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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
    

وزارة التربية الوطنية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

النشرة الرمسية 
 للتربيـة الوطنيـة 

 
 

. برامج تعليمية. 
. توجيه التالميذ إىل مسلكي التعليم ما بعد اإللزامي. 

. اختبارات مشروع TIMSS 2007 وتطبيقها. 
. حتضري ميزانية 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

العدد : 498                                                               أفريل 2006 
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الفهـرس 
 

قرارات و مقرارات 
 

قرار رقم 07 مؤرخ يف 05 فيفري 2006، يتضمن إقرار برامج تعليمية. 
 

مناشري 
 

ــق بتوجيـه  منشور وزاري مشترك رقم 06.01 مؤرخ يف 28 مارس 2006، يتعل
التالميذ إىلمسلكي التعليم ما بعد اإللزامي. 

 
 TIMSS منشور رقم 06.44 مؤرخ يف 10 أفريل 2006، يتعلق باختبارات مشروع

2007 وتطبيقها. 

 
منشور رقم 06.132 مؤرخ يف 07 مارس 2006، يتعلق مبشروع ميزانية التســيري 

لسنة 2007. 
 

آخر ما صدر من نصوص (لإلعالم)  
 

ـنة  مرسوم رئاسي رقم 124.06 مؤرخ يف 27 صفر عام 1427 املوافق 27 مارس س
ــوع  2006، حيدد كيفيات إعادة إدماج أو تعويض األشخاص الذين كانوا موض

إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب األفعال املتصلة باملأساة الوطنية. 
(ج ر ع 19 م يف 2006.03.29 ص.03) 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

 
قرار رقم 07 مؤرخ يف 05 فيفري 
ــرار برامـج  2006، يتضمن إق

تعليمية. 
 

إن وزير التربية الوطنية، 
 

مبقتضى املرسوم رقم 265.94 املــؤرخ 
ــق    يف 29 ربيع األول عام 1415 املواف
ــذي حيـدد  06 سبتمرب سنة 1994، ال

صالحيات وزير التربية الوطنية، 
 

ـم 161.05  مبقتضى املرسوم الرئاسي رق
املؤرخ يف 22  ربيع األول عـام 1426  

 

ــن  املوافق 01 مايو سنة 2005، املتضم
تعيني أعضاء احلكومة، 

 
ــوزاري املـؤرخ يف     مبقتضى القرار ال

ـة  11 نوفمرب 2002، املتضمن إنشاء اللجن

الوطنية للمناهج وتنظيمها وسريها،  
 

ــاهج،  مبقتضى حمضر املصادقة على املن
املؤرخ يف 09 نوفمرب 2005. 

 
يقرر 

 
ــاهج التعليميـة  املادة األوىل : إن املن
للمواد املذكورة فيمــا يلـي، والـيت 
صادقت عليها اللجنة الوطنية للمناهج، 
ــرع يف تطبيقـها  قد مت إقرارها، ويش

ـــي           بدايـة مـن املوسـم الدراس
  .2007 / 2006

السنة الثانية ثانوي 
اللغة العربية (آداب ولغات) 

اللغة العربية (علوم ورياضيات 
اللغة األمازيغية (كل الشعب) 
اللغة الفرنسية (كل الشعب) 
اللغة اإلجنليزية (كل الشعب) 

اللغة األملانية (لغات أجنبية) 
اللغة اإلسبانية (لغات أجنبية) 

فلسفة (آداب و فلسفة) 
علوم إسالمية (كل الشعب) 

تاريخ (كل الشعب) 
جغرافيا (كل الشعب) 

القانون (اقتصاد وتسيري) 
االقتصاد و املاجنمانت (اقتصاد وتسيري) 
التسيري احملاسيب واملايل (اقتصاد وتسيري) 

تكنولوجيا (هندسة ميكانيكية). 

تكنولوجيا (هندسة مدنية) 
تكنولوجيا (هندسة كهربائية) 
تكنولوجيا (هندسة الطرائف) 
رياضيات (علوم ورياضيات) 

رياضيات (اقتصاد وتسيري) 
رياضيات (آداب و لغات أجنبية) 

العلوم الفيزيائية (آداب ولغات أجنبية) 
العلوم الفيزيائية (علوم وريلضيات) 

علوم الطبيعة واحلياة (علوم) 
علوم الطبيعة واحلياة (آداب ولغات أجنبية) 

علوم الطبيعة واحلياة (رياضيات) 
املوسيقى (كل الشعب) 

الفن التشكيلي (كل الشعب) 
التربية البدنية والرياضية (كل الشعب) 
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ــة  املـادة 02 : إن املنـاهج التعليمي
ــاله،  املذكـورة يف املـادة األوىل أع
واملرافقة هلذا القرار، تلغــى وتعـوض 
املناهج املواد املماثلة، اجلــاري ـا 

العمل. 
 

املادة 03 : ستحدد كيفيات تطبيــق 
ــورة يف املـادة  املناهج التعليمية املذك

األوىل أعاله عن طريق مناشري. 
 

