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الفهـرس 
 

مراسيم 
 

مرسوم تنفيذي رقم 133.06 مؤرخ يف 5 ربيع األول عام 1427 املوافق 04 أبريـل 
ــات التربيـة  سنة 2006، حيدد شروط إحداث اجلمعيات الرياضية داخل مؤسس
والتعليم والتكوين العاليني والتكوين والتعليم املهنيني وتشكيلها وكيفيات تنظيمها 

وسريها. 
(ج ر ع 22 م يف 2006.04.09 ص. 03) 

 
قرارات ومقرارات 

 
ــة التربيـة علـى  قرار مؤرخ يف 29 أفريل 2006، حيدد مهام األمني العام ملديري

مستوى الوالية. 
 

مناشري 
 

منشور رقم 06.757 مؤرخ يف 07 ماي 2006، يتعلق باإلجراءات اخلاصة بالتكفل 
بنتائج التقومي املستمر لتالميذ السنة السادسة أساسي. 

 
منشور رقم 06.60.076 مؤرخ يف 13 ماي 2006، يتعلق بالدورة االســتدراكية 

المتحان اية مرحلة التعليم االبتدائي. 
 

ـي  منشور رقم 06.1752 مؤرخ يف 03 ماي 2006، يتعلق بعالوة املردودية للسداس
األول لسنة 2006. 
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ــذي رقـم 133.06  مرسوم تنفي
مؤرخ يف 5 ربيع األول عام 1427 
املوافق 04 أبريل سنة 2006، حيدد 
ـات  شروط التربية إحداث اجلمعي
الرياضية داخل مؤسسات التربية 
والتعليـم والتكويـن العــاليني 
ــهنيني  والتكويـن والتعليـم امل
ــات تنظيمـها  وتشكيلها وكيفي

وسريها. 
 

إن رئيس احلكومة، 
 

بناء على التقرير املشترك بــني وزيـر 
الشباب والرياضة ووزير التربية الوطنية 
ــي  ووزير التعليم العايل والبحث العلم

ووزير التكوين والتعليم املهنيني، 
 

وبناء على الدستور، ال سيما املادتــان 
4.85 و125 (الفقرة 2) منه، 

 
ـؤرخ يف  ومبقتضى األمر رقم 35.76 امل
16 ربيع الثاين عام 1396 املوافــق يف  

ــم  16 أبريل سنة 1976، واملتعلق بتنظي

التربية والتكوين، املعدل، 
 

ــؤرخ  ومبقتضى القانون رقم 07.81 امل
ــق       يف 24 شـعبان عـام 1401 املواف

27 يونيو سنة 1981، واملتعلق بالتمهني، 

 
ــؤرخ  ومبقتضى القانون رقم 05.85 امل
ـق  يف 26 مجادى األوىل عام 1405 املواف
ــة  16 فرباير سنة 1985، واملتعلق حبماي

الصحة وترقيتها، املعدل و املتمم، 
 

ــؤرخ  ومبقتضى القانون رقم 31.90 امل
ـق  يف 17 مجادى األوىل عام 1411 املواف
ــق  04 ديسـمرب سـنة 1990، واملتعل

باجلمعيات، 
 

ـؤرخ يف  ومبقتضى األمر رقم 07.95 امل
23 شعبان عام 1415 املوافق 25 ينــاير 

سنة 1995، واملتعلق بالتأمينات، 
 

ــؤرخ  ومبقتضى القانون رقم 05.99 امل
ــق   يف 18 ذي احلجة عام 1418 املواف
ـانون  04 أبريل سنة 1999، واملتضمن الق

التوجيهي للتعليم العايل، املعدل، 
 

ــؤرخ  ومبقتضى القانون رقم 10.04 امل
ـق  يف 27 مجادى الثانية عام 1425 املواف
ـة  14 غشت سنة 2004، واملتعلق بالتربي

البدنية والرياضة، السيما املواد 11 و13 
و15 منه، 

 
ـؤرخ يف  ومبقتضى األمر رقم 07.05 امل
18 رجب عام 1426 املوافق 23 غشت 

ـة  سنة 2005، الذي حيدد القواعد العام
ـة  اليت حتكم التعليم يف مؤسسات التربي

و التعليم اخلاصة، 
 

ومبقتضى املرسوم رقم 70.76 املــؤرخ 
يف 16 ربيع الثاين عام 1396 املوافــق   
ـم  16 أبريل سنة 1976، واملتضمن تنظي

