
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
    

 وزارة التربية الوطنية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

النشرة الرمسية 
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. اللجنة املتساوية األعضاء اخلاصة بسلك مفتشي التربية والتكوين. 
. اموعات املتخصصة للمواد وتنظيمها وسريها. 

. التوزيع السنوي للمواد يف التعليم الثانوي. 
. تدريس مادة التربية البدنية والرياضية. 

. أرشيف املؤسسات التعليمية. 
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الفهـرس 
 

قرارات ومقرارات : 
 

قرار رقم 471 مؤرخ يف 03 مجادى الثاين عام 1425 املوافــق 21 جويليـة سـنة 
2004، يتضمن تعيني ممثلني عن اإلدارة يف اللجنة املتساوية األعضاء اخلاصة بسلك 

مفتشي التربية والتكوين. 
 

قرار رقم 472 مؤرخ يف 03 مجادى الثاين عام 1425 املوافــق 21 جويليـة سـنة 
ــاوية  2004، يتضمن إعالن عن نتائج انتخاب ممثلني عن املوظفني يف اللجنة املتس

األعضاء اخلاصة بسلك مفتشي التربية والتكوين. 
 

ــنة  قرار رقم 29 مؤرخ يف 29 سبتمرب 2004 يعدل القرار املؤرخ يف 13 نوفمرب س
2002 املتضمن إنشاء اموعات املتخصصة للمواد وتنظيمها وسريها. 

 
مقرر رقم 54.04 مؤرخ يف 29 سبتمرب سنة 2004، يتضمن تنصيب فوج عمــل 

خاص مبحو األمية. 
 

مناشيـر : 
 

منشور رقم 04.550 مؤرخ يف 11 سبتمرب 2004 يتعلق بإجناز التوزيع السنوي للمواد. 
 

منشور رقم 04.568 مؤرخ يف 18 أكتوبر 2004 يتعلق مبــادة التربيـة البدنيـة 
والرياضية يف األقسام اخلاصة واملسائية. 

 
ـان  منشور رقم 04.221 مؤرخ يف 03 أكتوبر 2004 يتعلق بالتالميذ الناجحني يف امتح

شهادة التعليم األساسي وغري املقبولني يف السنة األوىل ثانوي يف جوان 2004. 
 

ــجيل تالميـذ  منشور رقم 04.224 مؤرخ يف 03 أكتوبر 2004 يتعلق بإعادة تس
السنة الثالثة ثانوي. 

 
منشور رقم 04.118 مؤرخ يف 06 نوفمرب 2004 يتعلق بتكوين املوظفني املكلفــني 

بتسيري أرشيف مؤسسات التعليم الثانوي. 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

 
قرار رقم 471 مؤرخ يف 03 مجادى 
الثاين عام 1425 املوافق 21 جويلية 
ــني  سنة 2004، يتضمن تعيني ممثل
ــاوية  عن اإلدارة يف اللجنة املتس
األعضاء اخلاصة بسلك مفتشـي 

التربية والتكوين. 
 

إن وزير التربية الوطنية، 
 

ـؤرخ يف  مبقتضى املرسوم رقم 10.84 امل
11 ربيع الثــاين عـام 1404 املوافـق      

ــاص  14 يناير 1984 الذي حيدد اختص

ــكيلها  اللجان املتساوية األعضاء وتش
وتنظيمها وعملها، 

 
ومبقتضى املرسوم رقم 11.84 املــؤرخ 
يف 11 ربيع الثاين عام 1404 املوافــق  
14 يناير 1984 الذي حيدد كيفيــات 

ــان  تعيني ممثلني عن املوظفني يف اللج
املتساوية األعضاء، 

 
ومبقتضى املرسوم رقم 59.85 املــؤرخ 

ــق       يف 01 رجـب عـام 1405 املواف
ــن القـانون  23 مارس 1985 املتضم

ــات  األساسي النموذجي لعمال املؤسس
واإلدارات العمومية، 

 
ومبقتضى املرسوم رقم 49.90 املــؤرخ 

ــق       يف 10 رجـب عـام 1410 املواف
06 فرباير 1990 املتضمــن القـانون 

األساسي اخلاص بعمال قطاع التربية، 

ــوم التنفيـذي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام  265.94 املؤرخ يف 29 ربيع األول ع

