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الفهـرس 
 

قرارات ومقرارات 
 

قرار وزاري مشترك مؤرخ يف 18 رجب عام 1427 املوافق 13 غشت ســنة 2006، 
يعدل ويتمم القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف 20 ربيع األول عام 1423 املوافــق  
ــة ومكاتبـها علـى  02 يونيو سنة 2002، واملتضمن تنظيم مصاحل مديريات التربي

مستوى الواليات ومفتشية أكادميية والية اجلزائر. 
(ج ر ع 79 م يف 2006.12.06 ص.14) 

 

مناشـري 
 

ـة  منشور رقم 07.56 مؤرخ يف 15 جانفي 2007، يتعلق بالندوة الوطنية لتقومي عملي
التكفل بتالميذ السنة الثالثة ثانوي. 

 
ــات إعالميـة  منشور رقم 07.01 مؤرخ يف 06 جانفي 2007، يتعلق بتنظيم عملي

وتكوينية حول مناهج السنة اخلامسة ابتدائي. 
 

منشور رقم 07.06 مؤرخ يف 14 جانفي 2007، يتعلق بتوجيه تالميذ السنة الرابعــة 
متوسط إىل اجلذعني املشتركني للسنة األوىل من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 03

 
 
 
 
 
 06

 
 
 08

 
 
 11

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ــؤرخ يف    قرار وزاري مشترك م
ــام 1427 املوافـق      18 رجب ع

ــنة 2006، يعـدل  13 غشت س

ــترك  ويتمم القرار الوزاري املش
ــام  املؤرخ يف 20 ربيع األول ع
1423 املوافق 02 يونيــو سـنة 

ــاحل  2002، واملتضمن تنظيم مص

ــى  مديريات التربية ومكاتبها عل
مستوى الواليــات ومفتشـية 

أكادميية والية اجلزائر. 
 

إن األمني العام للحكومة، 
 

ووزير املالية، 
 

ووزير التربية الوطنية، 
 

ـم 176.06  ومبقتضى املرسوم الرئاسي رق
ــام 1427  املؤرخ يف 27 ربيع الثاين ع
ــن  املوافق 25 مايو سنة 2006 واملتضم

تعيني أعضاء احلكومة، 
 

ـم 174.90  ومبقتضى املرسوم التنفيذي رق
ــام 1410  املؤرخ يف 16 ذي القعدة ع
ـدد  املوافق 9 يونيو سنة 1990، الذي حي
ــاحل التربيـة علـى  كيفيات تنظيم مص
مستوى الوالية وسريها، املعدل واملتمم، 

 
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، 

 
ــؤرخ يف    ومبقتضى املرسوم الرئاسي امل

ــاين عـام 1427 املوافـق        7 ربيع الث
ــني  18 يونيو سنة 2006 واملتضمن تعي

األمني العام للحكومة، 
 

ــوزاري املشـترك  ومبقتضى القرار ال
ــام 1423  املؤرخ يف 20 ربيع األول ع
ـن  املوافق 02 يونيو سنة 2002، واملتضم
تنظيم مصاحل مديريات التربية ومكاتبها 
على مســتوى الواليـات ومفتشـية 

أكادميية والية اجلزائر، 
 

يقررون ما يأيت 
 

ــرار إىل  املادة األوىل : يهدف هذا الق
ـترك  تعديل وتتميم القرار الوزاري املش
املـؤرخ يف 20 ربيـع األول عـــام  
1423املوافق 2 يونيــو سـنة 2002، 

واملذكور أعاله. 
 

املادة 02 : يعدل عنوان القرار الوزاري 
ـام  املشترك املؤرخ يف 20 ربيع األول ع
1423 املوافـق 2 يونيـو سـنة 2002 

واملذكور أعاله و حيرر كما يأيت : 
 

" قـرار وزاري مشـترك مــؤرخ يف     
ــام 1423 املوافـق       20 ربيع األول ع

ــم  02 يونيو سنة 2002، يتضمن تنظي

ـى  مصاحل مديريات التربية ومكاتبها عل
مستوى الواليات." 

 



املادة 03 : تعدل أحكام املــادة األوىل 
ـؤرخ يف  من القرار الوزاري املشترك امل

ــام 1423 املوافـق      20 ربيع األول ع

ــاله  02 يونيو سنة 2002 واملذكور أع

وحترر كما يأيت : 
 

" املادة األوىل : تطبيقا ألحكام املــواد  
ــم  4 و7 و8 من املرسوم التنفيذي رق
ـام  174.90 املؤرخ يف 16 ذي القعدة ع

1410 املوافق 09 يونيـو سـنة 1990، 

ــذا القـرار  املعـدل واملتمم، حيدد ه
تنظيم مصاحل مديريات التربية ومكاتبها 

على مستوى الواليات." 
 