وتسيري املدرسية التحضريية، 
 

ــؤرخ يف   ومبقتضى املرسوم 71.76 امل
16 ربيع الثــاين عـام 1396 املوافـق     

16 أبريل  سنة 1976، واملتضمن تنظيم 

وتسيري املدرسة األساسية، 
 



 5

 

ـؤرخ  ومبقتضى املرسوم رقم 72.76  امل
يف 16 ربيع الثاين عام 1396 املوافــق  
ـم  16 أبريل سنة 1976، واملتضمن تنظي

وتسيري مؤسسات التعليم الثانوي، 
 

ـؤرخ  ومبقتضى املرسوم رقم 543.83 امل
ــق   يف 17 ذي احلجة عام 1403 املواف
ــنة 1983، واملتضمـن  24 سبتمرب س

ــهد  القانون األساسي النموذجي للمع
الوطين للتعليم العايل، املعدل و املتمم، 

 
ـؤرخ  ومبقتضى املرسوم رقم 243.85 امل

ـــق        يف 16 حمـرم عـام 1406 املواف
ــنة 1985، واملتضمـن  أول أكتوبر س
ــاهد الوطنيـة  القانون األساسي للمع

للتكوين العايل، املعدل، 
 

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

املوافق 19 أبريل سنة 2004، واملتضمن 
تعيني رئيس احلكومة، 

 
ــوم الرئاسـي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام  161.25 املؤرخ يف 22 ربيع األول ع

1426 املوافق أول مايو ســنة 2005، 

واملتضمن تعيني أعضاء احلكومة، 
 

ــوم التنفيـذي رقـم  ومبقتضى املرس
235.90 املؤرخ يف 6 حمرم عــام 1411 

ـن  املوافق 28 يوليو سنة 1990، واملتضم
القانون األساسي النموذجي للمعــاهد 
الوطنية املتخصصة يف التكوين املهين، 

ــوم التنفيـذي رقـم  ومبقتضى املرس
237.90 املؤرخ يف 6 حمرم عــام 1411 

ـن  املوافق 28 يوليو سنة 1990، واملتضم
القانون األساسي النموذجي ملعــاهد 

التكوين املهين،  
 

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 54.91 
املؤرخ يف 8 شعبان عام 1411 املوافـق 
ــهام  23 فرباير سنة 1991، واملتعلق مب

ـه  املعهد الوطين للتكوين املهين و تنظيم
وعمله، 

 
ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 27.92 

ــب 1412 املوافـق    املؤرخ يف 15 رج
ـانون  20 يناير سنة 1992، واملتضمن الق

ــن  األساسي النموذجي ملراكز التكوي
املهين والتمهني، املعدل واملتمم، 

 
ــوم التنفيـذي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام 1422  419.01 املؤرخ يف 5 شوال ع

ــذي  املوافق 20 ديسمرب سنة 2001، ال
حيدد شـروط إحـداث املؤسسـات 
ــن املـهين وفتحـها  اخلاصة للتكوي

ومراقبتها، 
 

ــوم التنفيـذي رقـم  ومبقتضى املرس
ــة  279.03 املؤرخ يف 24 مجادى الثاني

ــت سـنة  عام 1424 املوافق 23 غش
ــدد مـهام اجلامعـة  2003، الذي حي

والقواعد اخلاصة بتنظيمها وسريها، 
 

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 68.05 
ــام 1425  املؤرخ يف 20 ذي احلجة ع
املوافق 30 يناير سنة 2005، الذي حيدد 
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القانوين األساسي النموذجي للمراكـز 
ـهني  املتخصصة يف التكوين املهين والتم

لألشخاص املعوقني جسديا، 
 

ــوم التنفيـذي رقـم  ومبقتضى املرس
ــب عـام  299.05 املؤرخ يف 11 رج

ــنة 2005،  1426 املوافق 16 غشت س

ــهام املركـز اجلـامعي  الذي حيدد م
والقواعد اخلاصة بتنظيمه وسريه، 

 
ــوم التنفيـذي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام 1426  432.05 املؤرخ يف 6 شوال ع

ــذي  املوافق 08 نوفمرب سنة 2005، ال
ــة  حيدد شروط إنشاء مؤسسات التربي

والتعليم اخلاصة وفتحها ومراقبتها. 
 

