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. رزنامة العطل املدرسية للسنة الدراسية 2006 / 2007. 
. تصنيف املناصب العليا يف املركز الوطين إلدماج االبتكارات البيداغوجيـة   

  وتنمية تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف التربية.  
. تصنيف املناصب العليا يف  معاهد تكوين معلمي املدرسة األساسية وحتسني  

مستواهم. 
. التكفل بالتالميذ املعيدين يف مستوى السنة الرابعة ابتدائي ومتوسط. 

. التقومي يف مراحل التعليم االبتدائي واملتوسط والثانوي. 
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الفهـرس 
 

مراسـيم 
 

ــر سـنة 2006،  مرسوم رئاسي مؤرخ يف 8 رمضان عام 1427 املوافق أول أكتوب
يتضمن إاء مهام بعنوان وزارة التربية الوطنية. 

(ج ر ع 65 م يف 2006.10.15 ص.07) 
 

ــر سـنة 2006،  مرسوم رئاسي مؤرخ يف 8 رمضان عام 1427 املوافق أول أكتوب
يتضمن التعيني بعنوان وزارة التربية الوطنية. 

(ج ر ع 65 م يف 2006.10.15 ص.10) 
 

ــر سـنة 2006،  مرسوم رئاسي مؤرخ يف 8 رمضان عام 1427 املوافق أول أكتوب
يتضمن إاء مهام بعنوان وزارة التربية الوطنية. 

(ج ر ع 68 م يف 2006.10.29 ص.23) 
 

ــر سـنة 2006،  مرسوم رئاسي مؤرخ يف 8 رمضان عام 1427 املوافق أول أكتوب
يتضمن التعيني بعنوان وزارة التربية الوطنية. 

(ج ر ع 68 م يف 2006.10.29 ص.24) 
 

ــق 02 نوفمـرب سـنة 2006،  مرسوم رئاسي مؤرخ يف 10 شوال عام 1427 املواف
يتضمن إاء مهام مدير التربية بوالية املسيلة. 

(ج ر ع 70 م يف 2006.11.05 ص.24) 
 

ــق 02 نوفمـرب سـنة 2006،  مرسوم رئاسي مؤرخ يف 10 شوال عام 1427 املواف
يتضمن التعيني بعنوان وزارة التربية الوطنية. 

(ج ر ع 70 م يف 2006.11.05 ص.24) 
 

مرسوم رئاسي مؤرخ يف 10 شوال عام 1427 املوافــق  02 نوفمـرب سـنة 2006، 
يتضمن تعيني مدير املرصد الوطين للتربية والتكوين. 

(ج ر ع 70 م يف 2006.11.05 ص.24) 
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قرارات ومقرارات 
 

ــية  قرار رقم 322 مؤرخ يف 05 نوفمرب 2006، يتضمن حتديد رزنامة العطل املدرس
للسنة الدراسية 2006 / 2007. 

 
ــا يف  قرار وزاري مشترك مؤرخ يف 13 نوفمرب 2006، حيدد تصنيف املناصب العلي
ــة تكنولوجيـات اإلعـالم  املركز الوطين إلدماج االبتكارات البيداغوجية وتنمي

واالتصال يف التربية. 
 

ـا يف  قرار وزاري مشترك مؤرخ يف 13 نوفمرب 2006، يتضمن تصنيف املناصب العلي
معهد تكوين معلمي املدرسة األساسية وحتسني مستواهم. 

 
مناشـري 

 
منشور رقم 06.405 مؤرخ يف 22 أكتوبر 2006، يتعلق باستعمال الكتب املدرسية. 

 
منشور رقم 06.406 مؤرخ يف 22 أكتوبر 2006، يتعلق بالتكفل بالتالميذ املعيديــن 

يف مستوى السنة الرابعة ابتدائي. 
 

منشور رقم 06.409 مؤرخ يف 22 أكتوبر 2006، يتعلق بالتكفل بالتالميذ املعيديــن 
يف مستوى السنة الرابعة متوسط. 

 
منشور رقم 06.526 مؤرخ يف 20 نوفمرب 2006، يتعلق بالتكفل بتالميذ السنة الثالثة 

ثانوي. 
 

منشور رقم 06.492 مؤرخ يف 14 نوفمرب 2006، يتعلق باملنافسات العلمية والتربوية 
يف مرحلة التعليم الثانوي. 

 
منشور رقم 06.493 مؤرخ يف 14 نوفمرب 2006، يتعلق بأوملبياد الرياضيات. 

 
ـوف  منشور رقم 06.481 مؤرخ يف 12 نوفمرب 2006، يتعلق بتعديالت خاصة بكش

نتائج التقومي يف مراحل التعليم االبتدائي واملتوسط والثانوي. 
 

ـة  منشور رقم 06.89.130 مؤرخ يف 16 أكتوبر 2006، يتعلق بتنظيم عمليات تكويني
لألساتذة حول طبيعة االختبارات يف شهادة التعليم املتوسط. 
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مرسـوم رئاسـي مـــؤرخ يف         
ـق أول  8 رمضان عام 1427 املواف
ـاء  أكتوبر سنة 2006، يتضمن إ
ــة  مـهام بعنـوان وزارة التربي

الوطنية. 
 

ــي مـؤرخ يف       مبوجب مرسوم رئاس
8 رمضان عــام 1427 املوافـق أول 
ـيدة  أكتوبر سنة 2006، تنهى مهام الس
ـوان وزارة  والسيدين اآلتية أمساؤهم بعن

التربية الوطنية : 
 

 أ. اإلدارة املركزية : 
ــة بولقـان،  1. جيدة لعجول، زوج

ــات  بصفتـها نائبـة مديـر للخدم
االجتماعية، لتكليفها بوظيفة أخرى. 

 
 ب. املصاحل اخلارجيية : 

ــه مديـر  2. بومجعة سليماين، بصفت

ـة  التربية يف والية تبسة، لتكليفه بوظيف
أخرى. 

ــه، مديـر  3. عبد العزيز باشا، بصفت

ــة  التربية يف والية قاملة، لتكليفه بوظيف
أخرى. 

 
مرسـوم رئاسـي مـــؤرخ يف            

ـق أول  8 رمضان عام 1427 املواف
أكتوبـر سـنة 2006، يتضمـن 
ــوان وزارة التربيـة  التعيني بعن

الوطنية. 
 

ــي مـؤرخ يف       مبوجب مرسوم رئاس
8 رمضان عــام 1427 املوافـق أول 

ــنة 2006، تعـني السـيدة  أكتوبر س
ــوان وزارة  والسادة اآلتية أمساؤهم بعن

التربية الوطنية : 
 

أ. اإلدارة املركزية : 
 

1. عبد الوهاب قليل، مفتشا، 

ـة  2. جيدة لعجول، زوجة بولقان، نائب

ــات  مدير للعالقات مع خمتلف القطاع
والتداريب. 

 
ـة  ب. املصاحل اخلارجيية : مديروا التربي

يف الواليات : 
 

3. عبد العزيز باشا، يف والية أدرار، 

4. بومجعة سليماين، يف والية عنابة، 

5. عباس صحراوي يف والية قاملة، 

 
مرسـوم رئاسـي مـــؤرخ يف         

ـق أول  8 رمضان عام 1427 املواف
ـاء  أكتوبر سنة 2006، يتضمن إ
ــة  مـهام بعنـوان وزارة التربي

الوطنية. 
 

ــي مـؤرخ يف       مبوجب مرسوم رئاس
8 رمضان عــام 1427 املوافـق أول 
ـادة  أكتوبر سنة 2006، تنهى مهام الس
اآلتية أمساؤهم بعنــوان وزارة التربيـة 

الوطنية : 
 

أ. اإلدارة املركزية : 
 

1. خلضر معزة، بصفته مفتشا، إلحالته 

على التقاعد، 



ــر  2. نور الدين جمذوب، بصفته مدي

التخطيط، لتكليفه بوظيفة أخرى، 
3. حممد بلعور، بصفته نــائب مديـر 

للمستخدمني املسريين مركزيا، لتكليفه 
بوظيفة أخرى، 

4. بلجياليل خوجة، بصفته نائب مدير 

ـهيزات،  لضبط مقاييس املنشأت والتج
ٍلتكليفه بوظيفة أخرى، 

 
ـة  ب. املصاحل اخلارجيية : مديروا التربي

ــائف     يف الواليـات لتكليفـهم بوظ
أخرى : 

 
5. سليمان مصباح، يف والية األغواط، 

ــيزي  6. شعبان بوخنوش، يف والية ت

وزو، 
7. حممد بوظيبة، يف والية اجللفة، 

9. عيسى بوسام، يف والية سطيف. 

 
مرسـوم رئاسـي مـــؤرخ يف          

8 رمضان عام 1427 املوافـق أول 
أكتوبر سنة 2006، يتضمن التعيني 

بعنوان وزارة التربية الوطنية. 
 

ــي مـؤرخ يف        مبوجب مرسوم رئاس
8 رمضان عــام 1427 املوافـق أول 
ــنة 2006، تعـني السـيدة  أكتوبر س
ــوان وزارة  والسادة اآلتية أمساؤهم بعن

التربية الوطنية : 
 
 
 
 

 أ. اإلدارة املركزية : 
1. حممد بن لعور، مفتشا،  

2. نصر الدين جناري، مدير دراسات، 

ــر املاليـة  3. نور الدين جمذوب، مدي

والوسائل، 
4. بلجياليل خوجة، مدير التخطيط، 

ـربامج  5. يسمينة ركيس، نائبة مدير لل

ـة  واملواقيت واملناهج والوسائل التعليمي
يف مديرية التعليم الثانوي التقين، 

6. خالد دريش، نائب مدير للخدمات 

االجتماعية، 
7. خلضر زويدي، نائب مدير للوسائل 

واملمتلكات، 
8. علي بلغيــث، رئيـس دراسـات 

باملكتب الوزاري ألمن الداخلــي يف 
املؤسسة. 

 
ـة  ب. املصاحل اخلارجيية : مديروا التربي

يف الواليات : 
 

9. حممد بوظيبة، يف والية األغواط، 

ـر  10. سليمان مصباح، يف والية اجلزائ

(وسط اجلزائر)، 
11. السـعيد خرشـي، يف واليــة 

تامنغست، 
12. شعبان بوخنوش، يف والية تبسة، 

ــة تـيزي  13. عيسى بوسام، يف والي

وزو، 
ــز بزالـة، يف واليـة  14. عبد العزي

سطيف. 
 
 
 
 



مرسـوم رئاسـي مـــؤرخ يف        
ــام 1427 املوافـق      10 شوال ع

ــن  02 نوفمرب سنة 2006، يتضم

إاء مهام مدير التربيـة بواليـة 
املسيلة. 

 
ــي مـؤرخ يف     مبوجب مرسوم رئاس

ـرب  10 شوال عام 1427 املوافق 02 نوفم

ــيد  سنة 2006، تنهى مهام السيد رش
ـة  بولقرون، بصفته مديرا  للتربية بوالي

املسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. 
 

مرسـوم رئاسـي مـــؤرخ يف          
ــام 1427 املوافـق      10 شوال ع

ــن  02 نوفمرب سنة 2006، يتضم

ــوان وزارة التربيـة  التعيني بعن
الوطنية. 

 
ــي مـؤرخ يف     مبوجب مرسوم رئاس

ـرب  10 شوال عام 1427 املوافق 02 نوفم

سنة 2006، يعني السادة اآلتية أمساؤهم 
بعنوان وزارة التربية الوطنية : 

 
أ. اإلدارة املركزية : 

 
ـات  1. يوسف عفريي، مكلفا بالدراس

ــيري املكتـب  والتخليص، مكلفا بتس
الوزاري  لألمن الداخلي يف املؤسسة. 

 
ب. املصاحل اخلارجيية :  

 
2. رشيد بولقرون، مدير التربية لشرق 

اجلزائر. 

ج. مؤسسات حتت الوصاية : 
 

ــا للمركـز  3. رشيد از، أمينا عام

الوطين البيداغوجي واللغوي لتعليــم 
متازيغت. 

