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الفهـرس 
 

مناشيـر  
 

ــام التقـومي  منشور رقم 05.2039 مؤرخ يف 13 مارس 2005 يتعلق بإصالح نظ
التربوي. 

 

منشور رقم 05.26 مؤرخ يف 15 مارس 2005 يتعلق بإجراءات تقــومي أعمـال 
التالميذ و تنظيمه. 

 

ــم  منشور رقم 05.27 مؤرخ يف 15 مارس 2005 يتعلق باإلجراءات العملية لتنظي
وسري امتحان اية مرحلة التعليم االبتدائي. 

 
ــنة  منشور رقم 05.28 مؤرخ يف 15 مارس 2005 يتعلق بإجراءات القبول يف الس

األوىل من التعليم املتوسط. 
 

ــة خاصـة  منشور رقم 05.40 مؤرخ يف 27 مارس 2005 يتعلق بإجراءات انتقالي
بالقبول يف السنة األوىل من التعليم الثانوي العام و التكنولوجي. 

 
ــق بـإجراءات التوجيـه إىل  منشور رقم 05.41 مؤرخ يف 27 مارس 2005 يتعل

اجلذوع املشتركة للسنة األوىل من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي. 
 

منشور رقم 05.42 مؤرخ يف 27 مارس 2005 يتعلق بتوضيحات بشــأن تطبيـق 
أحكام املناشري اخلاصة بالتقومي التربوي. 

 
ــل بطاقـة الرغبـات  منشور رقم 05.43 مؤرخ يف 27 مارس 2005 يتعلق بتعدي

وبطاقة املتابعة والتوجيه، 
 

منشور رقم 05.40 مؤرخ يف 29 مارس 2005 يتعلق باألرشيف اخلاص. 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 
الرقم : 2039 / 2005 

 
وزير التربية الوطنية 

 
إىل 

السيد مفتش أكادميية اجلزائر 
السيدات والسادة مديري التربية  

                         (للتطبيق واملتابعة) 
السيدات والسادة مفتشــي التربيـة 

والتكوين 
السيدات والسادة مفتشــي التربيـة 
والتعليم األساسي             (للمراقبة) 
ــري مراكـز  السيدات والسادة مدي

التوجيه املدرسي واملهين 
ــات  السيدات والسادة رؤساء املؤسس
التعليمية                       (للتطبيق) 

 
ـومي  املوضوع : إصالح نظام التق

التربوي. 
 

ـة  يف إطار تنفيذ إصالح املنظومة التربوي
ـاالت  الوطنية، يشكل التقومي (بتعدد جم
ـه)  تطبيقيه، وخمتلف إستراتيجياته ووظائف
ركيزة أساسية لعملية حتسني نوعية التعليم 

املمنوح ومردود منظومتنا التربوية. 
 

فالتقومي يف مفهومه الواسع، ليــس أداة 
ــيري  مساعدة و وسيلة اختاذ قرار و تس
ــب  وظيفي فحسب، بل هو ثقافة جي
ــار  تنميتها لدى كل املتدخلني يف املس

التربوي ، وإدراجها ضمن ديناميكيـة  
 

شاملة إلحداث تغيري نوعي. فــالتقومي 
ـية  البيداغوجي من أهم احملاور األساس
لنظام التقومي الذي يدعو إىل تطويــر 
فعلي للممارسات التقوميية الســائدة 
حاليا يف امليدان، حبيث تنسجـم مــع 
ــاهج  أهـداف اإلصـالح وروح املن

التعليمية اجلديدة. 
 

تتميز ممارسات التقومي احلالية أساســا 
بـ : 

 
ــة الرقابيـة ألعمـال  . تفوق الوظيف
ــل  التالميذ على حساب وظيفة تعدي

مسار عملية التعليم والتعلم، 
ــرد إجـراء  . اعتبار عملية التقومي جم
ــدال مـن  لقياس املعارف املكتسبة، ب
ــداف  وضع تقومي التعلمات وفقا أله
بيداغوجية حمددة بوضوح، و مرتبطــة 

مبستويات معينة لتنمية الكفاءات، 
ــراض إداريـة  . استخدام التقومي ألغ
أساسا (إجازات، ارتقــاء، إعـادة، 
ـط  توجيه…)، والذي يرتكز على التنقي
العددي لإلنتاجات املكتوبة للتالميذ. 

. غياب مالحظات ذات طابع نوعــي 
ــن مسـتويات  اليت تعد أكثر تعبريا ع

حتصيل التالميذ. 
 

ــة بـني  ونظرا للصلة الوطيدة القائم
ممارسات التقومي و عملية التعلم، فإنـه 
ـات  من اهلام جدا أن تكون هذه  املمارس
ــات املنـاهج  متجانسة مع خصوصي
ــاس املقاربـة  اجلديدة املبنية على أس
بالكفاءات ، هذه املقاربة اليت ال تركز  
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ـا،  بالدرجة األوىل على املعارف وحده
ــة الشـاملة  بقدر ما تركز على التنمي

للمتعلم. 
 

ـا  لذا، فإن هذه املقاربة ال تقترح منوذج
تعليما تراكمييا، وإمنا تعليما اندماجيـا 
ــة  بالدرجة األوىل، و متنح أمهية خاص
ـه.  للبعد املتعلق بداللة ومعىن ما مت تعلم
فالبنسبة للتلميذ، ال يتمثل األمــر يف 
تعلمه جلملة من املعارف سرعان ما يتــم 
ــر باكتسـاب  نسياا، إمنا يتعلق األم
ــكل حلـوال  كفاءات مستدامة، تش
ــا،  لوضعيات - مشكل تتعقد تدرجيي
ــك إىل أدوات أساسـية  وتتحول بذل
متكن األفراد من االستعمال املتنــوع 
ــام  ملكتسـبام الدراسـية يف حي

الشخصية واالجتماعية. 
 

ـة،   إن هذا التوجيه اجلديد للبيداغوجي
ــل  جيب أن يتميز بتفاعل قوي بني فع
ــراز  التعليم و فعل التقومي، و بالتايل إب
إرادة التغيري لضمان تربية ذات نوعية. 

 
 وعليه تكون للتقومي وظيفتني أساسيتني : 
ــم  . املساعدة على تعديل مسار التعلي

والتعلم، 
 

. إقرار كفاءات التلميذ. 
 

ـق،  وتتخذ هاتان الوظيفتان، عند التطبي
األشكال التالية : 

 
ـاط،  . تقومي تكويين ميارس خالل النش
ــن  ويهدف إىل تقييم التحسن احملقق م

ـات  طرف التلميذ، وفهم طبيعة الصعوب
ـذا  اليت تعترضه أثناء التعلم، ويهدف ه
التقومي إىل حتسني املســار التعلمـي 

للتلميذ أو تصحيحه أو تعديله. 
 

. تقومي حتصيلي ميارس عنــد ايـة 
ـور  وحدة تعليمية أو سنة دراسية أو ط
ــرف علـى  تعليمي، يهدف إىل التع

مستوى تنمية الكفاءات. 
 

ـد  لذا، فإن هذا املنشور يهدف إىل حتدي
ــومي  االستراتيجية اجلديدة يف جمال تق
أعمال التالميذ ومراقبتها، ووضع نظام 
ــده،  لتطوير التقومي البيداغوجي وجتدي
ـالح،  يكون منسجما مع أهداف اإلص
ـي  ال سيما لتقليص عوامل الفشل الدراس

وحتسني اخلدمات املدرسية. 
 

املبادئ املنهجية 
 

ـات  ترتكز النظرة اجلديدة لتقومي التعلم
على املبادئ املنهجية التالية : 

 
ــة  1. ال يتناول التقومي يف منظور تنمي

الكفاءات، معارف منعزلة، بــل هـو 
معاجلة دف إىل احلكم على الكــل  
ــف  وهو يف طور البناء، مدرجا ملختل

املوارد املشكلة للكفاءة. 
 

ــن  إن إعداد التالميذ إىل هذا النمط م
ـات  التقومي، يستلزم اختبارهم يف وضعي
ــب (حللـها) توظيـف  معقدة، تتطل

جمموعة مكتسبات أساسية. 



 6

 

ـية يف  2. جيب إدماج املمارسات التقومي

ــن مـن إبـراز  املسار التعلمي، متك
التحسينات احملققة، واكتشاف الثغرات 
املعرقلة لتدرج التعلمات، وبالتايل مـن 
ـة  حتديد العمليات املالئمة لتعديل عملي

التعلم و للعالج البيداغوجي. 
 

ــا أن عمليـة  يف هذا السياق، و طامل
التعلم مل تنته، ال جيب أن يشكل اخلطأ 
ــرد مؤشـر  عالمة عجز و إمنا هو جم
ــار بنـاء  لصعوبات ظرفية ضمن مس
ــأ  الكفاءات. لذا جيب  استغالل اخلط
بصفة آنية، لتشخيص أسبابه، والقيــام 
ــا لعرقلـة  بعملية عالجية هادفة تفادي

التعلمات الالحقة. 
 

ـد  3. إن أساليب التقومي التحصيلي ال ب

ــات  أن تعتمد أساسا على مجع معلوم
موثوق منها، ووجيهة بشأن املستويات 
ــاءات  التدرجييـة للتحكـم يف الكف
املستهدفة، قصد تكييــف التدخـل 
ــات املمـيزة  البيداغوجي وفق احلاج

للتالميذ. 
 

4. إن النتائج املدرســية (يف التصـور 

التقليدي للتقومي) يعرب عنها يف شــكل 
ــا،  تنقيط عددي، وقصد تدعيم قراء
ـات  جيب مرافقة هذه العالمات مبالحظ
ـهود   ذات مدلول نوعي، تشكل دعما
ـة  التعلم، و وسيلة تضمن عالقات بنائي

بني كل من التلميذ، املعلم والويل. 
 
 

5. جيب اعتماد التقومي على وضعيات، 

ـتراتيجياته  جتعل التلميذ على وعي الس
ـا  يف التعلم، ومتكنه من تبين موقفا تأملي

لتقدير مدى مالءمتها وفعاليتها. 
 

اإلجراءات القاعدية 
 

إن اإلجراءات الــيت يتضمنـها هـذا 
ــادئ  املنشور  تترجم (يف جمملها) املب
املنهجية للرؤية اجلديدة اخلاصة بالتقومي 

البيداغوجي. 
 

ــط  1. يتوىل جملس التعليم إعداد خمط

ــنة  سـنوي للتقـومي يف مطلـع الس
الدراسية، حيدد فيه فترات عمليــات 
التقومي ووتريا وأشكاهلا وذلك لكــل 

مادة و كل مستوى دراسي. 
 