يرسم ما يأيت 
 

املادة األوىل : تطبيقا ألحكام املادة 15 
ــم 10.04 املـؤرخ يف     من القانون رق

27 مجادى الثانية عام 1425 املوافــق       

ـاله،  14 غشت سنة 2004 واملذكور أع

ـروط  يهدف هذا املرسوم إىل حتديد ش
ــة داخـل  إحداث اجلمعيات الرياضي
ــن  مؤسسات التربية والتعليم والتكوي
ــم املـهنيني  العاليني والتكوين والتعلي
وتشكيلها وكيفيات تنظيمها وسـريها 
ــة  واليت تدعى يف صلب النص "اجلمعي

الرياضية". 
 

الفصل األول : شروط اإلحداث. 
 

املادة 02 : يتخذ مسـؤول املؤسسـة 
ـة  املعنية مبادرة إحداث اجلمعية الرياضي
ــع املعلمـني و املكونـني  بالتعاون م

واملستخدمني وممثلي أولياء التالميــذ 
وكذا الطلبة واملتدربني طبقا للتشــريع 

املعمول به. 
 

وميكن أن يتخذ الطلبة كذلك مبـادرة 
ــة داخـل  إحداث اجلمعيات الرياضي
ــاليني  مؤسسات التعليم والتكوين الع
ــم املـهنيني طبقـا  والتكوين والتعلي
ــكال  للتشريع املعمول به حسب األش
املنصوص عليها يف الفقرة أعاله، بعــد 

موافقة مسؤول املؤسسة. 
 

ــة  املادة 03 :  تتمتع اجلمعية الرياضي
بالشخصية املعنوية و االستقالل املايل. 

 
حيدد مقرها داخل املؤسسة. 

 
املادة 04 : تنضم اجلمعيــة الرياضيـة 
ــة  حسب احلالة إىل االحتادية اجلزائري
ــية أو إىل االحتاديـة  للرياضة املدرس

اجلزائرية للرياضة اجلامعية. 
 

املادة 05 : يتعني علــى اجلمعيـات 
ــل مؤسسـات  الرياضية احملدثة داخ
ــهنيني أن تنضـم  التكوين والتعليم امل

حسب احلالة إىل : 
 

ــية بالنسـبة  . احتادية الرياضة املدرس
ملراكز التكوين املهين والتمهني ومراكز 
ــخاص  التكوين املهين والتمهني لألش
ـيت  املعوقني جسديا و هياكل التكوين ال

تعادهلا يف املستوى. 
ــة بالنسـبة  . احتادية الرياضة اجلامعي
ـة  ملعاهد التكوين املهين واملعاهد الوطني
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املتخصصة يف التكوين املهين وهيـاكل 
التكوين اليت تعادهلا يف املستوى. 

 
ــات الرياضيـة  ميكن أن تنضم اجلمعي
داخل مؤسسات التكوين و التعليــم 
املهنيني هلياكل مجعوية أخــرى وفقـا 
ــات حمـددة بقـرار  لشروط و كيفي
ــة  مشترك بني الوزير املكلف بالرياض
ــالتكوين والتعليـم  والوزير املكلف ب

املهنيني و/أو الوزراء املعنيني. 
 

ـة  املادة 06 : تشارك اجلمعيات الرياضي
ــات  يف اللقاءات والتظاهرات واملنافس
ــها  اليت تنظمها االحتاديات املنظمة إلي
ــة  طبقا لألحكام التأسيسية والتنظيمي

اليت تسريها. 
 

ــات  الفصل الثاين : التشكيلة وكيفي
التنظيم والسري  

 
املادة 07 : تضم اجلمعية الرياضي : 

 
. اجلمعية العامة، 

. املكتب، 
. الرئيس. 

 
املادة 08 : اجلمعية العامة هي اجلــهاز 

السيد للجمعية الرياضية. 
 

ـوص  وتتشكل حسب احلالة ، على اخلص
من األعضاء اآليت ذكرهم : 

 
. مسؤول املؤسسة، 

. املعلمني واملربني واملكونني والتأطــري 
ــة واملتدربـني  التقين الرياضي والطلب
ـن  والتالميذ ومستخدمي املؤسسة املعتمدي

من قبل مكتب اجلمعية، 
ـذ  . ممثل واحد عن مجعية أولياء التالمي

أو املتدربني املعتمدة. 
 

