
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
    

 وزارة التربية الوطنية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

النشرة الرمسية 
 للتربيـة الوطنيـة 

 
 

. املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية وحتسني مستواهم. 
. املركز الوطين البيداغوجي واللغوي لتعليم متازيغت. 

. تنظيم التكوين املتخصص. 
. شهادة اية مرحلة التعليم االبتدائي. 

. تدريس املعلوماتية 
 
 

 

 

 
 
 
 

العدد : 507                                                               أفريل 2007 



 2

 

الفهـرس 
 

قرارات ومقرارات 
 

ــرباير سـنة 2007،  قرار وزاري مشترك مؤرخ يف 7 صفر عام 1428 املوافق 25 ف
ـل  يعدل ويتمم القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف 17 حمرم عام 1422 املوافق 11 أبري
ــتخدمي التربيـة  سنة 2001 واملتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطين لتكوين مس

وحتسني مستواهم. 
(ج ر ع 20 م يف 2007.03.25 ص.23) 

 
قرار وزاري مشترك مؤرخ يف 7 صفر عام 1428 املوافق 25 فرباير سنة 2007، حيدد 

التنظيم الداخلي للمركز الوطين البيداغوجي واللغوي لتعليم متازيغت. 
(ج ر ع 21 م يف 2007.03.28 ص.21) 

 
ــنة 2007،  قرار وزاري مشترك مؤرخ يف 14 صفر عام 1428 املوافق 04 مارس س
يعدل ويتمم القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف 12 ذي احلجة عــام 1424 املوافـق  
ــض  03 فرباير سنة 2004، الذي حيدد إطار تنظيم التكوين املتخصص لاللتحاق ببع

األسالك اخلاصة بقطاع التربية. 
(ج ر ع 22 م يف 2007.04.04 ص.17) 

 
قرار وزاري مؤرخ يف 05 أفريل 2007، يتضمن تعديل القــرار الـوزاري رقـم  
07 املؤرخ يف 06 مارس 2005، املتضمن تأسيس شهادة ايــة مرحلـة التعليـم 

االبتدائي وحتديد كيفيات تنظيمه ومنح شهادة النجاح فيه. 
 

مناشري 
 

ـنة  منشور رقم 07.265 مؤرخ يف 25 مارس 2007، يتعلق بتدريس املعلوماتية يف الس
الثانية يف مرحلة التعليم املتوسط. 

 
ــات تسـيري  منشور رقم 07.132 مؤرخ يف 25 مارس 2007، يتعلق مبشاريع ميزاني

معاهد تكوين معلمي املدرسة األساسية وحتسني مستواهم لسنة 2007. 
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ــؤرخ يف     قرار وزاري مشترك م
ــق        7 صفـر عـام 1428 املواف

ــنة 2007، يعـدل  25 فرباير س

ــترك  ويتمم القرار الوزاري املش
املؤرخ يف 17 حمــرم عـام 1422 
ــل سـنة 2001  املوافق 11 أبري
واملتضمن التنظيــم الداخلـي 
ـــن  للمعـهد الوطـين لتكوي
ــني  مسـتخدمي التربيـة وحتس

مستواهم. 
 

إن األمني العام للحكومة، 
 

و وزير املالية، 
 

ووزير التربية الوطنية، 
 

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

ــم  16 أبريل سنة 1976 واملتعلق بتنظي

التربية والتكوين، املعدل و املتمم، 
 

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، 

 
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  35.2000 املؤرخ يف 2 ذي القعدة ع

ــرباير سـنة 2000  1420 املوافق 07 ف

ــانون األساسـي  واملتضمن تعديل الق
ـة  للمركز الوطين لتكوين إطارات التربي
ـن  وتغيري تسميته إىل معهد وطين لتكوي
مستخدمي التربية وحتسني مسـتواهم، 

املعدل و املتمم، 
 

ــؤرخ يف    ومبقتضى املرسوم الرئاسي امل
ــاين عـام 1423 املوافـق        7 ربيع الث

ــني  18 يونيو سنة 2002 واملتضمن تعي

األمني العام للحكومة، 
 

ــوزاري املشـترك  ومبقتضى القرار ال
ــق  املؤرخ يف 17 حمرم عام 1422 املواف
11 أبريل  سنة 2001 واملتضمن التنظيم 

ــهد الوطـين لتكويـن  الداخلي للمع
مستخدمي التربية وحتسني مستواهم. 

 
يقررون ما يأيت 

 
املادة األوىل : يعدل هذا القرار و يتمم 
بعض أحكام القرار الوزاري املشــترك 
ــق  املؤرخ يف 17 حمرم عام 1422 املواف
ـم  11 أبريل سنة 2001 واملتضمن التنظي

ــهد الوطـين لتكويـن  الداخلي للمع
مستخدمي التربية و حتسني مستواهم. 