املادة 04 : يكلف مســؤولو اإلدارة 
املركزية لوزارة التربية الوطنية، ومفتشة 
ـة  أكادميية والية اجلزائر، ومديرو التربي
بالواليات، كل فيما يعنيه، بتطبيق هذا 
القرار الذي سينشر يف النشرة الرمسيــة 

لوزارة التربية الوطنية. 
 

اجلزائر يف 05 فيفري 2006 

وزير التربية الوطنية 

أبوكر بن بوزيد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 
اللجنة الوطنية للمناهج 

 
حمضر املصادقة على الربامج 

 
ــوزاري املـؤرخ يف     مبقتضى القرار ال

ــن إنشـاء  11 نوفمرب 2002، املتضم

اللجنة الوطنية للمناهج، 
 

ــوزاري املـؤرخ يف      مبقتضى القرار ال
ــن تعيـني  12 نوفمرب 2002، املتضم

أعضاء اللجنة الوطنية للمناهج، 
 

ــوزاري املـؤرخ يف      مبقتضى القرار ال
ــن إنشـاء  13 نوفمرب 2002، املتضم

اموعات املتخصصة للمواد وتنظيمها 
وسريها، 

 
ــم 55 املـؤرخ يف          مبقتضى القرار رق

10 نوفمرب 2003، املتضمن تعيني رئيس 

اللجنة الوطنية للمناهج بالنيابة، 
 

وبعد قيام أعضــاء اللجنـة الوطنيـة 
ــة  للمناهج بدراسة املشاريع التمهيدي
ملناهج املواد اليت ســتدرس يف السـنة 
ــيت كـانت حمـل  الثانية ثانوي، وال
مالحظـات وتوصيـات وجــهت 

للمجموعات املتخصصة للمواد، 
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ـاهج  وبعد استماع اللجنة الوطنية للمن
إىل تقارير اللجان الفرعيــة للغـات 
ــواد  واآلداب واملـواد العلميـة وامل
ــأن  االجتماعية ونشاطات اإليقاظ بش
تقييم مشاريع املناهج، و اإلطالع على 

حماضر جلساا، 
 

ــات  وبعد التأكد من أن هذه املالحظ
والتوصيات قد مت التكفل ا، 

 

ــة  ومبقتضى الصالحيات املخولة للجن
الوطنية للمنــاهج، وطبقـا لنظامـها 

الداخلي، 
 

فإن اللجنة الوطنية للمناهج  
 

ـا  تصرح بأن مناهج املواد املذكورة فيم
ـق  يلي مطابقة لألهداف املسطرة، ويتعل

األمر باملواد التالية : 
  

السنة الثانية ثانوي 
اللغة العربية (آداب ولغات) 

اللغة العربية (علوم ورياضيات) 
اللغة األمازيغية (كل الشعب) 
اللغة الفرنسية (كل الشعب) 
اللغة اإلجنليزية (كل الشعب) 

اللغة األملانية (لغات أجنبية) 
اللغة اإلسبانية (لغات أجنبية) 

فلسفة (آداب وفلسفة) 
علوم إسالمية (كل الشعب) 

تاريخ (كل الشعب) 
جغرافيا (كل الشعب) 

القانون (اقتصاد وتسيري) 
االقتصاد واملاجنمانت (اقتصاد وتسيري) 

التسيري احملاسيب واملايل (اقتصاد وتسيري) 
تكنولوجيا (هندسة ميكانيكية). 

تكنولوجيا (هندسة مدنية) 
تكنولوجيا (هندسة كهربائية) 
تكنولوجيا (هندسة الطرائف) 
رياضيات (علوم ورياضيات) 

رياضيات (اقتصاد وتسيري) 
رياضيات (آداب ولغات أجنبية) 

العلوم الفيزيائية (آداب ولغات أجنبية) 
العلوم الفيزيائية (علوم ورياضيات) 

علوم الطبيعة واحلياة (علوم) 
علوم الطبيعة واحلياة (آداب ولغات أجنبية) 

علوم الطبيعة واحلياة (رياضيات) 
املوسيقى (كل الشعب) 

الفن التشكيلي (كل الشعب) 
التربية البدنية والرياضية (كل الشعب) 

  
وتصادق على مشاريع تلك املناهج. 

 
وتقترح على السيد وزير التربية الوطنية إقرارها. 

 
اجلزائر يف 09 نوفمرب 2005 

رئيس اللجنة الوطنية للمناهج بالنيابة 
فريد عادل  



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

وزارة التكوين والتعليم املهنيني  
الرقم : 01 / 2006   

 
ــذ إىل  املوضوع : توجيه التالمي
مسلكي التعليم ما بعد اإللزامي. 