ــرر القـانون األساسـي  جيب أن يق
للجمعية الرياضية على اخلصـوص، أن 

تقوم اجلمعية العامة مبا يأيت : 
 

ــة  . تساهم يف ترقية و تطوير الرياض
ــة والرياضيـة لفـائدة  والتربية البدني

منخرطي اجلمعية الرياضية، 
. تثمن األعمال املتخذة قصد حبــث 
ــابة وانتقائـها  املواهب الرياضية الش

وتوجيهها، 
. تسهر على تعبئة الوسائل اليت متكـن 
ــيط الريـاضي داخـل  تفعيل التنش
ــادة األوىل  املؤسسات املذكورة يف امل

أعاله. 
 

املادة 09 : يضــم مكتـب اجلمعيـة 
الرياضية : 

 
. الرئيس، 

. األمني العام، 
. أمني اخلزينة. 

 
ــادة علـى  ميكن أن يضم املكتب، زي
ــم  ذلك ، أعضاء آخرين حيدد عدده
ــة  وصفام القانون األساسي للجمعي

الرياضية. 
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ــوا  جيب على أعضاء املكتب أن يتمتع
بسن الرشد القانونية وأن يكونوا ذوي 

أخالق حسنة. 
 

ــب أعضـاء  املادة 10 : ينتخب املكت
اجلمعية العامة. 

 
املادة 11 : ينتخب أعضــاء اجلمعيـة 
العامة رئيس اجلمعية الرياضية من بـني 

أعضائها. 
 

ـة  يرأس مسؤول املؤسسة اجلمعية الرياضي
ــة واملؤسسـات  يف مؤسسات التربي

املذكورة يف املادة 5 (املطة األوىل). 
 

املادة 12 :  ميكن مسؤول املؤسسة أن 
يفوض صالحياته ألحد أعضاء اجلمعية 
ـا  الرياضية املنتمي إما للمستخدمني وإم
ــني و إمـا  لسلك املعلمني أو املكون

للتأطري الرياضي. 
 

ــانون األساسـي  املادة 13 : حيدد الق
مهام و تشكيلة اجلمعية الرياضية وكذا 

تنظيمها وسريها 
 

ــة  املادة 14 : تشتمل إيرادات اجلمعي
على ما يأيت : 

 
 
 
 
 
 
 

. اشتراكات أعضائها، 
. اهلبات والوصايا، 

ـة  . اإلعانات واملسامهات احملتملة للدول
ــانون  واجلماعات احمللية وأشخاص الق

العام واخلاص، 
. املداخيل واملوارد املرتبطة بأنشطتها. 

 
تنفذ نفقات اجلمعية الرياضيــة طبقـا 

ملهامها. 
 

ــا  متسك حماسبة اجلمعية الرياضية طبق
للتشريع و التنظيم املعمول ما. 

 
املادة 15 : تضــع املؤسسـة ، مقـر 
ـائل  اجلمعية الرياضية، يف متناوهلا الوس
البشرية واملادية الضرورية لتأدية مهامها 
ــهيزات  ال سـيما املنشـآت و التج

الرياضية اليت تتوفر عليها. 
 

املادة 16 : ينشر هــذا املرسـوم يف 
ــة  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائري

الدميقراطية الشعبية  
 

اجلزائر يف 04 أبريل 2006 
رئيس احلكومة 
أمحد أو حيي 
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قرار مؤرخ يف 29 أفريــل 2006، 
ــة  حيدد مهام األمني العام ملديري

التربية على مستوى الوالية. 
 