 
ــرار  املادة 02 : تعدل املادة 3 من الق
ــرم  الوزاري املشترك املؤرخ يف 17 حم
ـنة 2001  عام 1422 املوافق 11 أبريل س
واملذكور أعاله وتتمم وحترر كما يأيت : 



 4

 

" املادة 03 : تضم دائرة الربامج والدعائم 
التكوينية أربع (4) مصاحل هي : 

 
. مصلحة الربامج، 

. مصلحة الدعائم التكوينية، 
. مصلحة اإلعالم اآليل، 

. مصلحة حتسني األداء التربوي. " 
 

ــرار  املادة 03 : تعدل املادة 4 من الق
ــرم  الوزاري املشترك املؤرخ يف 17 حم
ـنة 2001  عام 1422 املوافق 11 أبريل س

ــاله و تتمـم و حتـرر       و املذكور أع
كما يأيت : 

 
ــم دائـرة املتابعـة  " املادة 04 : تض

والتقومي ثالث (3) مصاحل هي : 
 

. مصلحة التنظيم و متابعة التكوين، 
. مصلحة تقومي التكوين، 

ــات  . مصلحة متابعة إجراء االمتحان
واملسابقات." 

 
املادة 04 : ينشر هذا القرار يف اجلريدة 
الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية 

الشعبية. 
 

اجلزائر يف 25 فرباير 2007 
وزير التربية الوطنية 

أبو بكر بن بوزيد 
وزير املالية 

مراد مدلسي 
عن األمني العام للحكومة وبتفويض منه 

املدير العام للوظيفة العمومية 
مجال  خرشي 

 

ــؤرخ يف    قرار وزاري مشترك م
ــق         7 صفـر عـام 1428 املواف

25 فـرباير سـنة 2007، حيــدد 

ـين  التنظيم الداخلي للمركز الوط
ــوي لتعليـم  البيداغوجي واللغ

متازيغت. 
 

إن األمني العام للحكومة، 
 

ووزير املالية، 
 

ووزير التربية الوطنية، 
 

ـؤرخ يف  مبقتضى املرسوم رقم 59.85 امل
أو ل رجـب عـام 1405 املوافــق        

23 مارس سنة 1985 واملتضمن القانون 

ـات  األساسي النموذجي لعمال املؤسس
واإلدارات العمومية، 

 
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، 
 

ـم 265.94  ومبقتضى املرسوم التنفيذي رق
ــام 1415  املؤرخ يف 29 ربيع األول ع
املوافق 06 سبتمرب ســنة 1994 والـذي 
حيدد صالحيات وزير التربية الوطنية، 

 
ــوم التنفيـذي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام 1424  470.03 املؤرخ يف 8 شوال ع

املوافـق 02 ديسـمرب ســـنة 2003 
واملتضمن إنشــاء املركـز الوطـين 
ــازيغت  البيداغوجي واللغوي لتعليم مت

وتنظيمه وعمله، 
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ــؤرخ يف    ومبقتضى املرسوم الرئاسي امل
ــاين عـام 1423 املوافـق        7 ربيع الث

ــني  18 يونيو سنة 2002 واملتضمن تعي

األمني العام للحكومة. 
 

يقررون ما يأيت 
 

املادة األوىل : تطبيقا ألحكام املادة 09 
ــذي رقـم 470.03  من املرسوم التنفي
ــق  املؤرخ يف 8 شوال عام 1424 املواف
02 ديسمرب ســنة 2003 واملذكـور 

ــد  أعاله، يهدف هذا القرار إىل حتدي
ــي للمركـز الوطـين  التنظيم الداخل
البيداغوجي واللغوي لتعليم متاريغت. 

 
املادة 02 : يشمل التنظيــم الداخلـي 
ــوي  للمركز الوطين البيداغوجي واللغ
ــلطة املديـر  لتعليم متازيغت حتت س

ومبساعدة أمني عام، ما يأيت : 
 

. دائرة التهيئة اللغوية، 
ـة  . دائرة التعليمية والبيداغوجية ومتابع

التدريس، 
ــة  . دائـرة اآلداب والفنـون والثقاف

والتراث الوطين األمازيغي، 
. دائرة اللغات األم، 

ــال  . دائـرة اإلدارة العامـة واالتص
والنشر، 

. فروع املركز الوطــين البيداغوجـي 
واللغوي لتعليم متازيغت. 

 
ــة  املادة 03 : تضم دائرة التهيئة اللغوي

مصلحتني (2) : 
 

أ. مصلحة التهيئة املعجمية وتكلف مبا 
يأيت : 

 
ـة يف  . حتليل التجارب الوطنية واألجنبي
جمال يئة اللغات األم خاصة يف البلدان 

املتعددة اللغات، 
. توفري الظروف املالئمة لربوز شـكل 

منطي مشترك لتمازيغت، 
ــاجم  . إعداد قواميس لغوية عامة ومع

موضوعاتية. 
 

ب. مصلحة التهيئــة الصرفيـة - 
الصوتية والتركيبية وتكلف مبا يأيت : 

 
ــة  . القيام بالبحوث واألعمال امليداني
الضرورية لتحقيق تقـارب صـريف - 
ــة  صويت ما بني خمتلف األنواع اللغوي

لتمازيغت، 
. تنمية حمــاور البحـث يف الوسـط 
ــدان  اللغوي اجلزائري واملغاريب يف مي

متازيغت ونظامها الصويت والصريف، 
ــة النسـخ  . القيام ببحوث يف أنظم

الصويت والقواعد اإلمالئية، 
. إعداد حنو مدرسي منمط. 

