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 صفر 23 مرسوم رئاسي مؤرخ يف
، 2008أول مارس املوافق  1429عام 

بوزارة التربية نائبة يتضمن إاء مهام 
  .الوطنية

  
      مرسوم رئاسي مؤرخ يف مبوجب

أول مارس املوافق  1429عام  صفر 23
جيدة  ةى مهام السيدتنه ،2008
نائبة  ابصفته زوجة بولقان، ،لعدول
للعالقات مع خمتلف القطاعات  مدير

  .بوظيفة أخرى ا، لتكليفهوالتداريب
  

 صفر 23مرسوم رئاسي مؤرخ يف 
 ،2008أول مارس املوافق  1429عام 

يتضمن إاء مهام مديرين للتربية يف 
  .الواليات

  
    مرسوم رئاسي مؤرخ يف مبوجب

أول مارس املوافق  1429عام  فرص 23
 اآلتيةتنهى مهام السادة  ،2008

أمساؤهم، بصفتهم مديرين للتربية يف 
ف ائبوظ ملتكليفه، اآلتيةالواليات 

  :أخرى 
  
يف والية  عبد احلميد بلعاليا دومة، .1

  ،باتنة
  
  
  
  

  ،تيزي وزويف والية  عيسى بوسام، .2
  ،سعيدةيف والية  حيي بشالغم، .3
  ،غليزانيف والية  برامهي، الطاهر .4
  

      يف انمؤرخ انرئاسي انمرسوم
أول املوافق  1429عام  صفر 23

ديرين تعيني م انيتضمن ،2008مارس 
  .للتربية يف الواليات

  
    مرسوم رئاسي مؤرخ يف مبوجب

أول مارس املوافق  1429عام  صفر 23
 اآلتيةالسادة السيدة و تعيني ،2008

ية يف الواليات أمساؤهم مديرين للترب
  : اآلتية

  
  ،باتنةيف والية  عيسى بوسام، .1
يف  زوجة بولقان، ،جيدة لعدول .2

  ،جيايةوالية 
 يف والية عبد احلميد بلعاليا دومة، .3

  البليدة،
  وهران، يف والية الطاهر برامهي، .4
  ،غليزان يف واليةحيي بشالغم،   .5
  

    مرسوم رئاسي مؤرخ يف مبوجب
أول مارس املوافق  1429عام  صفر 23

 السيد امليلود طرفاية، يعيني ،2008
  ،سعيدة ةللتربية يف والي امدير
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  2008/   2218: الرقم 
  

  األمني العام
  إىل

ة ـدات والسادة مديري التربيـالسي
  )نفيذللت(                      بالواليات

ة ـدات والسادة مفتشي التربيـالسي
  )لإلعالم واملتابعة(              والتكوين

 السيدات والسادة مديري املؤسسات
ملختلف  التعليمية العمومية واخلاصة

  )للتطبيق(                 مراحل التعليم
  

ول ـري الدخـحتض: املوضوع 
  .2009 / 2008درسي ـامل
  

الدخول  إن االهتمام مبا يتطلبه
املدرسي يستلزم من اإلطارات احمللية 
تكثيف اجلهود والعمل بالتنسيق 
والتشاور على مجيع املستويات يف 
اختاذ اإلجراءات الكفيلة لضمان 
متدرس عاد لكل التالميذ، وجتسيد 
برنامج الوزارة الذي ينبغي أن يلتف 
حوله كل مستخدمي القطاع كل من 

  .موقع عمله
  

خول املدرسي وأهم ما سيميز الد
  :ما يلي  2009 / 2008

  
  ،توسيع التربية التحضريية. 

استقبال دفعتني من التالميذ يف السنة 
 ،األوىل متوسط

مواصلة جتسيد أهداف اإلصالح . 
 خبصوص البعد التكنولوجي،

 ،إحداث التوازن بني الشعب. 
مواصلة عمليات التكوين اخلاصة . 

  .باملعلمني واألساتذة
  

اطة املوضوع بكل وسعيا إىل إح
جوانبه، وضمانا لتحضري جيد وواف 
للدخول املدرسي، يشرفين أن أوافيكم 
ذا املنشور اإلطار الذي يعترب خطة 
تتضمن التذكري مبختلف العمليات 

ة والتنظيمية ـراءات التسيرييـواإلج
  :واملالية ذات البعد الشامل

  
  التنظيم التربوي .1
  

ات إن إعداد مشاريع التنظيم .1.1
التربوية يقتضي حتما إشراك رؤساء 

قصد التحكم الفعال يف  املؤسسات
املعطيات املقدمة لضمان استقرار 
التأطري التربوي واإلداري وتفادي 
التغيريات املتالحقة للخريطة التربوية 

  .واإلدارية يف بداية كل موسم دراسي
  

  :وتتطلب هذه العملية 
  
ضبط وضعية تعداد التالميذ حسب . 

  ؛مستوى وشعبةكل 
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اعتماد نتائج التالميذ يف الفصلني . 
األول والثاين لتقدير االنتقال واإلعادة 

  ؛والتوجيه
تطبيق املقاييس املعتمدة لتشكيل . 

  ؛األفواج التربوية
تقدير االحتياج إىل املناصب املالية . 

 التربوية لتغطية كل األنشطة التربوية
  ؛الرمسية

  
كما جيب العمل على إحداث 

النسجام بني املؤسسات يف جمال ا
االحتياج التربوي واإلداري  تغطية

وذلك مبراعاة نظام الدراسة وتعداد 
  ؛التالميذ

  
دراسة القطاعات اجلغرافية وإدخال . 

 التعديالت الالزمة عليها يف الوقت
املناسب، السيما عند استالم اهلياكل 
اجلديدة من أجل اإلرساء التدرجيي 

ملقنن للمؤسسات للتنظيم التربوي ا
  .التعليمية

  
ضمان متدرس التالميذ والعمل  .2.1

على احلد من ظاهرة التسرب املدرسي 
  :وذلك بـ

  
عدم طرد التالميذ دون سن . 

يف مجيع مراحل ) 16(السادسة عشر 
  ؛التعليم

منح فرص اإلعادة للتالميذ خاصة . 
  ؛الذين مل يسبق هلم إعادة السنة

ضايا تكفل كل مؤسسة مبعاجلة ق. 
متدرس التالميذ قصد إجياد احللول هلا، 
تذليال للصعوبات اليت قد تعترض 
التالميذ وأولياءهم يف بداية كل موسم 

  .دراسي
  

الدراسة بشكل فعلى يوم  انطالق .3.1
  .2008 سبتمرب15السبت 

  
وهذا يقتضى استغالل الفترة املمتدة 

للقيام  2008سبتمرب  13إىل  01من 
  :من بينها  باألعمال التحضريية

  
  ؛تسجيل وإعادة تسجيل التالميذ. 

عقد جمالس التعليم لتناول . 
املستجدات التربوية وإعداد التوازيع 
السنوية للمواد، واالطالع على التوثيق 

  ؛التربوي
  .تسليم جداول التوقيت لألساتذة. 
  

أحل على عدم مطالبة ويف هذا الصدد 
التالميذ املتمدرسني بتجديد الوثائق 

اصة باحلالة املدنية ماعدا التالميذ اخل
املقبلني على امتحان شهاديت التعليم 

  .املتوسط والبكالوريا
  

على كل املسؤولني السعي إىل  .4.1
ضمان التمدرس الشامل لألطفال 

) سنوات 06(القانوين  البالغني السن
الدراسة وذلك لاللتحاق مبقاعد 

 بالتنسيق مع االس الشعبية البلدية
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ات أولياء التالميذ باإلضافة إىل ومجعي
القيام بإعالم واسع عرب كل مناطق 
الوالية طيلة مدة عملية التسجيالت 
اليت تنطلق يف شهر مارس ومتتد إىل 

علما أن ، 2008أكتوبر  31غاية 
التسجيل إلزامي على كل املولودين 

  .2002ديسمرب  31يناير و  01بني 
  

 توسيع تدريس اللغة األمازيغية .5.1
بشكل تدرجيي يف خمتلف املراحل 
التعليمية، والعمل على ضمان استمرار 
تعلمها بالنسبة للتالميذ الذين 

  .درسوها
  

خيضع حتويل الراغبني من التالميذ  .6.1
املتمدرسني يف املؤسسات اخلاصة 
للتربية والتعليم إىل املؤسسات 
العمومية بتقدمي امللف املدرسي إىل 

. املستقبلة التربية مصاحل مديريات
مبنشور يوضح   -الحقا-وسنوافيكم 

  .الالزمة اإلجراءات والكيفيات
  

  :اإلجراءات املتعلقة بكل طور  .7.1
  

سيعرف : التربية التحضريية  .1.7.1
املوسم الدراسي املقبل توسيع أقسام 
التربية التحضريية على املستوى الوطين 
وهذا يستلزم أخذ كل التدابري الالزمة 

زيع متوازن هلذه األقسام لضمان تو
متاشيا والقطاعات اجلغرافية من جهة، 
وتوفر التأطري الالزم الذي سينجم عن 

انتهاء السنة السادسة أساسي من جهة 
أخرى، ويبقى واضحا أن التسجيل 
يف أقسام التربية التحضريية للموسم 

سيخص فئة األطفال الدراسي املقبل 
 ديسمرب 31و  يناير 01 املولودين بني

  .وال يقبل سواهم 2003
  

  :التعليم االبتدائي  .2.7.1
ينجم عن تقليص مدة التعليم س. 

