماي 2005. 

. جيب أن يشرع يف أول دفع للمبـالغ 
املتحصل عليــها يف أجـل أقصـاه        

30 أكتوبر 2004. 

ــي للسـنة  فيما خيص الكتاب املدرس
األوىل متوسط، يقوم اإلجــراء علـى    

ما يلي : 
 

ــند طلـب  يعد كل مدير متوسطة س
ــب  يضمنه احلاجات احلقيقية إىل الكت
بعد أن يطرح منها أعداد الكتب الــيت 

مت كراؤها والكتب املخزونة. 
 

ــالعدد  يستلم مدير املتوسطة الكتب ب
املطلوب و يوقــع علـى " سـندات 
ـد  Bon de livraison" بع االستالم " "
ـزة  املراقبة مع وضع عبارة " خدمة منج

" Service fait " حيتفظ بنسخة منه. 
 

ـة  تسلم نسخة من هذه السندات املوقع
ــل بعـد  إىل مدير التربية الذي يتكف
املراقبة بدفع مستحقات الناشـر عـن 
ــادات  طريق املؤسسة املمركزة العتم

الكتاب املدرسي ويتــم ذلـك قبـل     
31 ديسمرب 2004. 
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ــن السـندات  تسلم النسخة الثانية م
 (CRDDP) ـهوي املوقعة إىل املركز اجل
وحتفظ املؤسسة التربوية على النسـخة 

الثالثة كوثيقة حماسبة. 
 

3.1. التعليم االبتدائي :  

ــنة  . فيما خيص الكتاب املدرسي للس
ــدارس  األوىل ابتدائي، على مديري امل
ــذة  االبتدائية اتباع نفس التدابري املتخ
ــط  املتعلقة بكتاب السنة األوىل متوس

املشار إليه آنفا. 
. جيب أن يشرع مدير املدرسة يف أول 
ــها يف  دفع للمبالغ املالية املتحصل علي
أجل أقصــاه 30 أكتوبـر 2004 إىل 
احلساب الربيدي اجلــاري ملقتصـد 

املتوسطة امللحقة ا.  
ـس  . أن يتبع مدير املدرسة االبتدائية نف
ــتوى  التدابـري املتخـذة علـى مس
ــاتر  االكماليات فيما يتعلق بوضع دف
للبيع و أخرى للكراء مع إلزامه إجباريا 
ــرادات لـدى احلسـاب  بإيداع اإلي
ــة املدرسـية  الربيدي اجلاري للتعاوني

للمؤسسة. 
ــل  . يتم بتاريخ 30 أفريل 2005 حتوي
ــة  املبالغ إىل احلسابات الربيدية اجلاري
ــع تسـليم  للمؤسسة امللحقة إليها، م

وضعية املخزون وبيان املقارنة. 
 

2. متابعة البيع والكــراء للكتـب 

املدرسية  
 

جيب على كــل مؤسسـة أن تنجـز 
وضعيات متابعة تسمح هلــا بتحديـد 

الوضعية املالية للكتب املدرسية. 

ــية  1.2. وضعيـة الكتـب املدرس

ـام  املستلمة : ضرورة إعداد بيان باألرق
ــية املسـتلمة  يربز كل الكتب املدرس
ـد  موقع من طرف مدير املؤسسة، املقتص
ــائق  ومدير املركز اجلهوي لتوزيع الوث

 .(CRDDP) التربوية
 

ـية :  2.2. وضعية كراء الكتب املدرس

ضرورة إعداد بيان باألرقام مــوع 
ــد قيمتـها  الكتب املعارة دف حتدي
ـكلها  اإلمجالية و عدد احلصص اليت تش

 الكتب (النموذج املرفق). 
. يشرع يف حساب حــاصل الكـراء 
بضرب عدد احلصص يف سعر احلصة). 
ــاوين  . الفرق بني القيمة احلقيقية للعن
املعارة و قيمة املبالغ املتحصل عليها من 
ـيتم   الكراء، يشكل نقص القيمة اليت س
ــراء  استرجاعها من خالل عملية الك

للسنوات التالية. 
 

3.2. بيان املقارنة : ضـرورة إعـداد 

ــاحلصول علـى  بيان مقارنة يسمح ب
ـان  وضعية مالية إىل فترة معينة، يربز بي

املقارنة ما يلي :  
 

. القيمة اإلمجالية للكتب املســتلمة، 
ــب املخزونـة  تقتطع منها قيمة الكت
ــذي يشـكل  للحصول على الفرق ال

حاصل عملييت البيع و الكراء. 
ــة  . يقتطع من هذا الفرق نقص القيم
للكتب املعارة للحصول علــى املبلـغ 

احملصل عليه من طرف املؤسسة. 
 

ــل عليـه،  جيب أن يطابق املبلغ احملص
املبلغ املدفوع إىل املؤسسة املركزية. 
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II. دور النشر الوطنية 
 

ـة  مل يكلف شركاء وزارة التربية الوطني
خالل الســنة الدراسـية 2003.2002 
ـعت  بعملية إعادة الطبع فقط وإمنا توس
ــهم،  كذلك إىل التوزيع و بيع منتوج
وختص العملية الكتب املدرسية املوجهة 
ــنة  لتالميذ السنة األوىل ابتدائي والس

األوىل متوسط. 
 