ــن  املادة 04 : تتمم أحكام املادة 2 م
ــترك املـؤرخ يف     القرار الوزاري املش
ــام 1423 املوافـق      20 ربيع األول ع

ــاله  02 يونيو سنة 2002 واملذكور أع

وحترر كما يأيت : 
 

ــة،  " املادة 02 : تشتمل مديرية التربي
حتت سلطة مدير التربية يساعده كاتب 
ــدوف وإيلـيزي  عام، يف واليات تن

وتامنغاست والنعامة، على ما يأيت : 
 

- ...(الباقي بدون تغيري)...". 
 

ـن  املادة 05 : تتمم أحكام املـادة 7 م
ــترك املـؤرخ يف     القرار الوزاري املش
ــام 1423 املوافـق      20 ربيع األول ع

ــاله  02 يونيو سنة 2002 واملذكور أع

وحترر كما يأيت : 
 

ــة،  " املادة 07 : تشتمل مديرية التربي
حتت سلطة مدير التربية يساعده كاتب 

عام، يف واليــة البيـض  واألغـواط 
ــيلت  وغرداية وأدرار وبشار وتيسمس

على ما يأيت : 
 

-... ( الباقي بدون تغيري)...". 
 

املادة 06 : تتمم أحكام املادة 12 مــن 
ــترك املـؤرخ يف     القرار الوزاري املش

ــو  20 ربيع األول عام 1423 02 يوني

ــاله وحتـرر    سنة 2002 واملذكور أع
كما يأيت : 

 
ــة،  " املادة 12 : تشتمل مديرية التربي
حتت سلطة مدير التربية يساعده كاتب 
ـة  عام، يف واليات خنشلة وسعيدة وورقل
ـارف  وعني متوشنت وسوق أهراس والط
ــة وبسـكرة  و الوادي و قاملة واجللف

وتبسة على ما يأيت : 
 

- ... ( الباقي بدون تغيري)...". 
 

ـن  املادة 07 : تعدل أحكام املادة 33 م
ــترك املـؤرخ يف     القرار الوزاري املش
ــام 1423 املوافـق      20 ربيع األول ع

ــاله  02 يونيو سنة 2002 واملذكور أع

وحترر كما يأيت : 
 

ــن  " املادة 33 : تشتمل كل مديرية م
مديريات التربيــة للجزائـر- شـرق 
ـرب، يف  واجلزائر- وسط واجلزائر - غ
ـة  والية اجلزائر، حتت سلطة مدير التربي

يساعده كاتب عام، على ما يأيت : 
 

1. مصلحة الربجمة واملتابعة، 

2. مصلحة املالية والوسائل، 



3. مصلحة التمدرس واالمتحانات، 

4. مصلحة املستخدمني، 

5. مصلحة التكوين والتفتيش، 

6. مصلحة تسيري نفقات املستخدمني". 
 

املادة 08 : تعدل أحكام املواد 34 و35 
ـترك  و36 و37 من القرار الوزاري املش
ــام 1423  املؤرخ يف 20 ربيع األول ع
املوافق 02 يونيو سنة 2002 واملذكـور 

أعاله، وحترر كما يأيت : 
 

ــة الربجمـة  " املادة 34 : تضم مصلح
واملتابعة ما يأيت : 

 
أ. مكتب الربجمة واخلريطة املدرسية، 

ب. مكتـب متابعـــة البنــاءات 
والتجهيزات املدرسية". 

 
" املادة 35 : تضم مصلحــة املاليـة 

والوسائل ما يأيت : 
 

أ. مكتب امليزانية و احملاسبة، 
ــة التسـيري املـايل  ب. مكتب مراقب

للمؤسسات، 
ــاعي  ج. مكتـب النشـاط االجتم

والصحة املدرسية". 
 

ــدرس  " املادة 36 : تضم مصلحة التم
واالمتحانات ما يأيت : 

 
أ. مكتب التعليم األساسي، 

ب. مكتب التعليــم الثـانوي العـام 
والتقين، 

 

ج. مكتب اإلمتحانات واملسابقات، 
د. مكتب التنشيط الثقايف والرياضي ". 

 
" املادة 37 : تضم مصلحة املستخدمني 

ما يأيت : 
 

ـن  أ. مكتب مستخدمي التعليم للطوري
األول والثاين من التعليم األساسي، 

ب. مكتب مستخدمي التعليم للطــور 
ــي  الثـالث، مـن التعليـم األساس
ــانوي العـام  ومستخدمي التعليم الث

والتقين، 
ــتخدمني اإلداريـني  ج. مكتب املس

وأعوان اخلدمة، 
ـــاعد  د. مكتـب املعاشـات والتق

واملنازعات ". 
 