 
 

مرسـوم رئاسـي مـــؤرخ يف        
ــام 1427 املوافـق      10 شوال ع

ــن  02 نوفمرب سنة 2006، يتضم

تعيني مدير املرصد الوطين للتربية 
والتكوين. 

 
ــي مـؤرخ يف     مبوجب مرسوم رئاس

ـرب  10 شوال عام 1427 املوافق 02 نوفم

ــني السـيد إبراهيـم  سنة 2006، يعي
ـة  حراوبية، مديرا للمرصد الوطين للتربي

 والتكوين.  
 �  

قـرار رقـم 322 مــؤرخ  يف        
ـد  05 نوفمرب 2006، يتضمن حتدي

رزنامة العطل املدرسية للســنة 
الدراسية 2006 / 2007. 

 
إن وزير التربية الوطنية، 

 
مبقتضى املرسوم رقم 120.63 املــؤرخ 
ــنة 1963، املتضمـن  يف 18 أفريل س
رزنامة العطل املدرسية املعدل واملتمم، 

 
ــوم التنفيـذي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام  265.94 املؤرخ يف 09 ربيع األول ع



ـنة 1994،  1415، املوافق 06 سبتمرب س

احملدد لصالحيات وزير التربية الوطنية، 
 

ـر  ومبقتضى القرار الصادر يف 15 أكتوب
ــتراب  سنة 1969، واملتضمن تقسيم ال
الوطين إىل مناطق جغرافيــة يف جمـال 

العطل املدرسية. 
 

يقرر ما يلي  
 

ــة العطـل  املادة األوىل : حتدد رزنام
ـية 2006 / 2007،  املدرسية للسنة الدراس

كالتايل : 
 

عطلة اخلريف 
 

مجيع املناطق : مــن يـوم االثنـني        
30 أكتوبـر 2006 مسـاء، إىل يــوم 

السبت 04 نوفمرب 2006 صباحا. 
 

عطلة الشتاء 
 

ــوم اخلميـس      املنطقة األوىل : من ي
ــاء، إىل يـوم  21 ديسمرب 2006 مس

السبت 06 جانفي 2007 صباحا. 
 

ــة : مـن يـوم  املنطقة الثانية والثالث
اخلميس 28 ديسمرب 2006 مسـاء، إىل 
يوم السبت 06 جانفي 2007 صباحا. 

 
عطلة الربيع 

 
ــن يـوم اخلميـس        مجيع املناطق : م

15 مارس 2007 مساء، إىل يوم السبت 

31 أفريل 2007 صباحا. 

 

عطلة الصيف 
 

ـة  املنطقة األوىل : يوم األربعاء 04 جويلي
 .2007

 
ــس  املنطقة الثانية والثالثة : يوم اخلمي

14 جوان 2007. 

 
ـبة  املادة 02 : تبدأ عطلة الصيف بالنس
ــل العمليـات  لإلداريني بعد إجناز ك
املتعلقة بأشغال اية السنة الدراسة، مبا 
فيها جمالس القبول والتوجيه، وإعـالن 
ــة وتسـليم  نتائج االمتحانات الرمسي
ـدأ  الوثائق املختلفة للتالميذ، على أن تب
ـة األوىل،  بعد أسبوعني بالنسبة للمنطق
وبعد ثالثة أسابيع للمنطقتني الثانيــة 
ــي النتـهاء  والثالثة من التاريخ الرمس
ـادة األوىل  السنة الدراسية، احملدد يف امل
أعاله. غري أنه ميكن استدعاء املدرسني 
واألساتذة واإلداريني خــالل العطـل 
املدرسية، وعندما تقتضي الضــرورة 
ــات الرمسيـة،  ذلك، لتأطري االمتحان
ــات التكوينيـة،  واملشاركة يف العملي
وضمان املداومــة علـى مسـتوى 

املؤسسات التعليمية. 
 

ـرة  املادة 03 : ينشر هذا القرار يف النش
الرمسية لوزارة التربية الوطنية. 

 
اجلزائر يف 05 نوفمرب 2006 

وزير التربية الوطنية 
بوبكر بن بوزيد  



ــؤرخ يف    قرار وزاري مشترك م
13 نوفمرب 2006، حيدد تصنيــف 

ـين  املناصب العليا يف املركز الوط
ـة  إلدماج االبتكارات البيداغوجي
ــات اإلعـالم  وتنمية تكنولوجي

واالتصال يف التربية. 
 

إن األمني العام للحكومة، 
 

ووزير املالية، 
 

ووزير التربية الوطنية، 
 

ـؤرخ يف  مبقتضى املرسوم رقم 58.85 امل
أول رجب عام 1405 املوافق 23 مارس 
ــربة،  سنة 1985 واملتعلق بتعويض اخل

املعدل، 
 

ومبقتضى املرسوم رقم 59.85 املــؤرخ 
يف أول رجـب عـام 1405 املوافــق     

23 مارس سنة 1985 واملتضمن القانون 

ـات  األساسي النموذجي لعمال املؤسس
واإلدارات العمومية، 

 
ـؤرخ  ومبقتضى املرسوم رقم 179.86 امل

ــق    يف 29 ذي القعدة عام 1406 املواف
05 غشـت سـنة 1986 واملتعلـــق 

بالتصنيف الفرعي للمناصب العليــا يف 
بعض اهليئات املستخدمة، 

 
ــوم الرئاسـي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام  176.06 املؤرخ يف 26 ربيع الثاين ع

ــايو سـنة 2006  1427 املوافق 24 م

واملتضمن تعيني رئيس احلكومة، 

ــوم الرئاسـي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام  176.06 املؤرخ يف 27 ربيع الثاين ع

ــايو سـنة 2006  1427 املوافق 25 م

واملتضمن تعيني أعضاء احلكومة، 
 

ــوم التنفيـذي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام 1424  147.03 املؤرخ يف 8 شوال ع

املوافق 02 ديسمرب سنة 2003، واملتضمن 
ـارات  إنشاء مركز وطين إلدماج االبتك
ــة تكنولوجيـات  البيداغوجية وتنمي

اإلعالم واالتصال يف التربية، 
 

ــوزاري املشـترك  ومبقتضى القرار ال
ـام 1407  املؤرخ يف 19 مجادى الثانية ع
ــق  املوافق 18 فرباير سنة 1987 واملتعل
بالتصنيف الفرعي للمناصب العليــا يف 
املؤسسات العموميــة ذات الطـابع 

اإلداري، 
 

ــوزاري املشـترك  ومبقتضى القرار ال
املؤرخ يف 3 ربيــع األول عـام 1427 
ــن  املوافق 2 أبريل سنة 2006 واملتضم
ـاج  التنظيم الداخلي للمركز وطين إلدم
ــة  االبتكـارات البيداغوجيـة وتنمي
تكنولوجيات اإلعـالم واالتصـال يف 

التربية، 
 

يقررون ما يأيت 
 

ــين  املادة األوىل : يصنف املركز الوط
إلدماج االبتكارات البيداغوجية وتنمية 
تكنولوجيات اإلعـالم واالتصـال يف 
التربية، حسب عدد النقــاط احملصـل 
ـترك  عليها، عمال بالقرار الوزاري املش
ـام 1407  املؤرخ يف 19 مجادى الثانية ع



ـور  املوافق 18 فرباير سنة 1987 واملذك
ــتداللية  أعاله، يف جدول األرقام االس
القصوى املنصوص عليها يف املرسـوم  

 

ـدة  رقم 179.86 املؤرخ يف 29 ذي القع
ـنة 1986  عام 1406 املوافق 5 غشت س
واملذكور أعاله، طبقا للجدول اآليت : 

  
التصنيف املؤسسة العمومية 

الرقم االستداليل القسم الصنف اموعة   
املركـز وطـين إلدمــاج 
ــة  االبتكـارات البيداغوجي
ـالم  وتنمية تكنولوجيات اإلع

واالتصال يف التربية 

 
 I

 
 

 

 
أ 

 
 2

 
 1000

 

 
ــاصب العليـا  املادة 02 : تستفيد املن
ـدول  للمؤسسة العمومية املصنفة يف اجل
املنصوص عليه يف املادة األوىل أعـاله، 
تصنيفا فرعيـا يف جـدول األرقـام  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ــها  االستداللية القصوى املنصوص علي

ــم 179.86 املـؤرخ يف     يف املرسوم رق
29 ذي القعدة عــام 1406 املوافـق     

ـاله،  05 غشت سنة 1986 واملذكور أع

كما يأيت : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  





 

التصنيف   
املؤسسة العمومية 

 

املناصب 

املستوى القسم الصنف العليا 
السلمي 

الرقم 
االستداليل 

 
شروط االلتحاق باملناصب 

 
كيفية 

التعيني 
مرسوم  1000 م 2 أ املدير 

 
 
 
 

املدير املساعد 

 
 
 
 

أ 

 
 
 
 

 2

 
 
 
 

م' 

 
 
 
 

 800

ـني  . من بني املتصرفني  الرئيسيني أو موظف
ــى شـهادة  من رتبة معادلة، احلاصلني عل
ــن يثبتـون مخـس (5)  تعليم عايل والذي

سنوات خربة مهنية ذه الصفة. 
ــة  . من بني املتصرفني أو موظفني من رتب
ــايل  معادلة، احلاصلني على شهادة تعليم ع
ويثبتون مثاين(8) سنوات خربة مهنية ــذه 

الصفة. 

 
 
 
 

مرسوم 

 
 
 
 
 
 

املركـز الوطـــين 
ـارات  إلدماج االبتك
البيداغوجية وتنميـة 
ـالم  تكنولوجيات اإلع
واالتصال يف التربية 

 

 
 
 

رئيس قسم 

 
 
 

أ 

 
 
 

 2

 
 
 

م-1 
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. من بني مهندسي الدولة الذيــن يثبتـون 
مخس (5) سنوات خربة مهنية ذه الصفة. 
ـاصلني  . من بني أساتذة التعليم الثانوي احل
ــبع (7)  على شهادة تعليم عايل ويثبتون س

سنوات خربة مهنية ذه الصفة. 

 
 

مقرر 
من املدير 

رئيس مصلحة  
تقنية 

. من بني مهندسي الدولة الذيــن يثبتـون 658 م-2 2 أ 
ثالث (3) سنوات خربة مهنية ذه الصفة. 

مقرر 
من املدير 

 
 



 

التصنيف   
املؤسسة العمومية 

 

 
املستوى القسم الصنف املناصب العليا 

السلمي 
الرقم 

االستداليل 

 
شروط االلتحاق باملناصب 

 
كيفية 

التعيني 
رئيس  

مصلحة إدارية 
 

أ 
 

 2

 
م-2 

 
 658

ــة  . من بني املتصرفني أو موظفني من رتب
ــايل  معادلة، احلاصلني على شهادة تعليم ع
والذين يثبتون أربع (4) سنوات خربة مهنية 

ذه الصفة. 

 
مقرر 

من املدير 

 
املادة 03 : تصنف املناصب العليا األخرى يف املركز الوطين إلدماج االبتكــارات البيداغوجيـة وتنميـة 
ــام املنصـوص  تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف التربية، طبقا للتصنيف الوطين ضمن األصناف واألقس
ــنة 1985  عليها يف املادة 68 من املرسوم رقم 59.85 املؤرخ يف أول رجب عام 1405 املوافق 23 مارس س

واملذكور أعاله، حسب اجلدول اآليت : 
 

التصنيف   
املؤسسة العمومية 

املناصب 

القسم الصنف العليا 
 

الرقم 
االستداليل 

 
شروط االلتحاق باملناصب 

 
كيفية 

التعيني 

املركز الوطين إلدماج 
االبتكارات البيداغوجية 

وتنمية تكنولوجيات 
اإلعالم واالتصال يف 

التربية 

رئيس 
مصلحة 
 تقنية 

 
 16

 
 1

 
 482

. من بني التقنيني السامني الذين يثبتون 
مخس (5) سنوات خربة مهنية ذه 

الصفة. 

مقرر 
من املدير 



 

املادة 04 : يستفيد العمــال املعينـون 
قانونا يف أحد املناصب العليا الواردة يف 
ــادتني 2 و3  اجلدولني املضمنني يف امل
أعاله،  من األجر القاعدي املرتبــط 
بقسم صنف ترتيب املنصب املشغول. 