1415 املوافق 06 سبتمرب 1994 الــذي 

حيدد صالحيات وزير التربية الوطنية، 
  

ــوم التنفيـذي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام  266.94 املؤرخ يف 29 ربيع األول ع

ـن  1415 املوافق 06 سبتمرب 1994 املتضم

ــة  تنظيم اإلدارة املركزية لوزارة التربي
الوطنية، املعـــدل واملتمـم باملرسـوم 
التنفيذي رقم 76.95 املؤرخ يف 09 شوال 
عام 1415 املوافق 11 مارس سنة 1995، 

 
ومبقتضى القرار املـؤرخ يف 09 رجب 
ـنة 1984  عام 1404 املوافق 09 أفريل س
ــان  الذي حيدد عدد األعضاء يف اللج

املتساوية األعضاء، 
 

ــؤرخ يف  ومبقتضى القرار الوزاري امل
14 شعبان عام 1404 املوافق 04 مــايو 

ــاء اللجـان  سنة 1985 املتضمن إنش
املتساوية األعضاء اخلاصــة ببعـض 
أسالك موظفي وزارة التربية الوطنية، 

 
ــؤرخ يف   ومبقتضى القرار الوزاري امل
09 مجادى األول عام 1425 املوافــق  

ـاريخ  27 جوان 2004 املتضمن حتديد ت

وتنظيم االنتخابات قصد تعيني ممثلــني 
ـاء  عن املوظفني يف اللجنة املتساوية األعض

اخلاصة مبفتشي التربية والتكوين، 
 

ـادى  ومبقتضى احملضر املؤرخ يف 03 مج
الثاين عام 1425 املوافــق 21 جويليـة 
ــاب  2004 املتضمن إعالن نتائج إنتخ

ـاوية  ممثلني عن املوظفني يف اللجنة املتس
األعضاء اخلاصة مبفتشي التربية والتكوين.  
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يقرر  
 

ــة املتسـاوية  املادة األوىل : يعني املوظفون املذكورون أدناه ممثلني عن اإلدارة يف اللجن
األعضاء اخلاصة مبفتشي التربية والتكوين.  

 
 

صفة العضوية الوظيفة االسم واللقب 
إلياس بن عزوط  
عبد ايد مقران  

إبراهيم عباسي 
بن مرية بن رابح 

العريب قيبوعة 
العلوي بومخيس 
عيسى طاشوعة 

 
 حممد بلعور 

مدير املستخدمني 
مفتش باإلدارة املركزية 

مدير التقومي و التوجيه واالتصال 
مفتش باإلدارة املركزية 
مفتش باإلدارة املركزية 

املديرالفرعي لتحسني املستوى وجتديد التكوين 
املدير الفرعي للربامج واملواقيت واملناهج والوسائل  

التعليمية للتعليم الثانوي التقين 
املدير الفرعي للمستخدمني املسريين مركزيا 

 

عضو دائم 
عضو دائم 
عضو دائم 
عضو دائم 
عضو إضايف 
عضو إضايف 
عضو إضايف 

 
عضو إضايف 

 
ــة الدميقراطيـة  املادة الثانية : ينشر هذا القرار يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائري

الشعبية. 
 

                                                   اجلزائر يف 04 سبتمرب 2004 
                                                   األمني العام لوزارة التربية الوطنية 

                                        بوبكر خالدي  
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

 
قرار رقم 472 مؤرخ يف 03 مجادى 
الثاين عام 1425 املوافق 21 جويلية 
ــني  سنة 2004، يتضمن تعيني ممثل
ــاوية  عن اإلدارة يف اللجنة املتس
األعضاء اخلاصة بسلك مفتشـي 

التربية والتكوين. 
 

