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الفهـرس 
 

مراسيم 
 

مرسوم رئاسي مؤرخ يف 12 مجادى األوىل عام 1428 املوافق 29 مايو ســنة 2007، 
يتضمن إاء مدير الدراسات القانونية والتعاون بوزارة التربية الوطنية. 

(ج ر ع 38 م يف 2007.06.10 ص.18) 
 

مرسوم رئاسي مؤرخ يف 12 مجادى األوىل عام 1428 املوافق 29 مايو ســنة 2007، 
يتضمن إاء مدير التعليم الثانوي العام بوزارة التربية الوطنية. 

(ج ر ع 38 م يف 2007.06.10 ص.18) 
 

مرسوم رئاسي مؤرخ يف 12 مجادى األوىل عام 1428 املوافق 29 مايو ســنة 2007، 
يتضمن إاء مدير التعليم الثانوي التقين بوزارة التربية الوطنية. 

(ج ر ع 38 م يف 2007.06.10 ص.18) 
 

مرسوم رئاسي مؤرخ يف 12 مجادى األوىل عام 1428 املوافق 29 مايو ســنة 2007، 
يتضمن تعيني مديرين بوزارة التربية الوطنية. 

(ج ر ع 38 م يف 2007.06.10 ص.19) 
 

مرسوم رئاسي مؤرخ يف 12 مجادى األوىل عام 1428 املوافق 29 مايو ســنة 2007، 
يتضمن تعيني  مدير التربية لغرب اجلزائر. 
(ج ر ع 38 م يف 2007.06.10 ص.19) 

 
مناشري 

 

ــق باملتابعـة  منشور وزاري مشترك رقم 07.328 مؤرخ يف 13 مارس 2007، يتعل
التربوية واالمتحانات املدرسية للتالميذ املعوقني حسيا. 

 
منشور رقم 07.67 مؤرخ يف 25 جوان 2007، يتعلق بالتكفل بتمــدرس التالميـذ 

ضعيف احلواس. 
 

منشور رقم 07.450 مؤرخ يف 10 جوان 2007، يتعلق بإنشاء املؤسسات التعليمية. 
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منشور رقم 07.192 مؤرخ يف 09 جويلية 2007، يتعلق بدراسة نتائج االمتحانــات 
الرمسية يف النظام التربوي. 

 
منشور رقم 07.149 مؤرخ يف 30 جوان 2007، يتعلق بتعديل إجراءات القبــول يف 

السنة األوىل من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي. 
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مرسـوم رئاسـي مـــؤرخ يف        
ــام 1428  12 مجـادى األوىل ع

املوافق 29 مــايو سـنة 2007، 
يتضمن إاء مدير الدراســات 
ـة  القانونية والتعاون بوزارة التربي

الوطنية. 
 

ــي مـؤرخ يف     مبوجب مرسوم رئاس
ــق    12 مجادى األوىل عام 1428 املواف

ـيد  29 مايو سنة 2007، تنهى مهام الس

ــات  مسري بوبكر، بصفته مديرا للدراس
ــاون بـوزارة التربيـة  القانونية والتع

الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. 
 

مرسـوم رئاسـي مـــؤرخ يف        
ــام 1428  12 مجـادى األوىل ع

املوافق 29 مــايو سـنة 2007، 
يتضمن إاء مدير التعليم الثانوي 

العام بوزارة التربية الوطنية. 
 

ــي مـؤرخ يف     مبوجب مرسوم رئاس
ــق    12 مجادى األوىل عام 1428 املواف

ـيد  29 مايو سنة 2007، تنهى مهام الس

ساعد زغاش، بصفته مديــرا للتعليـم 
ــة،  الثانوي العام بوزارة التربية الوطني

لتكليفه بوظيفة أخرى. 
 

مرسـوم رئاسـي مـــؤرخ يف        
ــام 1428  12 مجـادى األوىل ع

املوافق 29 مــايو سـنة 2007، 
يتضمن إاء مدير التعليم الثانوي 

التقين بوزارة التربية الوطنية. 

ــي مـؤرخ يف      مبوجب مرسوم رئاس
ــق    12 مجادى األوىل عام 1428 املواف

ـيد  29 مايو سنة 2007، تنهى مهام الس

ـم  حممد عبد العايل، بصفته مديرا للتعلي
ــة،  الثانوي التقين بوزارة التربية الوطني

لتكليفه بوظيفة أخرى. 
 