ــترات  جيب أن يتضمن هذا املخطط ف
ـي،  عمليات التقومي التشخيصي، التحصيل
ـي  االندماجي وعمليات العالج البيداغوج
ــة  بالتوافق مع أهداف املناهج التعليمي

وتدرج التعلمات الواردة فيها. 
 

كما جيب تبليغ هذا املخطط للتالميــذ 
واألولياء ومفتش املادة أو املقاطعة. 

 
ــام األوىل للدخـول  2. ختصص األي

املدرسي (وبصفة إلزاميــة) لتنظيـم 
فحوص تشخيصية، تتنـاول اللغـات  
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ــات  األساسية (اللغة العربية، الرياضي
ــبات  واللغات األجنبية) ملراقبة مكتس
التالميذ القبلية، وتنظيم أنشطة الدعـم 
والعالج، وذلك قبل الشروع يف تناول 

املناهج اجلديدة. 
 

ـترات  3. جيب أن تتخلل عملية التعلم ف

ــكاله  خمصصة للتقومي التكويين يف أش
ــتجوابات  املتنوعة (أسئلة شفوية، اس

كتابية، فحوص، متارين اخل…). 
 

ـروض  4. جيب أن ال تنصب مواضيع الف
ــى  واالختبـارات واالمتحانـات عل
االسترجاع أو التطبيق اآليل للمعارف، 
بقدر ما جيب أن تطرح وضعيات تتطلب 
ــباته  مـن التلميـذ توظيـف مكتس
ــني  وإدماجها، قصد إقرار مستوى مع

من التحكم يف كفاءة ما. 
 

ــم  تسبق االختبارات الشهرية يف التعلي
االبتدائي، واالختبارات الفصليــة يف  
ـترة  التعليم املتوسط  والتعليم الثانوي ف
ــف  ختصص فقط ألنشطة إدماج خمتل

مكتسبات التالميذ. 
 

ــومي  5. تقوم املؤسسات التعليمية بتق

ائي ملختلف أطوار التعليم االبتدائــي 
ــتويات التعليـم  والتعليم املتوسط ملس
املعنية، لقياس درجة التحكم يف اللغات 

األساسية. 
 
 
 

ـة  6. يضمن رؤساء املؤسسات التعليمي

ـة  و مفتشو خمتلف األطوار متابعة دائم
ــداف  لتقدم التعلمات احملددة وفق أه
املناهج الدراسية الرمسية ومضامينهـا، 
ــارير الوصفيـة  وذلك على ضوء التق
للنتائج املدرسية الــيت تنجـز بصفـة 
منتظمة من طرف معلمــي وأسـاتذة 

خمتلف املواد التعليمية. 
 

تكون النتائج احملصلة من طرف التالميـذ 
يف الفروض واالختبارات وامتحانــات 
ــن  اية السنة موضوع حتليل نوعي م
طرف مدير املؤسسة، بالتنســيق مـع 
مدير مركز التوجيه املدرسي واملــهين، 
وذلك لتحديد اإلجراءات الواجــب 
ـة  اختاذها لتحسني آداء التالميذ، وخباص
تلك املتعلقة بتنظيم أنشطة العالج، اليت 
تشكل احملور الرئيسي لعمليــة تنفيـذ 

مشروع املؤسسة. 
 

ــة حتصيـل  فإن أي اختالل يف عملي
ــل  التعلمات األساسية، ميكن أن يعرق
ــي،  بصفة ائية متابعة املسار الدراس
ــة  وتفاديا لذلك على املؤسسة التعليمي
ــالج األكـثر  أن تضع استرجتيات الع

جناعة. 
 

7. يتم االرتقاء من ســنة إىل أخـرى 

ـرار  على أساس اعتبارات بيداغوجية وق
جملس املعلمني وجمالس األساتذة. 
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إن هذا االنتقال مرهــون بضـرورة 
ــاوي أو  احلصول على معدل أدىن يس
ـك يف  يفوق 5 من 10 أو 10 من20 وذل

كل املستويات. 
 

ـة  . يتوج التعليم االبتدائي بامتحان اي
مرحلة التعليم االبتدائي، يتناول اللغات 
ــات  األساسية : اللغة العربية، الرياضي

واللغة األجنبية األوىل، 
 

ـنة األوىل  . حتدد إجراءات القبول يف الس
ـال إىل  من التعليم املتوسط وكذا االنتق
السنة األوىل ثانوي يف مناشري تطبيقية. 

 
ــات  8. جيب استغالل نتائج االمتحان

ــة مـن  املدرسية الرمسية بصفة تلقائي
اجلانبني اإلحصائي والنوعي سواء على 
مستوى املؤسسة أو على مستوى الوالية. 

 
ـداف  ستسمح هذه العملية (فضال عن أه
ــداف  أخرى) بقياس مدى حتقيق األه
ـه  املسطرة، وبتقييم مردود التالميذ ومن
ــالتعرف علـى املـواد  األساتذة، وب
التعليمية اليت تشكل صعوبات وثغرات 
وبكشف الفوارق بني هذه األهــداف 
وبني النتائج احملصل عليها يف القســم، 

وبالتايل إبراز طوبوغرفيا الفشل. 
 

ــائج  وميكّن االستغالل السليم هلذه النت
ــة،  من توفري معطيات ذات داللة كافي
ــه قـرارات خمتلـف  لترشيد وتوجي

املتدخلني يف الفعل التربوي. 
 
 

ـومي  ويف هذا املنظور، فإن حجز نتائج التق
ـذ  املستمر يف احلاسوب اخلاصة بكل تلمي
ـتويات،  يف خمتلف املواد واألقسام واملس
وكذا إعــالم املؤسسـات التعليميـة 
ــها مـن  بالنتائج املفصلة احملصل علي
طرف تالميذها يف االمتحانات الرمسية، 
ـي،  (امتحان اية مرحلة التعليم االبتدائ
ــط، بكالوريـا  شهادة التعليم املتوس
ــانوي) سيسـهل عمليـة  التعليم الث
استغالل نتائج التالميذ مبختلف أشكاله 
وسيمكن من القيام بعمليات التصحيح 

الناجع باعتماد معطيات موضوعية. 
 

ــإن   .9دف تثمني اجلهد واألداء، ف

ــم  املدارس االبتدائية ومؤسسات التعلي
املتوسط والثانوي مدعوة إىل : 

 
ــائل لتبليـغ  . استعمال خمتلف الوس
ــة  النتائج الشهرية، الفصلية، نتائج اي
ــة إىل  السنة ونتائج االمتحانات الرمسي

كل أعضاء اجلماعة التربوية، 
 

ـالل  . اختاذ إجراءات تشجيعية، من خ
ــي  أعمال رمزية تثمن النجاح الدراس

(توزيع اجلوائز، إجازات خمتلفة…)، 
 

ـجيع  . خلق جو املنافسة السليمة والتش
ـها  داخل املؤسسات التعليمية وفيما بين
(تعليق النتائج، املسابقات، املنافسـات 
بني األقسام و بني املؤسسات اخل…). 
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ـة أن  10. جيب على املؤسسات التعليمي

ـات  تضع يف متناول األولياء كل املعلوم
ــف  املتعلقة بأعمال أبنائهم، نتائج خمتل
ــري وإجـراءات  عمليات التقومي، معاي
التقومي، االنتقال واإلعادة لتمكينهم من 
أداء الدور املنوط م، و عليه جيــب 
ــال االتصـال  بذل جمهود كبري يف جم

واإلعالم لفائدة األولياء و اتمع. 
 

ويف األخري، جتدر اإلشارة أن هذا التصور 
ـالح  اجلديد للتقومي يندرج يف إطار إص
البيداغوجية، املتميز باالنتقال من منطق 
ـارف، إىل  تعليم مؤسس على تلقني املع
منطق تعلم مؤسس على تنمية كفاءات 
مستدامة، اندماجية وقابلة للتحويل.  

 
ـل  فإن تنفيذه مرهون بضرورة وعي ك
ـات  الفاعلني يف العملية التربوية باملتطلب
ــدة الـيت حيملـها  البيداغوجية اجلدي
ــل  إصالح املنظومة التربوية، وأن يعم
ـه  كل يف جمال اختصاصه للتطبيق الوجي
ـترجاع  ملضمون هذا املنشور، قصد اس
املعىن احلقيقي للتقومي التربوي وجعلــه 

أداة حقيقية لبناء نوعية التعليم. 
 

ـة يف  هذا املنشور يلغي األحكام املتضمن
ــابقة املتعلقـة بـالتقومي  املناشري الس

البيداغوجي. 
 

اجلزائر يف 13 مارس 2005 
األمني العام لوزارة التربية الوطنية 

ب. خالدي 
 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

مديرية التقومي والتوجيه واالتصال 
الرقم : 26 / 2005 

 
مدير التقومي والتوجيه واالتصال 

إىل 
السيدة مفتشة أكادميية اجلزائر 

السيدات والسادة مديــري التربيـة 
بالواليات              (للتطبيق واملتابعة) 
السيدات والسادة مفتشــي التربيـة 

والتكوين 
السيدات والسادة مفتشــي التربيـة 
والتعليم األساسي             (للمراقبة) 
ــات  السيدات والسادة رؤساء املؤسس

التعليمية 
السيدات والسادة املعلمني واألساتذة  

                                 (للتنفيذ) 
 

ـال  املوضوع : إجراءات تقومي أعم
التالميذ وتنظيمه. 

 
ـؤرخ يف  املرجع : املنشور رقم 2039 امل
13 مارس 2005، اخلاص بإصالح نظام 

التقومي البيداغوجي 
 

ــار إليـه  تطبيقا للمنشور اإلطار املش
باملرجع أعاله، ينص املنشور احلــايل 
ــدف   على مجلة من اإلجراءات اليت
إىل حتسني تنظيم عملية تقومي التعلمات 

ومستويات إدماجها. 
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1. إجراءات التقومي 

 
ــة للمؤسسـة  تقوم الفرقة البيداغوجي
ـاهج  التعليمية (قبل االنطالق يف تطبيق املن
ـل  الدراسية للسنة اجلارية) باستغالل وحتلي
النتائج الدراسية اليت حققها التالميذ يف 
ــابقة وكـذا  اية السنة الدراسية الس
ــخيصية الـيت مت  نتائج الفحوص التش
إجراؤها على تالميذ  خمتلف مستويات 
ـوم  التعليم يف مطلع السنة الدراسية. يق
جملس التعليم بإعداد خمطــط سـنوي 
للتقومي على ضوء التوزيعات السـنوية  
املعدة من طرف مدرسي كــل مـادة 
واملتضمنة خمططات التقومي واملشــاريع 
ــذا  العالجية البيداغوجية، حيدد يف ه
ــع  املخطط الربنامج األويل اخلاص برف
مستوى القسم، أشكال وفترات التقومي 
ــتوى وكـل مـادة  حسب كل مس
وأساليب خمتلف النشاطات املتعلقــة 
ــي الـيت  بالتقومي والعالج البيداغوج
ـون  ستنظم طوال السنة الدراسية. ويك
هذا املخطط قابال للتعديــل حسـب 

التدرج يف التعلمات. 
 