ــوزاري  املادة 09 : تدرج يف القرار ال
املشترك املؤرخ يف20 ربيع األول عــام 
ــو سـنة 2002  1423 املوافق 02 يوني

واملذكور أعاله، املادتــان 37 مكـرر 
و37 مكرر 1، حترران كما يأيت : 

 
ــم مصلحـة  " املادة 37 مكرر : تض

التكوين و التفتيش ما يأيت : 
 

أ. مكتب التكوين، 
ب. مكتب التفتيش، 

ج. مكتب التوجيه والتقومي، 
د.  مكتب الوثائق واألرشيف". 

 

" املادة 37 مكرر1 : تضــم مصلحـة 
تسيري نفقات املستخدمني ما يأيت : 

 



أ. مكتب تسيري نفقات مســتخدمي 
ــاين مـن  التعليم للطورين األول والث

التعليم األساسي، 
ب. مكتب تسيري نفقات مســتخدمي 
ــالث مـن التعليـم  التعليم للطور الث

األساسي، 
ــتخدمي  ج. مكتب تسيري نفقات مس

التعليم الثانوي العام والتقين، 
ــتخدمني  د. مكتب تسيري نفقات املس

اإلداريني وأعوان اخلدمة". 
 

املادة 10 : ينشر هذا القرار يف اجلريدة 
الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية 

الشعبية. 
 

اجلزائر يف 13 غشت 2006 
وزير التربية الوطنية 
بوبكر بن بوزيد 

عن وزير املالية األمني العام 
ميلود بوطبة 

عن األمني العام للحكومة وبتفويض منه 
املدير العام للوظيفة العمومية 

مجال خرشي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

املفتشية العامة  
ــل  اللجنة البيداغوجية الوزارية للتكف

بتالميذ السنة الثالثة ثانوي 
الرقم : 56 / 2007  

 
املفتش العام - رئيس اللجنة 

إىل 
السيدات والســادة أعضـاء اللجنـة 

البيداغوجية الوزارية 
ــري التربيـة  السيدات والسادة  مدي

للواليات 
ــي التربيـة  السيدات والسادة  مفتش
والتكوين املنســقني خلاليـا التعليـم 

الثانوي 
 

ـومي  املوضوع : الندوة الوطنية لتق
ــذ السـنة  عملية التكفل بتالمي

الثالثة ثانوي. 
 

املرجع : 
ـؤرخ يف  . املنشور الوزاري رقم 526 امل

 2006.11.20

ـد  . توصيات اللجنة يف اجتماعها املنعق
بتاريخ 2007.01.03 

 
ــة  تنفيذا لتوصيات اللجنة البيداغوجي
ــع أعـاله  الوزارية املنوه ا يف املرج
ــة  والقاضية بضرورة عقد ندوة وطني
ــل بتالميـذ  لتقومي مسار عملية التكف
السنة الثالثة ثانوي منذ انطالقتها عــرب 
ــط اسـتراتيجية  واليات الوطن وضب
ـم  العمل املستقبلي ، يشرفين أن أعلمك



ــوع  بان الندوة  املخصصة هلذا املوض
ــري 2007  ستنعقد أيام 06/05/04 فيف
بثانوية حسيبة بن بوعلي – القبــة - 

اجلزائر. 
 

ـن  ومن أجل حتقيق األهداف املنتظرة م
ـة  عقد هذه الندوة فإين أدعو أعضاء اللجن
البيداغوجية الوزارية للحضور بغـرض 
تاطري أشغاهلا ، وأطلب من الســيدات 
ـني  والسادة مديري التربية للواليات تعي
ـن  ممثليهم يف هذه الندوة (ممثل واحد ع
ـامهة  اللجنة البيداغوجية الوالئية) للمس
ـر  فيها بتقدمي تقرير الوالية املوقع من مدي
التربية شخصيا واملتضمن ملسار التكفل 
بتالميذ السنة الثالثة ثانوي من حيث : 

 
. ظروف التكفل (التاطري - اهلياكل - 
تغطية الشعب - إقبال التالميذ - مسامهة 
ـات يف  اجلماعات احمللية وخمتلف اجلمعي

الوالية...). 
ــة  . برنامج اللجنة البيداغوجية الوالئي
ـات  ملتابعة العملية (اللقاء برؤساء املؤسس
- الزيارات امليدانية -  تبليغ التعليمات 
ـة  - استثمار التقارير امليدانية - مواجه

النقائص املالحظة ...). 
. تشخيص جوانب القوة أو الضعــف 
يف مسار العملية عرب الوالية (يف التاطري  
ـامهة  يف الوسائل - يف املواقيت - يف مس

األطراف األخرى ...). 
ــة  . اجلوانب اليت تتطلب تدخل اللجن
ـة يف  البيداغوجية الوزارية لدعم  العملي

الوالية. 
 