إن وزير التربية الوطنية،  
 

ــؤرخ يف  مبقتضى األمر رقم 35.76 امل
16 ربيع الثــاين عـام 1396 املوافـق     

16 أبريل سنة 1976 واملتضمن تنظيــم 

التربية والتكوين، املعدل و املتمم، 
 

ــؤرخ  ومبقتضى القانون رقم 08.90 امل
يف 12 رمضـان عـام 1410 املوافــق     

ـة،  07 أبريل سنة 1990 واملتعلق بالبلدي

املتمم،  
 

ــؤرخ  ومبقتضى القانون رقم 09.90 امل
يف 12 رمضـان عـام 1410 املوافــق     

ـة،  07 أبريل سنة 1990 واملتعلق بالوالي

املتمم،  
 

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 49.90 
ـق  املؤرخ يف 10 رجب عام 1410 املواف
ــن  06 فـرباير سـنة 1990، واملتضم

ـاع  القانون األساسي اخلاص بعمال قط
التربية، املعدل واملتمم،  

 

ــوم التنفيـذي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام  174.90 املؤرخ يف 16 ذي القعدة ع

ـذي  1410 املوافق 9 يونيو سنة 1990 ال

ــاحل التربيـة    حيدد كيفيات تنظيم مص
على مستوى الوالية وسريها، املعـدل 

واملتمم،  

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

ــذي  1415 املوافق 6 سبتمرب 1994، ال

حيدد صالحيات وزير التربية الوطنية، 
 

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 94.95 
ـق  املؤرخ يف 24 شوال عام 1415 املواف
25 مارس سنة 1995، الذي حيدد قائمة 

ـة  املناصب العليا يف املصاحل غري املركزي
التابعة لوزارة التربية الوطنية وشــروط 
االلتحاق ا وتصنيفها، املعدل واملتمم، 

 

ــوزاري املشـترك  ومبقتضى القرار ال
ــام 1423  املؤرخ يف 20 ربيع األول ع
املوافق 2 يونيو سنة 2002، واملتضمـن 
تنظيم مصاحل مديريات التربية ومكاتبها 
على مســتوى الواليـات ومفتشـية 

أكادميية والية اجلزائر. 
 

يقرر ما يأيت 
 

ــرار إىل  املادة األوىل : يهدف هذا الق
ـة  حتديد مهام األمني العام ملديرية التربي
ــك تطبيقـا  على مستوى الوالية وذل
ألحكام املادة 2 من املرسوم التنفيـذي 
ـدة  رقم 174.90 املؤرخ يف 16 ذي القع
ـنة 1990،  عام 1410 املوافق 9 يونيو س

املعدل واملتمم، واملذكور أعاله. 
 

املادة 02 : يتوىل األمني العام،  حتــت 
ــرة لمديـر التربيـة،   السلطة املباش
ــة  تنشيط أعمال خمتلف مصاحل مديري
التربية على مستوى الوالية وتنســيقها 

ومتابعتها. 
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ويكلف ذه الصفة مبا يأيت :  
 

ــى تنفيـذ التوجيـهات  . يسهر عل
والتعليمـات الصـادرة عــن اإلدارة 

املركزية لوزارة التربية الوطنية، 
ــة  . يتابع تطبيق تعليمات مدير التربي

وقراراته، 
ـادي  . يتوىل التسيري اإلداري واملايل وامل

ملصاحل مديرية التربية،     
. يعاجل امللفات املعروضة على قــرار 

مدير التربية، 
ــدول أعمـال جلسـات  . حيضر ج

التنسيق املنعقدة يف مديرية التربية،  
ــة  . يعد الرزنامة اإلدارية ملديرية التربي
ــدم  بالوالية ويسهر على تطبيقها، ويق

حصيلة األنشطة املرتبطة ا، 
ــة  . يشرف على مصلحة الربيد وخلي

االتصال، 
ــه علـى  . ميضي يف حدود صالحيات

املستندات والوثائق اإلدارية، 
ــة، يف حالـة  . ينوب عن مدير التربي

حصول مانع، 
. يقترح التدابري الكفيلة بتحسني سـري 

مصاحل مديرية التربية ومردودها، 
ــد النظافـة  . يسهر على تطبيق قواع
ــها داخـل  والصحة واألمن واحترام

مديرية التربية، 
 
 
 
 
 
 
 

ــاء  يقوم بربط الصلة مع مجعيات أولي
ــات  التالميذ واحلركة اجلمعوية والنقاب

اليت تتنشط يف جمال التربية، 
 

ــع مديـري املؤسسـات  . يساهم م
ــة  التعليمية يف معاجلة القضايا التنازعي
ــات االجتماعيـة  والوقاية من النزاع

واملهنية وتسويتها، 
 

ــدى املصـاحل  . ميثل مديرية التربية ل
ـــات واإلدارات  اخلارجيـة، واهليئ

العمومية يف الوالية. 
 