 
املادة 05 : زيادة على األجر القاعدي، 
ـادتني  يتقاضى العمال املذكورون يف امل
ــربة املهنيـة  2 و3 أعاله، تعويض اخل
املكتسبة بعنوان الرتبة األصلية وكذلك 
التعويضات واملنح املنصوص عليـها يف 

التنظيم املعمول به. 
 

املادة 06 : ينشر هذا القرار يف اجلريدة 
الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية 

الشعبية. 
 

اجلزائر يف 13 نوفمرب 2006 
وزير املالية 

مراد مدلسي 
وزير التربية الوطنية 
بوبكر بن بوزيد 

عن رئيس احلكومة وبتفويض منه 
املدير العام للوظيفة العمومية 

مجال خرشي 
 

 
 
 
 
 
 
 

ــؤرخ يف    قرار وزاري مشترك م
13 نوفمرب 2006، يتضمن تصنيف 

ــن  املناصب العليا يف معهد تكوي
معلمي املدرسة األساسية وحتسني 

مستواهم. 
 

إنَ األمني العام للحكومة، 
 

ووزير التربية الوطنية، 
 

ووزير املالية، 
 

ـؤرخ يف  مبقتضى املرسوم رقم 58.85 امل
أول رجب عام 1405 املوافق 23 مارس 
ــربة،  سنة 1985 واملتعلق بتعويض اخل

املعدل، 
 

ومبقتضى املرسوم رقم 59.85 املــؤرخ 
يف أول رجـب عـام 1405 املوافــق     

23 مارس سنة 1985 واملتضمن القانون 

ـات  األساسي النموذجي لعمال املؤسس
واإلدارات العمومية، 

 
ـؤرخ  ومبقتضى املرسوم رقم 179.86 امل

ــق    يف 29 ذي القعدة عام 1406 املواف
05 غشـت سـنة 1986 واملتعلـــق 

بالتصنيف الفرعي للمناصب العليــا يف 
بعض اهليئات املستخدمة، 

 
ــوم الرئاسـي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام  176.06 املؤرخ يف 26 ربيع الثاين ع

ــايو سـنة 2006  1427 املوافق 24 م

واملتضمن تعيني رئيس احلكومة، 
 



 

ــوم الرئاسـي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام  176.06 املؤرخ يف 27 ربيع الثاين ع

ــايو سـنة 2006  1427 املوافق 25 م

واملتضمن تعيني أعضاء احلكومة، 
 

ــوم التنفيـذي رقـم  ومبقتضى املرس
343.04 املؤرخ يف 21 رمضان عــام 

ــرب سـنة 2004  1425 املوافق 4 نوفم

ـي  واملتضمن القانون األساسي النموذج
ملعاهد تكوين معلمي املدرسة األساسية 

وحتسني مستواهم، 
 

ــوزاري املشـترك  ومبقتضى القرار ال
ـام 1407  املؤرخ يف 19 مجادى الثانية ع
ــق  املوافق 18 فرباير سنة 1987 واملتعل
بالتصنيف الفرعي للمناصب العليــا يف 
املؤسسات العموميــة ذات الطـابع 

اإلداري، 
 

ــوزاري املشـترك  ومبقتضى القرار ال
ـق  املؤرخ يف 21 شعبان عام 1426 املواف
25 سـبتمرب سـنة 2005 واملتضمــن 

ـي  التنظيم الداخلي ملعاهد تكوين معلم
املدرسة األساسية وحتسني مستواهم، 

 
يقررون ما يأيت 

 
ــن  املادة األوىل : يصنف معهد تكوي
ــية وحتسـني  معلمي املدرسة األساس
ــل  مستواهم حسب عدد النقاط احملص
ـترك  عليها، عمال بالقرار الوزاري املش
ـام 1407  املؤرخ يف 19 مجادى الثانية ع
ـور  املوافق 18 فرباير سنة 1987 واملذك
أعاله، ضمن شبكة األرقام االستداللية 
ــوم  القصوى املنصوص عليها يف املرس
ـدة  رقم 179.86 املؤرخ يف 29 ذي القع
ـنة 1986  عام 1406 املوافق 5 غشت س
واملذكور أعاله، وفقا للجدول اآليت : 

  
التصنيف املؤسسة العمومية 

الرقم االستداليل القسم الصنف اموعة  ــن معلمـي  معهد تكوي
املدرسة األساسية وحتسني 

794 1 ب 2 مستواهم 

 
 

ــا  املـادة 02 : تستفيد املناصب العلي
ـدول  للمؤسسة العمومية املصنفة يف اجل
املنصوص عليه يف املادة األوىل أعـاله، 
من تصنيف فرعي ضمن شبكة األرقام  

 
 
 
 

 
 

االستداللية القصوى املنصوص عليهـا 
فـي املرسـوم رقم 179.86املؤرخ يف 

29 ذي القعدة عــام 1406 املوافـق     

ـاله،  05 غشت سنة 1986 واملذكور أع

كما يأيت : 
 
 
  



 

التصنيف   
املؤسسة العمومية 

 

 
املستوى القسم الصنف املناصب العليا 

السلمي 
الرقم 

االستداليل 

 
شروط االلتحاق باملناصب 

 
كيفية 

التعيني 
 
 
 
 
 

مدير 

 
 
 
 
 
ب 

 

 
 
 
 
 
 1

 

 
 
 
 
 

م 
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1. من بني مفتشي التربية والتكوين احلــاملني 
ــالث  شهادة التعليم العايل، الذين يثبتون ث
(3) سنوات أقدمية على األقل ذه الصفة. 
2. من بني مديــري مؤسسـات التعليـم 

ــنوات  الثانوي، الذين يثبتون مخس (5) س
أقدمية على األقل ذه الصفة. 

3. من بني مفتشي التربية والتعليم األساسي 

ـون  احلاملني شهادة التعليم العايل، الذين يثبت
مخس (5) سنوات أقدمية على األقل ــذه 

الصفة. 

 
 
 
 

قرار من 
وزير 
التربية 

الوطنية 

 
 
 
 
 
 
 

معهد تكوين معلمي 
املدرسة األساسية 

وحتسني مستواهم 
 
 
 

نائب مدير 
للدراسات 

 
 
 

ب 

 
 
 

 1

 
 
 

م-1 

 
 
 

 658

1. من بني مفتشي التربية والتعليم األساسي 

ـون  احلاملني شهادة التعليم العايل، الذين يثبت
ثالث (3) سنوات أقدمية على األقل ــذه 

الصفة. 
ـاملني  2. من بني مديري املدارس األساسية احل
شهادة التعليم العايل، الذين يثبتون أربــع 
(4) سنوات أقدمية على األقل ذه الصفة. 

 
 

قرار من 
وزير 
التربية 

الوطنية 

 



 

التصنيف   
املؤسسة العمومية 

 

 
املستوى القسم الصنف املناصب العليا 

السلمي 
الرقم 

االستداليل 

 
شروط االلتحاق باملناصب 

 
كيفية 

التعيني 
 
 

نائب مدير 
للتداريب 

والتكوين أثناء 
اخلدمة 

 
 
 

ب 

 
 
 

 1

 
 
 

م-1 
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1. من بني مفتشي التربية والتعليم األساسي 

ـون  احلاملني شهادة التعليم العايل، الذين يثبت
ثالث (3) سنوات أقدمية على األقل ــذه 

الصفة. 
2. من بني مديري املــدارس األساسـية 

ـون  احلاملني شهادة التعليم العايل، الذين يثبت
ــذه   أربع (4) سنوات أقدمية على األقل

الصفة. 

 
 

قرار من  
وزير 
التربية 

الوطنية 

 

 
 
 

نائب مدير 
اإلدارة واملالية 

 
 
 

ب 

 
 
 

 1

 
 
 

م-1 
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ـن  1. من بني املتصرفني الرئيسيني أو املقتصدي
الرئيسيني احلاملني شهادة التعليم العايل، الذين 
يثبتون ثالث (3) سنوات أقدمية على األقل 

ذه الصفة. 
2. من بني املتصرفني أو املقتصدين احلاملني 

ــس  شهادة التعليم العايل، الذين يثبتون مخ
(5) سنوات أقدمية على األقل ذه الصفة. 

 
قرار من 

وزير 
التربية 

الوطنية 

 
 
 



 

التصنيف   
املؤسسة العمومية 

 

 
املستوى القسم الصنف املناصب العليا 

السلمي 
الرقم 

االستداليل 

 
شروط االلتحاق باملناصب 

 
كيفية 

التعيني 
 
 
 

رئيس مصلحة 
بيداغوجية 

 
 
 

ب 

 
 
 

 1

 
 
 

م-2 

 
 
 

 581

1. من بني مديري املــدارس األساسـية 

ـون  احلاملني شهادة التعليم العايل، الذين يثبت
سنتني (2) أقدمية على األقل ذه الصفة. 

ــات يف  2. من بني نواب املديرين للدراس

مؤسسات التعليم الثانوي احلاملني شــهادة 
ــون سـنتني (2)  التعليم العايل، الذين يثبت

أقدمية على األقل ذه الصفة. 

 
 

مقرر 
من مدير 
املعهد 

 

 
 

رئيس مصلحة 
إدارية 

 
 

ب 

 
 

 1

 
 

م-2 

 
 

 581

1. من بني املتصرفني أو املقتصدين احلاملني 

ــالث  شهادة التعليم العايل، الذين يثبتون ث
(3) سنوات أقدمية على األقل ذه الصفة. 

مقرر 
من 
مدير 

املعهد 

  



 

املادة 03 : يستفيد العمــال املعينـون 
ـورة  قانونا يف أحد املناصب العليا املذك

يف اجلدول املنصوص عليــه يف املـادة   
03 أعاله، من األجر القاعدي املرتبـط 

بقسم صنف الــترتيب يف املنصـب 
املشغول. 

 
املادة 04 : زيادة على األجر القاعدي، 
يستفيد العمال املذكورون يف املــادة  
03 أعاله، من تعويض اخلربة   املهنيــة 

ــذا  املكتسبة بعنوان الرتبة األصلية وك
التعويضات واملنح املنصوص عليـها يف 

التنظيم املعمول به. 
 

املادة 05 : ينشر هذا القرار يف اجلريدة 
الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية 

الشعبية. 
 

اجلزائر يف 13 نوفمرب 2006 
وزير املالية 

مراد مدلسي 
وزير التربية الوطنية 
بوبكر بن بوزيد 

عن رئيس احلكومة وبتفويض منه 
املدير العام للوظيفة العمومية 

مجال خرشي 
 
 
 
 
 
 
 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 
الرقم : 405 / 2006 

 
األمني العام 

إىل  
السيدات والسادة مديــري التربيـة 
بالواليات             (لإلعالم و املتابعة) 
السيدات والسادة مفتشــي التربيـة 

والتعليم األساسي للطورين 1 و2  
                                 (للمتابعة) 

السيدات والسادة  مديري املــدارس 
االبتدائية                       (للتطبيق) 

 
املوضـوع : حـول اســتعمال 

الكتب املدرسية. 
 

بلغين أن عددا من املعلمات واملعلمـني 
ـون  على مستوى املدارس االبتدائية حيتفظ
ــم  بكتب التالميذ على مستوى القس
ــف األنشـطة  بعد استعماهلا يف خمتل
ــررة، وال يرجعوـا إىل  التعلمية املق
ــال  التالميذ يف اية اليوم، حبجة احتم
ــها.  تعرضها للتلف وعدم احملافظة علي
ــات واملعلمـني  كما أن بعض املعلم
ـاتر   يرفضون أن يكتب التالميذ على دف
ــذه األخـرية  التطبيق مع العلم أن ه
مستهلكات ال تدوم إال سنة واحدة. 