 
املراجع  :  

القرار الوزاري املشترك رقم 54 املؤرخ 
يف 04 جوان 2005، املوافق  26 ربيــع 
الثاين 1426، الذي حيدد شروط القبول 

وكيفيات التوجيه حنو املسار املهين 
ــاريخ   املنشور الوزاري رقم 05.41 بت
27 مارس 2005 لوزارة التربية الوطنية، 

ــه  املتضمن اإلجراءات االنتقالية لتوجي
ــي حنـو  تالميذ السنة التاسعة أساس
ــن  اجلذعني املشتركني للسنة األوىل م

التعليم الثانوي العام و التكنولوجي 
المنشور الوزاري رقــم 05.206 
ـوزارة  بتاريخ 12 أكتوبر 2005 ل
التربية الوطنية، المتضمن تقييم 
ـه  إجراءات تحضير عملية توجي
تالميذ السنة التاسعة أساسي إلى 
ــد  مسـلكي التعليـم   مـا بع

اإللزامي 
 

يهدف هذا املنشور الوزاري املشــترك 
إىل حتديد كيفيات تطبيق إجــراءات 
ـوزاري  املادة التاسعة (09) من القرار ال
املشترك رقم 54 املؤرخ يف 04 جــوان 
ـات  2005، احملدد لشروط قبول وكيفي

توجيه التالميذ حنو املسار املهين. 
 
 

ـن  تندرج عملية وضع هذا اجلهاز ضم
اخلطة الشاملة لتجسيد إصالح املنظومة 
ـه،  الوطنية للتربية والتكوين. حيث تتج
ـه  يف هذا اإلطار، الرؤية اجلديدة لتوجي
ــم عـن  مدرسي ومهين يكرس التعلي
ــرار لـدى  طريق االختيار واختاذ الق
التلميذ، خاصة إذا علمنا أن التعبري عن 
رغبته وبناء مشــروعه الشـخصي، 
وضعية معقدة تتطلب معاجلتها انسجام 
مؤهالته وقدراته مع منط التعليــم أو 

التكوين الذي يرغب فيه. 
 

لذا، فإن إعداد التلميذ هلذه املرحلــة 
ـدة  احلامسة يقتضي تعريفه باهليكلة اجلدي
ملرحلة التعليم ما بعد اإللزامي، لتمكينه 
ــف املسـارات  من اإلختيار بني خمتل
ــة  املتاحة له وخمتلف الفرص املعروض
عليه بالنظر إىل كفاءاته ومكتســباته 

األساسية. 
 

ــا بعـد  وهكذا فإن مرحلة التعليم م
ـار  اإللزامي اليت أعيدت هيكلتها يف إط
إصالح النظام الوطين للتربية والتكوين، 
تتيح للتلميذ االختيار بني االلتحــاق 
ـي أو  بالتعليم الثانوي العام والتكنولوج
ــم مـهين  املسار املهين  مبسلكيه (تعلي
وتكوين مهين). يتم التوجيه إىل خمتلف 

هذين املسارين وفق أحكام املــادتني    
ــوزاري املشـترك  6 و7 من القرار ال

املشار إليه يف املرجع أعاله. 
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1. التوجيه إىل الســنة األوىل مـن 

التعليم الثانوي العام والتكنولوجي  
 

ــم  . يوجه إىل السنة األوىل من التعلي
ــذ  الثانوي العام والتكنولوجي، تالمي
ـة  السنة التاسعة أساسي أو السنة الرابع

متوسط املنتقلون إىل مرحلة التعليــم   
ــون يف هـذا  ما بعد اإللزامي، الراغب
ــى أن تتـالءم  النمط من التعليم، عل
ــذه  النتائج احملصل عليها مع أهداف ه
ــنة  املرحلة التعليمية، اليت تتشكل الس

األوىل فيها من جذعني مشتركني : 
 

ــرع  اجلذع املشترك آداب، الذي يتف
يف السنتني الثانية والثالثة، إىل شعبتني : 

 
1. اآلداب والفلسفة، 

2. اللغات األجنبية. 

 
اجلذع املشترك علوم و تكنولوجيــا، 
ـة،  الذي يتفرع يف السنتني الثانية والثالث

إىل أربع شعب : 
 

1. الرياضيات، 

2. التسيري واالقتصاد، 

3. العلوم التجريبية، 

4. تقين رياضيات. 

 
تتم الدراسة يف مرحلة التعليــم العـام 
ـام  والتكنولوجي يف ثانويات التعليم الع
ـا  والتكنولوجي وتتوج بشهادة بكالوري

التعليم الثانوي العام والتكنولوجي. 
 
 

2. التوجيه إىل التعليم املهين  

 
ــتربوي واملـهين  حيتوي هذا املسار ال

ــن (02) بسـنتني    اجلديد على طوري
لكل منهما. 

 
ــم  . يتوج الطور األول بشهادة التعلي

املهين الدرجة األوىل. 
ــم  . يتوج الطور الثاين بشهادة التعلي

املهين الدرجة الثانية. 
 

يتشكل التعليم املهين من تعليم نظـري 
وتعليم تطبيقي تتخللهما فترات تكوين 

يف الوسط املهين.  
 