املادة 03 : حتــدد أحكـام املرسـوم 
ــؤرخ يف        التنفيـذي رقـم 94.95 امل

ـارس  24 شوال عام 1415 املوافق 25 م

سنة 1995، املعدل واملتمم، واملذكـور 
ــاق بـاملنصب  أعاله، شروط االلتح

العايل ألمني عام و تصنيفه. 
 

ـرة  املادة 04 : ينشر هذا القرار يف النش
الرمسية التربية الوطنية. 

 
اجلزائر يف 29 أفريل 2006 

وزير التربية الوطنية 
أبو بكر بن بوزيد 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

مديرية التعليم األساسي 
الرقم : 575 / 2006 

 
مدير التعليم األساسي 

إىل 
السيدات والسادة مديــري التربيـة 

للواليات 
 

ــة  املوضوع : اإلجراءات اخلاص
ــتمر  بالتكفل بنتائج التقومي املس
لتالميذ السنة السادسة أساسي. 

 
املراجع : 

. املنشـور رقـم 05.28 املــؤرخ يف        
15 مارس 2005 

. املنشـور رقـم 05.57 املــؤرخ يف         
30 أفريل 2005 

. املنشـور رقـم 05.69 املــؤرخ يف        
11 ماي 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــها يف  طبقا لإلجراءات املنصوص علي
املناشري املذكورة يف املراجع أعاله،  

 
يشرفين أن أوافيكم بنموذج من كشف 
ــومي املسـتمر اخلـاص  عالمات التق
ــان  بالتالميذ املقبلني على اجتياز امتح

اية مرحلة التعليم االبتدائي. 
 

ــهر  أطلب منكم القيام بالتوزيع والس
ــوذج يف مجيـع  على تطبيق هدا النم
ــم  مؤسسات التعليم االبتدائي لواليتك
ــاب معـدل  قصد توحيد طريقة حس
ــاب  التقومي املستمر وتبقى كيفية حس
ـنة األوىل  معدل انتقال التالميذ إىل الس

ــددة يف املنشـور رقـم        متوسط احمل
28 املذكور يف املرجع سارية املفعول. 

 
اجلزائر يف 07 ماي 2006 
عن الوزير وبتفويض منه 
مدير التعليم األساسي 

ف. عادل 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

والية :………………………… 
 

كشف عالمات التقومي املستمر اخلاص بتالميذ 
أقسام اية مرحلة التعليم االبتدائي 
السنة الدراسية :      20  /     20 

 
اسم املدرسة:……………………… بلدية :…………………………………… 

رقم املقاطع  : ……………………… دائرة :…………………………………… 
معلومات عن التالميذ(ة) 

 
اللقب :…………………   االسم :…..………………… ……   اجلنس :     د     أ 

 
 

          النتائج 
 

املواد 

 
لى

 ع
مة

ال
الع

 
1 

ش
ل 

عد
م

 
2 

ش
ل 

عد
م

 
3 

ش
ل 

عد
م

 
4 

ش
ل 

عد
م

 
5 

ش
ل 

عد
م

 
6 

ش
ل 

عد
م

 
ش7

ل 
عد

م

 
ش7

ل 
عد

م

 
ي

نو
س

 ال
دل

ملع
*ا

 
دة

ما
لل

 
 

إمضاء 
املعلم 

          10 اللغة عربية 
          10 الرياضيات 

          10 التربية اإلسالمية 
          10 التربية املدنية 

          10 التاريخ/اجلغرافيا 
          10 دراسة الوسط 
          10 اللغة األجنبية  
**معدل التقومي 

املستمر 
 10          

 
*املعدل السنوي للمادة = (م ش1+م ش2+م ش 3+م ش4+م ش5 +م ش6 +م ش7+م ش8)/8 

** معدل  التقومي املستمر = (جمموع معدالت املواد)/7 
 

                                                      إمضاء وختم املدير (ة)   
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

مديرية التعليم األساسي  
مديرية التقومي والتوجيه واالتصال 

الرقم :  076 / 060 / 2006 
 

إىل 
ـادة مديـري التربيـة  السيدات والس

بالواليات 
 

املوضوع : الدورة االسـتدراكية 
ــة التعليـم  المتحان اية مرحل

االبتدائي. 
 