ــي أشـكاال  يأخذ التقومي البيداغوج
متنوعة خالل السنة الدراسية ، يتم عن 
ــتمرة واملنتظمـة  طريق املراقبة املس

للتعلمات، و يكون على شكل : 
 

. استجوابات شفوية وكتابية، 
. عروض و وظائف منزلية، 

. فروض حمروسة، 
. اختبارات. 

تنظم هذه النشاطات حسب التــدرج 
ــاهج  يف التعلمـات الـواردة يف املن
ــة. وتتخلـل هـذه  الدراسية الرمسي
ــة  التعلمات املنتظمة نشاطات خاص
بإدماج مكتسبات التالميذ طبقا ملبـدأ 
ــه يف املنشـور  اإلدماج املنصوص علي

اإلطار املشار إليه باملرجع أعاله. 
 

ـدرب  ومن مثة، ينظم املدرس حصصا ي
من خالهلا التالميــذ علـى توظيـف 
ــارف  واستعمال (بصفة تدرجيية) املع
ـول  واملهارات املكتسبة قصد إجياد احلل
املناسبة لوضعيات - مشكلة اليت تتميز 
ـد  يف البداية بالبساطة والسهولة مث تتعق

تدرجييا. 
 

بعد هذه احلصص، ينظــم املـدرس 
ــدف إىل   ،نشاطاته اخلاصة بالتقومي
ـكلة  وضع التالميذ يف وضعيات - مش
تستلزم توظيف مكتسبام، جترى هذه 

العمليات يف اية : 
 

. كل وحــدة تعلـم علـى شـكل 
استجوابات أو فرض حمروس، 

ـرض  . عدة وحدات تعلم على شكل ف
حمروس أو اختبار. 

 
وهكذا، فإذا كان اختبار الفصل األول 
ــذ  يهدف إىل توظيف معارف التالمي
ـان  املكتسبة خالل هذه الفترة، وإذا ك
ــذ  اختبار الفصل الثاين يسمح للتالمي
ـبة  بتوظيف معارفهم و مهارم املكتس
ــار  خالل الفصلني األولني، فإن اختب
ـل  الفصل الثالث سيقوم بصفة شاملة ك

تعلمات السنة. 
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ــوار،  أما بالنسبة للتقومي يف اية األط
ــس  فسيكون على شكل امتحان يقي
ـية  مدى حتكم التالميذ يف اللغات األساس
وفقا ملستويات الكفاءات املســطرة يف 

كل طور تعليمي. 
 

ــد  و عليه، فإن اختبارات التقومي ال ب
ــيت  أن تستجيب موعة من املبادئ ال
تضمن املصدقية، املوضوعية والعـدل 
واإلنصاف بني التالميذ وذلك باحلرص 

على : 
 

ــراد  . حتديد األهداف البيداغوجية امل
قياسها من خالل التقومي، 

ـرد  . تنويع حمتوى املواضيع ليتجاوز جم
مراقبة حفظ املعلومات، يطلب مــن 
التلميذ توظيف املعــارف واملـهارات 

املكتسبة يف وضعيات - مشكلة، 
ـة  . تقدمي وضعيات جديدة و ذات دالل
ــها  تتطلب توظيف إجراءات تعود علي

التلميذ يف القسم، 
ــيز بـالوضوح  . إعداد مواضيع تتم
والدقة واالعتناء بصياغة التعليمــات 

املقدمة للتالميذ، 
. بناء أسئلة تقيس فعال ما جيــب أن 

تقيس وفقا لألهداف املسطرة، 
ـكلة  . حتديد السندات الالزمة حلل املش

املطروحة، 
. حتديد املدة الزمنية الالزمــة إلجنـاز 
ـداد  النشاط وأخذه بعني االعتبار يف إع

املوضوع املقترح للتالميذ، 
ـة  . وضع معايري لتقييم اإلنتاجات املكتوب

يف املواد األدبية والنشاطات العملية، 
. إعداد سالمل تنقيط دقيقة و مفصلة. 

فضال عن ذلك، فإن اختبارات التقومي 
ــكاهلا (االسـتجوابات،  مبختلف أش
التمارين التطبيقية يف القسم، الواجبات 
ــد أن  املنـزلية،، الفروض،…) ال ب
ـندة  تصحح، على أن ترفق العالمة املس
ــة بكـل  هلا مبالحظات نوعية خاص
تلميذ، ال تكون من النوع الذي تعودنا 
ــذا (غـري كـاف،  عليه إىل يومنا ه
ضعيف، متوسط، حسن، جيد جــدا، 
ممتاز) وإمنا تعرب عن  النتائج اليت حققها 
ـها،  التلميذ و/أو الصعوبات اليت يواجه
ــل  وكذا مستويات الكفاءات اليت وص
إليها و توجيهات تقدم للتلميذ لضمــان 
السري احلسن ملسار التعلم. كما ينظــم 
املدرس حصصا خاصة بتصحيح الفروض 
واالختبارات تبىن من خالهلا األجوبــة 
ـاليب  النموذجية باللجوء إىل تقنيات وأس
التصحيح الفردي والتصحيح اجلماعي. 

 
ــالج البيداغوجـي  أما نشاطات الع
فتنظم حسب نتائج هذا التقومي النوعي. 

 
2. تنظيم التقومي 

 
1.2  على مستوى التعليم االبتدائي : 

حيتاج التالميذ، يف مرحلــة التعليـم 
االبتدائي، إىل متابعة مستمرة ومدعمة 
ــم بـالتفطن للثغـرات  ليتمكن املعل
والصعوبات بشكل مبكــر يسـهل 
تداركها وإصالحها وبالتايل تــدارك 

التسرب املدرسي. 
 

لذا تتم مراقبة التعلمات عن طريق : 
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. املالحظة اليومية بتكثيــف األسـئلة 
الشفوية واالستجوابات الكتابية قصرية 

املدة، 
. الوظائف املنـزلية اليت جيب إعدادها 
ـم،  كامتداد للتعلمات اليت تتم يف القس
وحيدد عددها حسب أهداف املــادة 
ووترية التالميذ يف التعلم، كما تصحح 
ــدارك  هذه الوظائف يف القسم قصد ت

الثغرات، 
ـى  . االختبارات الشهرية اليت تنظم عل
ـارات يف  النحو اآليت : ثالثة (03) اختب
الفصل األول، ثالثة (03) اختبارات يف 
الفصل الثاين واختباران يف الفصل الثالث. 

 
ــة إلزاميـة)  وينظم كل اختبار (بصف
ــاطات املخصصـة  مباشرة بعد النش

إلدماج املكتسبات. 
 

ـات  لذا، فإن املعلم مطالب جبمع معلوم
ـن  حول مستوى اكتساب التالميذ ليتمك
ــرق  من تكييف نشاطاته التعليمية وط
ــم والتكفـل  تدريسه ملتطلبات القس
بالتالميذ الذين يعانون من صعوبات يف 

التعلم. 
 

ـه  أما بالنسبة للمعدل الفصلي العام، فإن
ــهري عـام الـذي  يعوض مبعدل ش
حيتسب جبمع املعدالت الشهرية للمواد 
وتقسيمه على عدد املواد. كما حيتسب 
ــة  املعدل الشهري للمادة جبمع العالم
احملصل عليها يف االختبار الشهري ومعدل 
ــيت  العالمات احملصل عليها يف الفترة ال

سبقت هذا االختبار تقسيم اثنني. 
 

ـة  كما سيحسب املعدل السنوي يف اي
السنة الدراسية على النحو اآليت : 

 
املعدل السنوي للمادة = 

جمموع املعدالت الشهرية للمواد 
العدد اإلمجايل لالختبارات 

 
املعدل السنوي العام = 

جمموع املعدالت السنوية لكل مادة 
العدد اإلمجايل للمواد 

 
ــغ  نتـائج  فضال عن ذلك، يتم تبلي
التالميذ ألوليائهم كل شهر، عن طريق 
ــذي  إرسال  الدفتر املدرسي هلم وال
يتضمن عالمــة االختبـار الشـهري 
ــا  والعالمات احملصل عليها يف فترة م
ــون هـذه  قبل االختبار، على أن تك
العالمات مرفقة مبالحظات وصفيــة 

حول تدرج التعلمات. 
 

ـي  ترتيبات خاصة بالسنة األوىل ابتدائ
ـذ يف  : يقدم املعلم تقييما لسلوك التلمي
ــي وتـدرج  القسم، ملستواه التحصيل
تعلماته خالل الفصل األول، وبالتــايل 
متنح عالمات ألعمال تالميذ الســنة 
ـاين،  األوىل ابتدائي ابتداء من الفصل الث
ــنة  وتنظم مخس اختبارات خالل الس
ــل  الدراسية ثالثة اختبارات يف الفص
الثاين واختباران يف الفصــل الثـالث، 

ــل مـادة    ويقسم املعدل السنوي لك
على مخسة. 
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ـام  كما جتدر اإلشارة على ضرورة القي
ــرف املعلـم  باملالحظة الدقيقة من ط
ـون  لسلوك هؤالء التالميذ الذين يلتحق
باملدرسة ألول مرة بغية الكشف عــن 
خمتلف أشكال العوائق (بصري، مسعي، 
ــهم  نفسـي، عسـر القـراءة و الف
dyslexie، اخل) وتبليغـها لألوليـــاء 

والطبيب املدرسي. 
 

التقـومي يف ايـة أطـوار التعليــم 
ـة  االبتدائي : توحد االختبارات النهائي
للفصل الثالث  يف كل من مادة اللغــة 
ــة  العربية، الرياضيات و اللغة األجنبي
ـة  بالنسبة لتالميذ السنتني الثانية و الرابع
ــهم  ابتدائي و ذلك لقياس مدى حتكم
ـور  يف اللغات األساسية يف اية كل ط

من أطوار التعليم االبتدائي. 
 

أما بالنسبة لتالميذ أقسام اية التعليــم 
ــع  االبتدائي، فإن تقومي تعلمام خيض
ــة باملسـتويات  لنفس التدابري اخلاص
السابقة. فتنظم اختبارات شهرية خالل 
السنة الدراسية بالنسبة جلميع املــواد 
املدرسة يف هذا املستوى على أن توحد 
ـنة  مواضيع مجيع االختبارات خالل الس
الدراسية على مستوى املدرسة، و تعترب 
ـالث  االختبارات النهائية من الفصل الث
يف كل مــن مـادة اللغـة العربيـة، 
ــة مبثابـة  الرياضيات، و اللغة األجنبي
ـة  تدريب التالميذ لظروف امتحان اي

ــا املـواد الـيت         التعليم االبتدائي. أم
ــان فتخضـع  ال يتشكل منها االمتح
الختبار عادي على مستوى املؤسسة. 