إن وزير التربية الوطنية، 
 

ـؤرخ يف  مبقتضى املرسوم رقم 10.84 امل
11 ربيع الثــاين عـام 1404 املوافـق      

ــاص  14 يناير 1984 الذي حيدد اختص

ــكيلها  اللجان املتساوية األعضاء وتش
وتنظيمها وعملها، 

 
ومبقتضى املرسوم رقم 11.84 املــؤرخ 
يف 11 ربيع الثاين عام 1404 املوافــق  
14 يناير 1984 الذي حيدد كيفيــات 

ــان  تعيني ممثلني عن املوظفني يف اللج
املتساوية األعضاء، 

 
ومبقتضى املرسوم رقم 59.85 املــؤرخ 

ــق       يف 01 رجـب عـام 1405 املواف
ــن القـانون  23 مارس 1985 املتضم

ــات  األساسي النموذجي لعمال املؤسس
واإلدارات العمومية، 

 
ومبقتضى املرسوم رقم 49.90 املــؤرخ 

ــق       يف 10 رجـب عـام 1410 املواف
06 فرباير 1990 املتضمــن القـانون 

األساسي اخلاص بعمال قطاع التربية، 

ــوم التنفيـذي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام  265.94 املؤرخ يف 29 ربيع األول ع

1415 املوافق 06 سبتمرب 1994 الــذي 

حيدد صالحيات وزير التربية الوطنية، 
  

ــوم التنفيـذي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام  266.94 املؤرخ يف 29 ربيع األول ع

ـن  1415 املوافق 06 سبتمرب 1994 املتضم

ــة  تنظيم اإلدارة املركزية لوزارة التربي
الوطنية، املعـــدل واملتمـم باملرسـوم 
التنفيذي رقم 76.95 املؤرخ يف 09 شوال 
عام 1415 املوافق 11 مارس سنة 1995، 

 
ومبقتضى القرار املـؤرخ يف 09 رجب 
ـنة 1984  عام 1404 املوافق 09 أفريل س
ــان  الذي حيدد عدد األعضاء يف اللج

املتساوية األعضاء، 
 

ــؤرخ يف  ومبقتضى القرار الوزاري امل
14 شعبان عام 1404 املوافق 04 مــايو 

ــاء اللجـان  سنة 1985 املتضمن إنش
املتساوية األعضاء اخلاصــة ببعـض 
أسالك موظفي وزارة التربية الوطنية، 

 
ــؤرخ يف   ومبقتضى القرار الوزاري امل
09 مجادى األول عام 1425 املوافــق  

ـاريخ  27 جوان 2004 املتضمن حتديد ت

وتنظيم االنتخابات قصد تعيني ممثلــني 
ـاء  عن املوظفني يف اللجنة املتساوية األعض

اخلاصة مبفتشي التربية والتكوين، 
 

ـادى  ومبقتضى احملضر املؤرخ يف 03 مج
الثاين عام 1425 املوافــق 21 جويليـة 
ــاب  2004 املتضمن إعالن نتائج إنتخ

ـاوية  ممثلني عن املوظفني يف اللجنة املتس
األعضاء اخلاصة مبفتشي التربية والتكوين.  
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يقرر  
 

ــن املوظفـني يف  املادة األوىل : يعلن عن انتخاب املوظفني املذكورين أدناه، ممثلني ع
اللجنة املتساوية األعضاء اخلاصة مبفتشي التربية والتكوين.  

 
صفة العضوية الرتبة االسم واللقب 

عيسى شرحبيل 
عبد الوهاب قليل  

حممد دامو 
اجلمعي فالق 

رابح مكناسي 
رشيد أورليسان 
بن لعرييب مجال 

عبد العزيز بوشاللق 

مفتش التربية والتكوين 
مفتش التربية والتكوين 
مفتش التربية والتكوين 
مفتش التربية والتكوين 
مفتش التربية والتكوين 
مفتش التربية والتكوين 
مفتش التربية والتكوين 
مفتش التربية والتكوين 

 

عضو دائم 
عضو دائم 
عضو دائم 
عضو دائم 
عضو إضايف 
عضو إضايف 
عضو إضايف 
عضو إضايف 

 
ــة الدميقراطيـة  املادة الثانية : ينشر هذا القرار يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائري

الشعبية. 
 