 

ــة والتكويـن  وبالنسبة ملفتشي التربي
ـم  املنسقني للخاليا الوالئية فإين أدعوه
ــة  إىل إعداد تقريرهم عن مسار العملي
ــة رقـم  انطالقا من املذكرة التوجيهي
ـع  1483 املؤرخة يف 27 نوفمرب 2006 م

التركيز على اجلوانب اآلتية : 
 

. تشخيص مســار العمليـة ميدانيـا 
ــل  (كفاية التأطري ونوعيته - تكفل ك
ــة املـواد  املؤسسات بالعملية - تغطي
ــوع عمليـة  والشعب واملواقيت - تن
ــالتالميذ طبقـا للمنشـور  التكفل ب

الوزاري رقم 526. 
. حتديد  الصعوبات والنقائص املالحظة. 
. استراتيجية املعاجلة على مستوى هيئة 
ــة  التفتيش (الزيارات - األيام التكويني
ـائق  ملؤطري العملية - إعداد مناذج لوث

عمل التأطري التربوي واإلداري...) 
 

أويل أمهية بالغة ملسامهة اجلميع القويـة 
يف هذه الندوة مبا حيقــق األهـداف 
املنتظرة من عملية التكفل بتالميذ السنة 
ــايل  الثالثة ثانوي اليت مافتئ السيد مع
وزير التربية الوطنية يؤكد على مسؤلية 

مجيع األطراف يف إجناحها. 
 

اجلزائر يف 15 جانفي 2007 
عن الوزير وبتفويض منه 

املفتش العام 
رئيس اللجنة البيداغوجية الوزارية 

بن رابح بن مرية 
 
 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

مديرية التكوين  
الرقم : 01 / 2006 

 

مدير التكوين  
إىل 

السيدات والسادة مديــري التربيـة 
بالواليات 

 
املوضـوع : تنظيـم عمليــات 
ــاهج  إعالمية وتكوينية حول من

السنة اخلامسة ابتدائي. 
 

يف إطار التنصيب التدرجيي  لســنوات 
اإلصالح، وحتضريا لتنصيـب السنـة 
اخلامسة ابتدائي، يشرفين أن أعلمكــم 
ــة  عن تنظيم عمليات إعالمية وتكويني
حول مناهج السنة اخلامسة ابتدائي اليت 
ــة  تتميز بكوا تتوج املرحلة االبتدائي

بامتحان اية املرحلة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــة  1. أهـداف العمليـات اإلعالمي

والتكوينية 
 

دف هذه العمليات اإلعالمية والتكوينية 
ــة  اليت يشارك فيها كل مفتشي التربي
ــة  والتعليم األساسي للطورين 1و2 للغ

العربية واللغة الفرنسية إىل : 
 

. تقدمي مناهج السنة اخلامسة ابتدائي، 
ـارات يف  . مناقشة وإثراء طبيعة االختب

امتحان اية املرحلة، 
ـب  . اخلروج بتصور عملي لكيفية تقري
كوكبيت تالميذ مستوى السنة السادسة 
أساسي وتالميذ مستوى السنة اخلامسة 

ابتدائي، 
ــى  . وضع خطة لتدريب  التالميذ عل

طبيعة االختبارات اجلديدة. 
 

ــة  2. رزنامـة العمليـات اإلعالمي

والتكوينية 
 

ــة والتعليـم  أ. بالنسبة ملفتشي التربي
األساسي للطورين 1و2 باللغة العربية : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



الواليات املعنية العدد املكان التاريخ الرقم 
 1 06/05/04

فيفري 2007 
وهران، مستغامن، معسكر، غليزان، تنــدوف، أدرار، 110 ثانوية عالل سيدي أمحد - وهران 

تيارت، الشلف 
 2 06/05/04

فيفري 2007 
قسنطينة، خنشلة، باتنة، ميلة، بسكرة،   أم البواقي 114 دار املريب - باتنة 

 3 13/12/11

فيفري 2007 
ورقلة، غرادية، األغواط، الوداي، إليزي، متنراست 80 ثانوية على مالح - ورقلة 

 4 20/19/18

فيفري 2007 
سكيكدة ، عنابة، جيجل، الطارف، قاملة،سوق أهراس، 94 متقن بودبزة - سكيكدة 

تسبة. 
 5 20/19/18

فيفري 2007 
اجلزائر، شرق، بومرداس، تيزي وزو، البويرة 95 ثانوية حسيبة بن بوعلي – اجلزائر 

 6 27/26/25

فيفري 2007 
البليدة، املدية، اجللفة، تيسمسيلت، عني الدفلى 76 ثانوية حي بن مقدم - البليدة 