1.2. شروط القبول يف التعليم املهين : 

إن القبول يف الطور األول من التعليــم 
املهين مفتوح على املستوى الوطين لـ : 

 
ــعة أساسـي أو  . تالميذ السنة التاس

الرابعة متوسط، املقبولني يف التعليــم   
ما بعد اإللزامي، 

. تالميذ السنة األوىل ثــانوي الذيـن 
أعيد توجيههم إىل التعليم املهين. 

 
ــم  إن االلتحاق بالطور الثاين من التعلي
ـاجحني يف  املهين مفتوح للمترشحني الن

شهادة التعليم املهين الدرجة األوىل. 
ــم  وميكن للحائزين على شهادة التعلي
ـالطور  املهين الدرجة الثانية، االلتحاق ب

احملضر لشهادة تقين سامي. 
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ـا  2.2. كيفيات التوجيه األويل : تطبيق

ـه  ألحكام املادة  6 من القرار املشار إلي
ــتركة  أعاله، تقوم اللجنة الوالئية املش
ــم  بالتوجيه األويل للتالميذ حنو التعلي

املهين، بناء على املقاييس التالية : 
 

. عدد األماكن البيداغوجية املتوفرة، 
. رغبة التلميذ، 

. النتائج الدراسية للتلميذ. 
 

مير هذا اإلجراء بثالث مراحل :  
 

ـل  املرحلة األوىل : على إثر نتائج الفص
ــة  الثاين للسنة الدراسية، تدرس اللجن
الوالئية املشــتركة مجيـع ملفـات 
ـهين  املترشحني الذين اختاروا التعليم امل
ــها إىل مؤسسـات  وحتول املقبولة من
ــة  االستقبال عن طريق املديرية الوالئي
ـذه  للتكوين املهين اليت تضمن إيصال ه

امللفات بواسطة بريد حممول. 
 

يتكون ملف التلميذ من :  
 

. بطاقة الرغبات، 
. كشفي (02) النقاط األخريين، 

. شهادة طبية مســلمة مـن طـرف 
ـذ  الطبيب املدرسي، تثبت كفاءة التلمي
ــهين يف  البدنيـة ملتابعـة التعليـم امل

االختصاص املطلوب. 
 

ــه  املرحلة الثانية : تدرس جلنة التوجي
اليت يرأسها مدير مؤسسة االســتقبال، 
ــوايل لالسـتالم،  خالل األسبوع امل

امللفات املرسلة إليها وتقوم بالتسـجيل 
األويل للتالميذ املقبولني. 

 
ــن مل يتـم  ترسل قوائم التالميذ الذي
ــن طريـق الفـاكس، إىل  قبوهلم، ع
ـيت  املديريات الوالئية للتكوين املهين، ال
ـم إىل  تتوىل كل منها إرسال هذه القوائ
ـد  مديريات التربية للواليات املعنية قص

إعادة توجيه هؤالء التالميذ. 
 

املرحلة الثالثة : تشعر اللجنة الوالئيـة 
املشتركة مؤسسات االستقبال بأمســاء 
ــني أثنـاء  وعناوين املترشحني املقبول
ـول  التسجيل األويل، مباشرة بعد احلص
على نتائج القبول يف التعليم ما بعــد 

اإللزامي. 
 

تتكفل املؤسسات املستقبلة باســتدعاء 
التالميذ قصد التسجيل النهائي. 

 
3. التوجيه إىل التكوين املهين  

 
ــن املـهين وفـق  ينظم مسار التكوي

منطي(02) التكوين التاليني :  
 

. التكوين اإلقامي، املنظــم داخـل 
مؤسسة التكويــن، تتخللـه فـترات 
لتربصات تطبيقية يف الوسط املهين ملدة 
ـب  تتراوح من  02 إىل 06  أشهر حس

مستوى التأهيل املستهدف. 
. التكوين عن طريق التمهني، وتنظــم 
معظم فتراته يف الوسط املهين، باإلضافة 
ـم،  إىل تكوين نظري وتكنولوجي متم

يف مؤسسة التكوين.  
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ــاق بـالتكوين  1.3. شروط االلتح

ـن  املهين : إن االلتحاق بالسنة األوىل م
ــهادة  مسار التكوين املهين، احملضر لش
الكفاءة املهنية، مفتوح للتالميذ الذيـن 
أوا قسم السنة التاسعة أساســي أو 

الرابعة متوسط. 
 

2.3. كيفيات التوجيه األويل : تقـوم 

ــتركة بالتوجيـه  اللجنة الوالئية املش
األويل للتالميذ حنو التكوين املهين، بناء 

على املقاييس التالية : 
 

. عدد األماكن البيداغوجية املتوفرة، 
. رغبة التلميذ، 

. النتائج الدراسية للتلميذ، 
 

مير هذا اإلجراء مبرحلتني :  
 

ـة  املرحلة األوىل : تدرس اللجنة الوالئي
املشتركة مجيع ملفات املترشحني الذين 

اختاروا التكوين املهين. 
 