                                                   اجلزائر يف 04 سبتمرب 2004 
                                                   األمني العام لوزارة التربية الوطنية 

                                        بوبكر خالدي  
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

 
قرار رقم 29 مؤرخ يف 13 سبتمرب 

ـؤرخ يف     سنة 2004 يعدل القرار امل
ــاء  13 نوفمرب 2002 املتضمن إنش

اموعات املتخصصة للمــواد 
وتنظيمها وسريها. 

 
إن وزير التربية الوطنية، 

 
ــؤرخ يف  مبقتضى األمر رقم 35.76 امل

16 ربيع الثــاين عـام 1396 املوافـق     

ــم  16 إبريل سنة 1976، املتضمن تنظي

التربية و التكوين، 
 

ــوم التنفيـذي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام  265.94 املؤرخ يف 29 ربيع األول ع

ــنة 1994،  1415 املوافق 06 سبتمرب س

واحملدد لصالحيات وزير التربية الوطنية، 
 

ــوم التنفيـذي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام  266.94 املؤرخ يف 29 ربيع األول ع

ــنة 1994،  1415 املوافق 06 سبتمرب س

واملتضمن تنظيم اإلدارة املركزية لوزارة 
التربية الوطنية، 

 
ــوم الرئاسـي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام  138.04 املؤرخ يف 06 ربيع األول ع

1424 املوافق 26 أبريل ســنة 2004، 

واملتضمن تعيني أعضاء احلكومة، 
 

ومبقتضى القرار املؤرخ يف 13 نوفمـرب 
2002 املتضمـن إنشـاء اموعــات 

املتخصصة للمواد وتنظيمها وسريها. 
 

يقرر ما يلي  
 

ـن  املادة األوىل : تعدل املادة السابعة م
ــؤرخ يف 13 نوفمـرب 2002  القرار امل
املتضمن إنشاء اموعات املتخصصــة 

للمواد وتنظيمها وسريها كما يلي : 
 

ــألف كـل جمموعـة  " املادة 07 : تت
ـوا  متخصصة من عدد من األعضاء عض
ــثر مـن بـني املفتشـني  على األك
ـوار  واجلامعيني واملدرسني يف كل األط
ـدة يف  الذين تراكمت لديهم خربة مؤك

ميدان بناء املناهج وتطويرها ". 
 

ويترك تقدير عدد األعضــاء يف كـل 
ــة  جمموعة متخصصة إىل اللجنة الوطني
ــم  للمناهج اليت حتدده بالنظر إىل حج
األعمال املنوطة بكل جمموعة متخصصة. 

 
ـرة  املادة 02 : ينشر هذا القرار يف النش

الرمسية لوزارة التربية الوطنية. 
 

اجلزائر يف 29 سبتمرب 2004 
وزير التربية الوطنية 
بوبكر بن بوزيد 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

 
ــؤرخ يف       مقـرر رقـم 54.04 م

29 سبتمرب 2004، يتضمن تنصيب 

فوج عمل خاص مبحو األمية. 
 

إن وزير التربية الوطنية، 
 

ـة  تطبيقا لتعليمة السيد رئيس اجلمهوري
خالل جملس الوزراء املنعقــد بتـاريخ    

ـى  18 سبتمرب 2004 القاضية بالعمل عل

التقليص ائيا من آثار األمية، 
 

وبعد االطالع على املشروع األويل الذي 
تقدم به السيد مدير الديوان الوطين حملو 

األمية و تعليم الكبار، 
 

يقرر ما يلي  
 

ــوج عمـل  املادة األوىل : ينصب ف
ـو  يترأسه السيد مدير الديوان الوطين حمل
ــكل مـن  األمية و تعليم الكبار ويتش

األعضاء اآليت بيام : 
 

ــة  . السيدة رئيسة مجعية " اقرأ "  نائب
للرئيس، 

ــا  . السيد رئيس مجعية " القلم " نائب
للرئيس، 

ــرة  . السـيدة بومغـار ليلـى، مدي
الدراسات بوزارة التربية الوطنية، 

 
 
 

. السيد مدير التكوين، بوزارة التربيـة 
الوطنية، 

ـال  . السيد مدير التقييم والتوجيه واالتص
بوزارة التربية الوطنية، 

. ممثل عن مديرية التعليم األساسي، 
. ممثل عن مديرية التعليم الثانوي العام، 
ــم الثـانوي  . ممثل عن مديرية التعلي

التقين. 
 