 
ــم دائـرة التعليميـة  املادة 04 : تض
ــس  والبيداغوجيـة ومتابعـة التدري

مصلحتني (2) : 
 

ــة والبيداغوجيـة  أ مصلحة التعليمي
وتكلف مبا يأيت : 

 
ــة يف  . القيام بأحباث نظرية و تطبيقي

ميدان تعليمية اللغات األم، 
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ـم  . وضع تعليمية خاصة دف التحك
يف متازيغت وتوظيفها. 

 
ـف  ب. مصلحة متابعة التدريس وتكل

مبا يأيت : 
 

ــة يف  . القيام بأحباث نظرية و تطبيقي
جمال بيداغوجية اللغات األم، 

ـس  . البحث يف استراتيجيات تثمني تدري
متازيغت وجعله أكثر ضمانا ومصداقية. 

 
املادة 05 : تضم دائرة اآلداب والفنون 
ــين األمـازيغي  والثقافة والتراث الوط

مصلحتني (2) : 
 

أ. مصلحة اآلداب والفنون األمازيغية 
وتكلف مبا يأيت : 

 
ــة وحافظـة  . تأسيس وتسيري املكتب

األشرطة السمعية واألفالم، 
ــب مـن وإىل  . ترمجة الوثائق والكت
متازيغت خاصة تلك اليت تساعد علـى 
إحداث وسائط تربوية لتعليم متازيغت، 
ـين  . تثمني وتطوير اإلبداع األديب والف
ـالتراث  والتارخيي واالجتماعي اخلاص ب

اجلزائري، 
. القيام بربامج البحث يف األدب وعلم 
ــة  االجتمـاع والتـاريخ ذات الصل

بتمازيغت. 
 

ـين  ب. مصلحة الثقافة والتراث الوط
األمازيغي وتكلف مبا يأيت : 

 
. جرد االت الصــادرة بتمـازيغت 

واللغات األم األخرى، 
 

ـق  . تشجيع اإلنتاج األديب والفين املتعل
بالتراث اجلزائري، 

ـردات  . إصدار معاجم اعتمادا على املف
ــاالت األدب والفنـون  الواردة يف جم

األخرى املعرب عنها بتمازيغت، 
ــادا  . إنشاء بنك معطيات لغوية اعتم
ــة األم ـدف  على اللغات اجلزائري

إحداث مفردات جديدة باألمازيغية. 
 

املادة 06 : تضــم دائـرة اللغـات 
مصلحتني (2) : 

 
ــع اللغـوي  أ. مصلحة دراسة اتم

وتكلف مبا يأيت : 
 

ــات األم  . حتديد ااالت الطبيعية للغ
والتصورات املرتبطة ا، 

ــودة داخـل  . حتديد اللهجات املوج
اتمع اجلزائري لغويا وسوسيولوجيا، 
ــات املعجميـة  . إنشاء بنك للمعطي

خاص باللغات األم. 
 

ــة اللغـات األم  ب. مصلحة دراس
وجماالت تفاعلها وتكلف مبا يأيت : 

 
. دراسة التناضد السوســيولوجي - 

الوظيفي للغات األم اجلزائرية، 
ـات  . دراسة العالقات القائمة بني اللغ

األم اجلزائرية، 
ـة األم إىل  . دراسة ميل اللغات اجلزائري

التقارب.  
 

ــة  املادة 07 : تضم دائرة اإلدارة العام
واالتصال والنشر أربع (4) مصاحل : 

  



 7

 

أ. مصلحة املوظفني واملالية وتكلف مبا 
يأيت : 

  
ــي  . ضمان تسيري املسار املهين ملوظف

املركز وتنظيمه، 
. إعداد مشروع ميزانية املركز ومتابعة 

تنفيذه، 
ــادات امليزانيـة  . ضمان تسيري اعتم
ـك  املوكلة للمركز ومسك احملاسبة بذل

طبقا للتشريع والتنظيم املعمول ما، 
 

ب. مصلحة الوسائل العامة وتكلـف 
مبا يأيت : 

 
ــيري األمـالك املنقولـة  . ضمان تس

والعقارية للمركز ومحايتها، 
ــة  . حتديد احلاجات إىل الوسائل املادي

واللوازم، 
ـة  . إجناز عمليات اقتناء األمالك العقاري

واملنقولة وتوزيعها. 
 

ج. مصلحة االتصال وتكلف مبا يأيت : 
 

. تسيري العالقات اخلارجية للمركز، 
. إنشاء موقع االنترنيت اخلاص باملركز 

و متوينه، 
ــع لنشـريات  . ضمان التوزيع الواس

وأعمال املركز. 
 
 
 
 
 
 

د. مصلحة النشر وتكلف مبا يأيت : 
 

ــائط  . إجناز جمالت ودوريات و وس
أخرى متعلقة بأعمال املركز، 

. تنظيم التظاهرات العلمية والثقافية، 
. تثمني األعمال والبحوث اليت ينجزها 

املركز أو يطلبها. 
 

املادة 08 : يسري الفروع املذكـورة يف 
ــذي رقـم  املاد 04 من املرسوم التنفي
ـام 1424  470.03 املؤرخ يف 8 شوال ع

املوافـق 02 ديسـمرب ســـنة 2003 
واملذكور أعاله، رؤساء فروع. 

 
املادة 09 : ينشر هذا القرار يف اجلريدة 
الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية 

الشعبية. 
 