 
ــي ملـك للتلميـذ  فالكتاب املدرس
ــي  يستعمله يف كل وقت كسند تعلم
ــام بالواجبـات  أثناء املراجعة أو القي
ــة عامـة. إن  املنزلية أو املطالعة بصف
ــن هـذا األنيـس  حرمان التالميذ م



 

ـنوات األوىل  املرافق، وباألخص يف الس
من التعلم، يعد انتقاصا من شــخصيته 
وسلبا ألحد احلوافر  األساسية الــيت 

ــريه يف عملـه        يفرح ا ويشرك ا غ
ــرته أو مـن  سواء أكان من أفراد أس
ــاب  أصدقائه وبذلك، ينتزع من الكت
ــتربوي حبجـة  دوره االجتماعي وال

اجلانب املادي. 
 

وعليه، يشرفين أن أطلب منكم دعـوة 
السيدات والسادة مفتشــي التربيـة 
ــي للطوريـن 1و2،  والتعليم األساس
ــدارس  والسيدات والسادة مديري امل
ـني  االبتدائية لتحسيس املعلمات واملعلم
ــذ،  بضرورة إرجاع الكتب إىل التالمي
ـاتر  وضرورة السماح هلم باستعمال دف
ــهي  التطبيق املقررة والكتابة عليها، ف
مستهلكات ينبغي  اقتناؤها كل سنة. 

 
وتبقى قيمة الكتاب و احملافظة عليــه 
ــة  وعلى األدوات أو الوسائل التعليمي
األخرى هدفا تسعى املدرسة إىل غرسه 
يف نفوس التالميذ منذ السنوات األوىل، 
وتنشئتهم علــى احملافظـة واالعتنـاء 
ـع  واالقتصاد كسلوكيات يومية يف مجي

جماالت احلياة. 
 

اجلزائر يف 22 أكتوبر 2006 
األمني العام لوزارة التربية الوطنية 

ب. خالدي 
 
 
 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 
الرقم : 406 / 2006 

 
األمني العام 

إىل 
السيدات والسادة مديــري التربيـة 
بالواليات              (لإلعالم واملتابعة) 
ــي التربيـة  السيدات و السادة مفتش

والتعليم األساسي للطورين 1و2                
                               (للمتابعة) 
ــري املـدارس  السيدات والسادة مدي
االبتدائية                      (للتطبيق) 

 
ــل بـالتالميذ  املوضوع : التكف
ـة  املعيدين يف مستوى السنة الرابع

ابتدائي. 
 

ـي،  يف إطار تنصيب السنة الرابعة ابتدائ
ــالل  يسجل التالميذ الذين درسوا خ
ــي 2005 / 2006 يف  املوسـم الدراس
ـن  مستوى السنة الرابعة أساسي، والذي
ــهم املدرسـية مـن  مل متكنهم نتائج
ــادة  االنتقال إىل املستوى األعلى، إلع

السنة يف مستوى الرابعة ابتدائي. 
 

ـن  إن هذه الفئة من التالميذ خيتلفون ع
ـم  تالميذ السنة الرابعة ابتدائي يف كو
ــة  درسـوا املسـتوى األول يف اللغ
الفرنسية (4 أساسي) فقط، وسيجدون 
ــذ درسـوا اللغـة  أنفسهم مع تالمي
الفرنسية ملدة سنتني (2 و3 ابتدائي).  

 



 

ـبات  كما خيتلفون عنهم يف بعض  املكتس
ــات ويف        القبليـة يف مـادة الرياضي

مواد أخرى. 
 

ــرص، يتعـني  وعمال مببدأ تكافؤ الف
ـة  العمل لرفع مستوى تعلمات هذه الفئ
من التالميذ يف اللغة الفرنسية والرياضيات 
ــة  إىل املستوى الذي يسمح هلم مبتابع
ــادتني دون صعوبـات  تعلم هاتني امل
ـي،  كبرية مع تالميذ السنة الرابعة ابتدائ
وذلك بتنظيم حصص استدراكية لفائدم 

يف هاتني املادتني أساسا. 
 

ولتحقيق ذلك، ينبغي علــى مديـري 
املدارس االبتدائية املبادرة جبملة مــن 

اإلجراءات، منها : 
 

ـية  . حصر املضامني والتعلمات األساس
ـات  يف منهاجي اللغة الفرنسية والرياضي
ــيت  للسنتني الثانية و الثالثة ابتدائي وال
ــة لبنـاء  متثل مكتسبات قبلية ضروري
ــنة الرابعـة  التعلمات يف مستوى الس
ابتدائي للتالميــذ املعيديـن. وجتـدر 
ـية،  اإلشارة إىل أنه، بالنسبة للغة الفرنس
ـوب  ينبغي التركيز على جمايل فهم املكت
و إنتـاج املكتـوب. أمـا بالنســبة 
ــن  للرياضيات فإن املنهاج يتميز ببعدي
ــيز عليـهما يف  جديدين بنبغي الترك

احلصص االستدراكية ومها : 
 

- حل اإلشكاليات 
- معاجلة املعطيات 

 
 

ــامني  . إعداد توزيع متدرج هلذه املض
ــذي  والتعلمات األساسية بالشكل ال
يضمن هلا انسجاما مــع التعلمـات 
ــذ  املقررة للسنة الرابعة ابتدائي للتالمي

 املعيدين. 
ــذه  . تنظيم حصص دعم و معاجلة هل
ــرض اسـتدراك  الفئة من التالميذ بغ
التعلمات الضرورية، أو علـى األقـل 
تقليص الفرق الذي يفصلها مع فئــة 
ــن أن تصـل  التالميذ اآلخرين. ميك
حصـص الدعـم إىل ســـاعتني يف 

 األسبوع. 
ــة مـن التالميـذ  . تكليف هذه الفئ
بأعمال منزلية مميزة تتجــاوب مـع 
احتياجام، ومتنامية وفــق خمطـط 
ــتوى  يستهدف تأهيلهم إىل نفس مس

 بقية زمالئهم. 
ــذ  . متابعة مسار هذه الفئة من التالمي
ــة  بشكل دوري بغرض تعديل املعاجل

كلما اقتضت الضرورة ذلك. 
 

أويل أمهية قصوى هلذه العملية، وأؤكد 
على ضرورة السهر على متابعتها مــن 
ــرص التعلـم مث  أجل ضمان نفس ف

النجاح لكل التالميذ. 
 

اجلزائر يف 22 أكتوبر 2006 
األمني العام لوزارة التربية الوطنية 

ب. خالدي 
 
 



 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 
الرقم : 409 / 2006 

 
األمني العام 

إىل  
السيدات والســادة مديريـة التربيـة 
بالواليات              (لإلعالم واملتابعة) 
السيدات والسادة مفتشــي التربيـة 

والتعليم األساسي للطور الثالث  
                                (للمتابعة) 

السيدات والسادة  مديري االكماليات  
                               (للتطبيق) 

 
ــل بـالتالميذ  املوضوع : التكف
ـة  املعيدين يف مستوى السنة الرابع

متوسط. 
 

ـط،  يف إطار تنصيب السنة الرابعة متوس
فإن نسبة معتربة من التالميذ الذين درسوا 
ـية 2005 / 2006،  خالل السنة الدراس
يف مستوى األقسام االنتقاليـة للسـنة 
ــي والذيـن مل متكنـهم  التاسعة أساس
نتائجهم املدرسية من االنتقال إىل السنة 
األوىل ثانوي ومل يبلغوا بعد سن السادسة 
عشرة، يعيدون السنة يف مستوى السنة 
الرابعة متوسط يف املوســم الدراسـي 

اجلاري 2006 / 2007. 
 

ــة مـن  وحرصا على متكني هذه الفئ
ـي  التالميذ، الذين يتباين مسارهم الدراس
ـات  عن باقي التالميذ، من متابعة التعلم
على مستوى السنة الرابعــة متوسـط 
ــل علـى  دون صعوبات، يتعني العم

ــات  تدعيم مكتسبام الستدراك التعلم
ـذي  اليت تنقصهم مقارنة مع زمالئهم ال
انتقلوا من السنة الثالثة متوســط، يف 
ــوم الفيزيائيـة  مواد الرياضيات والعل

والتكنولوجيا واللغة اإلجنليزية. 
 

تتم هذه العملية بتجميــع التالميـذ 
ــص تدعيميـة  املعيدين وتنظيم حص
ــدة  أسبوعية لفائدم مدا ساعة واح
ــاول  لكل مادة من املواد الثالث، تتن
ـة  املضامني والتعلمات اليت هي ضروري
لبناء تعلمات السنة الرابعة متوسـط يف 

املواد املذكورة. 
 

أما يف حالة وجــود أقسـام خاصـة 
ــنة الرابعـة  بالتالميذ املعيدين يف الس
متوسط، يتوىل جملس القســم إدراج 
ــدة  املفاهيم واملضامني وااالت اجلدي

يف التوزيعات السنوية بصفة مباشرة. 
 

ولتحقيق ذلك، ينبغي علــى مديـري 
ـة  االكماليات، اليت تدرس ا هذه الفئ
ــادرة جبملـة مـن  من التالميذ، املب

اإلجراءات منها : 
 

ــس القسـم إىل حصـر  . دعوة جمل
ـية  املضامني املعرفية والتعلمات األساس
ــم  اليت تكون موضوع الدعم، مع العل
ــى  أن ااالت اجلديدة كل اجلدة عل

هؤالء التالميذ هي أساسا : 
 

- يف الرياضيات جمال اإلحصاء، 
- يف العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا : 

   جمال املادة وحتوالا، 



 

- يف اللغة اإلجنليزية :  
   جمال الصوتيات. 

 
ــامني  . إعداد توزيع متدرج هلذه املض
ــذي  والتعلمات األساسية بالشكل ال
يضمن هلا انسجاما مــع التعلمـات 

املقررة للسنة الرابعة متوسط. 
 

ــص تدعيميـة  . ختطيط وبرجمة حص
ـن  الستدراك التعلمات الضرورية. وميك
ــن خـالل  تنظيم معاجلة مشخصة م
ــني بواجبـات  تكليف التالميذ املعني
ـبل  منزلية متميزة تؤهلهم تدرجييا إىل س
ــة  املتابعة العادية لتعلمات السنة الرابع

متوسط. 
 

. متابعة مسار هذه الفئة بشكل دوري 
ـة  يف جملس القسم بغرض تعديل املعاجل

كلما اقتضت الضرورة ذلك. 
 

ــة مـن  . العمل على إدماج هذه الفئ
التالميذ يف املسعى الشامل لتحضــري 

امتحان شهادة التعليم املتوسط. 
 

أويل أمهية قصوى هلذه العملية، وأؤكد 
ـن  على ضرورة السهر على متابعتها، م
ــرص التعلـم مث  أجل ضمان نفس ف
النجاح لكــل التالميـذ سـواء يف 
ــة أو يف امتحـان  اإلخباريات الفصلي

شهادة التعليم  املتوسط. 
 

اجلزائر يف 22 أكتوبر 2006 
األمني العام لوزارة التربية الوطنية 

ب. خالدي 
 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 
الرقم : 526 / 2006 

 
األمني العام 

إىل 
السيدات والسادة مديــري التربيـة 
للواليات                (للتنفيذ واملتابعة) 
السيدات والسادة مفتشــي التربيـة 
والتكوين              (لإلعالم واملتابعة) 
ــات  السيدات والسادة رؤساء مؤسس
التعليم الثانوي                 (للتطبيق) 

 
املوضوع : التكفل بتالميذ السنة 

الثالثة ثانوي. 
 

ــهجنا  لقد بني الواقع امليداين أنه كلما انت
ــا وحكيمـا يف التسـيري  أسلوبا عقالني
ـة  البيداغوجي واإلداري للمؤسسة التربوي
ــنا ملحوظـا يف املـردود  الحظنا حتس
التربوي، نتيجة حتسن مستوى مكتسبات 
التالميذ سواء املهارية أو السلوكية إضافة 
ــاءام يف جمـال  إىل تنمية قدرام وكف
ــواء  التعامل مع االشكاليات املختلفة س
ــي أو خـارج  املتعلقة بوسطهم املدرس
ذلك، وقد انعكس ذلك مباشرة علــى 

نتائج البكالوريا. 
 

إن نتائج البكالوريا احملققــة يف دورة 
ـبيا  جوان 2006 وإن كانت مرضية نس
ــإن  مقارنة بنتائج السنوات املاضية، ف
ذلك ال جيعلنا نتناسى النسبة الباقيــة  
من التالميذ الذين مل حيققوا جناحــا يف 

هذا االمتحان. 
 