مرسـوم رئاسـي مـــؤرخ يف        
ــام 1428  12 مجـادى األوىل ع

املوافق 29 مــايو سـنة 2007، 
ــن بـوزارة  يتضمن تعيني مديري

التربية الوطنية. 
 

ــي مـؤرخ يف     مبوجب مرسوم رئاس
ــق    12 مجادى األوىل عام 1428 املواف

ــني السـيدان  29 مايو سنة 2007، يع

ــة  اآليت أمساؤمها مديران بوزارة التربي
الوطنية : 

 
ــرا للتعليـم  1. حممد عبد العايل، مدي

الثانوي العام. 
ـانوي  2. مسري بوبكر، مديرا للتعليم الث

التقين. 
 

مرسـوم رئاسـي مـــؤرخ يف        
ــام 1428  12 مجـادى األوىل ع

املوافق 29 مــايو سـنة 2007، 
يتضمن تعيني  مدير التربية لغرب 

اجلزائر. 
 

ــي مـؤرخ يف     مبوجب مرسوم رئاس
ــق    12 مجادى األوىل عام 1428 املواف

ـاعد  29 مايو سنة 2007، يعني السيد س

زغاش، مديرا للتربية لغرب اجلزائر. 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التشغيل و التضامن الوطين 

وزارة التربية الوطنية 
الرقم : 328 / 2007 

 
إىل 

ــري النشـاط  السيدات والسادة مدي
االجتماعي بالواليات 

السيدات والسادة مديــري التربيـة 
بالواليات 

 
منشور وزاري مشــترك يتعلـق 
باملتابعة التربوية واالمتحانــات 
املدرسية للتالميذ املعوقني حسيا. 

 
ــوزاري املشـترك  املرجع : القرار ال
ــام 1425  املؤرخ يف 15 ربيع األول ع

املوافق 17 ماي 2003 
 

ـذي  يشرفين أن أوافيكم ذا املنشور ال
ــة  يهدف إىل حتديد اإلجراءات املتعلق
ـية  باملتابعة التربوية واالمتحانات املدرس
للتالميذ املعوقني حسـيا املتمدرسـني 
مبدراس صغار الصم وكــذا مـدارس 
ـة  صغار املكفوفني التابعة للوزارة املكلف
ــذا األقسـام  بالتضامن الوطين، و ك
اخلاصة بالتالميذ ضعيفي احلــواس " 
ناقصي السمع واملكفوفني " املفتوحــة 
ــة  واملدجمة باملؤسسات التعليمية التابع

للوزارة املكلفة بالتربية الوطنية. 
 

اإلجراءات التنظيمية 
 

تسهر املؤسسات التعليمية املتخصصـة 
ــة علـى  وكذا األقسام اخلاصة املدجم

ـدة  تطبيق املناهج التعليمية الرمسية املعتم
ــق  من قبل الوزارة املكلفة بالتربية وف
ـة  طرائق و وسائل و تقنيات بيداغوجي

مكيفة مراعية خلصوصية كل إعاقة. 
 

ــيا  ينبغي اعتبار التالميذ املعوقني حس
ـة،  املتمدرسني يف املؤسسات املتخصص
ــوزارة  وكذا األقسام اخلاصة التابعة لل
ــامن الوطـين تالميـذ  املكلفة بالتض
نظاميني خيضعون لنفس اإلجراءات اليت 
خيضع هلا التالميذ العاديون يف جمــال 
االنتقال من التعليم االبتدائي إىل التعليم 
ــط إىل  املتوسط، و من التعليم املتوس

التعليم الثانوي. 
 

التقييم و االمتحانات 
 

ـة  ختضع املؤسسات التعليمية املتخصص
واألقسام اخلاصة املدجمة لنفس اإلجراءات 
ـة يف  املعمول ا يف الوزارة املكلفة بالتربي
ــارات الفصليـة  جمال التقييم واالختب
واالمتحانات وكذا شروط االنتقال إىل 

التعليم الثانوي. 
 

يتوىل مدير النشاط االجتماعي بالوالية 
ــة  مع مدير املؤسسة املتخصصة عملي
إعداد قوائــم التالميـذ املسـجلني 
ــال مـن  لاللتحاق بامتحانات االنتق
ــط  التعليم االبتدائي إىل التعليم املتوس
ــم املتوسـط إىل التعليـم  ومن التعلي
ــب التنظيـم  الثانوي، وإبالغها حس
ــر  املعمول به يف قطاع التربية إىل مدي
ــش التربيـة  التربية بالوالية ، أو مفت
ــها هـذه  والتعليم باملقاطعة اليت تتبع
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ــاذ  املؤسسـة جغرافيـا ـدف اخت
ــا يف   اإلجراءات الضرورية املعمول

هذا الشأن. 
 