ـط :  2.2  على مستوى التعليم املتوس

يتم تقومي األعمال الفصلية للتالميذ من 
ـيت  خالل املراقبة املستمرة واملنتظمة ال

تكون على شكل : 
 

ــة،  . اسـتجوابات شـفوية وكتابي
عروض، أعمــال تطبيقيـة، أعمـال 

موجهة و ذلك يف مجيع املواد، 
. وظائف منزلية يف مجيع املواد ويكون 
ــرية أكـثر يف اللغـات  تنظيمها بوت
ــات  األساسية (اللغة العربية، الرياضي

واللغة األجنبية األوىل)، 
ــع املـواد،  . فرضني حمروسني يف مجي
حتدد مدة (كل واحد منهما) حســب 
احلجم الساعي األســبوعي املسـند 

للمادة، 
. اختبار واحد يف اية الفصل. 

 
ــة  تنظم االختبارات أسبوعني قبل اي
كل فصل و حتدد رزنامة االختبــارات 
وفقا ملخطط التقومي الذي مت إعداده يف 
بداية السنة الدراسية تفاديا لتنظيمها يف 
فترات مغلقة خالل الفصلــني األول 
ــا باتـا تسـريح  والثاين، و مينع منع
ــترة االختبـارات  التالميذ خالل ف

وفترة جمالس األقسام. 
 

ــارات، تـترك  بشأن مواضيع االختب
ـع  احلرية للمدرس يف قسمه لبناء مواضي

االختبارات باستثناء : 
 

. أقسام اية التعليم املتوسط اليت تنظم 
ــتوى  فيها اختبارات موحدة على مس
ــا  املؤسسة يف الفصول الثالثة، تواخي
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ــذ الذيـن  لتكافؤ الفرص بني التالمي
سينتقلون إىل التعليم ما بعد اإلجباري، 
. اختبارات الفصل الثالث اليت توحـد 
على مستوى املؤسسة بالنسبة لكــل 

مستويات التعليم. 
 

أما املعدل الفصلي فإن حسابه يتم على 
النحو اآليت : 

 
املراقبة املستمرة        : معامل 1 
الفرض احملروس األول : معامل 1 
الفرض احملروس الثاين : معامل 1 
االختبار               : معامل 2 

 
املعدل الفصلي = [ املراقبة املستمرة + 
الفرض 1 + الفرض 2 + (االختبــار 

2X) ] على 5 

 
ــانوي  3.2  على مستوى التعليم الث

ــومي  العام و التكنولوجي : خيضع تق
أعمال التالميــذ الفصليـة لنفـس 

الترتيبات اخلاصة بالتعليم املتوسط. 
 

تنظم االختبارات الفصلية أسبوعني قبل 
ــل، و حتـدد رزنامـة  اية كل فص
ـذي  االختبارات وفقا ملخطط التقومي ال
مت إعداده يف بداية الســنة الدراسـية، 
ـالل  تفاديا لتنظيمها يف فترات مغلقة خ
ـا  الفصلني األول والثاين. ومينع منعا بات
ــترة  تسـريح التالميـذ خـالل ف
االختبارات و فترة جمالس األقسام. 

 
ــاء  تترك احلرية للمدرس يف قسمه لبن

مواضيع االختبارات باستثناء : 

ـم  . أقسام السنة األوىل ثانوي اليت تنظ
ــتوى  فيها اختبارات موحدة على مس

املؤسسة يف الفصول الثالثة، 
 

. اختبارات الفصل الثالث اليت توحـد 
على مستوى املؤسسة بالنسبة لكــل 
ـون  مستويات التعليم الثانوي و اليت تك
مبثابة تدريب التالميذ علــى ظـروف 
إجراء امتحــان البكالوريـا بالنسـبة 

ألقسام السنة الثالثة ثانوي. 
 

حيدد عدد الوظائف املنـزلية حســب 
ــى أن  األهداف املسطرة لكل مادة عل
تكثف يف مواد االختصاص لكل شعبة. 
فعلى سبيل املثال يلزم على تلميذ الشعب 
ـفيا  األدبية حترير مقاال أدبيا ومقاال فلس
مرة يف الشهر بينما ينجز تلميذ الشعب 

األخرى هذا النشاط مرة يف الفصل. 
 

ــواد  خيضع تقومي أعمال التالميذ يف م
ختصص للتعليم التكنولوجــي لنفـس 
ـام  الترتيبات اخلاصة بالتعليم الثانوي الع
مع احلث على متابعة ومراقبة األعمال 

املنجزة يف الورشات. 
 

ـارب  بالنسبة هلذه املواد اليت تتطلب جت
ـال  يف املخابر وأعمال يف الورشات، وفض
ـة  عن التطبيقات اليت تنجز بصفة منتظم
ـن  يف حصص الورشات، فإنه يطلب م
التالميذ تصور وإعداد مث إجناز مشروع 
ــل  يقيم عليه التلميذ يف اية كل فص

ليكون مبثابة االختبار الفصلي. 
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3. االرتقاء واإلعادة 

 
ــى  يتم االرتقاء من سنة إىل أخرى عل
أساس اعتبارات بيداغوجيــة و قـرار 
ــاتذة باعتمـاد  جملس املعلمني واألس
ــي  معدل 5 من 10 يف التعليم االبتدائ
و10 مـن 20 يف التعليـم املتوســط 

والتعليم الثانوي. 
 

غري أنه ميكن لس املعلمني أو جملـس 
ــاالت التالميـذ  األساتذة أن ينقذ ح
ـم  داخل أطوار التعليم االبتدائي والتعلي
ــنتني األوىل و الثالثـة  املتوسط (الس
ــن   ابتدائي والسنة الثانية متوسط) الذي
ــذا الشـرط السـابق  ال يستوفون ه
ــدل سـنوي عـام  وحتصلوا على مع
يتراوح ما بني 4,5 و4,99 مــن 10 يف 
ــني 09 و 9,99  التعليم االبتدائي وما ب
ــم  من 20 يف التعليم املتوسط و التعلي
ــوا  الثانوي، شريطة أن يكونوا قد بذل
ــدة خـالل السـنة  جمهودات مؤك
ــة  الدراسية يف اللغات األساسية (اللغ
العربية، الرياضيات و اللغة األجنبية). 

 
ــذ يف ايـة  أما بالنسبة النقاذ التالمي
ــي  الطورين األولني من التعليم االبتدائ
ــة ابتدائـي)  (السنتني الثانية و الرابع
والطورين األولني من التعليم املتوسـط 
(السنتني األوىل و الثالثة متوسط)، فإنه 
بإمكان جملس املعلمني أو األساتذة أن  

 
 

ــوا علـى  يقترح التالميذ الذين حتصل
معدل سنوي عام يتـراوح ما بني 4,5 

و99 4, من 10 
 

ــني 09  بالنسبة للتعليم االبتدائي وما ب
ــم  و9,990 مـن 20 بالنسـبة للتعلي
ــتدراك  املتوسط إلجراء امتحان االس
ـة  املنظم على مستوى املؤسسة التعليمي
يف املواد اليت سجلوا فيها معدالت أقل 

من 4,5 من 10 و 10 من 20. 
 

ــذه اإلجـراءات  كما نشري إىل أن ه
اخلاصة باإلنقاذ ال تعين قبول التالميذ 
ــنة  يف السنة األوىل متوسط ويف الس
ــذ  األوىل ثانوي وكذا ارتقاء التالمي

داخل التعليم الثانوي. 
 

أما التالميذ الذين مل يتحصلوا علــى 
معدل يسمح هلم باالرتقاء إىل املستوى 
ــنة  األعلى، متنح هلم فرصة إعادة الس
ــال  طبقا للنصوص السارية املفعول، ف
ــذ الذيـن  تعترب اإلعادة عقوبة للتالمي
ـل  جيدون أنفسهم يف وضعية رسوب ب
عملية بيداغوجية متنح للتالميذ فرصــة 

لتحسني تعلمام. 
 

ــط  4. القبول يف السنة األوىل متوس

ويف السنة األوىل ثانوي 
 

ـنة  خيضع قبول التالميذ يف كل من الس
ــانوي  األوىل متوسط والسنة األوىل ث

إلجراءات منصوص عليها يف مناشـري  
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ــد  خاصة اتني العمليتني. إال أنه ال ب
من احلرص على أن تكون نتائج التقــومي 
املستمر متثل املستويات احلقيقية للكفاءات 
ـذا  اليت توصل إليها التالميذ، باعتماد ه
ـول يف  التقومي يف حساب معدالت القب
ــنة  كل من السنة األوىل متوسط والس

األوىل ثانوي. 
 

ويف األخري، ونظرا ألمهية نشاط التقومي 
ــار الدراسـي  و انعكاساته على املس
للتلميذ، فإين أحل على ضرورة إحاطــة 
ــومي ومراقبـة أعمـال  إجراءات التق
التالميذ باملوضوعية والشفافية القصوى 
ـاء  واعتماد جهاز التقومي يرتكز على بن
ــيت تتمـيز بالدقـة  أدوات التقومي ال
والصدق، وعلى متابعة منتظمة للتدرج 
ــم  يف التعلمات وضبط سريورة التعلي

والتعلم. 
 

اجلزائر يف 15 مارس 2005 
عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقومي والتوجيه واالتصال 
عباسي براهيم 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

مديرية التقومي والتوجيه واالتصال 
الرقم : 27 / 2005 

 
مدير التقومي والتوجيه واالتصال 

إىل 
السيدة مفتشة أكادميية اجلزائر 

السيدات والسادة مديــري التربيـة 
للواليات                (للتنفيذ واملتابعة) 
السيدات والسادة مفتشــي التربيـة 
والتكوين                      (للمتابعة) 
السيدات والسادة مفتشــي التربيـة 

والتعليم األساسي 
ــري املـدارس  السيدات والسادة مدي
االبتدائية                        (للتنفيذ) 

 
ــة  املوضوع : اإلجراءات العملي
ـة  لتنظيم وسري امتحان اية مرحل

التعليم االبتدائي. 
 