االبتدائي فائض يف اهلياكل والتأطري 
يتعني ضبطه قصد استغالله أحسن 
استغالل وتدعيم تأطري مرحلة التعليم 
املتوسط بتحويل ما أمكن من 
األساتذة اازين وحسب االختصاص 

تعرفه هذه لتغطية العجز الذي س
املرحلة مث يف جمال توسيع أقسام التربية 
التحضريية وتقليص العمل بنظام 

  .الدوامني
مواصلة التكفل بتمدرس األطفال . 

ذوي االحتياجات التربوية اخلاصة 
بتوسيع فتح أقسام التعليم  والسيما

املكيف، وسيصلكم الحقا منشور 
يذكر ببعض اإلجراءات التنظيمية 

  .ا االوالتربوية يف هذ
  

إن وصول : التعليم املتوسط  .3.7.1
دفعتني من تالميذ مرحلة التعليم 
  االبتدائي إىل السنة األوىل متوسط

، 2008/2009عند الدخول املدرسي 
من اهلياكل  سيتطلب حتما املزيد

  .والتأطري التربوي واإلداري
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إن هذه الوضعية اخلاصة اليت ستستمر 
تتطلب  ملدة أربع سنوات على األقل

كل احلزم واجلدية يف حتضري استقبال 
  :هؤالء التالميذ وذلك بالسعي إىل 

  
متابعة ميدانية ودقيقة لوترية إجناز . 

  ،اهلياكل املدرسية
استغالل الفائض من اهلياكل سواء . 

أو على  على مستوى املدارس االبتدائية
  ،مستوى الثانويات

  االستعمال العقالين للموارد البشرية،. 
راجعة القطاعات اجلغرافية عند م. 

  .الضرورة
  

لذا، ينبغي ضبط حاجيات القطاع من 
حيث التأطري يف جانبيه التربوي 
واإلداري وتقدير احلاجيات يف جمال 
اهلياكل القاعدية على اخلصوص، 

ري ـف عمليات التحضـاء خمتلـوإ
قبل  2008/2009للموسم الدراسي 

  .اية السنة الدراسية اجلارية
  
االستعمال األقصى ملؤسسات التعليم . 

املتوسط من بينها استعمال أمسييت 
واخلميس قصد ضمان استقبال  االثنني

  .العدد املتزايد من التالميذ
تشكيل أفواج تربوية مشتركة من . 

تالميذ التعليم األساسي واالبتدائي يف 
السنة األوىل متوسط؛ وسنوافيكم 

بوي مبنشور تنظيمي يتعلق بالتكفل التر
  .لتالميذ هذه الفئة

تطبيق منهاج جديد للغة األمازيغية . 
  ،يف مستوى السنة األوىل متوسط

توسيع تدريس املعلوماتية إىل . 
مستوى السنة الثالثة متوسط مع 
التكفل بتدريسها يف السنة األوىل 
متوسط بالنسبة للمؤسسات اليت مت 

  .مبخابر اإلعالم اآليل جتهيزها
  
  

الثانوي العام التعليم  .4.7.1
لقد أفضت نتائج : والتكنولوجي 

التقييم األويل الذي قامت به مصاحل 
الوزارة إىل إقرار أربعة اختيارات يف 
مادة التكنولوجيا يف السنة األوىل 

وم ـرك علـذع مشتـوي جـثان
  :وتكنولوجيا وهي

  
  هندسة ميكانيكية ؛. 
  هندسة كهربائية ؛. 
  هندسة مدنية ؛. 
  .ئقهندسة الطرا. 
  

ويف هذا الصدد يتعني على كل الثانوية 
السهر على مواصلة ثالثة اختيارات 
من بني األربعة املذكورة أعاله، 

ذة ـى أساتـا إلـد تدريسهـويسن
  .االختصاص بالدرجة األوىل

  
: شعبتا الرياضيات والتقين رياضي. أ

مشروع توسيع شعبيت الرياضيات  إنّ
 ن يتواصل إىلأوتقين رياضي ال بد و
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غاية حتقيق أهداف إصالح املنظومة 
التربوية عن طريق تعميمها إىل خمتلف 

  .مؤسسات التعليم الثانوي
  
لقد : شعبة اللغات األجنبية . ب

عرف القطاع يف إطار جتسيد أهداف 
اإلصالح توسيعا معتربا لشعبة اللغات 
األجنبية ويف هذا الصدد البد من 

ة ـة اهودات إلدراج اللغـمواصل
جنبية الثالثة كلما توفر اإلطار األ

املعين، علما أن اعتماد لغتني أجنبيتني 
لفتح الشعبة يعد حال استثنائيا يلجأ 

ار ـه يف حالة عدم توفر اإلطـإلي
  .املتخصص

  
هذا وجيدر التذكري من باب التحضري 
أن قطاع التربية الوطنية بالتنسيق مع 

ال إىل قطاع التعليم العايل قد توص
تني الشعبتني يف جمال التوجيه تثمني ها

مبنح حاملي شهادة بكالوريا هاتني 
الشعبتني األولوية يف التسجيل يف 

  .اختصاصات التعليم العايل
  
  التقومي، القبول والتوجيه .2
  

إن الترتيبات املتعلقة  : التقومي. 1.2
راءات ـال التالميذ وإجـبتقومي أعم

من مستوى إىل آخر ختضع  االنتقال
املؤرخ  06.128املنشور رقم ألحكام 

  .2006سبتمرب  02يف 

كما أن إجراءات التقومي البيداغوجي 
ور رقم ـوص عليها يف املنشـاملنص

 2005مارس  13املؤرخ يف  ،05.2039
      ؤرخ يفـامل 05.26ور رقم ـواملنش

تبقى سارية املفعول  2005مارس  15
  : باخلصوص

  
تنظيم اختبارات يف اية أطوار  .
السنتني الثانية (دائي ـم االبتـعليالت

السنتني (والتعليم املتوسط ) والرابعة
واليت دف إىل قياس ) األوىل والثالثة

مدى التحكم يف اللغات األساسية يف 
  اية كل طور؛

تنظيم اختبارات تقومي املكتسبات  .
القبلية للتالميذ يف بداية السنة الدراسية 
يف اللغات األساسية وذلك قبل 

  .الشروع يف تناول املناهج اجلديدة
  

القبول يف السنة األوىل من  .2.2
االنتقال إىل  يتم : التعليم املتوسط

السنة األوىل من التعليم املتوسط وفق 
 07.22أحكام القرار الوزاري رقم 

املتضمن  2007سبتمرب  02املؤرخ يف 
كيفيات تنظيم امتحان اية مرحلة 

تقال إىل السنة التعليم االبتدائي، واالن
املنشور  األوىل متوسط، وكذا أحكام

ارس ـم 15ؤرخ يف ـامل 05.28رقم 
، اخلاص بإجراءات القبول يف 2005

  .السنة األوىل متوسط
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    ة ـالتوجيه إىل مرحلول وـالقب .3.2
السنة األوىل من ( ما بعد اإللزامي

التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، 
  : )التعليم املهين

  
يتم القبول يف السنة األوىل من  .1.3.2

التعليم الثانوي العام والتكنولوجي 
والتعليم املهين وفق إجراءات وتدابري 

  .ستحدد مبنشور الحقا
  

يتم التوجيه إىل اجلذعني  .2.3.2
من التعليم لسنة األوىل املشتركني ل

وفق معايري ثانوي العام والتكنولوجي ال
ملنشور وآليات التوجيه املتضمنة يف ا

 2008 فرباير 16املؤرخ يف  49رقم 
اخلاص بتوجيه تالميذ السنة الرابعة 
متوسط إىل اجلذعني املشتركني للسنة 
األوىل من التعليم الثانوي العام 

  .والتكنولوجي
  
يتم التوجيه إىل التعليم املهين وفق و

أحكام املنشور الوزاري املشترك رقم 
 ،2005جوان  01املؤرخ يف  02/05

ا أن التوجيه إىل هذا املسلك علم
بالنسبة للتالميذ املقبولني يف  اختياري

  .مرحلة التعليم ما بعد اإللزامي
  

أما غري املقبولني منهم، والغري مسموح 
   نـالتكويفيوجهون إىل   هلم باإلعادة

  

املهين وفق أحكام القرار الوزاري 
  .املشترك املذكور

  
ة ـالسن إىلول والتوجيه ـالقب .4.2

من التعليم الثانوي العام لثانية ا
   : والتكنولوجي

  
من يتم القبول يف السنة الثانية  .1.4.2

 التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
وفق أحكام النصوص املنظمة للعملية 