ــاعي  كما يتوىل مدير النشاط االجتم
بالوالية بالتنسيق مع مدير املؤسســة 
ــري كـل الوسـائل  املتخصصة، توف
والدعائم البيداغوجية و التقنية للتالميذ 
املقبلني على امتحانات االنتقال مــن 
طور إىل طور من أجل تسهيل إجــراء 

التقييم و االمتحانات املدرسية. 
 

ـون  ميكن أن يشارك األساتذة املتخصص
ــة بالتضـامن  التابعون للوزارة املكلف
ــان التصحيـح طبقـا  الوطين يف جل
ــا يف الـوزارة   لإلجراءات املعمول

املكلفة بالتربية الوطنية. 
 

ــر املؤسسـة  وتوجه الدعوة إىل مدي
املتخصصة أو ممثله للمشاركة يف جلنـة 
ــات  املـداوالت املتعلقـة باالمتحان
ــاحل املختصـة  املدرسية من قبل املص
التابعة للوزارة املكلفة بالتربية الوطنية. 
تكتب مواضيع االمتحانات الرمسيــة 
ــني بــ "  املوجهة للتالميذ املكفوف
ــع  الربايل" و يف حالة تعذر ذلك يوض
ــات  املكفوفـون املمتحنـون يف قاع
خاصة، ويتوىل حارس قراءة األســئلة، 
ـذ  وكتابة األجوبة اليت ميليها عليه التلمي

على ورقة االمتحان. 
 

يستفيد هؤالء التالميذ املمتحنون مــن 
ــت الرمسـي  وقت يضاف إىل التوقي
ــدة قـراءة  اخلاص بكل مادة يغطي م

األسئلة و كتابتها بـ " الربايل" وحترير 
األجوبة على ورقة االمتحان الرمسية. 

 
يستفيد أيضا التالميذ الصم من وقــت 
يضاف اىل التوقيت الرمســي اخلـاص 

بكل مادة لقراءة األسئلة. 
 

ــص  ميكن تعيني معلم أو أستاذ متخص
ــي السـمع،  يف تعليم التالميذ ضعيف
ـز  والصم البكم على مستوى كل مرك
ــذه الفئـة  امتحان به ممتحنون من ه
للتدخل إذا دعت الضرورة إىل ذلك. 

 
التكوين واملتابعة البيداغوجية  

  
ينبغي إشراك البيداغوجيني واملكونــني 
ـة  يف الندوات التربوية و األيام التكويني
ــة الوطنيـة  اليت تنظمها وزارة التربي
مبناسبة تقدمي املناهج والكتب اجلديدة، 
وكيفية التدريب على الوسائل التعليمية 

على املستوى اجلهوي واحمللي. 
 

كما ينبغي التنسيق ما بني مفتش التربية 
ــة و املفتشـني  و التعليم لقطاع التربي
التقنيني البيداغوجيني التابعيني لقطــاع 
التضامن الوطين من خــالل ضبـط 
ــة تكوينيـة،  برنامج زيارات توجيهي
ــربامج  والوقوف على متابعة تطبيق ال

الرمسية لوزارة التربية. 
 

ـذ  التوجيه : ينبغي مراعاة إعاقة التالمي
عند توجيههم إىل اجلذوع املشتركة أو 
ــام يف اختيـار  الشعب وحتقيق رغب

ــها إذا       الثانويـة الـيت يوجـهون إلي
أمكن ذلك. 
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التعليم التحضريي : تقــوم الـوزارة 
ــام  املكلفة بالتضامن الوطين بفتح أقس
ــائدة األطفـال  للتعليم التحضريي لف
ــم،  املعوقني حسيا مبدارس صغار الص
وكذا مدارس املكفوفــني، حتضـريا 
للدخول إىل املدرسة االبتدائية، وــذا 
الصدد تضمن وزارة التربية الوطنيــة 
ــري هـذه األقسـام يف  إشراك مؤط
ــة إىل  العمليـات التكوينيـة املوجه
معلمات ومعلمي التعليم التحضريي. 

 
نؤكد على مديري النشاط االجتماعي، 
ــات، علـى  و مديري التربية بالوالي
ـذا  ضرورة التطبيق الصارم ملا ورد يف ه
ــاحل املركزيـة  املنشور، وموافاة املص
ــني  املؤهلة بالدائرتني الوزاريتني املعنيت
ــث  بتقييم فصلي هلذا الترتيب من حي

كل جوانبه. 
 