املراجع : 
ــؤرخ يف   . القرار الوزاري رقم 07 امل
ـان  06 مارس 2005 املتعلق بتأسيس امتح

اية مرحلة التعليم االبتدائي، وحتديـد 
كيفيات تنظيمه ومنح شهادة النجاح 

ــؤرخ يف        . املنشـور رقـم 2039 امل
ـام  13 مارس 2005  املتعلق بإصالح نظ

التقومي التربوي 
ـارس  . املنشور رقم 26 املؤرخ يف 15 م
ــال  2005  املتعلق بإجراءات تقومي عم

التالميذ وتنظيمه 
 



 17

 

ــرار املذكـور يف  تطبيقا ألحكام الق
ـور إىل  املرجع أعاله، يهدف هذا املنش
ـري  حتديد اإلجراءات العملية لتنظيم، س
ــان ايـة  وتصحيح اختبارات امتح

مرحلة التعليم االبتدائي. 
 

1. التسجيل يف االمتحان 

 
ــة  يتم تسجيل التالميذ يف امتحان اي
ــن طريـق  مرحلة التعليم االبتدائي ع
ــدة مـن  القوائم االمسية للتالميذ، املع
ــدارس االبتدائيـة،   طرف مديري امل
ـذه  للقطاعني العام واخلاص. تتضمن ه
ــذا  القوائم أمساء و ألقاب التالميذ وك

تواريخ وأماكن ميالدهم. 
 

2. املواد املعنية باالمتحان 

 

ــات األساسـية  يتناول االمتحان اللغ
ــر  الضرورية لتحصيل املعارف و تطوي
وتنمية الكفاءات اليت تسمح بتوظيفها، 

وخيص : 
 

ــس،  . اللغة العربية اليت هي لغة التدري
ــالك  وبالتايل فإا ضرورية لفهم و امت

مضامني املواد التعليمية األخرى، 

ــل  . الرياضيات كلغة أساسية لتحصي
ــة الكفـاءات  املعارف العلمية و تنمي
الذهنية للمالحظة، التحليل، االستدالل 

و االستنتاج. 
 

ـال  . اللغة األجنبية األوىل كأداة لالتص
ـرى  و بالتايل التفتح على الثقافات األخ
ـة  و االطالع على مصادر التوثيق املنتج

يف هذه اللغة. 
 

3. بناء مواضيع االختبارات 

 

ــوان الوطـين  تتوىل جلنة (يعينها الدي
ـع  لالمتحانات واملسابقات) بناء مواضي
ــالمل التنقيـط  االختبارات وإعداد س
ـواردة يف  باعتماد املبادئ البيداغوجية ال
املنشور اإلطار رقم 2039 املذكــور يف 

املرجع أعاله. 
 

4. رزنامة االختبارات 

 

ــد،  جترى االختبارات خالل يوم واح
طبقا لرزنامة االمتحانات واملســابقات 
ـة،  املعدة من طرف وزير التربية الوطني

وفقا للجدول التايل : 
  

املعامل مدة االختبار املادة التوقيت الفترة 

8 س و30 د - 10 س الصباحية 
استراحة : 15 د 

10 س و15 د - 11 س و45 د 

اللغة العربية 
 

الرياضيات 

ساعة ونصف 
 

ساعة ونصف 
 

 2

 
 2

املسائية 
 

1 ساعة واحدة اللغة األجنبية األوىل 14 س - 15 س 
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5. سري االختبارات 

 
ــة  جترى االختبارات يف مدارس ابتدائي
ــراء  يتـم حتضريهـا كمراكـز إلج
ـداد  االمتحان، و حيدد عددها وفقا لتع

املترشحني. 
 

ــر(ة)  يعني مفتش(ة) األكادميية أو مدي
التربيـة مراكـز إجـراء االمتحــان 
ــن بـني  ورؤساءها الذين يكونون م

مديري املدارس االبتدائية. 
 

ــة  تضم مراكز اإلجراء تالميذ مدرس
ـذ  واحدة أو عدة مدارس، على أن يؤخ
بعني االعتبار قرب مركز اإلجراء مـن 
ـاطق  مقر سكن املترشحني بالنسبة للمن
ـم  احلضرية تفاديا ما ميكن أن يسبب هل
ــا بالنسـبة  ذلك من قلق أو توتر. أم
لتالميذ املناطق الريفية، فإنه جيب جتنب 
نقلهم إىل مراكز إجراء غري مدرستهم. 

 
ـاملني  جيب على التالميذ أن يكونوا ح
لالستدعاء و بطاقة التعريف املدرسية. 

 
أما حراسة التالميذ فإا تضمن مــن 
ـن  طرف مدرسي التعليم االبتدائي الذي
ــث   يتم تعيينهم يف مراكز اإلجراء حبي
ــة يف  ال يتم مجع معلمي نفس املدرس
مركز إجراء واحد، وأن ال يشــرفوا 
ــس  على حراسة تالميذهم. يتوىل رئي
ــؤالء  مركز اإلجراء إعالم وحتسيس ه

املعلمني بأمهية هــذه العمليـة، قبـل    
موعد االمتحان. 

 

6. مراكز التصحيح 
 

ــر(ة)  يعني مفتش(ة) األكادميية أو مدي
التربية مراكز التصحيح بنــاء علـى 
ـني  اجلانب الوظيفي للمؤسسة. كما يع
رؤساؤها من بــني مفتشـي التربيـة 

والتعليم األساسي. 
 

جيب أن تكون هذه املراكــز متوفـرة 
ــة والبشـرية  على كل الشروط املادي
لضمان حسن سري العملية، خاصة منها 
ــز  ما يتعلق بأجهزة اإلعالم اآليل حلج
ـرف  خمتلف النتائج احملصل عليها من ط
التالميذ يف هذا االمتحان وحســاب 

املعدالت. 
 

7. تصحيح االختبارات 
 

ـيت  تتكون جلان تصحيح االختبارات، ال
يرأسـها مفتشـو التربيـة والتعليــم 
االبتدائي، من مدرسي التعليم االبتدائي 
ــم أن أطـروا أقسـام  الذين سبق هل

االمتحان. 
 

ـذ،  قبل الشروع يف تصحيح أوراق التالمي
ــع املعلمـني،  يدرس رئيس اللجنة، م
التصحيح النموذجي للمواضيع املقترحة 
على التالميذ وكــذا سـلم التنقيـط 
ــوان الوطـين  املقدمني من طرف الدي

لالمتحانات واملسابقات. 
 

ــاعي لعينـة مـن  يتم التصحيح اجلم
ــط  األوراق لتنسيق تطبيق سلم التنقي
ـة يف  على أوراق التالميذ وضمان العدال

التصحيح والتنقيط. 
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ختضع أوراق التالميذ للتصحيح السري 
ــدل العالمتـني  املزدوج و حيسب مع
املمنوحتني هلا كعالمة ائية، ويف حالة 
ـان  جتاوز الفارق بينهما نقطتني (02) ف
معدل العالمتني األكثر تقاربا هو الذي 
ــد إجـراء  مينح هلا كمعدل ائي بع

تصحيح ثالث هلا. 
 

8. املداوالت و اإلعالن عن النتائج 
 

تتوىل جلنة املــداوالت املكونـة مـن 
ــة  رؤساء جلان التصحيح للمواد الثالث
ــت  ومعلم مصحح عن كل مادة، حت
ـرار  إشراف رئيس مركز التصحيح، إق
(املصادقة) املعدل العام احملصل عليه من 

 طرف كل مترشح. 
ـاب يف  متنح عالمة الصفر (0) لكل غي
ـاب  إحدى االختبارات ويعتمد يف حس

املعدل العام للمترشح. 
 

ــى  يعد ناجحا كل متر شح حتصل عل
 معدل عام يساوي أو يفوق 5 من 10. 
تسلم له شهادة جناح يف االمتحــان، 
موقعة من طرف وزير التربية الوطنية. 

 
ــغاهلا،  تعد جلنة املداوالت حمضرا ألش
ـحني  يتضمن القائمة االمسية موع املترش
ـب،  لالمتحان، حتتوي على : االسم واللق
تاريخ ومكــان االزديـاد، املدرسـة 
األصلية، املعدل العام للعالمات احملصل 
ـنة  عليها يف املراقبة املستمرة خالل الس
ــها يف  الدراسية، العالمات احملصل علي
ــدل  كل من االختبارات الثالثة و املع

 العام احملصل عليه يف االمتحان. 
انطالقا من هذا احملضر، يتم إعداد : 

ــة  . القوائم االمسية لتالميذ كل مدرس
ــق االسـتحقاق،  ابتدائية، مرتبني وف
ــة ـم  تتضمن كل املعلومات اخلاص

والواردة يف احملضر، 
. القوائم االمسية، حســب املـدارس، 
ـني  للتالميذ الناجحني يف االمتحان مرتب

وفق االستحقاق. 
 

يسلم احملضر والقوائم، بعد توقيعها من 
ـها،  طرف رئيس اللجنة و مجيع أعضائ
إىل مفتش(ة) األكادميية أومدير(ة) التربية. 

 
ـاجحني يف  أما فيما خيص التالميذ غري الن
ـاب  االمتحان فيتوىل مركز التصحيح حس
حاصل معدل نتائج التقومي املســتمر 
ـان  واملعدل العام احملصل عليه يف االمتح
ــال إىل  العتمادها يف مداوالت االنتق
السنة األوىل من التعليم املتوسط وفقـا 

ألحكام منشور تطبيقي الحق. 
 

ــون  إن مديري املدارس االبتدائية ملزم
ــان ايـة  بتبليغ النتائج املتعلقة بامتح
ــذ  مرحلة التعليم االبتدائي إىل التالمي
واألولياء وتسليم شــهادات النجـاح 

للناجحني منهم. 
 

و أخريا يطلب من مجيع املتدخلــني يف 
العملية سواء من حيــث تنظيمـها أو 
ـعوا  سريها أو تصحيح اختباراا،  أن يس
ــدود صالحياتـه)  جبدية (كل يف ح

لضمان جناحها. 
 

اجلزائر يف 15 مارس 2005 
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 
الرقم : 28 / 2005 

 
مدير التقومي والتوجيه واالتصال 

إىل 
السيدة مفتشة أكادميية اجلزائر 

السيدات والسادة مديــري التربيـة 
للواليات                (للتنفيذ واملتابعة) 
السيدات والسادة مفتشــي التربيـة 
والتكوين                      (لإلعالم) 
السيدات والسادة مفتشــي التربيـة 

والتعليم األساسي 
ــري املـدارس  السيدات والسادة مدي
االبتدائية                        (للتنفيذ) 

 
املوضوع : إجراءات القبـول يف 

السنة األوىل من التعليم املتوسط. 
 