  .السارية املفعول
 

يتم التوجيه إىل خمتلف الشعب  .2.4.2
املنبثقة عن اجلذعني املشتركني للسنة 

ليم الثانوي العام األوىل من التع
 املتضمنةوفق الترتيبات  والتكنولوجي

املؤرخ  48يف املنشور الوزاري رقم 
ن ـاملتضم ،2008 رـفرباي 13يف 

اإلجراءات االنتقالية لتوجيه التالميذ 
إىل شعب السنة الثانية من التعليم 

وكذا  والتكنولوجي الثانوي العام
 املؤرخ يف 550املنشور الوزاري رقم 

س ـن مقاييـاملتضم 2006 ماي 31
  .التحجيم

 
 االلتزاموجيدر التذكري بضرورة 

بأحكام املنشورين املذكورين السيما 
منها ما يتعلق بترتيب التالميذ يف 

ق بني ـه للتوفيـجمموعات التوجي
ات ـم ومتطلبـنتائجه ،مـبارغ

  .التخطيط التربوي
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  : هياكل االستقبال .3
  

 : اهلاواستكماملشاريع  استالم .1.3
جيدر التذكري يف هذا اال بضرورة 
احترام النمطية واملقاييس البيداغوجية، 
سواء تعلق األمر باملؤسسات اليت 
استلمت جزئيا واملطلوب إمتامها أو 

 اقتراحباهلياكل اجلديدة اليت سيتم 
  .2008إنشائها يف دورة يونيو 

  
وبالنسبة للمشاريع املقترحة لإلنشاء، 

رورة استالمها ـضفإنين أذكركم ب
كاملة غري منقوصة مبا يف ذلك 
السكنات اإللزامية وخمتلف املرافق 
األخرى سواء تعلق األمر مبدارس 

أو مبتوسطات أو بثانويات هذا  ابتدائية
من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ إجناز 
مرافق التربية لبدنية والرياضية داخل 
كل املؤسسات مبا فيها اإلبتدائيات، 

  .أنتم مطالبون بتحقيقهأمر ضروري 
  

  : إنشاء املؤسسات اجلديدة .2.3
  
يتعني على  : االبتدائيةاملدارس  .أ

مديريات التربية بالتنسيق مع اهليئات 
احمللية ضبط وضعية حجرات الدرس 
واملدارس االبتدائية واملطاعم املدرسية 
 املتوقع إنشاؤها للدخول املدرسي

2008 / 2009.  
  

تعتمد  : وياتاملتوسطات والثان .ب
اللجنة الوزارية إلنشاء املؤسسات يف 
أعماهلا على ملف طلب اإلنشاء املقدم 
من قبل مدير التربية ورأي املفتشية 

  .العامة الذي يعترب عنصرا أساسيا
  

ن ـذا الصدد، املطلوب مـويف ه
مديريات التربية التقيد بنتائج الندوات 
اجلهوية اليت نظمت مبعية مصاحل وزارة 

ن والعمران وخاصة فيما يتعلق السك
باإللتزامات املقدمة من طرف مصاحل 

  .قطاع السكن والعمران
  

ا على مصاحل ـات لزامـه، بـوعلي
  : مديريات التربية التأكد من

  
االكتمال الفعلي لكل مرافق اهليكل  .

املقترح لإلنشاء مهما كانت مرحلة 
التعليم مع التأكد من توصيل خمتلف 

كهرباء، صرف مياه، ماء، (الشبكات 
  ).غاز، أجهزة تدفئة أو تكييف

  
ة ـة للتربيـات اخلاصـاملؤسس .ج

خيضع إنشاء املؤسسات  : والتعليم
اخلاصة للتربية والتعليم إىل اإلجراءات 

  .والترتيبات السارية املفعول
  

تتم  : تأهيل املؤسسات القائمة .3.3
برجمة عمليات اإلصالحات الكربى 

يم خمتلف مرافق وإعادة تأهيل وترم
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املؤسسات املعنية مبا فيها السكنات 
  .اإللزامية مبراعاة األولويات

  
ويتعني على مديريات التربية حتديد 
خمتلف العمليات وتقدميها إىل املصاحل 
املكلفة باإلجناز، والسهر على املتابعة 

  .الفعلية امليدانية هلذه العمليات
  

ينبغي  : جتديد التجهيزات .4.3
منذ  انطلقتالعملية اليت  استمرار

سنوات ملواصلة جتديد التجهيزات 
املدرسية واملكتبية لكل املؤسسات 
التعليمية مع مراعاة مقاييس اجلودة 

  .والنوعية
  

وتتطلب هذه العملية حتديد ما هو 
لتحسني  - بكل موضوعية - ضروري

ظروف متدرس التالميذ وعمل 
  .األساتذة داخل املؤسسة التعليمية

  
 : تنفيذ برنامج إجناز اهلياكل .5.3

يطلب من السيدات والسادة مديري 
  : التربية العمل على

االحترام الصارم حملتوى منطية البناءات 
ومدونة التجهيزات الرمسية املوضوعة 

  .من طرف وزارة التربية الوطنية
  

متابعة برنامج إجناز حجرات الدرس 
املربجمة لتوسيع املتوسطات القائمة  

جهة العجز املسجل يف جمال قصد موا

املقاعد الدراسية على مستوى التعليم 
  .املتوسط

  
   املالية والوسائل .4
  

إنّ تسيري املوارد املالية يستوجب 
االستعدادات الالزمة لضمان دخول 
مدرسي يف أحسن الظروف وهو ما 

  : يقتضي أخذ التدابري التالية
  

حساب باخلزينة إلزامية فتح  .1.4
يف  ل مؤسسة جديدةالوالئية لك

األسبوع األول من إنشائها، وتبليغ 
رقم هذا احلساب إىل مديرية املالية 
والوسائل مباشرة مع إرفاقه ببطاقة 

  .وصفية
  

ضرورة احترام املقاييس اخلاصة  .2.4
بتعداد التالميذ الواجب توفره لفتح 
النظامني الداخلي ونصف الداخلي 

  : وهي
  

ذا على تلمي 50: النظام الداخلي . 
  األقل؛

تلميذا على  100: نصف الداخلي  .
  األقل؛

  
وموافاة مديرية املالية والوسائل 
بالبطاقات الوصفية اخلاصة ذه 

      من ر ـأكتوب 15ل ـات قبـاملؤسس
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مستعملني يف ذلك النموذج  كل سنة،
  .الرمسي املعمول به ال غري

  
دعوة رؤساء املؤسسات التعليمية  .3.4

شأة للدخول املدرسي اجلديدة املن
إعداد ميزانيات إىل  2008/2009

التسيري للثالثي األخري من السنة 
لى ـحصوهلا ع فور 2008ة ـاملالي

اإلشعار اخلاص مببلغ إعانة التسيري 
األولية، مع املصادقة عليها يف الوقت 
املناسب وإرسال نسخة منها إىل 

  .املصلحة املعنية باإلدارة املركزية
  

علومات واملعطيات ضبط امل .4.4
ي ـول املدرسـة بالدخـاملتعلق
ن ـا ضمـوإدراجه 2009/  2008

البطاقات الوصفية بكل دقة وهذا 
لضمان السري العادي ا ماليا وماديا 
من جهة واستغالل هذه املعطيات يف 
حتديد اإلعانات اخلاصة مبيزانيات 
تسيريها يف السنة املالية املوالية من 

  .جهة أخرى
  

ضبط وضعية حماسبية املؤسسات  .5.4
أو /التعليمية اليت تقترح لإللغاء و

  .التحويل
  

ضبط وضعية هياكل الدعم  .6.4
) الداخليات وأنصاف الداخليات(

املقترحة للغلق أو الفتح من جديد على 
  .اللجنة الوزارية إلنشاء املؤسسات

السهر على تطبيق النصوص  .7.4
 الرمسية الصادرة بشأن شغل السكنات

اء حركة ـة أثنـة اإللزاميـالوظيفي
  .املوظفني

  
على املصاحل املعنية مبديريات  .8.4

التربية احلرص على برجمة عمليات 
ترميم مرافق املؤسسات التعليمية مبا يف 
ذلك السكنات الوظيفية التابعة هلا من 
الغالف املايل املوجه إلعادة تأهيل هذه 

  .املؤسسات قبل كل دخول مدرسي
  
  يري املوارد البشريةتس .5
  

يشهد الدخول املدرسي املقبل إدخال 
الم ـا واإلعـل التكنولوجيـوسائ

واالتصال يف جمال التسيري والشروع يف 
عصرنة وسائل العمل املتعلقة بتسيري 

وعليه فإنه جيب . املوارد البشرية
االستعداد للتكفل ذا اجلانب من 
خالل التحضري اجليد له، وإعداد 

ت املالئمة اليت تضمن القيام الربجميا
مبختلف العمليات املتعلقة بتسيري 

  .املوارد البشرية وجناحها
  

كما يشرع القطاع من اآلن يف تطبيق 
القوانني والنصوص التنظيمية اجلديدة 
املتعلقة أساسا بالقانون األساسي 
اخلاص مبوظفي قطاع التربية، األمر 
الذي يتطلب إعطاء األمهية القصوى 