املادة 02 : يكلف هذا الفوج بــإعداد 
وثيقة تتضمن خصوصا العناصر التالية : 

 
. حصيلة العمليات املنجزة، 

ــة  . الوضعية احلالية من الناحية الكمي
والنوعية، 

ــتقبال يف  . استراتيجية حمو األمية مس
اجلزائر. 

 
املادة 03 : ميكن الفوج أن يستعني بأية 

كفاءة عند االقتضاء. 
 

املادة 04 : تسلم الوثيقة املنجــزة يف 
ــهر نوفمـرب  ظرف ال يتعدى اية ش

 .2004

 
ـرة  املادة 05 : ينشر هذا املقرر يف النش

الرمسية لوزارة التربية الوطنية. 
 

اجلزائر يف 29 سبتمرب 2004 
وزير التربية الوطنية 
بوبكر بن بوزيد 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

مديرية التعليم الثانوي العام 
الرقم : 550 / 2004 

 
مدير التعليم الثانوي العام 

إىل  
السيد مفتش أكادميية اجلزائر 

السيدات والسادة مديري التربية   
                               (للمتابعة) 
السيدات والسادة مفتشــي التربيـة 
والتكوين                      (للمتابعة) 
ــات  السيدات والسادة رؤساء مؤسس
التعليم الثانوي                 (للتنفيذ) 

 
املوضوع : إجناز التوزيع السنوي 

للمواد. 
 

يف إطار مواصلة اجلــهود الراميـة إىل 
ترقية األداء البيداغوجي الذي يتطلـب 
ــة، وتفعيـل  تنظيم اإلمكانات املتاح
ــول إىل  خمتلف اآلليات من أجل الوص
ـرفين  حتقيق البعد النوعي يف التعليم، يش
ــى تنفيـذ  أن أطلب منكم السهر عل

التدابري والترتيبات التالية : 
 

1. على مستوى املؤسسة  

 
ــد إملامـهم  يقوم أساتذة كل مادة بع
ـامني  باألهداف العامة و اخلاصة و مض
األنشطة التربوية املقــررة يف الـربامج 
الرمسية، بإعداد التوزيع السنوي حتــت 
ــائب املديـر للدراسـات  إشراف ن

ـادة،    ومبساعدة األستاذ املسؤول عن امل

ــائب  ويف حالة عدم وجود منصب ن
املدير للدراسات، يكــون اإلشـراف 

ملدير املؤسسة. 
 

يصادق مدير املؤسســة علـى هـذه 
التوازيع، حبضور مسؤويل املواد ونائب 
ــه  املدير للدراسات ومستشار التوجي

املدرسي. 
 

. يرسل رئيس املؤسسة نســخة مـن 
التوزيع املصادق عليه، حســب كـل 
ــة والتكويـن  مادة، إىل مفتشي التربي
ــة  للمواد وأخرى إىل مصلحة الدراس
واإلمتحانـات مبديريـات التربيــة 

للواليات. 
 

. يقوم مفتشو التربية والتكوين بدراسة 
ــد  توزيع املادة وتوجيه املالحظات عن
الضرورة كما تعتمد هذه الوثيقة كأداة 
عمل عند زيارم التفتيشية للمؤسسات. 

 
2. على مستوى مديريات التربية  

 
ـة  . تقوم املصلحة املعنية مبديريات التربي
بإعداد حوصلة للتوزيع السنوي لكــل 
مادة وترسل إىل مديرية التعليم الثانوي 

العام قبل اية شهر أكتوبر 2004. 
 