 

ــا يف كيفيـة  لذلك ينبغي التفكري ملي
تطوير اآلداءات البيداغوجية والتسيريية 
ــن  وجعلها ذات فعالية دف الرفع م
نسبة النجاح يف شهادة البكالوريــا، 

وفقا لغايات اإلصالح. 
 

ـم  و يف هذا اإلطار يشرفين أن أقدم لك
كيفية ضبط بعض اآلليات الــيت مـن 
ـم  شأا توفري فضاء مناسب وجو مالئ
ــاء الفريـق  للتشاور بني خمتلف أعض
اإلداري والـتربوي ومجعيـة أوليــاء 
ــة  التالميذ ملساعدة تالميذ السنة الثالث

ثانوي. 
 

ــي  ولتحقيق أهداف هذه العملية ينبغ
القيام بالتدابري التالية. 

 
1. اإلعالم والتحسيس 

 
يقوم رئيس املؤسسة مبشاركة مساعديه 
(نائب املدير للدراســات، املستشـار 
الرئيسي للتربية، املستشــار الرئيسـي 
ـاتذة  للتوجيه املدرسي واملهين) وكذا األس
ـانوي،  الرئيسيون ألقسام السنة الثالثة ث
ــة وحتسيسـية  بتنظيم عمليات إعالمي
لفائدة التالميذ املعنيــني وأوليائـهم 
وإشعارهم بأمهية العملية، كمــا يتـم 
توضيح وشرح األهداف املتوخاة مــن 
ـجيع  هذه العملية الرامية إىل حتفيز وتش
ــاركة يف  أكرب عدد من التالميذ للمش
حصص الدعم والتقويــة، واملذاكـرة 

احملروسة واملراجعة ضمن األفواج. 
 

2. تنظيم وتفعيل العمل البيداغوجي 

 
ــاغوجي يسـتدعي  إن تفعيل العمل البي

حتقيق : 
 

. حصص الدعم والتقوية، 
. املذاكرة احملروسة، 

. املراجعة ضمن أفواج. 
 

1.2. حصص الدعم و التقوية : توجه 

ــام السـنة  هذه احلصص لتالميذ أقس
الثالثة ثانوي و الراغبني منهم يف حتسني 
ــا  نتائجهم املدرسية، كما نسعى أيض
ــى  من خالهلا إىل تدريب التالميذ عل
ــة مواضيـع  منهجية وأسلوب معاجل

البكالوريا. 
 

ـن  2.2. املذاكرة احملروسة : الغرض م

ـذ يف  هذه احلصص تنمية سلوك التالمي
اجتاه حب االستقاللية يف العمل، وامليل 
ــى  إىل اكتساب مهارات االعتماد عل
النفس يف القيام بالواجبات املدرســية، 
إضافة إىل تنمية كفــاءام يف حـل 
ـاح يف  خمتلف االشكاليات حتضريا للنج
البكالوريا واالندماج ملتابعة الدراسة يف 

التعليم العايل. 
 

 ويتم التركيز فيها على : 
ــات  . مراجعة الدروس، إجناز الواجب
ــاز حبـوث ومواضيـع  املنزلية - إجن

ومتارين البكالوريا. 
 



 

ـة  3.2. املراجعة ضمن أفواج : موجه

ــامل  للتالميذ قصد دعم التعاون والتك
ــوج حلـل املسـائل  بني أعضاء الف
والتمارين واملواضيع و بعض املفــاهيم 

العملية و األدبية. 
 

ــم هـذه  . املواد املعنية بالدعم : تنظ
ــعبة  احلصص يف املواد املميزة لكل ش

حسب اجلدول املرفق. 
 

ــي حلصـص  3. التنظيم البيداغوج

الدعم والتقوية  
 

ــيري البيداغوجـي هلـذه  يعتمد التس
ــف  احلصص على منهجية خاصة ختتل
ــص  عـن تلـك املخصصـة للحص

االعتيادية. 
 

ــتغل إلعـادة  إن هذه احلصص ال تس
الدروس، أو استدراك تأخر يف تطبيـق 
ــق نشـاطات  املناهج املقررة، أو حتقي
التقييم، بل هي حصــص خمصصـة 

لتطبيق مقاربة تستند على : 
 

. حتليل نتائج خمتلف عمليات التقييم، 
ــوة ، ومصـادر  . تشخيص نقاط الق
ـل  الضعف و العوائق اليت تعترض حتصي

التالميذ، 
ــيت  . إجناز نشاطات الدعم والتقوية ال

تستند على البيداغوجيا الفارقية، 
ــل  . إعطاء األولوية للمواد املميزة لك

شعبة، 
. ال يتعدى عدد التالميذ يف الفــوج 
ــك  الواحد 24 تلميذا على األكثر وذل

جتسيدا للبيداغوجيا الفارقة اليت  تراعي 
احلاجات اخلاصة للمتعلمني، 

ـان  . يركز يف تشكيل الفوج على ضم
جتانس مستوى التالميذ قدر اإلمكان، 
ــس  . يتشكل كل فوج من تالميذ نف
القسم أو من خمتلف األقسام املتوازية، 
. توزع احلصص على أمسييت االثنــني 
ــبوعيا  واخلميس مبعدل 6 ساعات أس
ـيت  كما يستغل األسبوع األول من عطل
ـبوعيا  الشتاء والربيع مبعدل ساعتني أس
لكل مادة ممــيزة للشـعبة يف الفـترة 
ــا  الصباحية من 8 سا 30 د إىل 12 س
ــات واليـات  30 د. وميكن ملؤسس

ــة  اجلنوب التصرف يف استغالل عطل
الشتاء، 

ــداء  . يشرع يف تنفيذ هذه العملية ابت
من األسبوع األول من شهر ديســمرب 

 ،2006

ــم و  . يرافق التالميذ يف حصص الدع
التقوية أساتذة يدرسون يف األقســام 

النهائية حسب إمكانيات املؤسسة، 
ــف  . وضع حتت تصرف التالميذ خمتل
ــع  السـندات البيداغوجيـة (مواضي
البكالوريا، كتب متارين حملولة،...). 

 
4. التنظيم البيداغوجي للمذاكــرة 

احملروسة. 
 

ـذ  دف هذه املذاكرة إىل متكني التالمي
من العمل املستقل يف إطار حتقيق بعض 

األنشطة منها : 
 

ــات  . مراجعة الدروس، إجناز الواجب
املنزلية، 



 

ــا،  . إجناز مواضيع ومتارين البكالوري
استغالل الفضاء التوثيقي. 

ــذه احلصـص منشـطون  . يؤطر ه
ــن األمنـاط العاملـة  بيداغوجيون م
باملؤسسـات التربويـة (أســـاتذة، 
ـوارد  مساعدون تربويون) أو من بني امل
البشرية يف إطار عقود ما قبل التشغيل. 
ــات  . تنظم هذه احلصص خالل أوق
ــذ أو  الفراغ يف جداول توقيت التالمي
بعد ساعات العمل الرمسية للدراســة 
ــت مسـؤولية  (17 سا - 19 سا) حت

رئيس املؤسسة. 
. تستغل القاعات الشاغرة واملرافــق 

املتوفرة يف تنظيم هذه احلصص. 
. تنطلق هذه احلصص ابتداء من األسبوع 

األول من شهر ديسمرب 2006. 
 

5. اجلانب املادي واملايل 
 

ـانوي  خصص لكل مؤسسة من التعليم الث
مبلغ مايل يقدر بـ 200.000 دج القتناء 
 DATA) جـهاز العـاكس الرقمـي
ــول  SHOW). وجهاز إعالم آيل حمم

ـة  يستغل يف حتقيق نشاطات هذه العملي
إضافة إىل استغالله يف احلصص العادية. 

 
ــل هـذه  مصادر التمويل : يتم متوي
العملية عن طريق مصــدر أو عـدة 

مصادر حسب اإلمكانيات املتاحة : 
 

. استغالل الساعات الفائضة يف إطـار 
إمتام النصاب القانوين لألستاذ، 

. إشراك مجعية أولياء التالميذ يف متويل 
العملية، 

. استغالل املبالغ املالية املرصدة من قبل 
الس الشعيب الوالئي، 

ــن  . استغالل املناصب املالية املقدمة م
طرف وزارة التشغيل والتضامن الوطين 

يف إطار عقود ما قبل التشغيل، 
. مشاركة الوصية يف متويل العملية عن 
طريق الساعات اإلضافية (يرسل الحقا 
ــي يوضـح اإلجـراءات  منشور تطبيق

العملية). 
 

ــذه  ال يستفيد املشاركون يف تأطري ه
ــد  احلصص من تعويضات مالية إال بع

إمتام النصاب القانوين. 
 

6. املتابعة والتقييم  

 
يتشكل جهاز املتابعة و التقييم من : 

. اللجنة البيداغوجية الوزارية، 
. اللجنة البيداغوجية الوالئية، 

. اللجنة البيداغوجية للمؤسسة. 
 

اللجنة البيداغوجية الوزارية : تتــوىل 
هذه اللجنة : 

ــان تنفيـذ  . وضع استراتيجية لضم
التعليمات املتعلقة بتنظيم العملية،  

ــة علـى  . متابعة وتقييم نتائج العملي
املستوى الوطين. 

 
ـون  اللجنة البيداغوجية الوالئية : تتك

من : 
. مدير التربية، رئيسا، 

. رئيس مصلحة التنظيم التربوي، 
. رئيس مصلحة املالية، 

. رئيس مصلحة التكوين، 



 

. رئيس مصلحة املستخدمني، 
. مدير مركز التوجيه املدرسي، 

ــة مجعيـة أوليـاء  . ممثل عن فيدرالي
التالميذ، 

 
تتوىل هذه اللجنة على اخلصوص : 
. القيام بعملية اإلعالم والتحسيس، 

. إجراء تشخيص دقيق للنتائج املدرسـية 
للوالية للوقوف على نقاط الضعف،  

ــة الفعليـة  . ضبط اإلجراءات العملي
ـني  الواجبة لتجاوز نقاط الضعف وحتس

النتائج. 
. إجناز احلصيلة الدورية لتقييم العملية، 
وإرساهلا إىل اللجنة الوطنية كل ثالثــة 

أشهر. 
 

ــة للمؤسسـة :  اللجنة البيداغوجي
تتكون هذه اللجنة من : 

 
. مدير املؤسسة، رئيسا، 

. نائب املدير للدراسات، 
. األساتذة مسؤويل املواد،  

. املستشار الرئيسي للتربية،  
. مستشار التوجيه املدرسي، 

 

. املسري املايل، 
ــن تالميـذ األقسـام  . ممثلني (2) ع

النهائية، 
. ممثل عن مجعية أولياء التالميذ، 

 
تتوىل هذه اللجنة على اخلصوص :  

 
ــة لضمـان  . اختاذ اإلجراءات الكفيل
السري احلسن حلصص الدعم و املذاكرة 

احملروسة واملراجعة ضمن أفواج، 
ــوارد البيداغوجيـة  . تسخري مجيع امل

واملادية لضمان جناح العملية،  
. إعداد تقرير دوري كل ثالثة أشـهر 
ــدم يف حتقيـق األهـداف  حول التق

املسطرة و رفعه إىل اللجنة الوالئية. 
 

ــة مـن  ونظرا ملا تكتسيه هذه  العملي
أمهية ، أطلب منكم إيالءهــا العنايـة 
ــد  الالزمة وموافايت بالصعوبات اليت ق

تعترضكم أثناء جتسيد هذه العملية. 
  