ة وتصفية وضعيات وملفات لتسوي
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مستخدمي القطاع وحتيينها بالتنسيق 
  .مع اإلدارات األخرى ذات العالقة

  
باإلضافة إىل أنّ السنة األوىل من 
التعليم املتوسط تستقبل كوكبتني من 
التالميذ وهو ما يتطلب توفري التأطري 

  .التربوي الالزم لضمان متدرسهم
  

 لذا، فإنّ التحكم يف تسيري املوارد
البشرية يضمن بقسط كبري دخول 
مدرسي يف ظروف حسنة ويعمل على 
االستقرار يف مجيع املؤسسات التربوية 
     ويساعد على رفع املرودية وهو 

       ذ ـا جيعلين أؤكد على تنفيـم
خمتلف العمليات يف الوقت احملدد هلا، 

  : منها
  

إعداد وثيقة  : تقييم ما مت اجنازه .1.5
وضعيات املنجزة  وغري تقييمية عن ال

املنجزة يف ميدان التأطري اإلداري 
والتربوي مع إظهار العوائق املواجهة 
يف امليدان وأسباا بكل موضوعية 

املسابقات، املناصب الشاغرة، وضعية (
االستخالف والتعاقد على املناصب 

مع اقتراح احللول اليت ...) الشاغرة 
ميكن التكفل ا يف الدخول املدرسي 
املقبل من أجل جتنب كل ما من شأنه 
أن يعيق التوظيف ويضمن توفري 
التأطري التربوي لضمان متدرس التالميذ 

  .يف ظروف حسنة

جيب  : توزيع املناصب املالية .2.5
توزيع املناصب املالية املمنوحة يف 
الشرحية على مجيع املؤسسات حسب 

ن ـة احلقيقية للمستخدميـالوضعي
يدان بالتنسيق املستمر املتواجدين يف امل

املوظفني، الدراسة (بني املصاحل الثالث 
واحلرص على ) واالمتحانات، الرواتب

ذه ـداث التوازن يف توزيع هـإح
  .املناصب وفق املقاييس املعمول ا

  
كما جيب ختصيص مناصب مالية 
للمؤسسات املنشأة حديثا والتعيني 

   امـا للنظـا بصفة مؤقتة طبقـعليه
  .به املعمول

  
تقتضي  : تغطية االحتياجات .3.5

هذه العملية التنسيق بني مصلحيت 
داد ـدرس واملوظفني عند إعـالتم

التنظيمات التربوية التقديرية والنهائية 
ن ـط احتياجاا للتمكن متوضب

ة ـالل األمثل للمناصب املاليـاالستغ
  .املمنوحة

  
ويف هذا اإلطار جيب العمل على 

ب مالية للغات مواصلة ختصيص مناص
األجنبية والتربية البدنية والرياضية 

داف ـة األمازيغية، طبقا لألهـواللغ
  .املرجوة يف اإلصالح

  
ونظرا ملا يتميز به الدخول املدرسي 
املقبل على مستوى السنة األوىل 
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متوسط فإنه جيب القيام بدراسة مع 
مصاحل الوزارة لضبط الوضعية بدقة 

ازين يف قصد استعمال األساتذة ا
التعليم االبتدائي حسب االختصاص 
بصفة استثنائية لتغطية العجز املسجل 
يف مرحلة التعليم املتوسط، دون أن 
تؤثر هذه العملية على نوعية التأطري يف 
مرحلة التعليم االبتدائي من حاملي 

  .الشهادات اجلامعية
  

جيب  : جتديد املناصب املالية .4.5
ة احملررة اليت ضبط دقيق للمناصب املالي

ال ميكن التوظيف عليها وموافاة 
مديرية املستخدمني إثر املصادقة على 
خمطط التسيري جبدول مفصل لعدد هذه 
املناصب، لتمكينها من التدخل لدى 
مصاحل املديرية العامة للوظيفة العمومية 
لتجديدها ومعاجلة ما قد يطرأ من 

  .صعوبات يف هذا الشأن
  

املستخدمني جبدول موافاة مديرية . 5.5
إحصائي لألساتذة اازيني العاملني يف 
التعليم االبتدائي حسب اختصاص 

  .مؤهالم وفق اجلداول املرفقة
  

إعالم مديرية املستخدمني بوضعية . 6.5
خرجيي املدارس العليا لألساتذة النمط 
القدمي واجلديد، الذين مت توظيفهم 

ب ـن مل يتم توظيفهم حسـوالذي
، مع ذكر األسباب اليت اختصاصهم

حالت دون توظيفهم واإلجراءات 

املقرر اختاذها يف شأم يف الدخول 
م ـي املقبل، وجيب منحهـاملدرس

  .األولوية يف التوظيف
  

نظرا ملا تكتسيه  : حركة التنقل .7.5
هذه العملية من أمهية، فإنه ينبغي 
إيالؤها العناية الالزمة يف حتضريها ويف 

لنصوص القانونية إجنازها وفقا ل
ويف هذا اال نذكر . السارية املفعول

  : مبا يلي
  
ضرورة اإلعالن على كل املناصب  .

الشاغرة أو القابلة للشغور وتبليغها إىل 
املعنيني يف وقت يسمح للراغبني يف 

طالع عليها قبل اإلدالء احلركة باإل
  ،برغبام

إعطاء نفس احلظوظ لكل املشاركني  .
داخل الوالية ومن  يف احلركة من

  ،رجها ومعاملتهم على قدر املساواةخا
    لـغ القرارات إىل املعنيني قبـتبلي  .

  ،2008يونيو  30
إرسال نتائج احلركة اخلاصة  .

باألسالك املسرية ال مركزيا إىل مديرية 
  .2008يوليو  15املستخدمني قبل 

  
 : التسجيل على قوائم التأهيل .8.5

لوحظت يف  جتنبا للنقائص اليت
السنوات املاضية خبصوص إجناز هذه 
العملية والسيما يف تكوين امللفات فإنه 
يطلب منكم متابعة عملية التسجيل 
عن قرب والسهر على التطبيق الصارم 
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للقوانني املنظمة هلا، وعلى إجنازها قبل 
  .2008اية شهر أبريل 

 
إنّ  : االمتحانات واملسابقات .9.5

ألمثل للمناصب عملية االستعمال ا
املالية وتوفري التأطري الالزم لسري 
املؤسسات التعليمية تقتضي إجراء 
االمتحانات واملسابقات يف خمتلف 
األسالك والرتب واالنتهاء منها وتعيني 
املتخرجني قبل الدخول املدرسي، كما 
يستحسن تنظيم مسابقات التوظيف 
بتواريخ خمتلفة خاصة بالنسبة للغات 

لتربية البدنية والرياضية يف األجنبية وا
الواليات اليت تعاين عجزا فيها، 
لتمكني املترشحني من املشاركة يف 

  .عدة واليات
  

وال يسمح بفتح املسابقات إال بعد 
ا ـف خرجيي املدارس العليـتوظي

لألساتذة الذين هلم األولوية سواء 
كان ذلك على مستوى الوالية 

ات ـا أو بالتنسيق مع الواليـنفسه
ن نظام الندوات ـاألخرى ضم

وى ـاجلهوية املعمول به على  مست
اء يف خمتلف ـا جـات  كمـالوالي

التعليمات املرسلة لكم يف هذا 
  .الشأن

  
جيب  : ضبط وضعية املوظفني .10.5

ضبط وضعية املوظفني فيما خيص 
اضر ـل وإمضاء حمـاف العمـاستئن

رة قرارات تعيني ـب وتأشيـالتنصي
  .لوقت احملدد هلااملوظفني يف ا

  
تستفيد خمتلف عمليات  :التكوين  .6

التكوين من مبالغ مالية معتربة رصدا 
الوزارة لتكوين مستخدمي قطاع 

د ـة وحتسني مستواهم وجتديـالتربي
معلومام ليتمكن اجلميع من املسامهة 
الفعلية يف جتسيد أهداف اإلصالح من 
ناحية ومسايرة التقدم السريع للعلوم 

تكنولوجيات احلديثة من ناحية وال
  .أخرى

  
وقصد متكني خمتلف إطارات التربية 
من تطبيق املناهج اجلديدة على 
مستوى مراحل التعليم الثالثة، سوف 
تنظم عدة عمليات تكوينية تتكفل 
مبختلف املستخدمني خاصة منهم 

  .األساتذة واملعلمني
  

على كل  : التكوين املتخصص .1.6
عمل على ضبط مديريات التربية ال

حاجياا إىل موظفي اإلدارة بالنسبة 
 2010 / 2009ي ـم الدراسـللموس

  :حسب األمناط التالية 
  
  مديري مؤسسات التعليم الثانوي؛. 
 مديري املتوسطات؛. 
 ؛االبتدائيةمديري املدارس . 
  .املستشارين يف التربية. 
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مع إرساهلا قبل اية شهر مارس 
مني حىت إىل مديرية املستخد 2008