ـة  . إعداد رزنامة تتضمن لقاءات دوري
ــانوي  مع رؤساء مؤسسات التعليم الث
بالواليات، لإلطالع على مدى تنفيـذ 
الربامج املقررة حسب اخلطة املقترحـة 

من كل مؤسسة. 
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ــذه  . تعد املصلحة املعنية تقريرا عن ه
ـة  اللقاءات وترسل نسخة منه إىل مديري
التعليم الثانوي العام، حسب الرزنامـة 

التالية : 
 

الفترة األوىل : قبل 31 ديسمرب 2004. 
 

الفترة الثانية : قبل 15 ماي 2005. 
 

تسهر املصلحة املعنية، بالتنسيق مــع 
ـري  رؤساء املؤسسات، على اعتماد املعاي
املعمول ا يف عملية الفهم واالســتيعاب 

لدى التالميذ. 
 

ـذه  ونظرا لألمهية البالغة اليت تكتسيها ه
ــة  العملية، أطلب إيالء أهدافها العناي
ــي   الكاملة، وتشجيع كل مبادرة ترم
ــايت  إىل حتقيق الغايات املرجوة، ومواف
بكل الصعوبات اليت قد تعترضكم عند 

التطبيق. 
 

اجلزائر يف 11 سبتمرب 2004 
عن الوزير وبتفويض منه 
مدير التعليم الثانوي العام 

ساعد زغاش 
 

 
 
 
 
 
 
 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

مديرية التعليم الثانوي العام 
الرقم : 568 / 2004 

 
مدير التعليم الثانوي العام 

إىل  
السيد مفتش أكادميية اجلزائر 

السيدات والسادة مديــري التربيـة 
للواليات               (للتوزيع واملتابعة) 
السيدات والسادة مفتشــي التربيـة 
والتكوين              (لإلعالم واملتابعة) 
ــات  السيدات والسادة مديري مؤسس
التعليم الثانوي                 (للتطبيق) 

 
ـة  املوضوع : خبصوص مادة التربي
ــام  البدنية و الرياضية يف األقس

اخلاصة واملسائية. 
 

ــأن إجباريـة  تنفيذا للقرار املتخذ بش
اختبارات مادة التربية البدنية والرياضية 
يف امتحان شهادة البكالوريا، يشـرفين 
ــة  أن أطلب منكم إدراج حصة التربي
ــام  البدنية و الرياضية يف توقيت األقس
ــادة  اخلاصة واملسائية، واعتبار هذه امل
ـروض  كبقية املواد األخرى يف جمال الف
و االختبارات الدورية، ويف هذا اإلطار 

ينبغي السهر على : 
 

ــنة الثالثـة  . ضمان تأطري أقسام الس
ثانوي كأولوية. 

ــق توزيـع  . تنفيذ الربنامج املقرر وف
سنوي حمكم. 

ـة  . استغالل الفضاءات املخصصة ملمارس
التربية البدنية والرياضية، سـواء داخل 
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ـــب  املؤسسـة أو خارجـها حس
اإلمكانيات املتوفرة. 

. توفري الوسائل و حسن توظيفها وفق 
اخلطة البيداغوجية املعمول ا. 

ـارات  . تدريب التالميذ على طريقة اختب
البكالوريا املقرر إجراؤها يف هذه املادة. 

 
و يف اخلتام ال يفوتين إال أن أؤكد على 
ــات واإلجـراءات  إيالء هذه املعلوم
ــى  املتخذة العناية املطلوبة و السهر عل

جتسيد ميدانيا. 
 

اجلزائر يف 18 أكتوبر 2004 
عن الوزير وبتفويض منه 
مدير التعليم الثانوي العام 

ساعد زغاش 
 

 �

 
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 

وزارة التربية الوطنية 
مديرية التقومي والتوجيه واالتصال 

الرقم : 221 / 2004  
    

مدير التقومي والتوجيه واالتصال 
إىل 

السيد مفتش أكادميية اجلزائر 
السيدات والسادة مديــري التربيـة 

بالواليات 
 

املوضوع : خبصــوص التالميـذ 
ــان شـهادة  الناجحني يف امتح

ــرياملقبولني    التعليم األساسي وغ
ـــانوي يف         يف السـنة األوىل ث

جوان 2004. 
 