اجلزائر يف 25 فرباير 2007 
وزير املالية 

مراد مداسي 
وزير التربية الوطنية 

أبو بكر بن بوزيد 
عن األمني العام للحكومة وبتفويض منه 

املدير العام للوظيفة العمومية 
مجال خرشي 
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ــؤرخ يف    قرار وزاري مشترك م
ــق        14 صفـر عـام 1428 املواف

ــنة 2007، يعـدل  04 مارس س

ــترك  ويتمم القرار الوزاري املش
املؤرخ يف 12 ذي احلجــة عـام 
ــرباير سـنة  1424 املوافق 03 ف

ــم  2004، الذي حيدد إطار تنظي

التكوين املتخصــص لاللتحـاق 
ــاع  ببعض األسالك اخلاصة بقط

التربية. 
 

إن األمني العام للحكومة، 
 

ووزير التربية الوطنية، 
 

ـؤرخ يف  مبقتضى املرسوم رقم 59.85 امل
أول رجب عام 1405 املوافق 23 مارس 
ـي  سنة 1985 واملتضمن القانون األساس
النموذجي لعمال املؤسســات واإلدارات 

العمومية، 
 

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. 
 

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 49.90 
ـق  املؤرخ يف 10 رجب عام 1410 املواف
ـانون  06 فرباير سنة 1990 واملتضمن الق

ـة،  األساسي اخلاص لعمال قطاع التربي
املعدل واملتمم، 

 

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

ــنة 1994  1415 املوافق 06 سبتمرب س

الذي حيدد صالحيات وزيــر التربيـة 
الوطنية، 

 
ــوم التنفيـذي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام  35.2000 املؤرخ يف 2 ذي القعدة ع

ــرباير سـنة 2000  1420 املوافق 07 ف

ــانون األساسـي  واملتضمن تعديل الق
ـة  للمركز الوطين لتكوين إطارات التربي
ـن  وتغيري تسميته إىل معهد وطين لتكوي
مستخدمي التربية وحتسني مسـتواهم، 

املعدل واملتمم، 
 

ــوم التنفيـذي رقـم  ومبقتضى املرس
343.04 املؤرخ يف 21 رمضان عــام 

1425 املوافق 04 نوفمرب ســنة 2004 

ـي  واملتضمن القانون األساسي النموذج
ملعاهد تكوين معلمي املدرسة األساسية 

و حتسني مستواهم. 
 

ــؤرخ يف    ومبقتضى املرسوم الرئاسي امل
ــاين عـام 1423 املوافـق         7 ربيع الث

ــني  18 يونيو سنة 2002 واملتضمن تعي

األمني العام للحكومة. 
 

ــوزاري املشـترك  ومبقتضى القرار ال
املؤرخ يف 28 صفر عام 1423 املوافــق 
ـج  11 مايو سنة 2002 والذي حيدد برام

ــض  التكوين املتخصص لاللتحاق ببع
األسالك اخلاصة بقطاع التربية الوطنية، 
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ــوزاري املشـترك  ومبقتضى القرار ال
ــام 1424  املؤرخ يف 12 ذي احلجة ع
املوافق 03 فرباير سنة 2004 الذي حيدد 
ـاق  إطار تنظيم التكوين املتخصص لاللتح
ببعض األسالك اخلاصة بقطاع التربية. 

 
يقرران ما يأيت : 

 
املادة األوىل : يعدل هذا القرار و يتمم 
بعض أحكام القرار الوزاري املشــترك 
ــام 1424  املؤرخ يف 12 ذي احلجة ع
ـور  املوافق 03 فرباير سنة 2004 واملذك

أعاله. 
 

ـن  املادة 02 : تعدل و تتمم املادة 02 م
ــترك املـؤرخ يف     القرار الوزاري املش
12 ذي احلجـة عـام 1424 املوافــق     

03 فرباير سنة 2004 واملذكور أعـاله، 

وحترر كما يأيت : 
 

املادة 03 : يتم االلتحــاق بـالتكوين 
املتخصص حسب الكيفيات اآلتية : 

 
1. بالنسبة لرتب مدير ملحقة مدرسة 

أساسية ومدير مدرسة أساسية و مدير 
ــق  مؤسسة التعليم الثانوي : عن طري
ــابقة  التسجيل على قائمة التأهيل ومس
ـام  على أساس االختبارات وفق األحك
ـواد 69 و74 و82  املنصوص عليها يف امل
ــذي رقـم 49.90  من املرسوم التنفي
ـق  املؤرخ يف 10 رجب عام 1410 املواف
06 فرباير سنة 1990، املعدل واملتمـم، 

واملذكور أعاله. 

ـة :   2. بالنسبة لرتبة مستشار يف التربي

ـأهيل  عن طريق التسجيل على قائمة الت
ـادة  وفق األحكام املنصوص عليها يف امل
ــم 49.90  90 من املرسوم التنفيذي رق

ـق  املؤرخ يف 10 رجب عام 1410 املواف
06 فرباير سنة 1990، املعدل واملتمـم، 

واملذكور أعاله. 
 