تتمكن مديرية التكوين من إعداد 
  .خمطط التكوين يف اآلجال احملددة

  
يف هذا الباب،  : التكوين األويل. 2.6

املطلوب من مديريات التربية التقدير 
إىل املعلمني  الحتياجامالدقيق 

من جهة  االبتدائيبالنسبة للتعليم 
وحاجياا إىل أساتذة التعليم املتوسط 

 االختصاصانوي حسب والتعليم الث
 االبتدائيبالنسبة للتعليم  2011يف أفق 
خبصوص التعليم املتوسط  2012وأفق 

فيما يتعلق بالتعليم الثانوي من  2013و
جهة أخرى، وموافاة مديرية التخطيط 

 2008يف أجل ال يتعدى آخر مارس 
وذلك لتسهيل التنسيق مع وزارة 

  .التعليم العايل والبحث العلمي
  

ميكن  : كوين أثناء اخلدمةالت .3.6
حصر وتفعيل عمليات التكوين أثناء 

 2009 / 2008اخلدمة للسنة الدراسية 

مبا يف ذلك جهاز التكوين عن بعد، 
وأساتذة  االبتدائياملنظم لفائدة معلمي 

التعليم املتوسط وكذا الشبكة املرافقة 
لإلصالح اجلاري به العمل يف امليدان 

  :كما يلي 
  
أيام ) 06(مل مبنظور ستة يستمر الع .أ

تكوينية موزعة على مدار السنة لفائدة 
وي ـي والتربـري البيداغوجـالتأط

واإلداري واملايل يف جمال املستجدات 
البيداغوجية والتربوية واملهنية والعلمية 

ات موظفي ـب حاجيـذا حسـوه
  .الوالية

  
  : مرافقة املناهج اجلديدة .ب
الميذ التكوين يف جمال التكفل بت. 

األقسام النهائية ومرافقتهم يف حتضري 
  شهادة البكالوريا؛ امتحان

تكوين األساتذة واملعلمني يف جمال . 
  املقاربة بالكفاءات؛

مواصلة التكوين يف تكنولوجيا . 
للطاقم البيداغوجي  واالتصالاإلعالم 

  )مفتشون ،أساتذة ،معلمون( والتنشيطي
التسيري التربوي والبيداغوجي من . 

  منطلق العمل مبشروع املؤسسة؛
  التكوين يف البعد البيئي؛. 

تفعيل العمليات التكوينية اخلاصة . 
  .بالتعليم التحضريي

  
يعترب التكوين  : التكوين عن بعد. ج

عن بعد أحد املركبات األساسية 
واجلوهرية يف عملية اإلصالح وهو 

ي يف حتسني الرهان األساسي واحملور
املعلمني واألساتذة بامليدان  أداءورفع 

وهذا بتسخري كل اإلمكانيات املادية 
والبشرية املخصصة هلذا التكوين مبا يف 
ذلك اإلمكانات الوالئية، وإفساح 
اال خللية التكوين املنصبة بالواليات 
وتدعيمها مبوارد بشرية ذات كفاءة 

، دورها املنوط ا أداءحىت تتمكن من 
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ووضع كل التجهيزات امليسرة 
والالزمة مبقرات اخلاليا وهذا قصد 

 واالتصالة اإلعالم ـان سيولـضم
مبختلف املؤسسات التعليمية، وحىت 
   حتقق العملية أهدافها جيب العمل 

  : على
  

ضمان عمليات التسجيالت يف . 
وقتها احملدد مع التقيد باحلصة الرمسية 

  لكل والية؛
السندات  السهر على ضمان. 

التكوينية لكل مشارك، الديوان الوطين 
للتعليم والتكوين عن بعد بالنسبة 
للمعلمني، وجامعة التكوين املتواصل 

  ؛لألساتذةبالنسبة 
ضبط قوائم املشاركني وملفام . 

وتسليمها يف أواا للجهات املكونة 
جامعة  ،املدارس العليا لألساتذة(

ن معاهد التكوي) التكوين املتواصل
  أثناء اخلدمة؛

موافاة مديرية التكوين دوريا بتعداد . 
ب ـن يف التكوين حسـاملشاركي

 التخصص وبنتائج النجاح واإلعادة؛
  
باعتبار الكتاب  : الكتاب املدرسي .7

املدرسي وسيلة تربوية ودعامة أساسية 
للمعلم واملتعلم ال ميكن االستغناء 
عنها، يتعني على مدير التربية وخمتلف 

سؤولني أين كان موقعهم التأكد من امل
وضعه بني يدي التالميذ عند التحاقهم 

مبقاعد الدراسة يف مستهل املوسم 
  .الدراسي

  
ال ميكن جناح عملية توزيع الكتب 
املدرسية على كل تالميذ املؤسسات 
التعليمية للوطن إال بتطبيق الترتيبات 
واإلجراءات املنصوص عليها يف 

وتدابري أخرى إجراءات املناشري أو 
سيتم إعالمكم ا يف وقت الحق 

اب ـيت م عملية توزيع الكتـوال
ي ـم الدراسـي للموسـاملدرس
2008 / 2009.  

  
ويف كل احلاالت أطلب منكم السهر 
شخصيا على ضمان توفر الكتاب 
املدرسي بكل املؤسسات التعليمية 

  .وإيصاله إىل التالميذ يف وقته
  
ة ـالرياضية وـة الثقافيـاألنشط .8

  والنشاط االجتماعي
  

ة ـي والصحـالنشاط الرياض .1.8
  : املدرسية والثقايف

  
يف جمال النشاط  : النشاط الرياضي .أ

الرياضي املدرسي يتعني تنفيذ 
التوجيهات والتعليمات املدرجة يف 

املتعلق  1071املنشورين الوزاريني رقم 
بتدعيم النشاط الرياضي املدرسي 

ق بتفعيل النشاط املتعل 388ورقم 
  : الثقايف والرياضي خاصة منها
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إجبارية إنشاء اجلمعيات الثقافية  .
والرياضية املدرسية يف كل مؤسسة 
تربوية مع تكوين نوادي رياضية تضم 
فروعا يف خمتلف األلعاب اجلماعية 

  .والفردية يف خمتلف األصناف والفئات
إعداد برنامج سنوي للنشاط  .

ى مستوى كل الرياضي الترفيهي عل
مؤسسة تعليمية يشتمل على دورات 
ولقاءات رياضية بني األقسام مع 

  .إشراك أكرب عدد ممكن من التالميذ
إعداد الربنامج السنوي لألنشطة   .

الثقافية والعلمية بالنسبة للموسم 
 الدراسي املقبل

إعداد احلصيلة السنوية لألنشطة   .
  .الثقافية والعلمية

  
ضرورة  : الصحة املدرسية .ب
اط ـرام النصوص املنظمة لنشـاحت

اء وفتح ـإنش:  ةـة املدرسيـالصح
  .الوحدات املربجمة

  
سخرت :  النشاط االجتماعي. 2.8

م تة للمطعـادات ماليـالدولة اعتم
املدرسي باعتباره إحدى وسائل دعم 
الفعل التربوي ودف حتقيق متدرس 
شامل لتالميذ املدارس االبتدائية واحلد 

هرة التسرب املدرسي وهو ما من ظا
  : يتطلب

  
م ـالزم للمطاعـر التأطري الـتوفي .

  ،املدرسية

فتح املطاعم املدرسية يف املوعد  .
احملدد من طرف املصاحل املركزية املعنية 
وذلك وفقا للنصوص التنظيمية 

  ،السارية املفعول
إلزامية فتح املطاعم املدرسية  .

 ،والداخليات خالل شهر رمضان
لسهر على تطبيق املنشور الوزاري ا. 

أكتوبر   07املؤرخ يف  07.891رقم 
  ،املتعلق بالتغذية املدرسية 2007

  ،السهر على إنشاء مجعيات التالميذ. 
التقيد بامليزانية املخصصة للمطاعم . 

املدرسية طبقا للتشريع اجلاري به 
العمل واحلرص على عقلنة التسيري يف 

  .هذا اال
  

احترام الرزنامة   : سيةاملنح املدر
  .اإلدارية اخلاصة باملنح املدرسية

  
لتحقيق األهداف  : التضامن املدرسي

املرجوة من العملية جيب السهر على 
توزيع اإلعانات املتوفرة مع بداية 
الدخول املدرسي وموافاة مديرية 
األنشطة الثقافية والرياضية والنشاط 

 30االجتماعي حبصيلة أولية ال تتجاوز 

أكتوبر، مث ترسل الوضعية النهائية مبا 
ديسمرب من  31فيها اجلانب املايل قبل 

  .كل سنة طبقا للنموذج املعمول به
  

تفاديا للتأخرات املالحظة يف السنوات 
األخرية خبصوص دفع منحة  التمدرس 

دينار جزائري، ولتمكني  2000
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التالميذ االستفادة منها عند بداية 
ل، فإنين أطلب الدخول املدرسي املقب

داد قوائم ـراع يف إعـمنكم اإلس
املستفيدين وتسليمها إىل اجلهات 

  .املعنية ودفع اإلعانة يف وقنها
  

ال يفوتين يف األخري، أن أؤكد على 
تنفيذ ما جاء يف هذا املنشور بغية 
حتقيق الغايات الكفيلة بضمان دخول 

  .مدرسي عاد
  

  2008مارس  03 اجلزائر يف
  زارة التربية الوطنيةول األمني العام
  خالدي. ب

  
�  

  
  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

  الوزارة التربية الوطنية
  2008/  2264 :الرقم 

  
  األمني العام

  إىل
ادة مديري التربية ـدات والسـالسي

  بالواليات
  

درس افتتاحي حول : املوضوع 
 اإلحصاء العام للسكان والسكن

2008.  
  