 7 27/26/25

فيفري 2007 
اجلزائر وسط، اجلزائر غرب، تيبازة 52 ثانوية حسيبة بن بوعليث - اجلزائر 

 8 06/05/04

مارس 2007 
ـعيدة، 82 ثانوية بن زكرى - تلمسان  تلمسان، عني متوشنت، النعامة، البيض، بشار، س

سيدي بلعباس 
 9 06/05/04

مارس 2007 
سطيف، املسيلة، جباية، برج برعريريج 108 متقنة أيب بكر القروي - سطيف 

 



ب. بالنسبة ملفتشي التربية و التعليم األساسي للطورين 1و2 باللغة الفرنسية 
 

الواليات املعنية العدد املكان التاريخ الرقم 
 1 13/12/11

فيفري 2007 
ــان، سـعيدة، بشـار، 75 ثانوية زروقي الشيخ - مستغامن  وهران، عني متوشنت، تلمس

تندوف، سيدي بلعباس، معسكر، تيــارت، الشـلف، 
ــتغامن،  تيسمسيلت، عني الدفلى، النعامة، غليزان، مس
ــيزي، غردايـة،  أدرار، اجللفة، األغواط، متنراست، إل

اجلزائر، تيزي وزو، بومرداس، البليدة، املدية، تيبازة 
 02 20/19/18

فيفري 2007 
ــكيكدة، سـطيف، 80 متقنة أيب بكر القروي - سطيف  ورقلة، قسنطينة، قاملة، عنابة، س

جيجل، تبسة، بسكرة، جباية، باتنة، أم البواقي، الوداي، 
ـة،  سوق أهراس، البيض، املسيلة، البويرة، الطارف، ميل

برج بوعريريج 
  



3. الترتيبات املالية واملادية : تتكفــل 

ــتقبلة  مديريات التربية بالواليات املس
ـق  بأعباء األكل واملبيت والكهرباء والتوثي
ـة  وتعويض املؤطرين والعمال من ميزاني
ـات  التكوين أثناء اخلدمة املرصودة للوالي
لسنة 2007، وهــذا طبقـا ألحكـام 
ــمرب  املنشور رقم 365 بتاريخ 20 ديس
ــري وسـائل  2005. كما تتكفل بتوف

العمل الضرورية لالستنساخ والعرض. 
 

ـات  4. تنقل املشاركني : تتكفل مديري

التربية بالواليات مبصاريف تنقل املفتشني 
ــاركة يف  التابعني هلا واملدعوين للمش
هذه العمليات اإلعالمية والتكوينيــة 
ــاء  ذهابا وإيابا من ميزانية التكوين أثن
اخلدمة املرصودة للواليات لسنة 2007، 
وترسل إىل الوالية املستقبلة القائمــة 

االمسية للمشاركني. 
 

ــة  يتعني على املشاركني من كل والي
ــول املواضيـع  حتضري ورقة عمل ح

املطروحة للدارسة يف امللتقى. 
 

ــر  أؤكد على ضمان توسيع ونشر أث
هذه العمليات اإلعالمية والتكوينيــة 
ــة  على معلمي االبتدائي وهذا قبل اي
ــاة مديريـة  شهر أفريل 2007، ومواف
التكوين و مديرية التعليم األساســي 
ــيع  حبوصلة خمتصرة عن جمريات توس
هذا التكوين على مستوى الواليات. 

 
اجلزائر يف 06 جانفي 2007 

عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه 
مدير التكوين 

الطاهر شامي 
 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

مديرية التقومي والتوجيه واالتصال 
الرقم : 06 / 2007 

 
مدير التقومي والتوجيه واالتصال 

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

والتكوين 
السيدات والسادة مفتشــي التربيـة 

والتعليم األساسي للطور الثالث 
                               (للمتابعة) 
ــري مراكـز  السيدات والسادة مدي

التوجيه املدرسي واملهين 
ــات  السيدات والسادة مديري مؤسس

التعليم الثانوي 
ــات  السيدات والسادة مديري مؤسس
التعليم املتوسط                 (للتنفيذ) 

 
املوضوع : توجيه تالميذ الســنة 
ــط إىل اجلذعـني  الرابعة متوس
ــنة األوىل مـن  املشتركني للس
ـــانوي العــام  التعليـم الث

والتكنولوجي. 
 