عند اية الفصل الثاين للسنة الدراسية، 
ـات  حتول إىل مؤسسات االستقبال ملف
ـة  املترشحني املقبولني عن طريق املديري
ــيت تضمـن  الوالئية للتكوين املهين ال
ــطة بريـد  إيصال هذه امللفات بواس

حممول. 
 

يتكون ملف التلميذ من :  
 

. بطاقة الرغبات، 
. كشفي (02) النقاط األخريين، 

. شهادة طبية مســلمة مـن طـرف 
ـذ  الطبيب املدرسي، تثبت كفاءة التلمي
ــهين يف  البدنيـة ملتابعـة التعليـم امل

االختصاص املطلوب. 
 

ـحني  املرحلة الثانية : جيب على املترش
ــجيلهم النـهائي    املقبولني، تأكيد تس
قبل تاريخ اية التسجيالت احملــددة  
ــن والتعليـم  من طرف وزارة التكوي
املهنيني خالل األسبوع األول من شهر 

سبتمرب 2006. 
 

ـجلني  تتم عملية توجيه املترشحني املس
بصفة ائية حنو خمتلف التخصصــات، 
على مستوى املؤسسات املستقبلة، وفق 
جهاز التوجيه املعمول بــه يف قطـاع 

التكوين والتعليم املهنيني. 
 

4. الربنامج اإلعالمي 

 
تعد اللجنة الوالئية املشــتركة وتنفـذ 

ــه مـن     برناجما إعالميا، جتري فعاليات
ــل2006،  05 مارس 2006 إىل 30 أفري

اهلدف منه إعــالم مجيـع التالميـذ، 
أوليائهم وكذا الوسط اجلمعوي. 

 
جيب جتنيــد مستشـاري التوجيـه 
ــذي  للقطاعني لتطبيق هذا الربنامج ال

يتضمن : 
 

ــية علـى  . محالت إعالمية وحتسيس
مستوى املؤسسات التعليمية، الســيما 

األقسام اليت يف طور التوجيه، 
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. أيام "أبوب مفتوحة" على مؤسسات 
ـذ  التكوين والتعليم املهنيني متكن التالمي
ــهن  واألولياء من اكتشاف خمتلف امل
ــاع التكويـن  واحلرف املوفرة يف قط

والتعليم املهنيني. 
ــة للتكويـن  . تضع املديريات الوالئي
ــائم اإلعالميـة الالزمـة  املهين الدع
ــات، ملصقـات،  (مطويات، قصاص

ــة للمـهن املصنفـة         بطاقات وصفي
يف مدونة 2005، دليل عروض التكوين 
ــاول  والتعليـم املـهنيني...) يف متن

ــه قصـد إجنـاح      مستشاري التوجي
هذه احلملة.  

 
وعلى صعيد آخر تسطر اللجنة الوالئية 
ــث عـرب  املشتركة برناجما إعالميا يب
وسائل اإلعالم احمللية (صحافة مكتوبة، 

إذاعة، تلفزيون...) 
 

ـترك  يضبط هذا الربنامج اإلعالمي املش
من قبل مسؤويل القطاعني املعنيــني، 
ــوف مـن ختصصـات  حسب ما يت
وأماكن بيداغوجية، برســم السـنة 

اجلارية للتكوين والتعليم املهنيني. 
 

5. رزنامة العمليات  
 

ــن 05 مـارس  . احلملة اإلعالمية: م
2006 إىل 30 افريل 2006، 

. دراسة ملفات التالميذ الذين اختاروا 
ــن  التعليم املهين : اية الفصل الثاين م

السنة الدراسية، 
 
 
 

ـم  . التسجيل األويل للمترشحني للتعلي
ــنة  املهين : اية الفصل الثاين من الس

الدراسية، 
. التسجيل األويل للمترشحني للتكوين 
املهين : اية الفصل الثالث من الســنة 

الدراسية، 
. حتويل ملفات التالميذ الذين مشلــهم 
التسجيل األويل ومت قبوهلم يف طــور 
التعليم ما بعد اإللزامي إىل مؤسسـات 
ــهائي :  االستقبال، قصد التسجيل الن

اية السنة الدراسية، 
ــحني  . التسـجيل النـهائي للمترش
ــن  للتكوين املهين : األسبوع األول م

شهر سبتمرب 2006. 
 

يراعي مديرو التربية ومديرو التكويــن 
ــات  املهين عند حتديد رزنامة اجتماع
ــتركة، اآلجـال  اللجنة الوالئية املش
ــام  احملددة يف النقطة اخلامسة من أحك
ــني  هذا املنشور، الذي يكون حمل حتي
ـني،  من طرف الدوائر املختصة للوزارت
اثر جلسات التنسيق اليت ســتعقد يف 
اية الفصل األول لكل سنة دراسية. 