  ةـات بيداغوجيـاقبط :املرفقات 
  

تعودت وزارة التربية الوطنية على 
افتتاح كل فصل دراسي بدرس يتناول 
موضوعا من مواضيع الساعة، يقدم 
جلميع التالميذ يف كل املستويات، وقد 
تقرر لبداية الفصل الثالث من السنة 
الدراسية اجلارية وبالتنسيق مع الديوان 
الوطين لإلحصاء، أن يتناول الدرس 

ع اإلحصاء العام للسكان موضو
  .نـوالسك

  
تكتسي عملية اإلحصاء أمهية كبرية 
حيث سيشرع يف تنفيذها خالل شهر 

و لتحسيس التالميذ ذه . ريل القادمفا
ة ـة وجعلهم يفهمون عالقـالعملي

اإلحصاء بالتخطيط والتنمية، البد أن 
نشرح هلم هدف العملية الذي يتمثل 
يف التعرف على أهم اخلصائص 

رات السديدة املرتبطة بنمو ـاملؤشو
ي ـم االجتماعـان وتوزيعهـالسك

وظروفهم يف جمال السكن والشغل 
حىت تتمكن من االطالع  ،والتكوين

على القرائن الدالة على جمتمعنا دف 
التخطيط العلمي احملكم لكل مناحي 

ة ـة واالقتصاديـاة االجتماعيـاحلي
  .والثقافية

  
اقة وقد أعدت هلذا الغرض بط

بيداغوجية لكل مرحلة من املراحل  
واملتوسط  االبتدائي: التعليمية الثالث 

والثانوي حول موضوع اإلحصاء العام 
دة ـان والسكن بغرض مساعـللسك
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املعلمني واألساتذة يف تقدمي هذا 
الدرس لكل األفواج التربوية يف اليوم 

تكيف . األول من الفصل الثالث
ستوى البطاقات املرفقة حسب كل م
قترحها يتعليمي وحسب األنشطة اليت 

  .كل معلم وأستاذ
  

وحىت تتحقق األهداف املرجوة من 
ام ـذا الدرس حول اإلحصاء العـه

للسكان والسكن، ينبغي أن تنظم 
األنشطة التعلمية اليت ترمي إىل تثبيت 
السلوكات االجيابية لدى التالميذ 
وتنمية وعيهم بأمهية اإلحصاء يف 

اق املستقبلية والتخطيط استشراف اآلف
  .للسياسة التنموية يف البالد

  
أحل على التوزيع الشامل هلذا املنشور 
والبطاقات البيداغوجية املرفقة على 
كل املؤسسات التعليمية  يف املراحل 
التعليمية الثالث، وإعطاء التعليمات 
والتوجيهات التربوية إىل كل مديري 

درس املؤسسات التعليمية لتقدمي هذا ال
اهلام والسهر على حتقيق األهداف 

  .التربوية املنتظرة منه
 

  2008 مارس  17اجلزائر يف 
  األمني العام لوزارة التربية الوطنية

  خالدي. ب 
  
  
  

  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

 
  اإلحصاء العام للسكان والسكن

 
  مرحلة التعليم االبتدائي

  
أن  : ةـة التعلميـف التعليمياألهدا

 :يكون املتعلم قادرا على 
  

ان ـة عملية إحصاء السكـمعرف. 
  ،والسكن

اء ـة عملية اإلحصـإدراك عالق. 
  .بالتخطيط والتنمية

  
  :الوسائل التعليمية 

  مناذج لوثائق عملية اإلحصاء،. 
  جداول إحصائية،. 
  .نصوص تنظيمية. 
  

  :املفاهيم املستهدفة 
  اإلحصاء،. 
  السكن، -السكان . 
  التنمية، -التخطيط . 
  البطالة - القوة العاملة . 
ادة، ـالزي(ة ـاألحداث الدميوغرافي. 

  ).الطبيعية، الوفيات والوالدات
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  رسدتقدمي ال
  
وطننا مقبل على  :طرح اإلشكالية . أ

تنظيم عملية إحصائية للسكان 
أفريل القادم،  30إىل  16والسكن من 

ات تنموية، للرقي قصد إعداد خمطط
  :مبستوى اتمع يف خمتلف امليادين 

  
  ؟ ماذا تعرف عن هذه العملية. 

  ؟  ما الفائدة من تنظيمها.  
  ؟ كيف تتم هذه العملية. 
  

  :بناء التعلم . ب
  
ما هي عملية إحصاء السكان  .1

  والسكن ؟
  

هي عملية إحصائية لعدد السكان، 
دف توفري معلومات شاملة وحديثة 

توزيع السكان، وتركيبتهم وفق  حول
اجلنس والعمر، وكذلك حسب 

ة ـالدميوغرافي) احلركية(ة ـالدينامكي
، وذلك )اخلصوبة، الوفيات، اهلجرة(

لتحديث املؤشرات االجتماعية املتعلقة 
  ،...بالتشغيل والسكن

  
  :الفائدة من تنظيم العملية  .2
  

إن عملية اإلحصاء ضرورية وذات 
املخططات  أمهية بالغة، لوضع
  :التنموية، و دف إىل 

توفري البيانات اإلحصائية الدقيقة . 
ة ـري اخلدمات األساسيـإلدارة وتوف

للمجتمع، بوضع خمططات تنموية 
والعمل على توفري الوسائل الالزمة 

  .لتحقيقها
  

ة ـات اإلحصائيـالبيانات واملعلوم
 .ضرورية يف صناعة القرارات

  
  كيف تتم العملية ؟. 3
  
وم الدولة بتحديد تاريخ انطالق تق

العملية، وجتند هلا الوسائل املادية 
ن ـة الالزمة، وذلك بتكويـوالبشري

اص، ـرات اآلالف من األشخـعش
ذ ـص ميزانية ضخمة لتنفيـوختصي
  .العملية

  
كما تقوم بعملية شرح وتوعية عرب 

س ـف وسائل اإلعالم لتحسيـخمتل
  .املواطنني بأمهية العملية

  
ذا التعداد يتم مجع كل خالل ه

ن ـات واملعلومات الالزمة عـالبيان
السكان والسكن، عن طريق استعمال 
استمارة يقوم اإلحصائي مبلئها بعد 

  .استجواب أفراد اتمع
  

وحتتوي اجلداول اإلحصائية اخلاصة 
  : بتعداد السكان العام، على ما يلي
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ر، ـالتعمي: اخلصائص اجلغرافية . 1
لدائم السكن احلايل، املوقع السكن ا

  .مكان امليالد
األسرة : اخلصائص االجتماعية . 2

الكبرية، العائلة، اجلنس، العمر، احلالة 
ات، ـة، عدد املواليد، الوفيـالزوجي

ة ـوى التعليمي، اجلنسية، اللغـاملست
  .األصلية

وع ـكن: اخلصائص االقتصادية . 3
  .النشاط، املهنة، احلرفة

  
إلحصائية عن تسجيل املعلومات ا. 

  .كل فرد
تشمل كل أفراد السكان املقيمني، . 

مبا يف ذلك األجانب إىل جانب كل 
ن أو ـان الغائبني كمسافريـالسك

  .كمغتربني
 10ري كل ـداد جتـة التعـدوري. 

وسيجري  2008سنوات حىت سنة 
  .سنوات 5مستقبال كل 

  
تعترب عملية التعداد : االستنتاج . ج

من أهم العام للسكان والسكن 
العمليات اليت تقوم ا الدولة ملا توفره 
من بيانات تتيح هلا حتديد خصائص 

  .سكاا الدميوغرافية واالجتماعية
  

هذه البيانات متكن الدولة من تقييم 
التغيريات املختلفة اليت طرأت على 
خصائص السكان واليت يتم االعتماد 
عليها إلعداد إستراتيجية تنموية 

على التخطيط احملكم،  مستقبلية قائمة
ويظهر احتياجات اتمع يف اهلياكل 
القاعدية والثقافية والرياضية من أجل 

  .حتقيق الرفاهية للمجتمع
  

إن عملية التعداد السكاين أضحت 
ضرورة حتمية، والتعامل معها بروح 
من املسؤولية واجب اجلميع، إذ عليها 

  .يتوقف جناح املخططات التنموية
  

�  
  

  ية اجلزائرية الدميقراطية الشعبيةاجلمهور
  وزارة التربية الوطنية

 
  اإلحصاء العام للسكان والسكن

 
  مرحلة التعليم املتوسط

  
  : األهداف التعليمية التعلمية

 :ن يكون املتعلم قادرا على  
  

ان ـة عملية إحصاء السكـمعرف. 
  ،والسكن

اء ـة عملية اإلحصـإدراك عالق. 
  .بالتخطيط والتنمية

  
  :سائل التعليمية الو
  مناذج لوثائق عملية اإلحصاء،. 
  جداول إحصائية،. 
  .نصوص تنظيمية. 
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  :املفاهيم املستهدفة 
  اإلحصاء،. 
  السكن، -السكان . 
  التنمية، -التخطيط . 
  البطالة - القوة العاملة . 