املراجع : 
ــؤرخ يف   . القرار الوزاري رقم 07 امل
ـان  06 مارس 2005 املتعلق بتأسيس امتح

اية مرحلة التعليم االبتدائي، وحتديـد 
كيفيات تنظيمه ومنح شهادة النجاح. 
. املنشور رقم 2039 املؤرخ يف 13 مارس 
ــومي  2005 املتعلق بإصالح تنظيم التق

التربوي 
ـارس  . املنشور رقم 26 املؤرخ يف 15 م
ــال  2005 املتعلق بإجراءات تقومي أعم

التالميذ وتنظيمه 
ـارس  . املنشور رقم 27 املؤرخ يف 15 م
ـان  2005 املتعلق بإجراءات تنظيم امتح

اية مرحلة التعليم االبتدائي 

ــواردة يف  تطبيقا ألحكام النصوص ال
املراجع أعاله، حيدد هــذا املنشـور 
ــن  إجراءات القبول يف السنة األوىل م

التعليم املتوسط. 
 

1. شروط القبول 

 
ــنة األوىل مـن التعليـم  يقبل يف الس
املتوسط كل تلميذ حتصل يف امتحــان 
ــي علـى  اية مرحلة التعليم االبتدائ
معدل عام يساوي أو يفوق 5 من 10. 

 
2 . اإلجراءات اخلاصة 

 
ــة بشـأن  سيتم اختاذ إجراءات خاص
حاالت التالميذ احلاصلني يف امتحــان 
ــي علـى  اية مرحلة التعليم االبتدائ
ــل  معدل عام يقل عن 5 من 10. تتمث

هذه اإلجراءات  يف : 
 

ــه هـو تثمـني  اإلنقاذ : واهلدف من
ــرف  اهودات املبذولة بانتظام من ط

التالميذ. 
 

هذا اإلجراء يأخذ بعني االعتبار : 
 

. نتائج امتحان اية مرحلــة التعليـم 
ــذي مت حتديـد أهدافـه  االبتدائي ال
ــورة  يف  وإجراءاته يف النصوص املذك

املرجع، 
 

ــل  . نتائج التقومي املستمر املمثل م
ـذ  النتائج احملصل عليها من طرف التلمي

خالل السنة الدراسية. 
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ختضع حاالت التالميذ املعنية باإلنقــاذ 
ــنة  ملداوالت يقبل (من خالهلا يف الس
ـذ  األوىل من التعليم املتوسط) كل تلمي
حتصل على معدل قبــول يسـاوي أو 

يفوق 5 من 10. 
 

يتوىل مركز تصحيح اختبارات امتحان 
اية مرحلة التعليم االبتدائي حســاب 
معدل القبول، باعتماد النتائج احملصــل 
ــن طـرف  عليها يف هذا االمتحان م
التلميذ، وكذا نتائجه يف التقومي املســتمر 
اليت حتجز مسبقا يف احلاسوب بعد اية 
كل فصل دراسي حتت مسؤولية مفتش 
التربية والتعليم االبتدائــي املكلـف 

باملقاطعة. 
 

ـة  و يتم حساب هذا املعدل وفق الطريق
التالية : 

 
ــومي املسـتمر +  ( معدل نتائج التق
معدل امتحان اية مرحلة التعليــم 

االبتدائي ) \ 2 
 

تنظيم دورة استدراكية : ميكــن أن 
ــية، دورة  تنظم يف بداية السنة الدراس
استدراكية المتحان مرحلة اية التعليم 
ــة  االبتدائي،  بترخيص من وزير التربي

الوطنية، يشارك يف هذه الدورة : 
 

. التالميذ الغائبون يف امتحــان ايـة 
ــوا  مرحلة التعليم االبتدائي الذين قدم

تربيرا مقبوال، 
 
 

. التالميذ غري املقبولني يف السنة األوىل 
ــاصل  من التعليم املتوسط احملققني حل
معدل، يقارب 10/5،  ملعدل نتــائج 
ــائج  املراقبة املستمرة واملعدل العام لنت
امتحان اية مرحلة التعليم االبتدائي. 

 
ــة اخلاصـة  حتدد اإلجراءات التنظيمي
بالدورة االستدراكية يف منشور يصدره 

يف كل مرة وزير التربية الوطنية. 
 

ــيت يرأسـها  تتكون جلنة املداوالت ال
مفتش(ة) األكادمييــة، أو مديـر(ة)  

التربية من : 
 

. مفتشي التربية والتعليم االبتدائي، 
. رؤساء مؤسسات التعليم املتوسط، 

. مديري املدارس االبتدائية، 
. ممثل عن مجعيات أولياء التالميذ. 

 
وتتوىل اللجنة إقرار (املصادقة) معــدل 

قبول كل تلميذ. 
 

ــن  حترر اللجنة حمضرا ألشغاهلا يتضم
القائمة االمسية للتالميــذ املقبولـني يف 
السنة األوىل مــن التعليـم املتوسـط 

واملعدل العام لكل منهم. 
 

ـة،  تنجز على ضوء هذه القائمة اإلمجالي
ولكل املدارس االبتدائية، القوائم االمسية 
للتالميذ املقبولني يف السنة األوىل مــن 

التعليم املتوسط، وتسلم إىل : 
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. مديري املدارس االبتدائية، 
ــط  . مديري مؤسسات التعليم املتوس

املعنيني باستقباهلم. 
 

أما فيما خيص قبول التالميذ يف الســنة 
األوىل من التعليم املتوســط واملعنيـني 
ـاب  بالدورة االستدراكية، فإنه يعاد حس
معدالت القبول باعتماد نتائج التقــومي 
ـها يف  املستمر وكذا النتائج احملصل علي

هذه الدورة. 
 

ــور  إن مجيع املعنيني بتطبيق هذا املنش
ــه)  مدعوون (كل يف حدود صالحيات
ــواردة فيـه،  إىل احترام اإلجراءات ال
ضمانا للعدالة واإلنصاف بني التالميذ. 

 
اجلزائر يف 15 مارس 2005 
عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقومي والتوجيه واالتصال 
عباسي براهيم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

مديرية التقومي والتوجيه واالتصال 
الرقم : 40 / 2005 

 
مدير التقومي والتوجيه واالتصال 

إىل 
السيدة مفتشة أكادميية اجلزائر 

السيدات والسادة مديــري التربيـة 
للواليات               (للتنفيذ واملتابعة) 
السيدات والسادة مفتشــي التربيـة 

والتكوين 
السيدات والسادة مفتشــي التربيـة 

والتعليم األساسي للطور الثالث  
                               (للمتابعة) 
ــات  السيدات والسادة رؤساء مؤسس

التعليم الثانوي 
السيدات والسادة مديري االكماليات 
ــري مراكـز  السيدات والسادة مدي
التوجيه املدرسي واملهين        (للتنفيذ) 

 
املوضوع : إجــراءات انتقاليـة 
ــنة األوىل  خاصة بالقبول يف الس
مـن التعليـم الثـانوي العــام 

والتكنولوجي. 
 

املراجع : 
ـرب  . املنشور رقم 2069 املؤرخ يف 28 نوفم
ــإجراءات القبـول يف  1995، اخلاص ب

السنة األوىل من التعليم الثانوي 
. املنشور رقم 2039 املؤرخ يف 13 مارس 
ــومي  2005، اخلاص بإصالح نظام التق

التربوي 
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ـارس  . املنشور رقم 26 املؤرخ يف 15 م
ـال  2005، اخلاص بإجراءات تقومي أعم

التالميذ وتنظيمه 
 

تعد السنة التاسعة منعطفــا حساسـا يف 
ــث تتـوج  املسار الدراسي للتلميذ، حي
مرحلة التعليم اإللزامي من جهة، وتشكل 
ــا إذا  من جهة أخرى حمطة يقرر فيها م
ــته، أو  كان التلميذ مؤهال ملواصلة دراس

تكوينه يف املرحلة املوالية  أم ال. 
 

ــيت مت  لذا، و يف سياق اإلصالحات ال
ــم  إدراجها على خمتلف هياكل التعلي
ــة  ومناهجه بصفة عامة، وعلى هيكل
التعليم ما بعد اإللزامي وعلــى نظـام 
ــة،  تقومي أعمال التالميذ بصفة خاص
ــر يف  أصبح من الضروري إعادة النظ
ــرار انتقـال  اإلجراءات املعتمدة إلق
ــم  التالميذ من السنة التاسعة من التعلي
ــم  األساسي إىل السنة األوىل من التعلي

الثانوي العام و التكنولوجي. 
 

وهكذا، وتأكيدا ملبدأ  اإلنصاف بــني 
التالميذ، بإخضاعهم إىل معيار يكـون 
مبثابة القاسم املشترك بينهم بعـد أن مت 
إقرار دورة وطنية واحدة  المتحــان 
شهادة التعليم األساسي، فإنــه تقـرر 
ــاذ قـرار  تثمني هذا االمتحان يف اخت
االنتقال إىل مرحلة التعليم املوالية، دون 
التقليل من أمهية التقومي املستمر الـذي 
ــي يف  يبقى له هو اآلخر،  دور أساس

حتديد مصري التلميذ. 
 

ــى كـل هـذا، مت تعديـل  بناء عل
اإلجراءات املعمول ا حاليا لالنتقــال 
إىل السنة األوىل من التعليم الثــانوي 

العام و التكنولوجي وفقا ملا يلي : 
 

ــنة األوىل مـن  . يقبل تلقائيا يف الس
ــي  التعليم الثانوي العام و التكنولوج
كل تلميذ حتصل على شهادة التعليـم 

األساسي. 
. أما بالنسبة للتالميذ الذين مل يستوفوا 
ـنوي  هذا الشرط،  فيضاف املعدل الس
لنتائج التقومي املستمر احملصل عليــها 
ـدل  خالل السنة التاسعة أساسي إىل مع
امتحان شهادة التعليــم األساسـي يف 
ــى  حساب معدل القبول الذي يتم عل

النحو التايل : 
 

معدل القبول = [ معــدل عالمـات 
ــدل امتحـان  التقومي املستمر + (مع
شهادة التعليم األساسي × 3)] على 4. 

 
ــى  ويقرر انتقال كل تلميذ حتصل عل
ـن  معدل قبول يساوي أو يفوق 10 م
20 إىل السنة األوىل من التعليم الثانوي 

العام و التكنولوجي. 
 

ــذ  بعد حتديد القائمة اإلمجالية للتالمي
ـنة األوىل  الذين مت إقرار انتقاهلم إىل الس
ــدرس جملـس  من التعليم الثانوي، ي
ـا  األساتذة حاالت التالميذ املتبقني وفق
ـول  للترتيبات البيداغوجية السارية املفع
واإلجراء املرحلي اخلاص باإلعــادة يف 

السنة التاسعة أساسي. 
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ـة  كما أعلمكم أن هذه اإلجراءات انتقالي
ختص آخر دفعات تالميــذ التعليـم 
األساسي فقط، أي التالميذ املتمدرسـني 
يف السنتني الدراســيتني 2005/2004 
و2006/2005، ذلك أنه سيتم اختــاذ 
تدابري خاصة بشأن انتقال تالميذ السنة 
ــنة  الرابعة من التعليم املتوسط إىل الس

األوىل من التعليم  ما بعد اإللزامي. 
 