3. بالنسبة لرتــب مفتـش التربيـة 

ــه  والتعليم األساسي ومفتش التوجي
ــد ونـائب  املدرسي واملهين ومقتص
ــابقة علـى  مقتصد : عن طريق املس
أساس االختبارات وفــق األحكـام 
املنصوص عليها يف املواد 6 مكرر 2 و6 
ــن  مكرر3 و6 مكرر 4 و6 مكرر 5 م
املرسوم التنفيذي رقم 35.2000 املؤرخ 

ــام 1420 املوافـق    يف 2 ذي القعدة ع
07 فرباير سنة 2000، املعدل واملتمـم، 

واملذكور أعاله. 
 

ــرار  املادة 03 : تعدل املادة 07 من الق
ــؤرخ يف 12 ذي  الوزاري املشترك امل

ــق 03 فـرباير    احلجة عام 1424 املواف
ــرر  سنة 2004 واملذكور أعاله ، وحت

كما يأيت : 
 

ـص  " املادة 07 : جيري التكوين املتخص
ــن مسـتخدمي  باملعهد الوطين لتكوي
ــتواهم ومبعـاهد  التربية وحتسني مس
تكوين معلمي املدرســة األساسـية 
ــمل دروسـا  وحتسني مستواهم ويش
ــة وحمـاضرات  نظرية وأعماال تطبيقي

وعروضا وتداريب يف وسط مهين". 
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ـد  املادة 04 : ينشر هذا القرار يف اجلري
الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية 

الشعبية. 
 

اجلزائر يف 04 مارس 2007 
وزير التربية الوطنية 

أبو بكر بن بوزيد 
عن األمني العام للحكومة وبتفويض منه 

املدير العام للوظيفة العمومية 
مجال خرشي 

 
 �

 
ـل  قرار وزاري مؤرخ يف 05 أفري
ــل القـرار  2007، يتضمن تعدي

الوزاري رقــم 07 املـؤرخ يف     
06 مارس 2005، املتضمن تأسيس 

ــة مرحلـة التعليـم  شهادة اي
االبتدائي وحتديد كيفيات تنظيمه 

ومنح شهادة النجاح فيه. 
 

إن وزير التربية الوطنية، 
 

ــم 35.76 املؤرخ يف  مبقتضى األمر رق
ــم  16 أفريل سنة 1976، املتضمن تنظي

التربية والتكوين، املعدل واملتمم، 
 

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 71.76 
ــنة 1976،  املـؤرخ يف 16 أبريـل س
ــم وتسـيري املدرسـة  املتضمن تنظي

األساسية، 
 

ــوم التنفيـذي رقـم  ومبقتضى املرس
265.94 املؤرخ يف 06 ســبتمرب سـنة 

ــر  1994، الذي حيدد صالحيات وزي

التربية الوطنية، 
 

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 94.89 
املؤرخ يف 20 جوان سنة 1989، املعدل 
ــاء الديـوان  واملتمم، واملتضمن إنش

الوطين لالمتحانات واملسابقات، 
 

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 76.04 
ـذي  املؤرخ يف 24 مارس سنة 2004، ال
ــة  حيدد شروط إنشاء مؤسسات التربي

والتعليم اخلاصة وفتحها ومراقبتها، 
 

ــم 07 املـؤرخ يف    ومبقتضى القرار رق
06 مارس سنة 2005، املتضمن تأسيس 

ــي  امتحان اية مرحلة التعليم االبتدائ
وحتديد كيفيات تنظيمه ومنح شــهادة 

النجاح فيه. 
 

يقرر ما يلي 
 

ــن  املادة األوىل : تعدل املادة الثامنة م
ــم 07 املـؤرخ يف     القرار الوزاري رق

ــن تأسـيس  06 مارس 2005 املتضم

ــي  امتحان اية مرحلة التعليم االبتدائ
وحتديد كيفيات تنظيمه ومنح شــهادة 

النجاح فيه. 
 

لتصبح كما يلي: حيتوي االمتحان على 
اختبارات كتابيــة يف اللغـة العربيـة 

والرياضيات واللغة األجنبية األوىل.  
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ــن مل يتـابعوا  يعفي املترشحون الذي
بانتظام دراسة اللغة األجنبيــة األوىل 

خالل مسارهم الدراسي. 
 

اجلزائر يف 05 أفريل 2007 
وزير التربية الوطنية 

أبو بكر بن بوزيد 
 

 �

 
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 

وزارة التربية الوطنية 
الرقم : 265 /2007 

 
األمني العام 

إىل  
السيدات والسادة مديــري التربيـة 

بالواليات 
السيدات والسادة مفتشــي التربيـة 

والتكوين 
السيدات والسادة مفتشــي التربيـة 

والتعليم األساسي ط 3 
ــري املـدارس  السيدات والسادة مدي

اإلكمالية 
 

املوضوع: تدريس املعلوماتيـة يف 
ــم  السنة الثانية يف مرحلة التعلي

املتوسط. 
 

ـؤرخ  املرجع : املنشور رقم 06.184 امل
ــإدراج  يف 13 جوان 2006 واملتعلق ب
ــم  تدريس املعلوماتية يف مرحلة التعلي

املتوسط. 
 

يف إطار اإلرساء التدرجيــي لتدريـس 
املعلوماتية يف مرحلة التعليم املتوســط، 
ــار إليـه يف  وعطفا على املنشور املش
املرجع، يشــرفين أن أوافيكـم ـذا 
املنشور الذي يتضمن التدابري التربويــة 
ــة  والتنظيمية لتوسيع تدريس املعلوماتي

يف التعليم املتوسط. 
 