اجلزائر يف 20 نوفمرب 2006 
األمني العام لوزارة التربية الوطنية 

ب. خالدي 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

املواد املعنية : تنظم هذه احلصص يف املواد املميزة لكل شعبة، علــى أن ال يتعـدى 
احلجم الساعي للمادة الواحدة يف اليوم ساعتني 

 
املواد املميزة الشعبة 

اللغة العربية وآداا، التاريخ واجلغرافيا، الفلسفة  اآلداب والعلوم اإلنسانية 
اللغة العربية وآداا، التاريخ واجلغرافيا، الفلسفة، العلوم اآلداب والعلوم اإلسالمية 

الشرعية 
ـة اآلداب واللغات األجنبية  اللغة العربية وآداا، التاريخ واجلغرافيا، الفلسفة، اللغ

األجنبية األوىل 
ــة، الرياضيـات، العلـوم علوم الطبيعة واحلياة  اللغة العربية، العلوم الطبيعي

الفيزيائية 
اللغة العربية، الرياضيات، العلوم الفيزيائية العلوم الدقيقة 

اللغة العربية، الرياضيات، العلوم الفيزيائية، التكنولوجيا  اهلندسة امليكانيكية 
اللغة العربية، الرياضيات، العلوم الفيزيائية، التكنولوجيا اهلندسة الكهربائية  

اللغة العربية، الرياضيات، العلوم الفيزيائية، التكنولوجيا اهلندسة املدنية 
اللغة العربية، الرياضيات، احملاسبة، التاريخ واجلغرافيا التسيري واالقتصاد 

اللغة العربية، الرياضيات، التكنولوجيا إلكترو تقين 
اللغة العربية، الرياضيات، التكنولوجيا إلكترونيك 

اللغة العربية، الرياضيات، التكنولوجيا الصناعة امليكانيكية 
اللغة العربية، الرياضيات، التكنولوجيا البناء و األشغال العمومية 

اللغة العربية، الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، بيوكمياء الكيمياء 
اللغة العربية، الرياضيات، حماسبة وتنظيــم حماسـيب، تقنيات حماسبة 

رياضيات تطبيقية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 
الرقم : 492 / 2006 

 
األمني العام 

إىل 
السـيد مديـر الديـوان الوطـــين 

لالمتحانات واملسابقات  
                         (للتنفيذ واملتابعة) 

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

 
املوضوع : املنافسات العلميــة 
والتربوية يف مرحلــة التعليـم 

الثانوي. 
 

املراجع :  
ـــؤرخ يف  . القـرار رقـم 105 امل

 1996.06.26

ــؤرخ يف  . املنشـور رقـم 2678 امل
 2005.11.14

 
ــع  مبقتضى القرار املشار إليه يف املرج
ـات  أعـاله، واملتضمن إحداث منافس
علمية وتربوية، يف بعض مواد التعليــم 
الثانوي، خاصة بالتالميذ املتمدرســني 
ــم  يف هذه املرحلة، يشرفين أن أعلمك
ـتنظم  بأن املنافسات العلمية والتربوية س
ـة 2006 /  خالل السنة الدراسية  اجلاري
ــراءات  2007  بنفس الترتيبات واإلج

الواردة يف املنشور املذكور أعاله. 
 

1. املواد التعليمية املعنية باملنافسات 

 
ــة والتربويـة  تشمل املنافسات العلمي

املواد التعليمية اآلتية : 
 

ـة، األدب  . الرياضيات، العلوم الفيزيائي
ــة  العريب، التاريخ، اللغة الفرنسية، اللغ
ــوم الطبيعـة  اإلجنليزية، الفلسفة، عل
واحلياة، وتوزع مواد املنافســة علـى 
ـو  الشعب واملستويات التعليمية كما ه

مبني يف اجلدول أدناه : 
  

املستويات التعليمية الشعبة املعنية مواد املنافسة 
السنة األوىل جذع مشترك علوم وتكنولوجيا 

علوم جتريبية 
رياضيات 

تقين رياضي 

 
السنة الثانية 

 
 

الرياضيات 

علوم دقيقة 
علوم الطبيعة واحلياة 

السنة الثالثة 

 



 

املستويات التعليمية الشعبة املعنية مواد املنافسة 
السنة األوىل جذع مشترك علوم وتكنولوجيا 

علوم جتريبية 
رياضيات 

تقىن رياضي 

 
السنة الثانية 

 

العلوم الفيزيائية 

علوم دقيقة 
علوم الطبيعة واحلياة 

 
السنة الثالثة 

السنة األوىل جذع مشترك آداب 
آداب / فلسفة 
لغات أجنبية 

السنة الثانية 
 
 

اللغة العربية 
آداب وعلوم إنسانية واآلداب 

آداب وعلوم شرعية 
آداب ولغات أجنبية 

السنة الثالثة 

السنة األوىل جذع مشترك آداب 
آداب / فلسفة 
لغات أجنبية 

السنة الثانية 
 
 

التاريخ 
آداب وعلوم إنسانية 
آداب وعلوم شرعية 

آداب ولغات أجنبية 

السنة الثالثة 

علوم جتريبية علوم الطبيعة واحلياة 
رياضيات 

السنة الثانية 

آداب / فلسفة اللغة الفرنسية 
لغات أجنبية 

السنة الثانية 

 
الفلسفة 

آداب وعلوم إنسانية 
آداب وعلوم شرعية 

آداب و لغات أجنبية 

 
السنة الثالثة 

 
اللغة اإلجنليزية 

آداب وعلوم إنسانية 
آداب وعلوم شرعية 

آداب ولغات أجنبية 

السنة الثالثة 

 
 
 



 

 
2. بناء موضوعات املنافسات العلمية و التربوية 

 
تكون األسئلة يف هذه املنافسة هادفـة إىل اكتشاف خمتلف القدرات الفكريــة لـدى 
ـو  التالميذ كالتحليل والتركيب وتكون متدرجة مع املستوى الدراسي للتالميذ، كما ه

مبني  فيما يلي : 
 

طبيعة موضوع املنافسة املستويات العلمية 
التوازن بني اجلانب الفكري واجلانب التحصيلي السنة األوىل 
التوازن بني اجلانب الفكري واجلانب التحصيلي السنة الثانية 
تغليب اجلانب الفكري  على اجلانب التحصيلي السنة الثالثة 

 
ـات  3. تاريخ وترتيبات إجراء املنافس
ــة  العلمية والتربوية الوالئية واجلهوي

والوطنية 
 

1.3. املرحلة الوالئية : تتكفل مفتشية 

ــات التربيـة  أكادميية اجلزائر ومديري
ــب  باملنافسات الوالئية من مجيع اجلوان

التنظيمية البيداغوجية واملالية. 
 

ــاريخ املنافسـات الوالئيـة  . حتدد ت
لتالمذا خالل النصف األول مــن 

شهر مارس 2007 . 
 

ــة والتكويـن  . يشرف مفتشو التربي
ــاز  للمقاطعة على اخلاليا املكلفة بإجن

موضوعات املرحلة الوالئية. 
ــات خـالل  . تعلن عن نتائج املنافس
ــراء  األسبوع األول املوايل لتاريخ إج

املنافسات. 
 
 

 
ــم االمسيـة للتالميـذ  . تضبط القوائ
ــتحقاق  الفائزين، مرتبني حسب االس
ــه  واملستوى واملادة، وفق ما ينص علي
ـها إىل  اجلدول املرفق وترسل نسخة من
ــهوي للديـوان الوطـين  الفرع اجل
ــي  لالمتحانات واملسابقات الذي تنتم
ـة  إليه الوالية، ونسخة أخرى إىل مديري
ــة  التعليم الثانوي العام، املديرية الفرعي
للتعليم املتخصص، وكذا موضوعـات 
املنافسات الوالئية مع احللول وســالمل 
التنقيط و ذلك قبل 25 مارس 2007. 

ــى  . تعلم كتابيا التالميذ الفائزين عل
ــهم بتـاريخ  املستوى الوالئي، وتبلغ

ومكان إجراء املنافسات اجلهوية. 
 

ــل  2.3. املرحلـة اجلهويـة : تتكف

ـات  مديريات التربية اليت حتتضن املنافس
ــا  اجلهوية ذه املرحلة، احملدد إجراؤه
ــك   يوم االثنني 16 أفريل 2007، وذل

من حيث : 
 



 

ــذه  . استقبال التالميذ املرشحـني هل
ـدة  املرحلة، الوافدين من الواليات البعي
بدءا من مساء يوم األحد 15 أفريــل 

 .2007

. تنسق مديريات التربية مــع الفـرع 
ــات  اجلهوي للديوان الوطين االمتحان
ــذي تنتمـي إليـه يف  واملسابقات ال

اجلوانب التنظيمية واملادية واحلراسة. 
. تشرف الفروع اجلهوية على عمليــة 
تصحيح املنافسات اجلهوية واملداوالت. 

ــم االمسيـة للتالميـذ  . تضبط القوائ
املشـاركني يف املنافسـات اجلهويــة  
ــتحقاق واملـادة  مرتبني حسب االس
واملستوى، وترسل نســخة منـها إىل 
ــام خـالل  مديرية التعليم الثانوي الع
ــة لتـاريخ إجـراء  العشرة أيام املوالي
املنافسات اجلهوية، وفــق اجلـدول 

املرفق. 
. ترسل فواتري اإلطعـام واإليـواء إىل 
مديرية التعليم الثانوي العام ، املديريـة 

الفرعية للتعليم املتخصص. 
. تشعر مديريات التربيــة التالميـذ 
الفائزين على املستوى اجلهوي كتابيـا 
ــان إجـراء املنافسـات  بتاريخ ومك

الوطنية. 
. ترسل قائمة األساتذة املصححــني 
ــب اجلـدول  باحلروف الالتينية حس
ـام،  املرفق إىل مديرية التعليم الثانوي الع
املديرية الفرعية للتعليم  املتخصص حىت 
ــديد  يتسىن لوزارة التربية الوطنية تس

مستحقام. 
 

ـة  3.3. املرحلة الوطنية : تتكفل مديري

ــيق مـع   التعليم الثانوي العام بالتنس
الديوان الوطين لالمتحانات واملسـابقات  
ــة يف  باملنافسـات العلميـة والتربوي
ـوم  مرحلتها النهائية ، احملدد إجراؤها ي
ـيبة  االثنني 14 ماي 2007  بثانوية حس

بن بوعلي اجلزائر، ويتــم اسـتقبال   
التالميذ املرشحني هلذه املرحلة الوافدين 
من الواليات البعيدة مساء يوم األحـد 

13 ماى 2007، بنفس الثانوية. 

 
مالحظة : نؤكد على : 

 
ــال  . أن تتكفل مديريات التربية تكف
ـات  تاما بالتالميذ املشاركني يف املنافس

اجلهوية والوطنية ذهابا وإيابا. 
ـذ  . أن تعني مرافقا واحدا فقط للتالمي

القادمني من الواليات البعيدة. 
ــح للمنافسـات  . أن يصحب املرش
الوطنية االستدعاء وبطاقــة التعريـف 

الوطنية أو البطاقة املدرسية. 
 

ــائج و تتويـج  4. اإلعالن عن النت

الفائزين 
 

. بعد اإلعالن عن نتائج املنافســات 
ــاريخ  النهائية خالل 20 يوما املوالية لت
ــل إىل  إجراء املنافسات الوطنية، ترس
ــائج تالمذـا  مديريـات التربية نت
ــة، والـيت  املشاركني يف هذه املرحل
ــذ املعنيـني   بدورها تبلغ كل التالمي
كتابيا بنتائجهم املتحصــل عليـها يف 

املرحلة الوطنية. 



 

. توجه إىل الفائزين يف املنافسات النهائية 
ــز  دعوات حلضور حفل توزيع اجلوائ
الذي ينظم على شرف الفائزين مبناسبة 
االحتفال بعيد االستقالل وعيد الشباب. 

 
ــم اختـاذ كـل  أخريا ، أطلب منك
اإلجراءات والتدابري الالزمة من أجــل 
ـذه  ضمان إعالم واسع وسريع وإيالء ه
العملية ما تستحقه من عناية واهتمام. 