ــع  هذا وال يفوتين  أن ألفت انتباه مجي
املسؤولني املعنيني أن هذه اإلجــراءات 
االنتقالية ال دف بتاتا إىل إقصاء التالميذ 
بقدر ما دف أساسا إىل ضمان تكافؤ 
فرص النجاح. وعليه ونظــرا ألمهيـة 
ـي  العملية وانعكاساا على املسار الدراس
ـل  للتالميذ، أطلب من مجيع املعنيني، ك
يف مستوى مسؤوليته، وخباصة مستشاري 
التوجيه املدرســي واملـهين تكثيـف 
ــة للتالميـذ  عمليات اإلعالم املوجه
ـة إىل  لشرحها وتوضيح أغراضها الرامي
ــة  انتقاء التالميذ املؤهلني فعال ملواصل
ـني  دراستهم يف التعليم الثانوي، مع تثم
قيمة امتحان شهادة التعليم األساســي 
ــن  ونتائج التالميذ فيه، دون التقليل م
ـرار  مفعول التقومي املستمر يف إصدار ق

االنتقال إىل مرحلة التعليم املوالية. 
 

ـم  يلغي هذا املنشور أحكام املنشور رق
95.2069 املذكور يف املرجع أعاله. 

 
اجلزائر يف 27 مارس 2005 
عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقومي والتوجيه واالتصال 
عباسي براهيم 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

مديرية التقومي والتوجيه واالتصال 
الرقم : 41 / 2005 

 
مدير التقومي والتوجيه واالتصال 

إىل 
السيدة مفتشة أكادميية اجلزائر 

السيدات والسادة مديــري التربيـة 
للواليات               (للتنفيذ واملتابعة) 
السيدات والسادة مفتشــي التربيـة 

والتكوين 
السيدات والسادة مفتشــي التربيـة 

والتعليم األساسي للطور الثالث   
                                (للمتابعة) 

ــات  السيدات والسادة رؤساء مؤسس
التعليم الثانوي 

السيدات والسادة مديري االكماليات 
ــري مراكـز  السيدات والسادة مدي
التوجيه املدرسي واملهين        (للتنفيذ) 

 
ـه إىل  املوضوع : إجراءات التوجي
ــنة األوىل  اجلذوع املشتركة للس
مـن التعليـم الثـانوي العــام 

والتكنولوجي. 
 

املراجع : 
. املنشور رقم 28 املؤرخ يف 26 فيفري 
ـه  1996، اخلاص بالترتيبات املتعلقة بتوجي

تالميذ السنة 9 أساسي واألوىل ثانوي 
. املنشور رقم 76 املؤرخ يف 04 مــاي 
ـنة  1996 اخلاص بإجراءات القبول يف الس

األوىل ثانوي 
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ـارس  . املنشور رقم 40 املؤرخ يف 27 م
2005، املتعلق بإجراءات انتقالية خاصة 

بالقبول يف السنة األوىل مــن التعليـم 
الثانوي العام و التكنولوجي 

 
املرفقات  :  

. منوذج من بطاقة املتابعة والتوجيه 
. منوذج من بطاقة الرغبات 

 
تعترب عملية التوجيه املدرسي من أهــم 
العمليات التربوية ملا هلا من آثار علــى 
ـل  مستقبل التلميذ. لذا جيب أن يتم فع
ــذ  التوجيه بالتوفيق بني رغبات التلمي
ــف فـروع  وملمحه ومتطلبات خمتل

التعليم الثانوي العام و التكنولوجي. 
 

ــت يف  ونظرا للمستجدات اليت أدرج
ــا بعـد اإللزامـي،  هيكلة التعليم م
ــها  والغايات و األهداف اليت ترمي إلي
ــانوي العـام  خمتلف فروع التعليم الث
والتكنولوجـي، وكـذا مســتلزماا 
ــدد  البيداغوجية، فإن هذا املنشور حي
ــه  الترتيبات اليت جيب اعتمادها لتوجي
ـانوي إىل  التالميذ املقبولني يف التعليم الث
ــن  اجلذعني املشتركني للسنة األوىل م

التعليم الثانوي العام والتكنولوجي. 
 

ـالت  تتمثل هذه الترتيبات يف إدخال تعدي
ـات  على كل من بطاقة الرغبات وجمموع
ـذع  التوجيه إىل اجلذعني املشتركني (ج
ــوم  مشترك آداب وجذع مشترك عل
وتكنولوجيا) واملعامالت املسندة للمـواد 

املشكلة هلذه اموعات. 
 

1. بطاقة الرغبات 

 
يعرب التلميذ يف هذه البطاقة، عن اجلذع 
ــه ملواصلـة  املشترك الذي يرغب في
ـام  دراسته يف مرحلة التعليم الثانوي الع

والتكنولوجي. 
 

2. جمموعات التوجيه 

 
ـني  تتكون جمموعات التوجيه إىل اجلذع
ــن التعليـم  املشتركني للسنة األوىل م
ــواد  الثانوي العام والتكنولوجي من امل

اآلتية : 
 

بالنسبة جلذع مشترك آداب : 
. اللغة العربية، معامل 5. 

. اللغة الفرنسية، معامل 3. 
. اللغة اإلجنليزية، معامل 2. 

 
بالنسبة جلذع مشترك علوم وتكنولوجيا : 

. الرياضيات، معامل 5. 
. العلوم الطبيعية، معامل 2. 

. التربية التكنولوجية، معامل 2. 
. اللغة العربية، معامل 1. 

 
ـواد  يتم حساب معدل كل مادة من امل
ـاد  املشكلـة موعـيت التوجيـه باعتم
ـي  نتائج  السنتني السابعة والثامنة أساس
ــنة  ونتائج الفصلني األول والثاين للس

التاسعة من التعليم األساسي. 
 

أما حساب معدل التلميذ يف كل جمموعة 
ــم باعتمـاد  من جمموعيت التوجيه فيت
ـل  املعامالت املسندة للمواد املشكلة لك

جمموعة كما هو مبني أعاله. 
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3.  إجراء عملية التوجيه 

 
ــذوع  يعتمد يف توجيه التالميذ إىل اجل
ـانوي  املشتركة للسنة األوىل من التعليم الث

العام و التكنولوجي بالتوفيق بني : 
 

. امللمح التربوي للتلميذ (نتائج جمموعات 
التوجيه)، 

. رغبات التلميذ، 
. مالحظات األساتذة، 

. مالحظات مستشار التوجيه املدرسي 
واملهين، 

ــذوع  . املستلزمات البيداغوجية للج
املشتركة. 

 
ــن  يتم توجيه 10 % األوائل  من ضم
التالميذ احلاصلني على شهادة التعليــم 
ـك  األساسي، حسب رغبام األوىل وذل
على مستوى كل مقاطعة االستقبال. 

 
أما بالنسبة لباقي التالميذ املقبولــني يف 
ــام  السنة األوىل من التعليم الثانوي الع

والتكنولوجي فإنه يتم توجيههم وفـق  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـة  ترتيبهم يف جمموعات التوجيه مع تلبي
(بقدر اإلمكان) رغبتهم األوىل. 

 
ــذه اإلجـراءات  كما أعلمكم أن ه
ـذ  انتقالية ختص فقط آخر دفعات تالمي
التعليم األساسي، أي التالميذ املتمدرسني 
يف السنتني الدراســيتني 2005/2004 
و2006/2005، ذلك أنه سيتم اختــاذ 
تدابري خاصة بشأن توجيه تالميذ السنة 
ــنة  الرابعة من التعليم املتوسط إىل الس

األوىل من التعليم  ما بعد اإللزامي. 
 

ــيها عمليـة  ونظرا لألمهية اليت تكتس
ـذه   التوجيه، فإين أطلب من كل املعنيني
العملية السهر على تطبيق هذه اإلجراءات 
بكل عناية لضمان مصداقيـة أعمـال 
ـب أن  جمالس القبول والتوجيـه اليت جي

تتم يف شفافية تامة. 
 

اجلزائر يف 27 مارس 2005 
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 
الرقم : 42 / 2005  

 
مدير التقومي والتوجيه واالتصال 

إىل 
السيدة مفتشة أكادميية اجلزائر 

السيدات والسادة مديــري التربيـة 
للواليات 

 
املوضوع : توضيحــات بشـأن 
تطبيق أحكام املناشــري اخلاصـة 

بالتقومي التربوي. 
 

املراجع   :  
. القرار رقم 07 املؤرخ يف 06 مــارس 
ــة  2005، املتعلق بتأسيس امتحان اي

ــم االبتدائـي وحتديـد  مرحلة التعلي
ـاح  كيفيات تنظيمه و منح شهادة النج

فيه 
. املنشور رقم 2039 املؤرخ يف 13 مارس 
2005 اخلاص بإصالح نظـام التقـومي 

التربوي 
ـارس  . املنشور رقم 26 املؤرخ يف 15 م
ـال  2005، اخلاص بإجراءات تقومي أعم

التالميذ وتنظيمه 
ـارس  . املنشور رقم 27 املؤرخ يف 15 م
ـم  2005، اخلاص بإجراءات عملية تنظي

ــي  امتحان اية مرحلة التعليم االبتدائ
وسريه 

ـارس  . املنشور رقم 28 املؤرخ يف 15 م
ــول يف  2005، اخلاص بإجراءات القب

السنة األوىل من التعليم املتوسط 

يشرفين أن أعلمكم أنه سيشرع يف تطبيق 
أحكام كال من املنشورين رقــم 2039 
ــاله،  ورقم 26 املشار إليهما باملرجع أع
ــومي  واليت تتعلق باإلجراءات اخلاصة بتق
أعمال التالميذ، ابتداء من السنة الدراسية 
ــان ايـة  2006/2005، باستثناء امتح

ـرع يف  مرحلة التعليم االبتدائي الذي سيش
تنظيمه ابتداء من جوان 2005. 

 
ــان  لذا، فإين أطلب منكم تنظيم امتح
اية هذه املرحلة التعليمية وفقا ألحكـام 
ــم  كل من القرار رقم 07 واملنشور رق
ــع أعـاله،  27 املشار إليهما يف املرج

ــات الـواردة يف  وكذا اعتماد الترتيب
ــول  املنشور رقم 05/6.0.0/28 يف قب
تالميذ السنة السادسة أساسي يف السنة 

 األوىل من التعليم املتوسط. 
كما أخربكم أن االختبار الثاين للفصل 
الثالث اخلاص بالسنة السادسة أساسي، 
ــواد  سيشمل (بصفة استثنائية) كل امل
املدرسة يف هذا املستوى، مبا فيها املواد 
ــم  املشكلة المتحان اية مرحلة التعلي
االبتدائي (اللغة العربية، الرياضيــات 

 واللغة األجنبية). 
وعليه أطلب منكم إعالم الســيدات 
والسادة مفتشي التربية والتعليم األساسي، 
مديري مراكز التوجيه املدرسي واملهين 
ــة ـذه  ورؤساء املؤسسات التعليمي

التوضيحات. 
 