ـن  1. منهاج املعلوماتية للسنة الثانية م

التعليم املتوسط 
 

ــن املوسـم الدراسـي     يطبق بداية م
ـذي  2007 / 2008 منهاج املعلوماتية ال

ــة مبوجـب  أقرته وزارة التربية الوطني
القرار املذكور يف املرجع. 

 
ــة للمنـهاج  وقد أعدت وثيقة مرافق
ـربز  تتناول شروحات كافية ومساعي ت

أهم التعليمات. 
 

يقدم املنهاج والوثيقــة املرافقـة إىل 
األستاذ يف السند الو رقى و يف قــرص 
ــني األسـتاذ مـن  مدمج دف متك
ــطة اإلعـالم  االستعمال املباشر بواس
اآليل مع التالميذ يف خمتلــف مراحـل 

الوضعيات التعليمية.  
 

ـة  تستفيد كل مؤسسة بأربع نسخ أصلي
من املنهاج والوثيقة املرافقة له وأربعــة 
أقراص مضغوطة توضع حتت تصــرف 

األساتذة وتبقى ملكا للمؤسسة. 
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2. التوقيت  

 
يقدر التوقيت املخصص ملادة املعلوماتية 
ـة  يف مستوى السنة األوىل والسنة الثاني
ــل  متوسط بساعة واحدة أسبوعيا لك
ــها نظـام  تلميذ، و يعتمد يف تدريس
التفويج. وبذلك يصبح توقيت األستاذ 
ـن  ساعتني أسبوعيا لكل فوج تربوي م
ــواج  أفواج السنة األوىل متوسط وأف

السنة الثانية متوسط. 
 

ــيت تـدرس فيـها  3. املؤسسات ال

املعلوماتية 
 

ــالل  أ. يتواصل تدريس املعلوماتية خ
ـس  السنة الدراسية 2007 / 2008 يف نف
ـالل  املؤسسات اليت شرعت يف ذلك خ
ــك  السنة الدراسية 2006 / 2007 وذل

يف السنة األوىل و الثانية متوسط. 
 

ــس املعلوماتيـة  ب. ويشرع يف تدري
ــية 2007 / 2008  خالل السنة الدراس
ـــبة  للسـنة األوىل متوسـط بالنس
ــهيزها ضمـن  للمؤسسات اليت مت جت
برنامج التجهيز لســنة 2007 مبخـابر 

املعلوماتية. 
 

ــادة  4. األساتذة املكلفون بتدريس م

املعلوماتية 
 

ــاتذة  يكلف السيد مدير اإلكمالية أس
ـة  كل املواد التعليمية بتدريس املعلوماتي

بناء علــى الكفـاءات املتوفـرة يف    
اإلعالم اآليل. 

يعتمد يف التكليف على : 
 

ــار تكملـة  . التغطية بساعات يف إط
ـاص  النصاب يف التوقيت األسبوعي اخل
ـة  مبادة ختصص األستاذ لقسم أو جمموع

أقسام أو بالساعات اإلضافية  
. و/أو التغطية بتخصيـص أسـتاذ أو 
ــدم  أستاذين لتدريس املادة يف حالة ع
ــن  توفر عدد كاف من األساتذة الذي

ميكنهم تدريس املادة. 
 

5. تنظيم توقيت عمل خمرب املعلوماتية 

 
ـج  إن الشروع يف تدريس املعلوماتية ينت
ــورة  عنه استغالل خمرب املعلوماتية بص
ــبوع، ملختلـف  كثيفة، خالل األس
ـتعمال  األنشطة التربوية اليت تستلزم اس
ـى  جتهيز اإلعالم اآليل. وعليه، يتعني عل
ــرب  مدير املؤسسة تنظيم استغالل املخ
ــم  بالشكل الذي يعطي األولوية لتعلي
ــنة األوىل  مادة املعلوماتية لتالميذ الس
ـم  متوسط، والسنة الثانية متوسط وينظ
ـرى  الفائض من التوقيت لألنشطة األخ
مثل أنشطة احملاكاة و املعاجلة التربويــة 
ـص  وتكوين األساتذة. كما ميكن ختصي
ــة أو  فضاء زمين مفتوح ألنشطة فردي
ــا التالميـذ يف إطـار  مجاعية ينجزه
املشاريع البيداغوجية اليت يكلفون ا. 

 
6. التكوين 

 
إن إدراج املعلوماتية تدرجييا يف برامـج  
ــا  التعليـم املتوسـط يقتضـي حتم
ـاتذة  االستمرار يف عمليات حتضري األس
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حتضريا جيدا قبل الدخول املدرســي  
ـى  للتكفل ذه املادة. وعليه، يتعني عل
ـم  مصاحل التكوين مبديريات التربية تنظي
ــائدة األسـاتذة الذيـن  ورشات لف
ــى مسـتوى  يتكفلون باملعلوماتية عل
السنة  األوىل متوسط والثانية متوسط. 