 
اجلزائر يف 06 مارس 2006 

وزير التربية الوطنية 
أبو بكر بن بوزيد 

وزير التعليم والتكوين املهنيني 
اهلادي خالدي 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

مديرية التقومي والتوجيه واالتصال 
املديرية الفرعية للتقومي 

الرقم : 44 / 2006 
 

مدير التقومي والتوجيه واالتصال 
إىل 

السيدات والسادة مديري التربية لواليات : 
ــج،  اجلزائر، تيزي وزو، برج بوعريري
تيبازة، أم البواقي، وهران،عني الدفلى، 
سعيدة، النعامة، مستغامن، ميلة، معسكر، 
ـطيف،   تيارت، الطارف، سكيكدة، س
سوق أهراس، سيدي بلعباس، الشلف، 
بومرداس، البليدة، بســكرة، بشـار، 
جباية، باتنة، البيض، الوادي، قسنطينة، 
ـواط،  قاملة، عنابة، غليزان، ورقلة، األغ
جيجل، غرداية، عني متوشنت، أدرار 

 
املوضوع : اســتالم اختبـارات 
مشروع TIMSS 2007 وتطبيقها. 

 
املرجع : إرسايل رقم 06.17 املؤرخ يف 

19 فيفري 2006 

 
املرفقات :  جدوالن خاصان باألقسام 

املعنية باالختبار 
 

ــة  يف إطار عملية تيمس 2007 اخلاص
ـات  بالتوجهات الدولية لدراسة الرياضي
والعلوم يف السنة الرابعة أساسي والسنة 
ـم  الثانية متوسط (مشروع برنامج األم
املتحدة اإلمنائي)، يشرفين أن أخـربكم 
ــق االختبـارات  أنه سيشرع يف تطبي

واالستبيانات التجريبية. وعليه أطلـب 
منكم اختاذ كل اإلجراءات الالزمــة 
ــة ـذه  الستالم كل الوثائق اخلاص
ـث  العملية من مقر املعهد الوطين للبح
ــوم 15  يف التربية بالعاشور اجلزائر، ي
ـعة  أفريل 2006 ابتداء من الساعة التاس

صباحا. 
 

الوثائق اليت سيتم استالمها : 
 

ــذ السـنة الرابعـة  1. كتيبات تالمي

للواليات املعنية ذا املستوى (7 أنواع)، 
2. كتيبات تالميذ السنة الثانية متوسط 

للواليات املعنية ذا املستوى (7 أنوع)، 
ــذ السـنة الرابعـة  3. استبيانات تالمي

أساسي، 
ــذ السـنة الثانيـة  4. استبيانات تالمي

متوسط، 
ــم أو  5. بطاقات متابعة التالميذ لقس

ألقسام السنة الرابعــة أساسـي و/ أو 
ـا،  السنة الثانية متوسط اليت مت اختياره
تتضمن هذه البطاقات القائمة االمسيــة 

للتالميذ، 
ــنة الرابعـة  6. استبيانات معلمي الس

أساسي موجهة ملعلم القسم املختار، 
7. استبيانات أساتذة الرياضيات للسنة 

ـم  الثانية متوسط موجهة ألساتذة القس
املختار، 

ــوم للسـنة  8. استبيانات أساتذة العل

الثانية متوسط موجهة ألساتذة العلـوم 
ــة  الطبيعية وأساتذة العلوم التكنولوجي

والفيزيائية للقسم املختار، 
9. بطاقات متابعة املعلمــني تتضمـن 

ــني املكلفـني  القائمة االمسية للمعلم
باألقسام املعنية باالختبار، 
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10. دليل موجه ملدير املدرسة (املدارس 

االبتدائية واالكماليات)، 
11. دليل موجه للمعلم املكلف بتطبيق 

ــى  االختبـارات واالسـتبيانات عل
ــن بـني  التالميذ، خيتار هذا املعلم م
ـام  املعلمني الذين ال يدرسون يف األقس
املختارة بالنسبة للسنة الرابعة أساســي 
ــري  ومن بني األساتذة ذوي ختصص غ
الرياضيات و العلوم الطبيعية و العلـوم 
الفيزيائية بالنسبة للسنة الثانية متوسط. 

 
أطلب منكم استنساخ نسخ إضافية من 
ـة  هذين الدليلني لكل من رئيس مصلح
ــز التوجيـه  االمتحانات ومدير مرك
ــالم  املدرسي واملهين ليتمكنوا من إع
رؤساء املؤسسات وشرح ما ينتظــر 

منهم يف إجناز هذه العملية. 
 

ــائق أطلـب  بعد استالمكم هلذه الوث
ــة  منكـم تكليـف رئيـس مصلح
االمتحانات لإلشــراف علـى هـذه 
ــه  العملية مبساعدة مدير مركز التوجي
ـي  املدرسي و املهين، وتنظيم يوم إعالم
ـددة يف  لرؤساء املؤسسات التعليمية احمل

اجلدولني املرفقني ذا اإلرسال. 
 

جيري االختبار يف األقسام الــواردة يف 
ــا  اجلدولني املرفقني و اليت مت اختياره
بصفة عشوائية، وال يسمح اسـتبداهلا 

بأقسام أخرى. 
 