املراجع : 
. القرار الوزاري املشترك05.54 املؤرخ 

يف 04 جوان 2005 
ــؤرخ يف   . املنشور رقم  05.2039 امل

13 مارس 2005 

ــم 02.273 املـؤرخ يف     . املنشور رق
07 ديسمرب 2002 



. املنشـور رقـم 05.26 املــؤرخ يف     
15 مارس 2005  

ــم 06.128 املـؤرخ يف      . املنشور رق
02 سبتمرب 2006 

. املنشـور رقـم 05.41 املــؤرخ يف     
15 مارس 2005 

. املنشور الــوزاري املشـترك 06.01 
املؤرخ يف 06 مارس 2006 

. املنشور رقــم 06.147املـؤرخ يف     
26 سبتمرب 2006 

ــؤرخ يف    . املنشور رقم 2000.137امل
02 ماي 2000 

 
ــة تربويـة،  إن التوجيه املدرسي عملي
بيداغوجبة دف إىل حتقيق التوافق بني 
ــية  رغبات التالميذ ونتائجهم الدراس
ـن  ومستلزمات شعب التعليم الثانوي م
جهة، ومتطلبات التنمية االقتصاديــة 
واالجتماعية، من جهة أخرى، لذلـك 
ــرف  فانه  حيظى بعناية متميزة من ط
ـعيا  مسؤويل النظام التربوي ومسرييه س
ــل األدوات  للبحث عن السبل وتفعي
اليت متكن من بلوغ األهداف املرسومة. 

 
ــبل  وإذا كان التقييم املستمر هلذه الس
ـي  واألدوات قد بني أن التوجيه املدرس
واملهين يف نظامنا التربوي حقق نتــائج 
ال يستهان ا، فان التغــريات الـيت 
ــع بتوجهاتـه احلاليـة  يعرفها اتم
ـم  واملستجدات احلاصلة يف هيكلة التعلي
ما بعد اإللزامــي، واألهـداف الـيت 
ــام  حـددت للتعليـم الثـانوي الع
والتكنولوجي وما ترتب عنـها مـن  

 

ـال  مستلزمات بيداغوجية، تفرض إدخ
تعديالت على نظام التوجيه املدرســي 
واملهين تنسجم مع أهــداف إصـالح 

املنظومة التربوية. 
 

ــور إىل  هلذا الغرض، يهدف هذا املنش
حتديد الترتيبات الواجب اعتمادهـا يف 
توجيه تالميذ السنة الرابعة متوســط 
املنتقلني إىل التعليم ما بعـد اإللزامـي 
ــني  الراغبني يف االلتحاق بأحد اجلذع
ــن التعليـم  املشتركني للسنة األوىل م

الثانوي العام و التكنولوجي. 
 

 تتناول هذه الترتيبات اجلوانب التالية : 
 

ــذ  1. اإلعـالم : إن إعـالم التالمي

ــدة ملرحلـة  وأوليائهم  باهليكلة اجلدي
ــد اإللزامـي وبآليـات  التعليم ما بع

التوجيه يساعد على :  
 

ــة  . تعريفهم باملستلزمات البيداغوجي
ملختلف مساراا ، 

. إدراك قدرام احلقيقية،  
ــن  . ممارسة اختيار موضوعي بعيد ع
ــارات  التصورات االجتماعية واالعتب

الذاتية للتوجيه. 
 

ـالل  يشرع يف هذا النشاط اإلعالمي خ
ــح التلميـذ  السنة الثالثة متوسط، ملن
ـى  إمكانية بلورة اختيار ناضج  قائم عل
ــه بـالنظر إىل  املعرفة والوعي بقدرات

املسارات التعليمية ومستلزماا.  
 



ــذ  لذا، فان تنصيب خلية مرافقة التلمي
املدرج ضمن مشروع املؤسسة وتفعيل 
ــاعدة  كل العناصر اليت تساهم يف مس
التلميذ يف بناء مشروعه الشخصي عوامل 
مدعمة ومكملة ألحكام املنشور رقــم 
ـذ،  273  اخلاص بدراسة رغبات التالمي

املذكور يف املرجع أعاله. 
 

2. بطاقة الرغبات : إن التعبري عــن 

الرغبة خطوة حامسة خيطوها التلميذ يف 
ــاره املـهين  مساره التعلمي املعد ملس
املستقبلي. لذا ال بد مــن حتسيسـه 
بأمهيتها ومحله على التعــامل معـها 
ــن  مبساعدة أوليائه بكل ما تقتضيه م

جدية ومسؤولية. 

ـؤ  توضع البطاقة يف متناول التالميذ ومتل
من طرفهم، بالتشاور مع أوليائــهم، 
ــة  خالل الفصل الثالث من السنة الثالث
متوسط، ليشكل هذا التعبري األويل عن 
الرغبة أرضية ينطلق منها إرشاد التلميذ 
ــخصي  ومرافقته يف بناء مشروعه الش
وفق أحكام املنشور  رقم 273 املذكور 

أعاله.  
 