 

اجلزائر يف 14 نوفمرب 2006 
األمني العام لوزارة التربية الوطنية 

ب. خالدي   
 �  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 
الرقم : 493 / 2006 

 
األمني العام 

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

 
املوضوع : أوملبياد الرياضيات 

 
املرجع :  

ــاريخ  . القرار رقم 98.128 الصادر بت
 1998.02.11

. املنشور رقم 05.3033 يف 2005.12.07 

ـاد  يف إطار التحضري البيداغوجي ألوملبي
الرياضيات للسنة الدراســية 2006 / 
2007 وعمال بالترتيبـات الـواردة يف 

ــور السـالف  القرار الوزاري و املنش
ــرفين أن  ذكرمها يف املرجع أعاله، يش
ــروع يف التداريـب  أطلب منكم الش
ـنة  اخلاصة بالتالميذ املتمدرسني يف الس
ــوم  الثانية ثانوي يف الشعب التالية (عل
ــين ريـاضي)  جتريبية، رياضيات، تق
ــنة األوىل جـذع  املتحصلني يف الس
مشترك علوم وتكنولوجيا على معـدل 
سنوي يساوي أو قريب من 20/16 يف 

مادة الرياضيات. 
 

ــم  لذا أطلب منكم إيفاد مديرية التعلي
ـم  الثانوي العام ، املديرية الفرعية للتعلي
ــل 30 ديسـمرب 2006  املتخصص قب
بالقائمة االمسية للتالميــذ املترشـحني 
ـيت  للمشاركة يف التداريب واملؤسسة ال
ينتمون إليها، وكذا القائمــة االمسيـة 
ــيت  لألساتذة املؤطرين واملؤسسات ال
حتتضن هذه التداريب، وكيفية تنظيــم 

احلصص املربجمة. 
 

وحىت يتســىن لبالدنـا املشـاركة يف 
الدورة السابعة عشر األوملبياد اإلفريقية 
ـدورة  للرياضيات، وكذا املشاركة يف ال
العاشرة ألوملبياد البحر األبيض املتوسط 

للرياضيات. 
 

ــة  أطلب منكم تنظيم مسابقة تصفوي
لتالميذ واليتكم املتمدرسني يف السـنة 
ــابعوا التدريبـات  3 ثانوي و الذين ت
ــم مـن  خالل السنة املاضية متكينا هل



 

استئناف التداريب والتحضري اجليــد 
 للمشاركة يف هاتني التظاهرتني. 

ــاذ الترتيبـات  وعليه يرجى منكم اخت
 الالزمة لتنفيذ اإلجراءات اآلتية : 

. حتديد تاريخ و مكان إجراء املسابقة. 
ــابقة  . تعيني أساتذة لوضع أسئلة املس

التصفوية . 
ـح  . التكفل باحلراسة و عملييت التصحي

واملداولة. 
. اإلعـالن عـن النتـائج وإشــعار 
ـحون  املؤسسات اليت ينتمي إليها املترش
ــراء  خالل األسبوع الذي يتم فيه إج

املسابقة. 

. الشـروع يف التداريـب لفــائدة 
ـن  الناجحني يف املسابقة بعد الدخول م

عطلة الشتاء. 
. إرسال نتائج التالميذ املشــاركني يف 
ــخ مـن  املسابقة التصفوية وكذا نس
ــم  موضوع املسابقة إىل مديرية التعلي
الثانوي العام، املديرية الفرعية للتعليــم 
املتخصص خالل 10 أيام املوالية لتاريخ 

املسابقة. 
 

اجلزائر يف 14 نوفمرب 2006 
األمني العام لوزارة التربية الوطنية 

ب. خالدي 
  

 
توزيع مشاركة الواليات يف املنافسات اجلهوية 2006 / 2007 

 

تشارك الوالية يف كل مادة من كل مستوى  إذا كان عدد 
مؤسسات الوالية 

بتلميذ واحد 1ثا (x1 4) 2ثا (x1 6) 3ثا (x1 6)  =  16 تلميذا  بـني 20.01 
بتلميذين 1ثا (x2 4) 2ثا (x2 6) 3ثا (x2 6)  =  32 تلميذا  بـني 40.21 

بثالثة تالميذ 1ثا (x3 4) 2ثا (x3 6) 3ثا (x3 6)  =  48 تلميذا  بـني 60.41 
بأربعة تالميذ 1ثا (x4 4) 2ثا (x4 6) 3ثا (x4 6)  =  64 تلميذا  بـني 80.61 
خبمسة تالميذ 1ثا (x5 4) 2ثا (x5 6) 3ثا (x5 6) =  80 تلميذا  بـني 100.81 
بستة تالميذ 1ثا (x6 4) 2ثا (x6 6) 3ثا (x6 6)  =  96 تلميذا  بـني 120.101 

 
عدد التالميذ  عدد املؤسسات  الواليات  الوالية 

 32

 16

 32

 32

 16

 32

 20

 27

 39

 20

عنابة 
الطارف 

قاملة 
سكيكدة 

سوق أهراس 

 

عنابة 
 

 128  138 اموع 



 

عدد التالميذ  عدد املؤسسات  الواليات  الوالية 
 48

 32

 48

 48

 51

 39

 44

 57

باتنة 
بسكرة 
املسيلة 

سطيف 

 

 

باتنة 
 

 256  191 اموع 
 48

 48

 32

 32

 49

 41

 32

 28

جباية 
برج بوعريرج 

البويرة 
جيجل 

 

جباية 
 

 128  150 اموع 
 48

 48

 32

 48

 32

 16

 16

 41

 46

 29

 52

 28

 11

 06

اجلزائر شرق 
اجلزائر وسط 
اجلزائر غرب 

تيزي وزو 
بومرداس 
متنراست 

إليزي 

 

 
اجلزائر 

 

 240  213 اموع 
 32

 32

 32

 32

 48

 33

 22

 32

 32

 41

البليدة 
تيبازة 
املدية 

عني الدفلة 
الشلف 

 

البليدة 
 

 176  160 اموع 
 16

 32

 32

 16

 16

 32

 16

 16

 30

 36

 13

 17

 33

 16

سعيدة 
معسكر 
تيارت 
النعامة 
البيض 

س. بلعباس 
بشار 

 

سعيدة 
 

 

 144  145 اموع 



 

عدد التالميذ  عدد املؤسسات  الواليات  الوالية 
 48

 16

 48

 32

 32

 32

 49

 16

 47

 26

 33

 21

وهران 
عني متوشنت 

تلمسان 
غليزان 
أدرار 

تندوف 

 

 

وهران 
 

 208  192 اموع 
 16

 32

 32

 32

 48

 18

 28

 23

 36

 41

غرادية 
ورقلة 

األغواط 
الوادي 
اجللفة 

 

غرادية 
 

 160  146 اموع 
 32

 48

 32

 32

 32

 34

 48

 29

 35

 24

أ.البواقي 
قسنطينة 

تبسة 
ميلة 

خنشلة 

 
أم البواقي 

 176  170 اموع 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 
الرقم : 481 / 2006 

 
األمني العام 

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

والتكوين 
السيدات والسادة مفتشــي التربيـة 
والتعليم األساسي             (للمتابعة) 
السيدات والسادة مديري املؤسســات 

التعليمية 
السيدات والسادة املعلمني واألساتذة  

                                 (للتنفيذ) 
 

ــالت خاصـة  املوضوع : تعدي
بكشوف نتائج التقومي يف مراحل 
التعليم االبتدائــي واملتوسـط 

والثانوي. 
 

املراجع : 
. املنشور رقــم 05.2039 املـؤرخ يف    

13 مارس 2005 

. املنشور رقــم 05.3012 املـؤرخ يف    
26 نوفمرب 2005 

ــم 05.128 املـؤرخ يف     . املنشور رق
02 سبتمرب 2006 

 
املرفقات : 

. منوذج من الدفتر املدرسي 
ــائج التقـومي  . مناذج من كشوف نت

ملرحليت التعليم املتوسط والثانوي 

ــرأت يف وتـرية  إن التعديالت اليت ط
عمليات التقومي والــيت حـددت يف 
ـع  املنشور رقم 128 املشار إليه يف املرج
ــالضرورة إىل تكييـف  أعاله، أدت ب
ـل  كشوف نتائج التقومي يف مجيع مراح
ــانوي  التعليم االبتدائي واملتوسط والث
حسب وترية التقومي املنتهجة ابتــداء  

من سبتمرب 2006. 
 

لذا يشرفين أن أوافيكم ذا املنشور الذي 
يرسم الدفتر املدرسي للتلميذ يف مرحلة 
التعليم االبتدائي، وحيدد التعديالت اليت 
ــائج تقـومي  أدخلت على كشوف نت
أعمال التالميذ لكل من مرحليت التعليم 
املتوسط والتعليم الثانوي، اليت سيشرع 
ـي  يف استعماهلا بداية من املوسم الدراس

 .2007 / 2006

 
1. الدفتر املدرسي  

 
ــتر املدرسـي للتلميـذ  يعوض الدف
ــم  كشوف نتائج التقومي ملرحلة التعلي
االبتدائي املتداولة إىل غايـة اليـوم يف 
املدارس االبتدائية. ميأل هذا الدفتر معلم 
ــة األمازيغيـة  اللغة العربية ومعلم اللغ
ــة كـل  ومعلم اللغة الفرنسية يف اي
فصل، تدون فيه خمتلف نتائج التقــومي 
ـهرية  (املراقبة املستمرة، االختبارات الش
ــة) يف اخلانـات  واالختبارات الفصلي
املخصصـة هلـا، وحيسـب معــدل 
العالمات كما هو مبني يف املنشور رقم 
ــجل   128 املشار إليه يف املرجع، وتس

ــابع  فيه مالحظات املعلمني ذات الط
النوعي اليت تربز استعدادات املتعلــم 



 

وإمكاناته وقابليته للتعلم مع التقديرات 
املوضوعيـة لتدرجـه و الصعوبــات 

املالحظة وتوجيهات لعالجها. 
 

يتضمن الدفتر املدرسي : 
 

ـن  . صفحات خمصصة للسنة األوىل م
ــجل فيـها  التعليم االبتدائي اليت تس
ـم يف  مالحظات نوعية عن سلوك املتعل
ـدرج  القسم وقدرته على التكيف و الت
ـذا  يف تعلماته خالل الفصل األول، وك
ـالل  نتائج التقومي الشهري والفصلي خ
ــدون  الفصلني الثاين و الثالث حيث ت
ــذ  النتائج العددية لتقومي أعمال التلمي
ومكتسباته يف كل مادة تعليميــة إىل 

جانب املالحظات النوعية. 
 

. صفحات خمصصة للسنوات الثانية، 
ــي واخلامسـة  الثالثة والرابعة ابتدائ
ــة  أساسي، وفيها تدون النتائج العددي
ــباته يف  لتقومي أعمال التلميذ ومكتس
ــانب  كـل  مـادة تعليميـة إىل ج

املالحظات النوعية. 
 

. صفحات خمصصة للسنة النهائية من 
ـائج  التعليم اإلبتدائي، تسجل فيها النت
ـهرية  العددية لتقومي أعمال التالميذ الش
ــانب املالحظـات  و الفصلية إىل ج
النوعية، إضافة إىل النتائج اليت حتصــل 
ــة  عليها التلميذ يف امتحان اية مرحل
ــدل القبـول يف  التعليم االبتدائي ومع

السنة األوىل من التعليم املتوسط. 
 

ــذ يف  يسلم الدفتر املدرسي لويل التلمي
اية كل فصل ويعاد إىل إدارة املدرسة 
ــي  بعد توقيعه. حيتفظ بالدفتر املدرس
ـترة  على مستوى إدارة املدرسة خالل ف
ــة  متدرس التلميذ يف املدرسة االبتدائي
ــي إىل  وحيول مع وثائق امللف املدرس
املتوسطة املستقبلة عند جناح التلميذ يف 

اية مرحلة التعليم االبتدائي. 
 

ــة  يف حالة ما إذا غادر التلميذ املدرس
ــد  االبتدائية اليت هو متمدرس ا قص
االلتحاق مبدرسة ابتدائية أخرى، يسلم 
الدفتر املدرسي مع ملف التلميذ إلدارة 

املدرسة االبتدائية املستقبلة.  
 

ــة : خيصـص كـراس  مالحظة هام
ـة  لالختبارات الشهرية والفصلية املنظم
يف مجيع املواد التعليمية ملرحلة التعليــم 
االبتدائي، وتسلم كراريس االختبارات 
ــذ لالطـالع عليـها  ألولياء التالمي
ــهر بعـد أن  والتوقيع يف اية كل ش
ــارات مـن طـرف  تصحح االختب
ــم  املعلمني، وتعاد الكراريس إىل املعل

ليحتفظ ا يف القسم. 
 