اجلزائر يف 13 مارس 2007 
األمني العام لوزارة التربية الوطنية 

ب  خالدي 
األمني العام لوزارة التشغيل  

والتضامن الوطين 
ع. بوشناق خالدي 

 
 
 
 
 
 
 
 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

مديرية التعليم األساسي 
املديرية الفرعية للتعليم املتخصص 

الرقم : 67 / 2007 
 

مدير التعليم األساسي 
إىل 

السادة والسيدات مديــري التربيـة 
بالواليات 

 
ــل بتمـدرس  املوضوع : التكف

التالميذ ضعيفي احلواس. 
 

ــوزاري املشـترك  املرجع : القرار ال
املؤرخ يف 10 ديسمرب 1998 املتضمــن 

فتح أقسام خاصة بضعيفي احلواس 
 

ــوزاري املشـترك  بناء على القرار ال
ــري  املذكور يف املرجع أعاله، و املناش
ــم التكفـل بتمـدرس  اخلاصة بتنظي
التالميذ ضعيفــي احلـواس (الصـم، 
ــى  املكفوفون)، يشرفين أن أؤكد عل

اختاذ اإلجراءات اآلتية : 
 

ــاتذة  . العمـل علـى إدمـاج األس
ـاع  املتخصصني و املعلمني التابعني لقط
ــن يعملـون يف  التضامن الوطين الذي
ـة  األقسام املدجمة يف املؤسسات التعليمي
ــة يف العمليـات  التابعة لقطاع التربي
ـات  التكوينية اليت تنظمها مصاحل مديري
ـي أو  التربية، سواء على املستوى الوالئ
ــات التفتيشـية  على مستوى املقاطع
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ــة العمليـات  ملختلف األطوار، خاص
التكوينية املتعلقة باملستجدات التربوية. 

 
ــام املدجمـة  . ضرورة تسجيل األقس
ـة  املفتوحة يف املؤسسات التعليمية التابع
ــية  لقطاع التربية على اخلريطة املدرس

للمؤسسة. 
 

ـذا  . إشراك األساتذة املتخصصني و ك
املعلمني العاملني يف األقســام املدجمـة   
ــة باالنتقـال  يف جلان املداولة اخلاص

والتوجيه. 
 

ــاعني  . العمل على التنسيق بني القط
(التربية الوطنية، التضامن الوطين) مـن 
ـذ  أجل توفري كل ما يلزم لتمدرس التالمي

املعوقني حسيا يف ظروف مالئمة. 
 

. ويف حالة وجود صعوبات أطلــب 
ــل قصـد  منكم موافايت بتقرير مفص

التدخل لتذليلها يف الوقت املناسب. 
 

اجلزائر 25 جوان 2007 
عن الوزير وبتفويض منه 
مدير التعليم األساسي 

فريد عادل 
 
 
 
 
 
 
 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 
الرقم : 450 / 2007 

 
األمني العام 

إىل 
السيدات والسادة مديــري التربيـة 
للواليات                       (للتنفيذ) 

 
املوضوع : إنشــاء املؤسسـات 

التعليمية. 
 

ــار لتحضـري  املرجع : املنشور اإلط
املوسم الدراسي 2007 / 2008 رقم 89 

املؤرخ يف 2007.02.19 
 

تطبيقا ملــا ورد يف املنشـور اإلطـار 
ــا يتعلـق  املذكور يف املرجع، سيما م
ياكل االستقبال، يشرفين أن أذكركم 
ـاء  بالترتيبات الواجب إتباعها عند إنش

املؤسسات  : 
 

ـة، و يف  1. ضرورة حضور مدير التربي

ــد  حالة تعذر حضور مدير التربية الب
من إيفاد رؤساء املصاحل التالية : الربجمة 
ـة،  واملتابعة، التمدرسن، املوظفني واملالي
قصد تقدمي التوضيحــات الضروريـة 
ــى  ألعضـاء اللجنـة واإلجابـة عل

تساؤالم. 
 

ـرف  2. كل ملف ناقص يرفض من ط

اللجنة وال ميكن االحتفاظ به. 
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ـة  3. ضبط نسب تقدم األشغال اخلاص

باملشاريع املقترحة لإلنشاء مع املصلحة 
املكلفة باإلجناز. 

 
4. عدم إرسال ملفات طلب اإلنشــاء 

أو التحويل أو اإللغاء عن طريق الربيد.  
 