ـا  3. جمموعتا التوجيه : تتكون جمموعت

التوجيه إىل اجلذعني املشتركني للسـنة 
ــم الثـانوي العـام  األوىل من التعلي
والتكنولوجي، من املواد التالية مرفقــة 

مبعامالت كالتايل : 
 

اجلذع املشترك علوم وتكنولوجيا اجلذع املشترك آداب 
املعامالت املواد املعامالت املواد 

5 اللغة العربية 5 الرياضيات 

3 اللغة الفرنسية (ل.أ.1) 3 العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا 

2 اللغة اإلجنليزية (ل.أ.2) 2 علوم الطبيعة واحلياة 

2 التاريخ و اجلغرافيا 2 اللغة العربية 

12 اموع 12 اموع 

 
ــة التوجيـه : إن  4. التحضري لعملي

ـنة  إعداد مشروع اخلريطة التربوية للس
ـق  الدراسية املوالية يستمر يف التنفيذ وف
الطريقة السارية املفعول، بالعمل علـى 
ضوء نتائج التوجيه املسبق، مباشرة بعد 

الفصل الثاين للسنة الرابعة متوسط.  
 

ــادة  وجتدر اإلشارة هنا إىل ضرورة إع
ـات  تنظيم املقاطعات لتنسجم مع متطلب

اهليكلة اجلديدة للتعليم  الثانوي العـام  

 
ــا  والتكنولوجي مبا يسمح بتوظيف م
يتوفر من هياكل استقبال وموارد تأطري 
إداري وبيداغوجي يضمن للتالميــذ 

أحسن ظروف متدرس ممكنة. 
 

لذا جيب التنسيق، حتت إشراف مصاحل 
ــة، مـع  التنظيم التربوي ملديرية التربي
رئيس مؤسسة التعليم الثانوي العــام 
ــذ  والتكنولوجـي املسـتقبلة لتالمي
املتوسطات امللحقة ا قصد ضبط عدد 



ــها ـا  األفواج التربوية املمكن فتح
وكذا عــدد األمـاكن البيداغوجيـة  

املمكن توفرها يف كل جذع مشترك. 
 

ـيت  حساب معدل املواد املشكلة موع
التوجيه : تتألف مرحلة التعليم املتوسط 
من ثالثة) 3 (أطــوار تشـكل فيـها 
ـم  السنتان الثانية و الثالثة منه طور تدعي
ــيخها ، وباعتبـار  املكتسبات و ترس
السنة الثالثة إدماجية ملكتسبات السـنة 
ـادة  الثانية منه فان حساب معدل كل م
ــيت التوجيـه  من املواد املؤلفة موع
ـها يف  يكون باعتماد النتائج احملصل علي
ــة والرابعـة  املادة خالل السنتني الثالث

متوسط، كاآليت: 
    

ــادة   * النقطة األوىل (ن 1) : معدل امل
يف السنة الثالثة (3) متوسط  

* النقطة الثانية (ن 2) : معدل املادة يف 
ــا  السنة الرابعة (4) متوسط، بفصوهل

الثالثة. 
 

ويتم حسابه كالتايل : معدل املــادة = 
((ن 1) + (ن 2 × 2)) على 3 

 
ــذ يف كـل  أما حساب معدل التلمي
ــه فيتـم  جمموعة من جمموعيت التوجي
ــندة للمـواد  باعتماد املعامالت املس
ــو مبـني  املشكلة لكل منهما كما ه

أعاله. 
 

ــب أن  5. إجراء عملية التوجيه : جي

ميارس التوجيه املدرسي واملهين ضمـن 
ـه إىل  رؤية ذات طابع مشويل للوصول ب

ــني  حتقيـق التوافـق واالنسـجام ب
مستلزمات خمتلــف شـعب التعليـم 
ــائج  الثانوي العام والتكنولوجي، ونت

التلميذ، ورغباته. 
 

وللتمكن من التوفيق بني هذه العناصر، 
ــاتذة، مستشـار  آراء ومالحظات األس
التوجيـه املدرسـي واملســتلزمات 
البيداغوجية للجذع املشترك املرغــوب 
ـئ  فيه، يشترط أن تكون العملية قد هي
هلا خالل السنة الثالثة مــن التعليـم 
املتوسط مبسامهة كل املعنيني ذا الفعل 

التربوي. 
 

وعليه يعتمد يف توجيه التالميذ إىل كل 
ــنة األوىل  من اجلذعني املشتركني للس
من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، 
ـة  على ترتيبهم وفق رغبتهم األوىل لتلبي
ــدود األمـاكن  ما أمكن منها يف ح
ــة  البيداغوجيـة املتوفـرة يف مؤسس

االستقبال. 
 

ــا التوجيـه  وحىت وإن كانت جمموعت
جمرد عنصر من العنــاصر الواجـب 
ــد ملمـح التلميـذ  توظيفها يف حتدي
واجلذع املشترك األكثر انسجاما معها، 
ــن مـن  فإا تبقى مع ذلك أداة متك
ـمح  ممارسة توجيه تطبعه الشفافية وتس

بإنصاف التالميذ. 
 