 
ـالدوائر  تنظم هذه الورشات والئيا أو ب
باالعتماد على مؤطرين مــن التعليـم 

الثانوي أو… 
 

ــامج التكويـن،  ينبغي أن يتضمن برن
أساسيات استعمال املعلوماتية يف شكل 
وحدة ال تقل عن 60 ساعة جتمع بـني 

النظري والعملي وتركز على : 
 

ــة السـتخدام  . املفاهيم العامة األولي
احلاسوب والتعامل معه، 
. نظام تشغيل ويندوز، 

. معاجل النصوص، 
. ادول، 

. مدخل إىل استعمال الشبكة. 
 

ــة إىل  و تعطي األولوية يف هذه املرحل
ــيت مت  األساتذة العاملني باملؤسسات ال
جتهيزها مبخــابر املعلوماتيـة خـالل 
ــيتني 2006 / 2007  السـنتني الدراس
ــيع  و2007 / 2008، على أن يتم توس
ــنة  التكوين لكافة األساتذة خالل الس

الدراسية. 
 

ــاتذة يف  وسعيا إىل تعميق حتكم األس
املعلوماتية،  يتعني على  السادة مفتشي  

 

ــواد  التربية و التعليم األساسي لكل امل
ــهم  التعليمية مرافقة األساتذة ومتابعت
طوال السنة الدراســية، ومسـاعدم 
على ختطي الصعوبــات التنظيميـة أو 

التربوية اليت ميكن أن تعترضهم. 
 

ـام  كما أطلب من السادة املفتشني القي
بعمليات املرافقة والزيــارة والتوجيـه 
(كل يف اختصاصه) ألســاتذة مادتـه 

الذين يدرسون مادة اإلعالم اآليل. 
 

ويف األخري، أطلب منكم السهر علــى 
ــاح هـذه  توفري الظروف املثلى إلجن
العملية والتحضري اجليد هلا، خصوصـا 
ــايت  يف الشق املتعلق بالتكوين، ومواف
ــيت قـد تعـترض  بكل الصعوبات ال
ــتوى  تطبيقها ميدانيا، سواء على مس
التنظيم أو التجهيز أو التأطري. كمــا 
أطلب منكــم حصـر االحتياجـات 
ــهيز يف جمـال  الالزمة للتأطري والتج
ـرى  املعلوماتية بالنسبة للمستويات األخ
بإعداد إســقاطات علـى السـنوات 
الالحقة. و أحل على إعطاء هذه العملية 
ـا وأن  االهتمام الذي تستحقه، خصوص
بعد املعلوماتية يعد من أهم التجديدات 
ــة يف  اليت تصبو إليها املدرسة اجلزائري
ــرعت  إطار اإلصالح الشامل الذي ش

فيه منذ سنوات. 
 

اجلزائر يف 25 مارس 2007 
األمني العام لوزارة التربية الوطنية 

ب. خالدي 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 
مديرية املالية والوسائل 

املديرية الفرعية للوصاية على املؤسسات 
الرقم : 132 / 2007 

 
إىل 

ــري التربيـة  السيدات و السادة مدي
بالواليات املعنية               (للتطبيق) 
السيدات والسادة مفتشــي التربيـة 
والتكوين              (لإلعالم واملتابعة) 
ــري معـاهد  السيدات والسادة مدي
تكوين معلمي املدرســة األساسـية 
وحتسني مستواهم              (للتنفيذ) 

 
املوضوع : مشاريع ميزانيــات 
ــن معلمـي  تسيري معاهد تكوي
ــني  املدرسـة األساسـية وحتس

مستواهم لسنة 2007. 
 

املراجع :   
ــؤرخ يف  . القـانون رقـم 21.90 امل
1990/08/15 املتعلق باحملاسبة العمومية 

ــؤرخ يف  . القـانون رقـم 24.06 امل
2006/12/26 املتضمن قــانون املاليـة 

لسنة 2007 
. املرسوم  رقــم 198.89 املـؤرخ يف 
1989/11/07 احملدد لشــروط توزيـع 

اإليرادات والنفقــات يف ميزانيــات 
ـابع اإلداري  املؤسسات العمومية ذات الط
املسرية مبوجب نصوص تنظيمية مشتركة 
ــذي  رقـم 343.04  . املرسوم التنفي

املؤرخ يف 2004/11/04 املتضمن القانون  

األساسي النموذجي ملعــاهد تكويـن 
ــية وحتسـني  معلمي املدرسة األساس

مستواهم 
. املنشور الوزاري رقم 92.317 املؤرخ 

يف 1992/11/26 
. املنشور الوزاري رقم 06.156 املؤرخ 

يف 2006/03/06 
 

ـيري  يشرفين أن أي إىل علمكم بأن تس
ميزانيات معاهد تكوين معلمي املدرسة 
األساسية وحتسني مستواهم لسنة 2007 
ـــات  ختضـع  لألحكـام والتعليم
ــها النصـوص  والترتيبات اليت تضمنت
ــها يف  التشريعية والتنظيمية املشار إلي
املرجع أعاله مضاف إليها التعديــالت 
املبينة أدناه واليت جيب أخذهــا بعـني 
االعتبار عند إعداد مشروع ميزانيــة 

املعهد هلذه السنة . 
 