ونظرا لألمهية الــيت تكتسـيها هـذه 
ــداف املرجـوة  العملية يف حتقيق األه
ـب  ضمانا لدخول مدرسي عادي، اطل
ـى  منكم ايالء العناية الالزمة بالسهر عل

التنفيذ الصارم هلذه التعليمات. 
 

اجلزائر يف 10 جوان 2007 
األمني العام لوزارة التربية الوطنية 

ب  خالدي 
 

املرفقات :  
. الترتيبات املتعلقة بتكوين امللفات 

. الرزنامة اإلدارية 
 

 �

 
ـل  أوال : إنشاء مؤسسات جديدة (ك

األطوار) 
 

ــدة  يشترط عند إنشاء مؤسسات جدي
ما يلي : 

 
1. إمتام األشــغال 100 % بالنسـبة 

للمشروع املقدم إىل اللجنة الوزارية. 
ــق املخصصـة  2. ضرورة إجناز املراف

للتربية الدينيـة والرياضـة والتدفئـة  
 
 

وإيصال خمتلــف الشـبكات (املـاء، 
الكهرباء و الغاز وقنوات صرف املياه). 

ـيب ذو  3. تنصيب جتهيز مدرسي ومكت

جودة ونوعية (طبقا للتعليمة الوزاريــة 
رقم 371 ليوم 07 نوفمرب 2006). 

 
ثانيا : تكوين امللف (إنشاء مؤسسات 

جديدة)  
 

1. طلب إنشاء خاص بكل مشروع. 

2. آخر قرار تسجيل العملية. 

3. حمضر استالم مؤقت شامل. 

ـــوص  4. بطاقـة فنيـة " أ" خبص

ــة : "ب"  االكماليات و البطاقة الفني
بالنسبة للثانويات.  

5. اجلداول التلخيصية رقم 4 بالنســبة 

لإلكماليات و رقــم "5 أ" + "5ب" 
بالنسبة للثانويات . 

6. شهادة إدارية تثبت االستالم الفعلي 

ــة اخلاصـة  ملختلف املخططات الفني
ـدة  باملؤسسة، يف نسختني (نسخة واح
ــاحل مديريـة  تبقى على مستوى مص
ـر  التربية، والنسخة الثانية تسلم إىل مدي

املؤسسة عند فتحها). 
 

ـهياكل  ثالثا : تكوين امللف بالنسبة لل
ــات وأنصـاف  شبه التربوية (داخلي

داخليات) 
 

1. طلب اإلنشاء. 

2. البطاقة الفنية "ج". 

3. حمضر استالم املشروع. 
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ــة (حمضـر األمـن  4. شهادة املطابق

ــوم  والوقايـة : الرجـوع إىل املرس
التنفيذي رقــم 91.176 املـؤرخ يف     

ــم  28 مايو 1991، ال سيما املادتني رق

55 و56 اجلريدة الرمسية رقم 26 بتاريخ 

01 جوان 1991. 

5. شهادة إدارية تثبت اقتناء و تنصيب 

جتهيزات املطبخ، املطعم و املراقد. 
 

ــاص  رابعـا : تكويـن امللـف اخل
بالتحوالت 

 
  

1. طلب حتويل. 

2. بطاقة وصفية تبني منط املؤسســة 

والتجهيزات. 
 

ـاء  خامسا : تكوين امللف اخلاص بإلغ
املؤسسات التربوية 

 
1. طلب إلغاء. 

2. تقرير موجز يتضمن سبب اإللغــاء 

ـهيزات  ووضعية التالميذ والعمل والتج
بعد إلغاء املؤسسة. 

  

رزنامة االجتماعات جويلية 2007 
 

الواليات التاريخ 
متنراست، ادرار، تندوف، الوادي، غرادية األحد 08.07.07 
إليزي، ورقلة، بشار، بسكرة، األغواط االثنني 09.07.07 
النعامة، املسيلة، البيض، الطارف الثالثاء 10.0707 

سوق أهراس، معسكر، تبسة، عنابة األربعاء 11.07.07 
قسنطينة، تلمسان، سكيكدة، ميلة السبت 14.07.07 
قاملة، باتنة، أم البواقي، جيجل األحد 15.07.07 
سطيف، عني متوشنت، وهران، سعيدة االثنني 16.07.07 
غليزان، جباية، تيارت، خنشلة الثالثاء 17.07.07 
الشلف، سيدي بلعباس، اجللفة، مستغامن األربعاء 18.07.07 
البويرة، عني الدفلى، تيسمسيلت، برج بوعريريج السبت 21.07.07 
تيبازة، البليدة، املدية، تيزي وزو، بومرداس األحد 22.07.07 
اجلزائر ( شرق،  غراب، وسط) االثنني 23.07.07 