كتيبات التالميذ : جتدون 7 أنواع من 
ـة  كتيبات التالميذ سواء يف السنة الرابع
ــط،  أساسي أو يف السنة الثانية متوس

ــئلة يف  كـل كتيـب يتضمـن أس
ــوم  الرياضيات وأسئلة يف العلوم (العل
ـة يف  الطبيعية و العلوم الفيزيائية) مقدم

شكل جزئني . 
 

ــط.  كل تلميذ معين بكتيب واحد فق
مينع منعا باتا استنساخ الكتيبــات. 
ـأمون وال  حتفظ االختبارات يف مكان م
توزع على التالميذ إال يف اليوم احملـدد 

لالختبار. 
 

ــه : إن التـاريخ  فترة االختبار ومدت
احملدد لتطبيق االختبــار هـو يـوم        

19 أفريل 2006. كل كتيب مقسم إىل 

ــل جـزء خـالل       جزئني : يطبق ك
ـة  36 دقيقة بالنسبة لتالميذ السنة الرابع

ــة بالنسـبة  أساسي، وخالل 45 دقيق
لتالميذ السنة الثانية متوسط. 

 
يتم إجراء االختبار (اجلزئني واسـتبيان 
التلميذ) يف الفترة الصباحية من التاريخ 
ــل  احملدد وفقا للرزنامة احملددة يف الدلي
املوجهة ملديــر املؤسسـة التعليميـة، 
ــرفني علـى  ويطلب من املعلمني املش
ــة  تطبيق االختبار باحترام املدة الزمني

املخصصة لالختبار. 
 

بعد عملية إجراء االختبار : يســلم 
رؤساء املؤسسات التعليمية الوثــائق 
ــد  اآلتية إىل مديرية التربية مباشرة بع

اإلاء من إجراء االختبار : 
 

ــري  1. كتيبات التالميذ املستعملة وغ

املستعملة، 
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2. استبيانات التالميذ املستعملة وغـري 

املستعملة، 
3. استبيانات املديرين، 

4. استبيانات املعلمني، 

5. بطاقات متابعة التالميذ، 

6. بطاقات متابعة املعلمني، 

7. احمللق .أ. استمارة سري االختبار، 

ـاركة  8. امللحق .ب. جدول نسبة مش

التالميذ. 
 

بعد مجع كل الوثائق أطلب منكم اختاذ 
اإلجراءات الالزمة لتسليم قبــل يـوم   
ــائق  22 أفريل 2006 كآخر أجل الوث

اآلتية إىل : 
 

مديرية التربية لوالية غرداية املشــرفة 
على عملية تصحيح االختبارات : 

 
. كتيبات تالميذ السنة الرابعة أساسي، 
. كتيبات تالميذ السنة الثانية متوسط، 
.  نسخة من بطاقات متابعة التالميذ. 

 
ــة  مديرية التربية لوالية وهران املكلف

حبجز املعطيات يف احلاسوب : 
. استبيانات تالميذ الســنة الرابعـة 

أساسي، 
ــذ السـنة الثانيـة  . استبيانات تالمي

متوسط، 
. النسخ األصلية لبطاقــات متابعـة 

التالميذ، 
. استبيانات املعلمني و األساتذة، 

.  استبيانات مدير املؤسسات، 
. بطاقات متابعة املعلمني. 

 

ــال  مديرية التقومي والتوجيه واالتص
(وزارة التربية الوطنية) 

. امللحق .أ. استمارة سري االختبار، 
ــاركة  . احمللق .ب. جدول نسب مش

التالميذ. 
 

يرسل هذان امللحقان إىل مديرية التقومي 
ــال عـن طريـق  و التوجيه و االتص
ـذا  الفاكس رقم 23.28.77 (021) وك
ـات  عن طريق الربيد. وملزيد من معلوم
ــانكم االتصـال  أو توضيحات بإمك
ــى الرقـم  باملديرية الفرعية للتقومي عل

اآليت : 23.28.61 (021). 
 

وعلى ضوء ما ورد من توضيحــات 
ـذه  وتعليمات، تتجلى بوضوح أمهية ه
ــة مـن  العملية اليت ما هي إال مرحل
ـه  مراحل مشروع تيمس 2007 . وعلي
ــة ببـاقي  ونظرا الرتباط هذه العملي
ــم أن  املراحل املوالية، فإين أطلب منك
تسهروا شخصيا على احترام اآلجــال 
ــني مديريـة  احملددة لكل عملية لتمك
ــة  التربية لوالية غرداية  ومديرية التربي
لوالية وهران من إاء املهام املسندة هلا 
يف اآلجال احملددة هلا،وهذا ما يســمح 
ـات  لوزارة التربية الوطنية بتقدمي املعطي
ـاريخ  احملصل عليها للهيئة الدولية يف الت

احملدد هلا. 
 

اجلزائر يف 10 أفريل 2006 
عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقومي و التوجيه واالتصال 
براهيم عباسي 
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ــات املعنيـة  القائمة األوىل للمعلوم
بعملية اجلمع 

 
ــوزارة وحصيلـة  1. برنامج عمل ال

تنفيذه. 
2. حماضر اجتماعات جملس اإلصالح. 