ـام  املداخيل الذاتية : اإلطعام : إن إطع
املستخدمني والضيــوف الراغبـني يف 
ـة  تناول وجبات غذائية  مبطعم املؤسس
ــغ  يقضي من كل مستفيد تسديد مبل
ــعريات  الوجبة احملدد على أساس التس

املبينة يف اجلدول أدناه : 
 

سعر التصنيف 
الوجبة 

من صنف 1 إىل صنف 5 
من صنف 6 إىل صنف 10 

من صنف 11 إىل صنف 15 
من صنف 16  إىل صنف 20 

ضيوف قطاع التربية 
ضيوف خارج القطاع 

40 دج 

50 دج 

60 دج 

70 دج 

120 دج 

300 دج 
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ــاح  كما حدد مبلغ وجبة فطور الصب
ــا (30 دج)  بثالثـني دينـارا جزائري
ــاع و60 دج لضيـوف  ملوظفي القط

خارج القطاع. 
 

أما بالنسبة ملبلغ املســامهة اجلزافيـة 
ــل املسـاعدين  الواجب دفعها من قب
ـة  التربويني مقابل تناول وجبام الغذائي

ــة فقـد حـدد      باملؤسسات التعليمي
كما يلي : 

 
. النظام الداخلي 1500 دج شهريا . 

. النظام نصف الداخلي 750 دج شهريا. 
 

مداخيل خمتلفة : 
 

أ. مداخيل الكراء : يف انتظار حتديـد 
مبلغ الكراء اخلاص بالسكنات الوظيفية 
املمنوحة يف إطار منفعة اخلدمة من قبل 
ــة والعقاريـة  مصاحل األمالك العمومي

قدرت مبالغ الكــراء بصفـة مؤقتـة     
كما يأيت : 

 
. سكن متكون من غرفة واحدة : 

  500 دج شهريا 
. سكن متكون من غرفتني :  

  650 دج شهريا 
. سكن متكون من ثالث غرف :  

  700 دج شهريا 
. سكن متكون من أربعة غرف :  

  750 دج شهريا 
. سكن متكون من مخسة غرف : 

  800 دج شهريا 

. سكن متكون من ستة غرف فمــا 
فوق : 1000 د ج شهريا 

 
ـاز :  ب. مداخيل الكهرباء واملاء والغ
ــاء  تعدل مداخيل الكهرباء والغاز وامل
ابتداء من 01 جانفي 2007 بالنســبة 
ــة  للسكنات الوظيفية التابعة للمؤسس
ـة إىل  اليت مل تركب ا العدادات الفردي

حد اآلن على النحو التايل : 
 

. الكهرباء 200 دج شهريا عن كل غرفة. 
. الغاز  200 دج شهريا عن كل غرفة. 
. املاء  150 دج شهريا عن كل غرفة. 

 
ــب  تذكري : أؤكد على ضرورة تركي
العدادات الفردية اخلاصة بالكــهرباء 
والغاز واملاء لكل السكنـات الوظيفية 
دون استثناء، عمال بأحكام املادة 9 من 
املرسوم التنفيذي رقم 98.89 املؤرخ يف 
ـذه  20 جوان 1989، علما بأن تكاليف ه

العملية تقع على عاتق ميزانية املعهد. 
 

ــبة  ويف هذا الصدد جيب التأكد بالنس
ــدادات  للسكنات الوظيفية اليت ا ع
ـاز  فردية من أن تكاليف الكهرباء والغ
ـط  واملاء مسددة من قبل املستفيدين فق
ــاليف  وأن املؤسسة ال تدفع هذه التك

مرة أخرى ضمن العداد العام هلا. 
 

ج. املبيت واإليواء : حدد مبلغ املبيــت 
ـموح  بالنسبة للمستخدمني والزوار املس
هلم باإلقامــة يف املرافـق والشـقق 
املخصصة للضيافة على النحو التايل : 
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. مستخدمو وضيوف القطاع :  
  100 دج لليلة الواحدة . 

. ضيوف من خارج القطاع : 
  300 دج لليلة الواحدة . 

 
وعليه جيب إعداد املشروع التمـهيدي 
ــا للمعطيـات  مليزانية كل معهد وفق
ـمرب  السائدة باملؤسسة إىل غاية 31 ديس

 .2006

 
ـختني (02)  يرسل هذا املشروع يف نس
إىل اإلدارة املركزية قبل تاريخ 14 ماي 
2007 حيث تعاد نسخة واحدة منه إىل 

كل معهد وهذا بعد حتديــد إيراداتـه 
ونفقاته. 

 
ـب  على ضوء املشروع التمهيدي املراق
ـروع  من قبل اإلدارة املركزية يعد  املش

النهائي للميزانية يف مخس (05) نسـخ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حيث تتم  املصادقــة عليـه طبقـا 
ـور  للتعليمات املنصوص عليها يف املنش

الـوزاري رقـم 317 املـــؤرخ  يف         
26 نوفمرب 1992 وذلك قبــل تـاريخ   

21 ماي 2007 . 

 
وبعد املصادقة على مشروع امليزانية من 
ــاحل واهليئـات الوالئيـة  طرف املص
ـة  املختصة ترسل نسخة منه إىل املصلح

املعنية باإلدارة املركزية . 
 

ــب  اعتبارا ألمهية هذه اإلجراءات أطل
من اجلميع السهر على تطبيقها واحترام 

اآلجال احملددة هلا . 
 

اجلزائر يف 10 مارس 2007 
عن الوزير وبتفويض منه 

مدير املالية والوسائل 
ن. جمدوب 
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