ــيدات  ويف هذا الصدد يطلب من الس
ــات التعليـم  والسادة مديري مؤسس
ــالع  املتوسط متكني التالميذ من االط
على ترتيبهم يف جمموعيت التوجيه حيث 



تعلق القوائم املتضمنة هذا الترتيب على 
ــمح  مستوى مقاطعة التوجيه، مما يس

بتفادي تقدمي الطعون غري املؤسسة. 
 

ـذ  6. الطعن : يقصد بالطعن حق التلمي

ـه  يف مراجعة قرار جملس القبول والتوجي
إذا كان مؤسسا. 

 
إن الشفافية  اليت تطبع عملية التوجيــه 
ـالع  ومتكني التالميذ واألولياء من االط
ــيت التوجيـه  علي الترتيب يف جمموع
ــادي  املشار إليه أعاله، سيؤدي إىل تف
إقباهلم علــى تقـدمي الطعـون غـري 

املؤسسة.  
 

وعليه فإن تقدمي الطعــن يكـون يف 
احلالتني التاليتني : 

 
. الفصل عـن الدراسـة يف املرحلـة 

اإللزامية، 
ــأ يف نقـل العالمـات  . وقوع خط
ــتمر، حسـاب معـدل  (التقومي املس
ـاب  القبول، حساب معدل مادة، حس
معدل جمموعة توجيه) يؤثر سلبا علـى 

ترتيب التلميذ يف جمموعة التوجيه.  
 

على رؤساء مؤسسات التعليم املتوسط 
ــات  إشعار األولياء كتابيا بكل املعلوم
ــر  اخلاصة ذه العملية عند إرسال آخ

كشف للنقاط. 
 

ــن يف املتوسـطة  . يودع طلب الطع
ــث  األصلية خالل العطلة الصيفية حي
ضمان املداومة، سيتوىل مدير املتوسطة 

ــب  يف بداية شهر سبتمرب دراسة الطل
ــانت مثبتـة  ومراجعة األخطاء إن ك
ــي  ويوجهه إىل مركز التوجيه املدرس

واملهين ، مرفقا بتقرير، 
ــى مسـتوى  . جتمع كل الطلبات عل
مركز التوجيه املدرسي واملهين  الـذي 
ـال  يتوىل تنظيمها وترتيبها وحتضري أعم

جلنة الطعن الوالئية اليت تتكون من : 
 

- مدير التربية (رئيسا)،  
ــز التوجيـه املدرسـي  - مدير مرك

واملهين،  
- مديرين ملؤسسات التعليم الثانوي، 

- مديرين ملؤسسات التعليم املتوسط،  
ــذ  - ممثـل جلمعيـة أوليـاء التالمي

(مالحظا). 
 

ــل  . تدرس كل طلبات الطعن ويفص
فيها على مستوى هذه اللجنة يف مطلع 

األسبوع الثاين من شهر سبتمرب.   
ــن أعيـد  . حتدد قائمة التالميذ الذي
توجيههم يف حمضر خاص يوقع مــن 
ـها،  طرف أعضاء اللجنة ويؤشره رئيس
حيتفظ بنسخة منه على مستوى مديرية 
التربية ونسخة ثانية على مستوى مركز 

التوجيه املدرسي املهين.  
. تعلـق يف املؤسسـات األصليـــة 
ــم  واملستقبلة ويف مراكز التوجيه قوائ
التالميذ الذين قبلت طلبــام وحيـرر 
لكل تلميذ قرار فردي يظهر فيه مرجع 

حمضر اجتماع اللجنة ورقم احلالة. 
 

ــدى تـاريخ  جيب السهر على أال يتع
التحاق هذه الفئة من التالميذ حبجرات 



ــاريخ االنطـالق الفعلـي  الدراسة ت
للدراسة. 

ـعرهم  . أما الذين رفضت طلبام  فيش
رئيس اللجنة، وعن طريق املؤسســة 
املستقبلة للطلب، ويف مراسالت فردية، 
بقرارات اللجنة مع إبــراز أسـباب 

الرفض. 
 

إن قرارات جمالس التوجيه وكذا جمالس 
ــب دورا  الطعن من القرارات اليت تلع
حامسا يف ترسيخ أصول العدل واإلنصاف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــيت  بني التالميذ. لذا، ونظرا لألمهية ال
ــة  تكتسيها عملية التوجيه، ومنه عملي
ــل  الطعن، فإين أدعو مجيع املعنيني، ك
ــم  يف ما خيصه، إىل السهر على أن تت
ـذه  أعمال هذه االس واللجان وفق ه
اإلجراءات، مع تطبيقها بكل عناية.   

 
اجلزائر يف 14 جانفي 2007 
عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقومي والتوجيه واالتصال 
ب. عباسي 
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