لذا، على مديري التربيــة أن يـزودوا 
ـمح  الناشرين باملعلومات الضرورية تس
هلم بالشروع يف إجراءات البيع للكتب 
ــتوى املؤسسـات  املدرسية على مس
 التربوية، ويف هذا الصدد يتعني عليكم : 

ــل املؤسسـات  تقدمي نسخة من دلي
التربوية على مستوى الوالية، و عــدد 
ـف  التالميذ، عدد األفواج، أرقام اهلوات

وعناوين مفتشي املقاطعات. 
 

الطرق التطبيقية ملتابعة العملية  
 

ــى تنظيـم  أن يسهر مديرو التربية عل
اجتماعات مع رؤســاء املؤسسـات، 
ـدوا  املسريين واملفتشني للوالية، وأن يؤك
ــى األثـر  هلم خالل لقاء مشترك عل
ــب  التربوي الكبري لعملية توزيع الكت
املدرسية وحتديد مسؤولية ومهام كــل 
ــها  واحد عرب خمتلف املراحل اليت تعرف
ــى إجباريـة  العملية، مع التأكيد عل
ختصيص سجل مرقم وخمتوم ملتابعــة 
الكتاب املدرسي على مستوى كــل 

مؤسسة تربوية. 
 

تعيني رئيس مكتب كــفء، يكلـف 
ـية  خصيصا مبتابعة توزيع الكتب املدرس

ــرف الديـوان الوطـين  سواء من ط
ــر  للمطبوعات املدرسية أو دور النش
الوطنية للقطاع ويسلم تقريرا مرتني يف 

األسبوع إىل مدير التربية مباشرة. 
 

ــة باسـتالم الكتـب  تكليف مداوم
 املدرسية خالل عطلة الصيف. 

تكليف مفتش املقاطعة مبتابعة التوزيـع 
ــة  (كراء أو بيع) يف املؤسسات املوضوع
ــى أن توضـع  حتت إشرافه و السهر عل
ــت تصـرف  الكتب اليت مت كراؤها حت
ــل املؤسسـة أو يف  التالميذ سواء داخ

املنزل. 
 

وأخريا، التأكيد على ضرورة تقــدمي 
درس منوذجي علــى مسـتوى كـل 
ــة ـدف  املؤسسات التربوية للوالي
ـاب  حتسيس التالميذ للحفاظ على الكت
ــن جهـة  باعتباره سلوكا حضاريا م
ــة  وتقديسا للعلم الذي ينقله من جه
ـة  ثانية، مع العمل على ضرورة إبراز أمهي
ــاء  التبادل للكتب املدرسية وذلك أثن
فعاليات " أسبوع الكتاب املدرسـي " 
ـل  الذي ينظم يف املؤسسات التربوية ك
ــذ  بداية سنة دراسية، وتشجيع التالمي

على تفعيل املبادالت فيما بينهم. 
 

هلذا، واعتبارا ألمهية التعليمات الــيت 
تضمنها هذا املنشور، يطلــب منكـم 
ـل  احلرص على تطبيقها مع موافايت بك

العراقيل اليت تعترضكم. 
 

اجلزائر يف 31 ماي 2004 
األمني العام لوزارة التربية الوطنية 

عبد الكرمي تبون 
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التسيري املايل لعملية الكراء 
 

التعليم االبتدائي  
 

الكراء  سعر اموعة عدد الكتب  
 2005.2004 2006.2005

250 دج 350 دج 960 دج 05 كتب السنة األوىل 

300 دج 400 دج 1140 دج 09 كتب السنة الثانية 

 
التعليم املتوسط 

 
الكراء  سعر اموعة عدد الكتب  

 2005.2004 2006.2005

300 دج 350 دج 1500 دج 10 كتب  السنة األوىل 
250 دج 300 دج 1250 دج 09 بدون كتب األمازيغية 

500 دج 600 دج 2120 دج 11 كتاب  السنة الثانية 
400 دج 500 دج 1870 دج 10 بدون كتب األمازيغية 

 
 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية   

مديرية التربية لوالية ……………………… 
املؤسسة :…………………………………… 

 
وضعية الكتب املعارة إىل غاية …………/…………/…………200 

 
اموع السعر الكمية املستوى العنوان الرمز 

      
      
      

    اموع 
      

املدير                                                              املقتصد 
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املبالغ املقبوضة :………………………………………………………………………… 

 
عدد احلصص املعارة x سعر احلصة = املبلغ احملصل عليها 

القيمة اإلمجالية للعناوين املعارة - املبالغ احملصل عليها = نقص القيمة 
 
 
 

بيان املقارنة 
 

القيمة اإلمجالية للكتب املستلمة : +…………………………………………….……… 
قيمة الكتب املخزونة = - ………………………….…………………………..……… 
الفرق = ………………………………………………………………………………… 
ختفيض نقص القيمة للكتب املعارة = - ……………………………………………… 
املبلغ احملصل عليه =…………………………………………………..………………… 

 
 

املبالغ املدفوعة إىل املؤسسة املركزية 
1…………………………………………دج  3…………………………………………دج 

2…………………………………………دج  4…………………………………………دج 

 
اموع :……………………………… 
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