الزيادة، (األحداث الدميوغرافية . 
  ).الطبيعية، الوفيات والوالدات

  
  تقدمي الدرس

  
للرقي مبستوى  :طرح اإلشكالية  .أ

اتمع يف أي بلد البد من وضع 
سياسة تعتمد على ختطيط حمكم، 

ة ـاره حجر األساس يف عمليـباعتب
  .التنمية

  
ولضمان جناح التخطيط، البد من 
توفري معطيات دقيقة تتصل بالوضعية 

وهذا ال يأيت إال . اخلاصة بأفراد اتمع
ان ـكم عملية إحصائية للسـبتنظي

والسكن، ووطننا مقبل على تنظيم 
 30إىل  16هذه العملية خالل املدة من 

  .شهر أفريل القادم
  

  فماذا تعرف عن هذه العملية ؟
  

  :بناء التعلم . ب
  
ما هي عملية إحصاء السكان  .1

  والسكن ؟
  

هي عملية إحصائية لعدد السكان ببلد 
معني، دف توفري معلومات شاملة 

ان، ـيع السكول توزـة حـوحديث
وتركيبتهم وفق اجلنس واملعمر، 

) احلركية(وكذلك حسب الدينامكية 
ات، ـة، الوفيـاخلصوب(الدميوغرافية 

، وذلك لتحديث املؤشرات )اهلجرة
ل ـة بالتشغيـة املتعلقـاالجتماعي
  ،...والسكن

  
  :ما اهلدف من العملية  .2
  

إن عملية اإلحصاء ضرورية و ذات 
ات ـملخططة بالغة، لوضع اـأمهي

اق ـراف اآلفـة، يف استشـالتنموي
املستقبلية والتخطيط للسياسة التنموية، 

  :فهي دف إىل 
  
  توفري البيانات واملعلومات املطلوبة،. 

توفري البيانات اإلحصائية الدقيقة . 
ات األساسية ـري اخلدمـإلدارة وتوف

للمجتمع، بوضع خمططات تنموية 
زمة والعمل على توفري الوسائل الال

  .لتحقيقها
  

ات اإلحصائية ـات واملعلومـالبيان
 .ضرورية يف صناعة القرارات

  
  كيف تتم العملية ؟ .3
  

يتم برجمة التعداد السكاين عادة على 
عشر سنوات، وتقوم الدولة بتحديد 
تاريخ انطالق العملية ومدا الزمنية 

يوما، وجتند هلا الوسائل  15احملددة بـ 
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ك ـلالزمة، وذلة والبشرية اـاملادي
ن ـرات اآلالف مـن عشـبتكوي

األشخاص، وختصيص ميزانية ضخمة 
  .لتنفيذ العملية

  
كما تقوم بعملية شرح وتوعية عرب 
خمتلف وسائل اإلعالم لتحسيس 

  .املواطنني بأمهية العملية
  

خالل هذا التعداد يتم مجع كل 
البيانات واملعلومات الالزمة عن 

عمال السكان والسكن، عن طريق است
استمارة يقوم اإلحصائي مبلئها بعد 

  .استجواب أفراد اتمع
  

وحتتوي اجلداول اإلحصائية اخلاصة 
بتعداد السكان العام، حسب ما أقرته 
اللجنة اإلحصائية يف األمم املتحدة يف 

، 1966دورا الرابعة عشرة سنة 
املبادئ األساسية، اخلاصة بتعدادات 

  :ليالسكان وجرى التأكد على ما ي
  
التعمري،  :ة ـاجلغرافيص ـاخلصائ. 1

املوقع السكن الدائم السكن احلايل، 
  .مكان امليالد

اجلنس، : االجتماعية  اخلصائص. 2
العمر، احلالة الزوجية، عدد املواليد، 
الوفيات، املستوى التعليمي، اجلنسية، 

  .اللغة األصلية
كنوع : ص االقتصادية ـاخلصائ .3

  .فةالنشاط، املهنة، احلر
  

ميكن القول بأن أهم خصائص  مما سبق
  :التعدادات السكانية، تتمثل يف 

تسجيل املعلومات اإلحصائية عن . 
  .كل فرد

تشمل كل أفراد السكان املقيمني، . 
مبا يف ذلك األجانب إىل جانب كل 

ن أو ـان الغائبني كمسافريـالسك
  .كمغتربني

حلظة (للتعداد زمن معني يطلق عليه . 
ويفضل أن يكون ثابتا يف  ،)التعداد

  .كل التعدادات
سنوات  10دورية التعداد جتري كل . 

وسيجري مستقبال  2008حىت سنة 
  .سنوات 5كل 

  
تعترب عملية التعداد العام : االستنتاج 

للسكان والسكن من أهم العمليات 
اليت تقوم ا الدولة ملا توفره من 
بيانات تتيح هلا حتديد خصائص 

  .رافية واالجتماعيةسكاا الدميوغ
  

هذه البيانات متكن الدولة من تقييم 
التغيريات املختلفة اليت طرأت على 
خصائص السكان واليت يتم االعتماد 
عليها إلعداد إستراتيجية تنموية 

  .مستقبلية قائمة على التخطيط احملكم
  

إن عملية التعداد السكاين أضحت 
ضرورة حتمية، والتعامل معها بروح 

ولية واجب اجلميع، إذ عليها من املسؤ
  .يتوقف جناح املخططات التنموية



26 
 

  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
  اإلحصاء العام للسكان والسكن

 
  مرحلة التعليم الثانوي

  
  : األهداف التعليمية التعلمية

 :أن يكون املتعلم قادرا على  
  
سكان اء الـة إحصـة عمليـمعرف. 

  ،والسكن
اء ـة عملية اإلحصـإدراك عالق. 

  .بالتخطيط والتنمية
  

  :الوسائل التعليمية 
  مناذج لوثائق عملية اإلحصاء،. 
  جداول إحصائية،. 
  

  :املفاهيم املستهدفة 
  اإلحصاء،. 
  السكن، -السكان . 
  التنمية، -التخطيط . 
  البطالة، - القوة العاملة . 
ادة، ـزيال(ة ـاألحداث الدميوغرافي. 

  ،)الطبيعية، الوفيات والوالدات
  .األمية - التعليم . 
  

  تقدمي الدرس
  
للرقي مبستوى  :طرح اإلشكالية . أ

اتمع يف أي بلد البد من وضع 

سياسة تعتمد على ختطيط حمكم، 
ة ـاره حجر األساس يف عمليـباعتب

  .التنمية
  

ولضمان جناح التخطيط، البد من 
بالوضعية توفري معطيات دقيقة تتصل 

وهذا ال يأيت إال . اخلاصة بأفراد اتمع
ان ـم عملية إحصائية للسكـبتنظي

والسكن، ووطننا مقبل على تنظيم 
 30إىل  16هذه العملية خالل املدة من 

  .شهر أفريل القادم
  

  فماذا تعرف عن هذه العملية ؟
  

  :بناء التعلم . ب
  
ما هي عملية إحصاء السكان  .1

  والسكن ؟

إحصائية لعدد السكان،  هي عملية
دف توفري معلومايت شاملة وحديثة 
حول توزيع السكان، وتركيبتهم وفق 

ب ـس واملعمر، وكذلك حسـاجلن
ة ـالدميوغرافي) احلركية(ة ـالدينامكي

، وذلك )اخلصوبة، الوفيات، اهلجرة(
لتحديث املؤشرات االجتماعية املتعلقة 

  ،...بالتشغيل والسكن
  

زمنية حتددها وجتري على فترات 
الدولة، وجتري كل عشر سنوات حىت 

  .سنوات 5و مستقبال كل  2008سنة 
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ات اإلحصائية ـات واملعلومـالبيان
 .ضرورية يف صناعة القرارات

  
  :الفائدة من تنظيم العملية  .2
  

عملية اإلحصاء ضرورية وذات أمهية 
بالغة، يف استشراف اآلفاق املستقبلية 

ي ـوية، فهط للسياسة التنمـوالتخطي
  :دف إىل 

  
ص ـم اخلصائـرف على أهـالتع. 

واملؤشرات املرتبطة بنمو السكان 
وتوزيعهم االجتماعي، وظروفهم يف 

  .جمال السكن  الشغل
توفري البيانات املطلوبة لوضع . 