املرجع  : 
ــؤرخ يف        . القـرار رقـم 05.07 امل

06 مارس 2005 

. املنشـور رقـم 05.28 املــؤرخ يف     
15 مارس 2005 

ـؤرخ يف  . املنشور رقم 05.110.101 امل
23 أوت 2005 

 
ــرار املذكـور يف  تطبيقا ألحكام الق
ـور إىل  املرجع أعاله، يهدف هذا املنش
ــة  حتديد اإلجراءات التربوية والتنظيمي
ــالتالميذ املعنيـني  اخلاصة بالتكفل ب
بالدورة االستدراكية المتحان ايــة 

مرحلة التعليم االبتدائي. 
 
 
 
 

ــتدراكية :  تاريخ تنظيم الدورة االس
ــان  تنظم الدورة االستدراكية لالمتح
ــع  املذكور يوم 24 جوان 2006 جبمي
ــذ السـنة  املناطق، لفائدة مجيع تالمي
ــن   السادسة من التعليم األساسي، الذي
ــم  مل ينتقلوا إىل السنة األوىل من التعلي
ـائبني يف  املتوسط ، مبا فيهم التالميذ الغ

الدورة األوىل (دورة ماي 2006). 
 

ــة  اإلجـراءات التربويـة والتنظيمي
ــائدة التالميـذ  الواجب اختاذها لف
ــن  املعنيني : قصد حتضري هذه الفئة م
ــي  التالميذ للدورة االستدراكية، ينبغ
ــد  السهر على التكفل م مباشرة  بع
اإلعالن عــن نتـائج الـدورة األوىل 
ـي  المتحان اية مرحلة التعليم االبتدائ
وإىل غاية 21 جوان 2006 وذلك باختاذ 

اإلجراءات التالية : 
 

. جيمع التالميــذ املعنيـون بـالدورة 
االستدراكية يف قسم أو أقسام خاصة. 

 
. يكلف السادة رؤساء املؤسســات 
التعليمية معلمني للتكفل بتدريس املواد 
املقررة يف االمتحان املذكــور (اللغـة 
ــة األجنبيـة  العربية، الرياضيات، اللغ

األوىل). 
 

ـت  . خيصص هلذه األقسام اخلاصة توقي
ــترات الصباحيـة  أسبوعي خالل الف

ويوزع ما بني أنشطة كل من مادة  
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ــات واللغـة  اللغة العربية، و الرياضي
األجنبية األوىل. 

 
ــيق مـع  . يتوىل مدير املدرسة بالتنس
ـة  املعلمني املكلفني ذه األقسام اخلاص

ــاص ـذه الفئـة        إعداد برنامج خ
ــطة خاصـة  من التالميذ، يتناول أنش
ـجلة  بالعالج البيداغوجي للثغرات املس
لدى التالميــذ، ويقـوم املعلمـون 
ــة  بتدريبهم على معاجلة مواضيع مماثل

الختبارات االمتحان. 
 

ـتدراكية يف  قبول تالميذ الدورة االس
ــول  السنة األوىل متوسط : خيضع قب
التالميذ يف السنة األوىل مــن التعليـم 
ـتدراكية إىل  املتوسط، بعد الدورة االس
نفس اإلجراءات املعمول ا يف الدورة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــار  األوىل، وفقا ألحكام املنشور املش
إليه باملرجع أعاله. 

 
نظرا لألمهية اليت تكتسيها هذه العملية، 
ــهر  فإين أطلب من كل املعنيني ، الس
ــل الشـروط الالزمـة  على توفري ك
ــري العـادي للحصـص  لضمان الس
التعليمية العالجية اليت من شــأا أن 
تساعد التالميذ على التحضري للــدورة 
ــة مرحلـة  االستدراكية المتحان اي

التعليم االبتدائي. 
 

اجلزائر يف 13 ماي 2006 
عن الوزير وبتفويض منه 
مدير التعليم األساسي 

ف. عادل 
مدير التقومي والتوجيه واالتصال 

ب. عباسي 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 
الرقم : 1752 / 2006 

 
إىل  

السيد األمني العام (لإلعالم) 
السيد رئيس  الديوان 

السيد املفتش  العام 
السادة مديري اإلدارة املركزية 

 
ــالوة املردوديـة  املوضوع : ع

للسداسي األول لسنة 2006. 
 