اجلزائر يف 27 مارس 2005 
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 
الرقم : 43 / 2005  

 
مدير التقومي والتوجيه واالتصال 

إىل 
السيدة مفتشة أكادميية اجلزائر 

السيدات والسادة مديــري التربيـة 
للواليات              (اإلعالم و املتابعة) 
ــري مراكـز  السيدات والسادة مدي

التوجيه املدرسي واملهين 
السيدات والسادة مديري اإلكماليات      

                                 (للتنفيذ) 
 

املوضوع : تعديل بطاقة الرغبات 
وبطاقة املتابعة والتوجيه، 

 
املرجع :  

. املنشور 26 املــؤرخ يف 26 فيفـري 
1996، املتعلق بترتيبات توجيه تالميـذ 

السنة التاسعة أساسي 
ــؤرخ يف 27 مـارس  . املنشور 40 امل
2005، املتعلق بإجراءات انتقالية خاصة 

بالقبول يف السنة األوىل مــن التعليـم 
الثانوي العام و التكنولوجي 

ــارس  املنشور رقم 41 املؤرخ يف 27 م
ــه إىل  2005، املتعلق بإجراءات التوجي

اجلذوع املشتركة للســنة األوىل مـن 
التعليم الثانوي العام و التكنولوجي 

 
املرفقات :  

. منوذج لبطاقة الرغبات 
. منوذج لبطاقة املتابعة والتوجيه 

تطبيقا للهيكلة اجلديدة ملرحلة التعليــم 
الثانوي العام والتكنولوجي ابتداء مــن 
ـل 2006/2005،  الدخول املدرسي املقب
وإعادة تنظيم للسنة األوىل منــه الـيت 
أصبحت تتشكل من جذعني مشتركني 
ـترك  مها جذع مشترك آداب وجذع مش
ـم  علوم وتكنولوجيا، يشرفين أن أوافيك

بالتعديالت املدخلة على كل من : 
 

. بطاقة الرغبات اخلاصة بتالميذ السنة 
ـني  التاسعة أساسي حيث يتم االختيار ب
اجلذعني املشتركني املذكورين أعاله، 

 
. بطاقة املتابعة والتوجيه للطور الثالث 
ـق  من التعليم األساسي يف جانبها املتعل
ـا   مبجموعات التوجيه، املواد املشكلة هل
ــها حيـث  واملعامل املمنوح لكل من

تصبح كالتايل : 
 

ـذع  1. تتشكل جمموعة التوجيه إىل اجل

املشترك آداب من : 
 

. اللغة العربية مبعامل 5، 
. اللغة الفرنسية مبعامل 3، 
. اللغة اإلجنليزية مبعامل 2، 

 
ـذع  2. تتشكل جمموعة التوجيه إىل اجل

املشترك علوم وتكنولوجيا من : 
 

. الرياضيات مبعامل 5، 
. العلوم الطبيعية مبعامل 2، 

. التربية التكنولوجية 2، 
. اللغة العربية 1. 
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ــذه التعديـالت  كما  أفيدكم أن ه
ــة  تدخل يف إطار اإلجراءات االنتقالي
املتخذة بشأن قبول وتوجيــه آخـر 
دفعات تالميذ الطور الثالث من التعليم 
األساسي، أي تالميذ التاسعة أساسـي 
ـيتني  املتمدرسني خالل السنتني الدراس

2005/2004 و2006/2005. 

 
اجلزائر يف 27 مارس 2005 
عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقومي والتوجيه واالتصال 
عباسي براهيم 

 
 � 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

مديرية التقومي والتوجيه واالتصال 
املديرية الفرعية للتوثيق 

الرقم : 40 / 2005 
 

مدير التقومي والتوجيه واالتصال 
إىل 

السيدة مفتشة أكادميية اجلزائر  
السادة مديري التربية 

 
املوضوع : األرشيف اخلاص 

 
املراجع :  

. املنشور 66 املؤرخ يف 23 جوان 2004 
 

ــور املذكـور يف  تبعا ملا ورد يف املنش
ــاد  املرجع أعاله، وبعد استكمال انعق
الندوات اجلهوية األربعة  اليت مكنـت 
من توضيح الرؤية بشأن هذا املوضوع، 

ـل  وحددت يف نفس الوقت طبيعة العم
املطلوب من القطاعات املعنيــة ـذه 
ـيس  العملية، وتدعيما إلجراءات التحس
ـام  والرصد اليت بادرمت ا يف إطار أحك
ــيت مشلـت  املنشور السابق الذكر، ال
املؤسسات التعليمية وأسالك التفتيــش 
ــبا النعقـاد  وكذا اجلمعيات، وحتس
ــوع،  الندوة الوطنية حول نفس املوض
ــية  واليت ستركز أشغاهلا بدرجة أساس
ـاعل  على مردود الندوات اجلهوية والتف
امليداين الذي أحدثه والنتائج املتوصــل 
ــدوة للتقييـم  إليها، على أساس أا ن
ــرفين أن  األويل هلذه العملية، فإنه يش

أطلب منكم ما يأيت : 
  

ـوع يف  1. التذكري من جديد ذا املوض

 الوسط التربوي. 
2. التقرب من بعض رجــال التربيـة 

القدامى واألولياء الذين عايشوا فترة ما 
ــن أن تكـون  قبل 1962 والذين ميك
ــذه  حبوزم وثائق خاصة تعود إىل ه
الفترة ، مــهما كـانت طبيعتـها، 
ــن قبـل  وتوعيتهم باملسعى املنتهج م
املديرية العامة لألرشــيف الوطـين، 
ــاظ علـى الـتراث  الرامي إىل احلف
ـاظ  األرشيفي اخلاص والعام، بغية احلف

 على الذاكرة الوطنية. 
ـني،  3. رصيد الوثائق واألشخاص املعني

ــة  جبمع معلومات وجيزة تتعلق بنوعي
الوثائق وهوية الشخص احلائز هلا.  

  
ـائق  ويف هذا اإلطار، و إذا تبني أن الوث
املوجودة حبوزة أي شخص تشــكل 
فعال مصادر معلومات هامة، فإن صيغة 
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تسليمها إىل املديرية العامة لألرشــيف 
الوطين، تكون على شكل اتفاقية بــني 
املعىن واملديرية العامة لألرشيف الوطـين، 
ـها  و ميكن للشخص املعين أن يدرج في
كل ما يراه ضروريا بشأن محاية وســرية 
 وتبليغ وثائقه ألغراض الدراسة والبحث. 

وجتدر اإلشارة هنــا، إىل أن األمـر      
ال يتعلق بوثائق األرشيف املوجــودة 
ــيت كـانت  باملؤسسات التعليمية وال
ــام  موضوع معاجلة خاصة وفقا ألحك
املنشور رقم 178 /6.3.0/ املــؤرخ يف 
11 ديسمرب 2002، املتعلق مبعاجلة وثائق 

 أرشيف فترة ما قبل 1962. 
تنسيق عمل قطاع التربية بالنسبة هلذا 

املوضوع 
 

ــوم مديـر  على مستوى الوالية : يق
ــات  التربية جبمع ما أمكن من املعلوم
ـر  املرتبطة ذا املوضوع سواء تعلق األم
بطبيعة الوثائق أو بالشخص احلائز هلا. 

 
التنسيق مع األمني العام للوالية يف إطار 
نشاطات القطاعات املعنية ذا املوضوع. 

 
ــذا  على املستوى اجلهوي : ينسق ه
النشاط على املستوى اجلهوي السادة : 

 
ــاس  . مدير التربية لوالية سيدي بلعب

بالنسبة لواليات الغرب، 
ــنطينة  . السيد مدير التربية لوالية قس

بالنسبة لواليات الشرق، 
ــة ورقلـة  . السيد مدير التربية لوالي

بالنسبة لواليات اجلنوب، 
ــة اجللفـة  . السيد مدير التربية لوالي

بالنسبة لواليات الوسط.  

يتم هذا التنسيق على شكل إعداد حصيلة 
ــوء  وجيزة ملا مت التوصل إليه على ض
اإلجراءات السابقة الذكر، ترســل إىل 
ـارك  السيد مدير التربية املنسق الذي سيش

يف الندوة الوطنية اليت ستنظم الحقا. 
ـابقة  كما ترسل نسخة من احلصيلة الس
ــومي والتوجيـه  الذكر إىل مديرية التق

واالتصال 
 

ــة  على املستوى الوطين : تعد مديري
ــة  التقومي و التوجيه و االتصال حصيل
ــن  وجيزة لقطاع التربية الوطنية تتضم
ــا مركزيـا  اإلجراءات اليت مت اختاذه

وحمليا و النتائج اليت مت التوصل إليها. 
 

ـة،  ويف األخري أشري إىل أن  قطاع التربي
ضم ومازال يضم رجال الفكر واإلبداع، 
ــازال  وما من شك فإن العديد منهم م
ـة،  حيتفظ مبا ميكن أن يفيد الذاكرة الوطني
ــافهم  وما علينا حنن مجيعا إال استكش

وحماولة استرجاع ما لديهم.  
 

ــة  لذا فإين أدعو السيدة مفتشة أكادميي
ــري التربيـة إىل  اجلزائر والسادة مدي
االهتمام ده العملية، للمســامهة يف 
ــه  اهود النبيل الذي تسعى من ورائ
ــين إىل  املديرية العامة لألرشيف الوط

محاية الذاكرة اجلماعية. 
 

اجلزائر يف 29 مارس 2005 
عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقومي والتوجيه واالتصال 
عباسي براهيم 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 

وزارة التربية الوطنية 

 

  الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية 
  املركز الوالئي للتوزيع والتوثيق التربوي 

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

 

بطاقـة اشتـراك 
 
 

أنـا املمضـي أسفلـه أطلـب االشتراك فـي النشـرة الرمسيـة للتربيـة 
السنة املدنية ....20 حسب املعلومات التالية : 

 

. االسم : ........................................................ 

. اللقب : ........................................................ 

. العنوان : ....................................................... 

. اهلاتف : ........................................................ 

. عدد النسخ : .................................................... 
 

يرفق هذا الطلب بصك بريدي قيمته 200 دج 
 

                                                   اإلمضاء 
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