 
مالحظة : املطلوب احترام املواعيد املدونة يف الرزنامة  
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 
الرقم : 192 / 2007 

 
الوزير 

 
إىل 

السيدات والسادة مديــري التربيـة 
للواليات              (للمتابعة والتنفيذ) 
السيدات والسادة مفتشــي التربيـة 
والتكوين              (لإلعالم واملتابعة) 
السيدات والسادة رؤساء املؤسسات  

                                (للتطبيق) 
 

ــائج  املوضـوع : دراسـة لنت
االمتحانات الرمسيــة يف النظـام 

التربوي. 
 

املرفقات: بطاقة فنية. 
 

ـى  إن ضمان شروط جناح أي إصالح عل
ـة  الدوام يتطلب حتما تنصيب آلية دائم
ــتويات  جلمع البيانات على خمتلف املس
ملتابعة سريورة عمليات اإلصالح وبالتايل 
ـا  الكشف عن االختالالت ملعاجلتها آني

وبالتايل جتنب تفاقمها. 
 

ــن  وحنن على أبواب السنة اخلامسة م
إصالح املنظومة التربوية أصبح لزومــا 
ـف  على كل املتعاملني التربويني يف خمتل
ــان بلوحـة لقيـادة  املستويات اإلتي
ــة التربويـة  مشروع إصالح املنظوم
ــى  واحلصول يف أسرع وقت ممكن عل
البيانات ذات العالقة بالنتائج املسجلة. 

ــيدات  ويف هذا اإلطار أطلب من الس
ــة واملفتشـني  والسادة مديري التربي
ـل يف  ومديري املؤسسات التعليمية، ك
ـائج  إطار اختصاصه، القيام بدراسة النت
ــة  احملصل عليها يف االمتحانات الرمسي
ـي،  (امتحان اية مرحلة التعليم االبتدائ
ــهادة التعليـم املتوسـط،  امتحان ش
ــك   امتحان شهادة البكالوريا)، و ذل

من حيث : 
 

ــها بالنتـائج  . نسبة النجاح و مقارنت
املسجلة يف السنوات اخلمس السابقة، 

. مقارنة النتائج بني األقسام التربويـة، 
بني املؤسسات التربوية، بني البلديات، 

بني الدوائر على مستوى الوالية، 
. نسبة النجاح بالنسبة للمواد الدراسية 
ــى حـدى) يف  (كل مادة تعليمية عل
ـها  خمتلف االمتحانات الرمسية و مقارنت
بني األقسام التربويــة واملؤسسـات 

والبلديات والدوائر. 
ــائج وذلـك  . تقدمي قراءة حتليلية للنت

بتعليل : 
 

- عوامل النجاح، 
- أسباب اإلخفاق، 

ـنة  - التدابري املزمع اختاذها بالنسبة للس
الدراسية املقبلة. 

 
ـن  إن هدا العمل الذي سيدخل ابتداء م
هذه السنة الدراسية يف برنامج العمــل 
ـة  السنوي للقطاع يتعني إرساله إىل مديري
التقومي والتوجيه واالتصــال يف ايـة 
األسبوع األول من شهر سبتمرب 2007. 
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ـى  أويل عناية فائقة هلذه العملية وأحل عل
ــيها  طابع الدميومة اليت جيب أن تكتس
ــيري  وهـذا لتطويـر أسـاليب التس
البيداغوجي ملدرستنا لتصبو إىل الغايـة 
اليت سطرها ملف إصــالح املنظومـة 

التربوية. 
   

اجلزائر يف 09 جويلية 2007 
وزير التربية الوطنية 

أبو بكر بن بوزيد 
 

 �

 
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 

وزارة التربية الوطنية 
 

بطاقة فنية 
 

الدراسة التحليلية لالمتحانات الرمسية 
يف النظام التربوي 

 
تعتمد هذه الدراسة املنهجية التالية : 

 
1. مرحلة الدراسة التحليلية 

 
ــامل للنتـائج  التحليل اإلحصائي الش
ــة  احملصل عليها يف االمتحانات الرمسي
دورة 2007 ونتائج القبول للسنة األوىل 

متوسط والسنة األوىل ثانوي. 
 