املرجع :  
. املرسوم التنفيــذي رقـم 194.90 
ـــم  املـؤرخ يف 1990.06.23 واملتم
ــؤرخ يف  باملرسـوم رقـم 94.91 امل

 1991.04.13

 
تطبيقا ألحكام املرســوم التنفيـذي 
املذكور يف املرجع، والذي حيدد عالوة 
ــال التـابعني  املردودية املمنوحة للعم
ـــات واإلدارات  لقطــاع املؤسس
ـة  العمومية، واملراسيم التنفيذية املتضمن
ــيري  منحة حتسني األداء التربوي والتس
ـرفين  احملدثة لفائدة التعليم والتأطري، يش
ــدد  أن أوافيكم ذا املنشور الذي حي
كيفية تقييــم هـذه املنـح اخلاصـة 
ـة  باملستخدمني العاملني باإلدارة املركزي

للسداسي األول لسنة 2006. 
 

ــم عـالوة  كيفية تقييم العالوة : تقي
ـاملني  املردودية اخلاصة باملستخدمني الع

مبصاحل اإلدارة املركزية على أساس : 

. 30 %، بالنسبة للمستخدمني الذيـن 
ينتمون إىل األسالك املشتركة. 

. 40 %، بالنسبة للمستخدمني الذيـن 
ينتمون إىل عمال قطاع التربية. 

 
ــهريا، ويتـم  وحتسب هذه املنحة ش
صرفها سداسيا، ويقيم كل مســتخدم 
ــب  على أساس العنصرين االثنني حس

االستمارة املرفوقة. 
 

ــن 0 إىل 04 نقـاط  أوال : املواظبة م
وتشمل : 

 
1. الغيابات : من 0 إىل نقطتني (02)، 

ـدون  ختصم منها نقطة عن كل تغيب ب
مربر وختصم نقطتان إذا بلغت الغيابات 

غري املربرة مرتني يف الشهر. 
 

ــن 0 إىل نقطتـني  2. التأخرات : م

ـأخر  (02)، ختصم منها نقطة عن كل ت
وحيرم من النقطتني إذا بلغت التأخرات 

مرتني يف الشهر. 
 

ـن 0 إىل 06  ثانيا : كيفية أداء العمل م
نقاط وتشمل : 

 
1. املبادرة : من 0 إىل نقطتـني (02)، 

ومتنح للمستخدم الذي يبادر بانتــهاج 
طرق عمل مفيدة للمصلحة.  

 
2. اجلدية يف العمل : من 0 إىل نقطتني 

ــين  (02)، ومتنح للمستخدم الذي يعت
بعمله، ويتصف بالدقة واجلدية يف إجناز 

عمله، يف الوقت احملدد له. 
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3. حسن االستقبال واملعاملة : من 0 إىل 
ــذي  نقطتني (02)، و متنح للمستخدم ال
ــة  يتسم حبسن استقبال مرتفقي املصلح

واحترام مسؤوله وزمالئه يف العمل. 
 

ـة  ينقط املستخدمون املعنيون ذه املنح
ـهريا  من طرف املسؤولني املباشرين، ش
تبعا لعناصر املقياسني املذكورين أعاله، 
ـة،  وكما هو حمدد يف االستمارة املرفوق
ـيم  مث تستخرج احلصيلة السداسية بتقس
ــى عـدد  جمموع النقاط املمنوحة عل

الشهور. 
 

ــاط) ÷ 6 = احلصيلـة  (جمموع النق
السداسية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

ــتخدم  وينبغي أن تبلغ النقطة إىل املس
ــه  املعين لإلطالع والتوقيع، الذي ميكن
عند االقتضاء رفــع تظلـم يف إطـار 

التنظيم املعمول به. 
 

ــى  ويف األخري أطلب منكم السهر عل
تطبيق هذا املنشور ومنح كل مستخدم 
ـاءة  ما يسحقه قصد حتفيز العناصر الكف
ـط  وامللتزمة، وموافايت باستمارات التنقي
يف جدول إرسال موحد قبل 10 جوان 

2006 آخر أجل. 
 

اجلزائر يف 03 ماي 2006 
عن الوزير وبتفويض منه 

مدير املستخدمني 
إ. بن عزوط 
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