ــارات  3. أعمال الندوات الوطنية إلط

التربية. 
4. أعمال  الندوات اجلهوية.  

5. املناهج التعليمية. 

6. الدالئل والوثائق التربوية 

7. النصوص التنظيمية والتشريعية اخلاصة 
بالقطاع.  

8. املخططات التنموية للقطاع. 

9. التقرير املتعلق بتحضــري الدخـول 

املدرسي. 
ــول  10. التقارير اليت يتم إعدادها ح

النظام التربوي. 
ـية  11. أعمال امللتقيات وااليام الدراس

ــاحل  الوطنية واجلهوية اليت تعدها املص
املركزية. 

12. تقارير املفتشية العامة. 

13 الوثائق اخلاصة باإلحصائيات.  

14. ميزانية التسيري. 

15. ميزانية التجهيز. 

ــج  16. بروتوكول االتفاقيات و برام

التعاون يف جمال التربية. 
ــم يف  17. حماضر االجتماعات اليت تت

إطار التعاون مع األطراف األجنبية. 
18. وثائق أخرى من نفس النوع. 

 
 
 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 
الرقم : 132 / 2006 

 
األمني العام 

اىل 
السادة مديري اإلدارة املركزية 

السادة مديري املؤسسات الوطنية 
السيدات والسادة مديــري التربيـة 

بالواليات 
 

ــروع ميزانيـة  املوضوع : مش
التسيري لسنة 2007 اخلاصة بقطاع 

التربية الوطنية. 
 

املرفقات : جداول منوذجية. 
 

يف إطار حتضري مشروع ميزانيـة وزارة 
التربية الوطنية لسنة 2007، يشــرفين   

أن أطلب منكــم موافـاة مديريـة     
املالية والوسائل حباجياتكم وتقديراتكم 
ــيري   فيمـا خيـص اعتمـادات التس

واملناصب املالية. 
 

ويف هذا الصــدد، فـإن التعبـري عـن 
حاجيتكم يستلزم وبكل إحلاح أخذ بعني 
االعتبار الضوابط والتوجيهات اآلتية : 

 
ــنة  1. ينبغي أن ختضع اقتراحاتكم لس

2007 جلميع التعليمات السارية املفعول 

ــتعمل هلـذا  يف هذا الشأن، وأن تس
ــة املعدلـة  الغرض اجلداول النموذجي

واملرفقة هلذا اإلرسال. 
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2. جيب أن تغطي تقديرتكم يف جمـايل 

ــة سـائر  االعتبارات واملناصب املالي
اهلياكل اليت تشرفون على إدارا. 

 
ــى عـدم نسـيان  مع التأكيد هنا عل
املسـتخدمني األجـانب واملوظفــني 
ـة  املنتدبني باملصاحل الدبلوماسية اجلزائري
ــذا منـاصب النفقـات  باخلارج وك
ــة  اجلديدة الناجتة عن إصالح املنظوم
ـروف  التربوية وتلك املتعلقة بتحسني ظ
ــة  التمـدرس باملؤسسـات التعليمي

والتكوينية. 
 

3. من الضروري استعمال األمــوال 

ــد  العمومية بكل عقالنية وصرامة قص
ـعي  احترام قواعد انضباط امليزانية والس
الدائم للحفــاظ علـى التوازنـات 

االقتصادية الكربى. 
 

4. يتعني عليكم جتنب املبالغة يف تقدير 

ـة  النفقات العمومية على حساب العقلن
االقتصادية واملالية وهذا باختاذ لتدابــري 
ــف احملكـم  اليت متليها سياسة التوظي
لألموال العمومية دف وضــع حـد 

للتجاوزات امللحوظة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــدق  وال يفوتىن أن أحل على طابع الص
ــيز  والدقة والوضوح الذي جيب أن مي
ــب منكـم  هذه املعلومات. كما أطل
ــى التحكـم الكـامل يف  العمل عل
ــادئ العقلنـة  التقديرات والتحلي مبب
ــال الواجـب  والعناية الكاملة باألعم

تقدميها. 
 

لذا يقتضي األمــر أن يكلـف ـذه 
ــة  العملية موظفون يدركون متاما أمهي
املعلومات املطلوبة والذين هلم الدرايــة 
واملعرفة الكلية جلميع املعطيات السائدة 

على مستوى املصاحل املعنية. 
 

ــددة  ويف األخري، واعتبار لآلجال احمل
لتقدمي هذا املشروع إىل وزارة املاليــة، 
ــإن أطلـب  واليت ال ميكن جتازوها، ف
ـذه  منكم احلرص على إعادة وتسليم ه
ــها بعنايـة  اجلداول التقديرية بعد ملئ
ودقة قبل تاريخ 08 أفريل 2006، الذي 

يعد آخر أجل لذلك. 
 

اجلزائر يف 07 مارس 2006 
األمني العام لوزارة التربية الوطنية 

بوبكر خالدي 
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