ــومي ملرحلـة  2. كشوف نتائج التق

التعليم املتوسط 
 

ــور  تعوض الكشوف املرفقة هلذا املنش
الكشوف املتداولة يف مؤسسات التعليم 

ــالل السـنة الدراسـية      املتوسط خ
ــة  2005 / 2006. وهي كشوف فصلي

ــدون  متأل من طرف أساتذة املواد وت
فيها خمتلف نتائـج التقـومي (تقـومي 



 

ـة   نشاطات التالميذ املختلفة، - الصفي
ــرض  والالصفية - الفرض األول، الف
ــات  الثـاين واالختبـارات) يف اخلان
ــة،  املخصصة هلا أمام كل مادة تعليمي
وحيسب معدل العالمات كما هو مبني 
يف املنشور املشار إليه يف املرجع أعاله. 

 
تنجز الكشوف الفصليــة يف نسـختني، 
ــل  تسلم نسخة لويل التلميذ يف اية ك
ــخة الثانيـة يف إدارة  فصل وحتفظ النس

املؤسسة. 
 

ــومي ملرحلـة  3. كشوف نتائج التق

التعليم الثانوي  
 

ـور،  تعوض الكشوف املرفقة هلذا املنش
الكشوف املتداولــة يف مؤسسـات  
ــية  التعليم الثانوي خالل السنة الدراس
ــة  2005 / 2006. وهي كشوف فصلي

ــدون  متأل من طرف أساتذة املواد وت
ــائج التقـومي (تقـومي  فيها خمتلف نت
ــة  نشاطات التالميذ املختلفة - الصفي
ــرض  والالصفية - الفرض األول، الف
ــات  الثـاين واالختبـارات) يف اخلان
ــة،  املخصصة هلا أمام كل مادة تعليمي
وحيسب معدل العالمات كما هو مبني 
يف املنشور املشار إليه يف املرجع أعاله. 

 
تنجز الكشوف الفصليــة يف نسـختني، 
تسلم نسخة لويل التلميذ يف اية كـل 
ــة يف إدارة  فصل وحتفظ النسخة الثاني

املؤسسة. 
 

ــاهكم إىل ضـرورة  هذا وألفت انتب
ــجل يف  االعتناء باملالحظات اليت تس

الدفتر املدرسي ويف كشــوف نتـائج 
ــى  التقومي، إذ ينبغي أن تكون دالة عل
ــاب  التمكن الفعلي للتلميذ من اكتس
ـاءات  التعلمات ومدى التحكم يف الكف

املستهدفة مبا فيها : 
 

. التمكن من حل اإلشكاليات املتناولة، 
. التدرج يف التعلم، 

. ذوقه ورغبته يف القراءة واملطالعة، 
. كتاباته ودقة تعابريه، 

ــبة  . إبداء الفرضيات اليت يراها مناس
كجواب للتساؤل املطروح، 

ــيت مل يتحكـم فيـها  . الكفاءات ال
التلميذ، 

 
وهي عبارات دالة على مــدى تقـدم 
التلميذ يف تعلماته واكتساب الكفاءات 

املستهدفة. 
 

ويف األخري، أؤكد على الطابع اإللزامي 
ـة  يف استعمال الدفتر املدرسي يف مرحل
التعليم االبتدائي والكشوف اجلديدة يف 
مرحليت التعليم املتوسط و الثــانوي، 
والتقيد بالتوجيهات العملية اليت ينـص 

عليها هذا املنشور. 
 

ـم  إن هذا املنشور يلغي أحكام املنشور رق
05.3012 املؤرخ يف 26 نوفمـرب 2005 

واخلاص بكشوف نتائج التقومي يف مراحل 
ــانوي  التعليم االبتدائي واملتوسط والث

للسنة الدراسية 2005 / 2006. 
 

اجلزائر يف 12 نوفمرب 2006 
األمني العام لوزارة التربية الوطنية 

ب. خالدي 
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إىل 
السيدات والسادة مديــري التربيـة 
بالواليات              (لإلعالم واملتابعة) 
السيدات والسادة مفتشــي التربيـة 

والتعليم األساسي للطور الثالث  
                         (التطبيق واملتابعة) 

السيدات والسادة مديري اإلكماليات  
                                (للتطبيق) 

 
املوضـوع : تنظيـم عمليــات 
ــة  تكوينية لألساتذة حول طبيع
االختبارات يف شهادة التعليــم 

املتوسط. 
 

تشهد اية املوسم الدراسي 2007/2006 
تنظيم امتحان شهادة التعليم املتوســط 
الذي يكتسي أمهية خاصــة باعتبـاره 
ــاهج  يتوج أربع سنوات من تطبيق املن
ــمح  اجلديدة يف إطار اإلصالح، ويس
ـدة  بالوقوف على وجاهة املناهج اجلدي
وظروف تطبيقها و أثرها يف تعلمــات 
التالميذ والكفاءات املنماة لديهم. كما 
ــذي عدلـت  يتميز هذا االمتحان، ال
ـم 33  صيغته مبقتضى القرار الوزاري رق
املؤرخ يف 17 سبتمرب 2006 واحملــدد 
لكيفيات تنظيم  امتحان شهادة التعليم  

 

ــى طبيعـة  املتوسط، بكونه يعتمد عل
ـة  اختبارات جديدة تتبىن مساعي تقييمي

جديدة . 
 

ــريا المتحـان  يف هذا اإلطار، وحتض
شـهادة التعليـم املتوسـط، وتبعــا 
ــول  للعمليات اإلعالمية والتكوينية ح
ــم  طبيعة االختبارات يف شهادة التعلي
املتوسط اليت جرت شـهري جويليـة 
ــت كـل  وسبتمرب 2006، واليت مشل
مفتشي التربية والتعليم األساسي للطور 
ــات هـذه  الثالث، وبناء على توصي
ـرفنا  امللتقيات اإلعالمية والتكوينية، يش
ـن  أن نوافيكم ذا املنشور الذي يتضم
ــة اخلاصـة  التدابري التنظيمية والعملي
بتنظيم اللقــاءات التكوينيـة لفـائدة 

األساتذة حول نفس املوضوع.   
 

أوال : أهداف العملية 
 

ـاتذة  دف هذه العملية إىل تكوين أس
التعليـم املتوسـط حـول طبيعــة 
ـط  االختبارات يف شهادة التعليم املتوس
ــها   بغـرض تدريـب التالميـذ علي
حتضريهم حتضريا كافيــا بدايـة مـن 

اختبارات الفصل األول. 
 

ثانيا : الفئة املستهدفة 
 

ــاتذة  متس العمليات اإلعالمية كل أس
ــي األولويـة  التعليم املتوسط، وتعط
ــنة  لألساتذة املشرفني على أقسام الس

الرابعة. 
 



 

ثالثا : التدابري التنظيمية 
 

ــات التكوينيـة يف شـكل  تنظم العملي
ـة،  ملتقيات خالل السنة الدراسية احلالي
وينشطها مفتشو التربية والتعليم األساسي 
ـث  وجتري يف جتمعات حسب املادة حبي
ـة  يستفيد كل أستاذ من ثالثة أيام تكويني
خالل هذه الفترة، تتوزع كما يلي : 

 
ـل  . لقاءات ملدة ثالثة أيام خالل الفص
ــارات ايـة  األول قبل انطالق اختب
الفصل، وخيص األساتذة املشرفني على 

أقسام السنة الرابعة، 
ــالل عطلـيت  . لقاء ملدة ثالثة أيام خ

الشتاء والربيع لباقي األساتذة . 
ــة لتقـدمي  ختصص اللقاءات التكويني
ــدمي أمثلـة عـن  طبيعة االختبار وتق
اختبـارات انطالقـا مـن طبيعــة 
ــى  االختبارات اجلديدة، والتدريب عل
إجناز وضعيات تقييمية أخرى، وعلـى 

كيفيات التصحيح املعتمدة. 
 

كما ميكن استغالل األيام التكوينيــة 
ــل أسـتاذ  الستة اليت يستفيد منها ك
ــنة الدراسـية  بصفة عادية خالل الس

للتعمق يف هذا اال. 
 

ــى  يشرف رئيس مصلحة التكوين عل
ــى وضـع  مستوى مديرية التربية عل
ــة ملختلـف اللقـاءات  رزنامة دقيق
ــي  التكوينية، وهذا بالتنسيق مع مفتش
التربية والتعليم  األساسي للطور الثالث 
لكل مادة، وترسل نسخة مــن هـذه 
الرزنامة إىل كل من مديريــة التعليـم 

األساسي ومديرية التكوين.  
 

ــيق والتكويـن بـني  رابعا : التنس
األساتذة على مستوى املؤسسة 

 
ــيدات والسـادة مديـرو  ينظم الس
ــاتذة   االكماليات لقاءات  موع أس
ـقني  املؤسسة من تنشيط األساتذة املنس
ـم  دف تبادل اخلربات ما بني املواد لتقيي
ـرض  ما مت إجنازه يف اللقاءات التكوينية بغ
ــاتذة  الوصول إىل االنسجام بني األس
خصوصا على مستوى شبكات التصحيح 
ـاق  وصياغة مؤشرات التصحيح، واالتف
ــذ السـنة  على رز نامة تدريب تالمي
الرابعة متوسط وإعـداد االختبـارات 
الفصليـة، ووتـرية اعتمـاد طبيعــة 
االختبارات اجلديدة يف مستويات السنة 

األوىل والثانية والثالثة متوسط. 
 

وتعترب جمالس األقسام وجمالس التعليــم 
ـتغالهلا  فضاءات هامة من الضروري اس

هلذا الغرض. 
 

خامسا : السندات التكوينية 
 

ــم  يعتمد السادة مفتشو التربية والتعلي
ــواد،  األساسي للطور الثالث لكل امل
ــاهج و الكتـب  إضافة إىل وثائق املن
ـيت  املدرسية، على السندات التكوينية ال
ــم يف اللقـاءات اجلهويـة  سلمت هل
وخصوصا على الوثيقة املتضمنة لطبيعة 
ــاذج  االختبـارات وأمثلـة عـن من
ــوان  االختبارات اليت قام بطبعها الدي
ــابقات  الوطـين لإلمتحانـات واملس
ــة  وتوزعها مديرية التربية يف كل والي
ــط  على كل مؤسسات التعليم املتوس

خالل شهر أكتوبر اجلاري. 



 

سادسا : التدابري املالية 
 

تغطى األعباء املالية النامجة عن تنظيــم 
ــن إطعـام  هذه العمليات التكوينية م
وتوثيق من ميزانية التكوين أثناء اخلدمة 
ـاة  املرصودة للوالية. وعليه، ينبغي مواف
ــن  مديرية التكوين حبوصلة إمجالية ع

مصاريف هذه العمليات التكوينية. 
 

ملحوظة هامة : ينبغي إشراك األساتذة 
ــم  العاملني  مبؤسسات التربية و التعلي
ــراب الواليـة،  اخلاصة املعتمدة يف ت
ــى أقسـام  وخاصة املشرفني منهم عل
السنة الرابعــة متوسـط، يف هـذه 

العمليات التكوينية. 
 

ــة  نلح على ضرورة إعطاء هذه العملي
العناية اليت تستحقها و توفري ظـروف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

العمل املناسبة يف املؤسســات الـيت 
ــات التكوينيـة،  تستقبل هذه العملي
ــادة مفتشـي  ودعوة  السيدات والس
ــواد  التربية و التعليم األساسي لكل امل
ـيدات  للتجند هلذه العملية ومرافقة الس
والسادة األساتذة طوال السنة الدراسية 
ـاء  بغرض توجيههم ومساعدم على بن
اختبارات تستجيب للضوابط اجلديدة، 
ــذ وتدريبـهم  من أجل حتضري التالمي
بشكل كاف المتحان ايــة مرحلـة 

التعليم املتوسط. 
 

اجلزائر يف 16 أكتوبر 2006 
عن الوزير وبتفويض منه 
مدير التعليم األساسي 

ف. عادل 
مدير التكوين 
ط. شامي 
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