املراجع :  
ــوزاري رقـم 95.2069  . املنشور ال

املؤرخ يف 28 نوفمرب 1995 
. املنشور الوزاري رقم 03.468 املؤرخ 

يف 26 أفريل 2003 
 

ــها حـول  تبعا لالنشغاالت املعرب عن
وضعية التالميذ الناجحني يف امتحـان 
ـني  شهادة التعليم األساسي وغري املقبول
يف السنة األوىل ثانوي يف جوان 2004، 
يشرفين أن أي إىل علمكم بأن القبول 
ـم  يف السنة األوىل من التعليم الثانوي يت
ــؤرخ  وفق أحكام املنشور رقم 468 امل
ـع  يف 26 أفريل 2003 املذكور يف املرج
أعاله، واملتعلق بانتقــال التالميـذ إىل 
ــانوي، مـا عـدا يف  السنة األوىل ث
احلاالت االستثنائية اليت استشريت فيها 

اإلدارة املركزية واليت مت البث فيها. 
 

ــن قبـول  وعليه، أعلمكم أنه ال ميك
التالميذ احلاصلني على شهادة التعليــم 
األساسي  يف السنة األوىل ثانوي إذا مل 
ــور  يستوفوا الشروط الواردة يف املنش
ــاله. و أغتنـم الفرصـة  املذكور أع
ـي  ألذكركم بأن شهادة التعليم األساس
تتوج مرحلة التعليم األساسي وال تعترب 
حمكا للقبول يف مرحلة التعليم الثانوي. 

 
اجلزائر يف 03 أكتوبر 2004 
عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقومي والتوجيه واالتصال 
عباسي براهيم 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

مديرية التقومي و التوجيه واالتصال 
الرقم : 224 / 2004  

      
مدير التقومي والتوجيه واالتصال 

إىل 
السيد مفتش أكادميية اجلزائر 

السيدات والسادة مديــري التربيـة 
بالواليات 

 
ـذ  املوضوع : إعادة تسجيل تالمي

السنة الثالثة ثانوي. 
 

ــر التربيـة  عمال بتعليمات السيد وزي
ــالدخول املدرسـي  الوطنية اخلاصة ب
2005.2004، ونظرا للظروف االستثنائية 

اليت ميزت السنة الدراسيـة املاضيـة،  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ولتمكن التالميذ الذيــن مل يسـعفهم 
ــة ثانيـة،  احلظ يف النجاح من فرص
يشرفين أن أطلب منكم دعوة رؤســاء 
ــاج  املؤسسات التعليمية إىل إعادة إدم
ـهادة  التالميذ الذين اجتازوا امتحان ش
البكالوريا دورة جوان 2004، وحصلوا 
ــدل يـتراوح مـا بـني 09  على مع
ــنة  و20/09.99، وذلك يف أقسام الس

الثالثة ثانوي العادية منها واخلاصة. 
 

ــر  كما ألفت انتباهكم إىل أنه ال ينج
ــراء أي تغيـري بشـأن  عن هذا اإلج
التالميذ الذين مت إدماجهم إىل غايــة 

تاريخ اليوم. 
 

اجلزائر يف 03 أكتوبر 2004 
عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقومي والتوجيه واالتصال 
عباسي براهيم 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

مديرية التقومي والتوجيه واالتصال 
املديرية الفرعية للتوثيق 

الرقم : 118 / 2004  
 

مدير التقومي والتوجيه واالتصال 
إىل 

السيد مفتش أكادميية اجلزائر 
السيدات والسادة مديري التربية  

 
ــن املوظفـني  املوضوع : تكوي
ـــيف  املكلفـني بتسـيري أرش

مؤسسات التعليم الثانوي. 
 

املرفقات : استمارة جلمع املعلومات. 
 

ـومي  يشرفين أن أفيدكم بأن مديرية التق
والتوجيه واالتصال، قد أدرجت ضمن 
ــها للموسـم الدراسـي  برنامج عمل
ـيف  2005/2004، موضوع تسيري أرش

ــم الثـانوي، وهـو  مؤسسات التعلي
ــة  موضوع يندرج ضمن عناصر اخلط
ــى  املتعلقة بتنمية نشاط األرشيف عل
مستوى إدارة  قطاع التربية الوطنية.  