نتناول يف هذه املرحلة العناصر التالية : 
 

. حتليل شامل لنتائج الــدورة األوىل 
المتحان اية مرحلة التعليم االبتدائي،  

 

ــاله  تدرس نفس العناصر املذكورة أع
ــة مث تتـم  بالنسبة لنتائج الدورة الثاني
ـني  الدراسة اإلحصائية اإلمجالية للدورت
ــة يف  معا قصد استخراج القيمة املضاف

نتائج الدورة الثانية. 
ــهادة  . حتليل شامل لنتائج امتحان ش
التعليم املتوســط وامتحـان شـهادة 

البكالوريا دورة 2007، 
ــن  . حتليل للنتائج حسب كل مادة م

مواد االمتحانات الرمسية، 
. حتليل النتائج حســب كـل فـوج 

تربوي، 
ــاتذة  . تقييم أداءات املعلمني و األس
ــرب النقـاط  املكلفني ذه األفواج ع

احملصل عليها يف كل مادة، 
ــاط احملصـل  . قياس الفارق بني النق
ـاط  عليها يف االمتحان مادة مادة، والنق
ــتمرة خـالل  املسجلة يف املراقبة املس
ــذا اسـتخراج  السنة مادة مادة، وك
ــول إىل السـنة  الفارق بني نسبة القب
ــط ونسـبة  األوىل من التعليم املتوس
ــان ايـة التعليـم  النجاح يف امتح
ـنة  االبتدائي، وبني نسبة القبول إىل الس
األوىل ثانوي ونسبة النجاح يف امتحان 

شهادة التعليم املتوسط : 
 

- الفارق اإلمجايل، 
- الفارق مادة مادة، 

ــف  - الفارق بالنسبة لكل معلم مكل
بفوج واحد (معلم اللغة العربية) ولكل 
ــة  معلم مكلف بعدة أفواج (معلم اللغ

الفرنسية)، 
- الفارق بالنسبة لكل أستاذ مادة. 
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2. مرحلة الدراسة االستعادية 

 
تعد دراسة استعادية بالنسبة لـ: 

 
ــات  . تطور نسبة النجاح يف االمتحان
خالل السنوات الثالثة األخرية 2005 / 

 ،2007 / 2006

. تطور نسبة القبول للســنة السـابعة 
أساسي مث للسنة األوىل متوسط (منــذ 

 ،(1999

ــول للسـنة األوىل  . تطور نسبة القب
ثانوي (منذ 2005)، 

. القيام بدراسة مقارنة بني تطور نتائج 
املؤسسة مع تطور النتائج على املستوى 

الوالئي مث على املستوى الوطين. 
 

3. مرحلة الدراسة التشخيصية  

 
ــة حـول  تعد دراسة تشخيصية دقيق
النتائج احملصل عليها الستخراج مواطن 
ــبباا وكـذا عوامـل  الضعف ومس
النجاح. يف هذا الصدد، تعد بطاقــة 
تشخيصية على مستوى كل مؤسســة 
تتضمن معلومات خاصــة باملؤسسـة 
نذكر من بينها : الوضعية اجلغرافيــة 
ـتيعابية،  للمؤسسة، عمرها، قدرا االس
ــذ فيـها، و نظامـها  وتعداد التالمي
ــدوام الواحـد/ نظـام  املدرسي (ال
ــبة ملرحلـة التعليـم  الدوامني بالنس
االبتدائي)، الوسائل التربوية املتوفــرة، 
التأطري التربوي واإلداري، واسـتقراره 
ومؤهالته، ونتائج الدراسات التحليلية  

 
 

ــن  السابقة، ومعدل انتقال التالميذ م
سنة إىل أخرى، تنفيذ املخطط السنوي 
ــاطات املعاجلـة  للتقومي، وتنظيم نش

التربوية. 
 

4. املرحلة العالجية  

 
ــوم  على ضوء الدراسة التشخيصية يق
مدير املؤسسة التعليمية مع اجلماعــة 
ــنوي  التربوية بإعداد برنامج عمل س
ـة  يتضمن جمموعة من اإلجراءات ملعاجل
ــن أجـل  نقاط الضعف املشخصة م

حتسني املردود املدرسي للمؤسسة. 
 

كل نتائج هذه الدراســات التقييميـة 
ـش  تدون يف تقرير مفصل حيال إىل مفت
التربية والتكوين ومفتشــي التربيـة 

والتعليم األساسي لألطوار الثالث. 
 