 
ــة  إن هذا املوضوع يستدعي يف مرحل
أوىل، التعرف على أمناط املوظفني املسندة 
ـات  إليهم مهمة تسيري أرشيف املؤسس
ــة، حتضـري  التعليمية، ويف مرحلة ثاني
ـة  عمليات تكوين لفائدة الفئات املالئم
واليت يعهد هلا مستقبال تسيري األرشيف. 

 

وعليه فإن هذا املنشور يهدف إىل : 
 

ــني بتسـيري  . إحصاء املوظفني املكلف
أرشيف مؤسسات التعليم الثانوي، 

. تصنيفهم حسب األمناط واملستويات، 
. حتديد األمناط اليت يعهد هلا تســيري 
أرشيف املؤسسات التعليمية مستقبال، 
.تعميم توظيف األمناط اليت سيتم حتديدها 

على جمموع املؤسسات التعليمية، 
. التخلي تدرجييا عن ظــاهرة إسـناد 
تسيري أرشيف املؤسســات التعليميـة 
ملوظفني غري مؤهلني للتحكم يف التدفق 

املتزايد الوثائق. 
 

ـتمارة  لذا، فإين أضع يف متناولكم االس
املرفقة، للقيام مبا يلي : 

 
ــات التعليـم  . توزيعها على مؤسس
الثانوي، اليت تقوم مبلئها وإرســاهلا إىل 

مديرية التربية. 
. استغالهلا على مســتوى مديريـات 
ـنب  التربية يف شكل جدول إحصائي، ي
أمناط املوظفني، وعددهم، ومسـتواهم 
الدراسي، ونشاطهم بأرشيف املؤسسة. 

ـاجلدول  . إرسال االستمارات، مرفقة ب
ــه  املذكور، إىل مديرية التقومي والتوجي
واالتصال،  يف أجل أقصاه 10 ديسمرب 

 .2004
 

ـذه  الرجاء منكم إيالء العناية الالزمة هل
العملية و إجنازها يف األجل احملدد. 

 
اجلزائر يف 06 نوفمرب 2002 
عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقومي والتوجيه واالتصال 
عباسي براهم 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 

وزارة التربية الوطنية 
 

مديرية التربية لوالية :  
ثانوية : 

 
بطاقة معلومات خاصة باملوظف املكلف بتسيرياألرشيف 

 
I. معلومات شخصية  

 االسم واللقب :  
 تاريخ امليالد : 

 
II. املستوى الدراسي والشهادات 

 .
 .
 .
 

III. املسار املهين 
  تاريخ أول تعيني يف الوظيفة : 

  الصفة : 
  الرتبة احلالية : 

  األقدمية يف الرتبة احلالية : 
 

IV . العمل بأرشيف املؤسسة 

  تاريخ التكليف بتسيري أرشيف املؤسسة :   /     / 
  متفرغ لتسيري أرشيف املؤسسة     نعم                ال 
  متارس نشاطا آخر باملؤسسة        نعم                ال 

  أذكره : ……………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………  

 
 
 



 16 

 
. النشاط الرئيسي :               األرشيف           النشاط اآلخر 

. هل استفذت من تكوين يف جمال األرشيف :   نعم           ال 
 
 

. يف حالة اإلجابة بنعم :    
. مىت ؟                     أين ؟ 

. املدة : 
. هل ترغب يف مواصلة العمل بأرشيف املؤسسة ؟  نعم           ال 
. هل ترغب يف تكوين حول تسيري األرشيف ؟     نعم            ال 

 
 

V. رأي رئيس املؤسسة يف املوظف املكلف بتسيري األرشيف من حيث : 

 
االستعداد والرغبة يف العمل:  

 
مستوى أداء العمل : 

 
قابلية املعين لالستفادة من التكوين : 

 
ترشيح املعين لالستفادة من الدورات التكوينية اليت ستنظم هلذا الغرض: 

 
 

                      اجلزائر يف ……………… 
                      خامت وتوقيع رئيس املؤسسة 
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