يتوىل كل مفتش : 
 

ـتوى  1. إعداد حوصلة شاملة على مس

مقاطعته. 
ــذه الدراسـات  2. استغالل نتائج ه

ــذ علـى  إلعداد برنامج عالجي ينف
ـية  مستوى مقاطعته خالل السنة الدراس

املوالية. 
3. إرسال هـذه احلوصلـة الشـاملة 

للنتائج الدراسية من جهة، و تقريــر 
ــي علـى  يتعلق بنتائج تدخله العالج
ــر التربيـة  مستوى مقاطعته إىل مدي

بالوالية من جهة أخرى. 
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ــار  يتوىل مدير التربية للوالية، يف إط
مشروع املصلحة للوالية : 

 
ـتوى  1. إعداد حوصلة شاملة على مس

الوالية. 
2. تسيري بطاقية للمؤسسات التعليمية. 

ــاط املديريـة  3. تكييف برنامج نش

ــاط الضعـف املشـخصة  ملعاجلة نق
لتحسني نتائج الوالية كمــا وكيفـا، 
ــني  وكذا تقليص التفاوت املالحظ ب

املؤسسات. 
4. موافاة ديوان السيد وزير التربيــة 

الوطنية بـ : 
 

ـاصر  . حوصلة شاملة تتضمن كل العن
املذكورة آنفا، 

ــة التربيـة  . الربنامج العالجي ملديري
بالوالية، 

ــل لتنفيـذ العمليـات  . تقرير مفص
العالجية و التحسينية املقررة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

مديرية التقومي والتوجيه واالتصال 
الرقم : 149 / 2007 

 
مدير التقومي والتوجيه واالتصال 

إىل 
السيدات والسادة مديــري التربيـة 

للواليات  
 

املوضوع : تعديل إجراءات القبول 
يف السنة األوىل من التعليم الثانوي 

العام والتكنولوجي. 
 

املراجع :  
. املنشور رقم 05.2039 املــؤرخ يف   

13 مارس 2005 

. املنشـور رقـم 05.26 املــؤرخ يف     
15 مارس 2005  

. املنشـور رقـم 05.40 املــؤرخ يف     
27 مارس 2005 

ــم 06.147 املـؤرخ يف      . املنشور رق
26 سبتمرب 2006 

 
يشرفين أن أخــربكم أنـه مت تعديـل 
اإلجراءات املعمول ا حاليا لالنتقــال 
إىل السنة األوىل من التعليم الثــانوي 
ــم  العام والتكنولوجي ابتداء من املوس
الدراسي 2006 / 2007، وفقا ملا يلي : 

 
ــنة األوىل مـن  . يقبل تلقائيا يف الس
ــي  التعليم الثانوي العام و التكنولوج
ــم  كل تلميذ حتصل على شهادة التعلي

املتوسط. 
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. أما بالنسبة للتالميذ الذين مل يستوفوا 
ـنوي  هذا الشرط،  فيضاف املعدل الس
لنتائج التقومي املستمر احملصل عليــها 
خالل السنة الرابعة من التعليم املتوسط  
إىل معدل امتحــان شـهادة التعليـم 
املتوسط يف حساب معدل القبول الذي 

يتم على النحو التايل : 
 

ــدل عالمـات  معدل القبول = (مع
ـهادة  التقومي املستمر+ معدل امتحان ش

التعليم املتوسط) على 2. 
 

ــى  ويقرر انتقال كل تلميذ حتصل عل
ــن  معدل قبول يساوي أو يفوق 10 م
20 إىل السنة األوىل من التعليم الثانوي 

العام و التكنولوجي. 
 

ــدة  يشرع يف تطبيق اإلجراءات اجلدي
ــن التعليـم  للقبول يف السنة األوىل م
الثانوي العام والتكنولوجي الواردة يف  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــذه السـنة  هذا املنشور ابتداء من ه
الدراسية (2006 / 2007).  

 
لذا أطلب منكم إبــالغ السـيدات 
ـالث،  والسادة مفتشي التربية للطور الث
ــم الثـانوي،  رؤساء مؤسسات التعلي
ــز  مديري االكماليات ومديري مراك
ــذه   التوجيـه املدرسـي واملـهين
اإلجراءات و إعادة حساب معــدالت 
القبول للتالميذ احملصل عليها يف ايــة 
ـراءات  هذه السنة الدراسية، وفقا لإلج

املشار إليها أعاله. 
 

ـم  يلغي هذا املنشور أحكام املنشور رق
05.40 واملنشــور رقـــم 06.147 

املذكورين يف املرجع أعاله. 
 

اجلزائر يف 30 جوان 2007 
عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقومي والتوجيه واالتصال 
ب. عباسي 
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