 .ومراقبة السياسات التنموية
توفري البيانات اإلحصائية الدقيقة 

ة ـإلدارة وتوفري اخلدمات األساسي
مجتمع، ووضع صورة مستقبلية لل

 للتخطيط
  .التنموي والعمل على حتقيقها

  
يتوىل الديوان الوطين لإلحصاء تنظيم 

  :عملية إحصاء السكان والسكن بـ
  
  تكوين اإلحصائيني. 
ة ـة للعمليـر الوثائق الالزمـتوفي. 
  )االستمارات املختلفة(
 
  كيف تتم العملية ؟ .3

ق تقوم الدولة بتحديد تاريخ انطال
ة ـة، وجتند هلا الوسائل املاديـالعملي

ن ـة الالزمة، وذلك بتكويـوالبشري
اص، ـرات اآلالف من األشخـعش

ذ ـص ميزانية ضخمة لتنفيـوختصي
  .العملية

  
كما تقوم بعملية شرح وتوعية عرب 

س ـف وسائل اإلعالم لتحسيـخمتل
  .املواطنني بأمهية العملية

  
 و هناك ثالثة طرق رئيسية متبعة يف

  :تنفيذ عملية التعداد السكاين
  
ي ـداد السكانـة التعـطريق .1

حيث يتم برجمة تعداد : الكالسيكية 
سكاين عام كل عشر سنوات حىت 

  .سنوات 5ومستقبال كل  2008سنة 
  

خالل هذا التعداد يتم مجع كل 
ن ـات واملعلومات الالزمة عـالبيان

السكان والسكن، عن طريق استعمال 
اإلحصائي مبلئها بعد استمارة يقوم 

  .استجواب أفراد اتمع
  
طريقة التعداد السكاين املعتمدة  .2

يتم مجع : على السجالت اإلدارية 
البيانات اخلاصة بالسكان والسكن، 
انطالقا من السجالت اإلدارية فقط 

سجل احلالة املدنية، سجل املباين (
  ).واحلدات السكانية
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ة ـم تكملـض األحيان، يتـيف  بع
ملعلومات املوجودة يف السجالت ا

اإلدارية بأحباث تعتمد على عينة خمتارة 
  .من اتمع أو بتعداد جزئي للمجتمع

  
هذه الطريقة تتطلب توفر سجالت 

  .إدارية كاملة مع جتديدها باستمرار
  

ة ـدت الدولة لتنفيذ عمليـرص
مليار  2.5اإلحصاء ميزانية قدرها 
ن مليو 34دينار جزائري، أي حوايل 

ألف  80دوالر، وجندت هلا حنو 
ماليني  8ومت طبع . عنصر مدرب

  .نسخة
  

 وكالة األنباء اجلزائرية :املصدر 
  
طريقة التعداد السكاين املعتمدة . 3

نظرا للمشاكل : على تقنيات املعاينة 
اليت تعاين منها بعض الطرق، من 

  : ثـحي
  

التكلفة الكبرية واملوارد املهمة اليت 
  . فترة وجيزةجيب تعبئتها يف

  
التقادم السريع للبيانات بالنسبة للتعداد 

  .السكاين بالطريقة الكالسيكية
  

لذلك قامت عدة دول بتغيري الطريقة 
  ا، ـة يف عملية تعداد سكاـاملستعمل

بطرق حديثة تعتمد أساسا على 
تقنيات املعاينة حيث يتم على فترات 

  .جد متقاربة بتعدادات سكانية جزئية
رق تتيح هلذه الدول احلصول هذه الط

على بيانات يتم جتديدها باستمرار 
وبتكلفة أقل مقارنة مع طريقة التعداد 

  السكاين الكالسيكية
  

وتصميم املعاينة املستعمل يف هذه 
التعدادات خيتلف من دولة إىل أخرى، 
ويتم حتديده حسب خصائص هذه 

  .الدول
  

وحتتوي اجلداول اإلحصائية اخلاصة 
كان العام، حسب ما أقرته بتعداد الس

اللجنة اإلحصائية يف األمم املتحدة، يف 
، 1966دورا الرابعة عشرة سنة 

املبادئ األساسية، اخلاصة بتعدادات 
  :السكان، و جرى التأكيد على 

  
كاملوقع،  :ة ـص اجلغرافيـاخلصائ

السكن الدائم، السكن احلايل، مكان 
  .امليالد

، كاجلنس :ص االجتماعية ـاخلصائ
العمر، احلالة الزوجية، عدد املواليد، 
الوفيات، املستوى التعليمي، اجلنسية، 

  .اللغة األصلية
كنوع  :ة ـص االقتصاديـاخلصائ

  .النشاط، املهنة، احلرفة
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مما سبق، ميكن القول بأن أهم 
خصائص التعدادات السكانية، تتمثل 

  :يف
  

تسجيل  املعلومات اإلحصائية عن كل 
  .فرد
  

فراد السكان املقيمني، مبن تشمل كل أ
ب ـ، إىل جان)بـاألجان(يف ذلك 

ن أو ـن كمسافريـان الغائبيـالسك
 .كمغتربني

حلظة (للتعداد زمن معني يطلق عليه 
، و يفضل أن يكون ثابتا يف )التعداد

  .كل التعدادات
 

سنوات  10دورية التعداد جترى كل 
و سيجرى مستقبال  2008حىت سنة 

 .سنوات 5كل 
  

أنه يتم خالل هذا اإلحصاء يذكر 
سؤاال  74العام هلذه السنة توجيه 

  ة ـا باألمومـمنه 10للسكان تتعلق 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

منها بظاهرة  8والوالدة، بينما تتعلق 
 6ق ـرة  والتزوج، بينما تتعلـاهلج

أخرى بظاهرة وفيات األطفال األقل 
 .من سنة

  
تعترب عملية التعداد  :االستنتاج . ج
م ـن والسكن من أهام للسكاـالع

العمليات اليت تقوم ا الدولة ملا توفره 
من بيانات تتيح هلا حتديد خصائص 

  .سكاا الدميوغرافية واالجتماعية
  

هذه البيانات متكن الدولة من تقييم 
التغريات املختلفة اليت طرأت على 

يت ـخصائص السكان عرب الزمن، وال
يتم االعتماد عليها إلعداد إستراتيجية 
تنموية مستقبلية قائمة على التخطيط 

  .احملكم
  

إن عملية التعداد السكاين أضحت 
ضرورة حتمية، و التعامل معها بروح 
من املسؤولية واجب اجلميع، إذ عليها 

  .يتوقف جناح املخططات التنموية
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  مدير التقومي  والتوجيه  واالتصال
  إىل

   دات والسادة مديري التربيةـالسي
  )لإلعالم واملتابعة(                          

ة ـدات والسادة مفتشي التربيـالسي
  والتكوين

ة ـدات والسادة مفتشي التربيـالسي
  )للمتابعة(             عليم األساسيوالت
دات والسادة رؤساء املؤسسات ـالسي

  )للتنفيذ(                       التعليمية
  

تشكيل الذاكرة التربوية : املوضوع 
  .لقطاع التربية الوطنية

  
تشكل التجربة اجلزائرية يف جمال تعميم 
التربية والتعليم منوذجا جديرا بالتثمني 

لصيانة، وتتطلب احلفاظ واالعتزاز وا
  .على كل مكوناا وعناصرها

  
ة ـد الفترة املمتدة من بدايـوتع

االستقالل إىل يومنا هذا، مرحلة هامة 
من عمر النظام التربوي هلا خصائصها 

وهي فترة حافلة باملنجزات . ومميزاا
واألعمال الرامية إىل إرساء نظام 
تربوي وتطويره من اجلانب الكمي 

. ليستجيب لتطلعات اتمع والنوعي،
وفعال فقد جتسد ذلك من خالل 
العمل الدءوب واملتواصل على خمتلف 

  .األصعدة
  

إال أن ما حتقق خالل هذه الفترة من 
أعمال ومنجزات، معرض للزوال 
والنسيان، إذا مل حيض بالعناية املطلوبة 

 على كافة املستويات، من أجل صون
الكثري الذاكرة القطاعية، ونفقد بذلك 

من العناصر واملكونات اليت تطبع هذه 
الفترة القاعدية يف مسرية النظام 

ل ـوي، اليت تبىن عليها املراحـالترب
وقد يترتب عن . الالحقة مستقبال

ذلك تعقيد يف فهم سياق التغريات 
املتواصلة يف مسرية التربية الوطنية 

  .وحتليلها وربطها
  

د يهدف إىل حتديلذا فإن هذا املنشور 
بعض اإلجراءات والتدابري األولية 
اليت ينبغي أن تتخذ على مجيع 
املستويات، حلماية  الذاكرة التربوية 
لقطاع التربية الوطنية وصيانتها 

دة  ـداث قاعـها وإحـوتسجيل
  .معلومات بشأا

  
ود ـدر اإلشارة إىل أن املقصـوجت

بالذاكرة يف مضمون هذا املنشور، 
ال ـس هو تسجيل كل األعمـلي

ا ـة العادية اليت تقوم ـواألنشط
  املؤسسات التعليمية ومديريات التربية، 
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رغم ما هلذه األعمال من أمهية بالغة، 
واليت يتم التكفل ا يف إطار آخر 

، إمنا املقصود هو )حفظ األرشيف(
األعمال واألنشطة املميزة اليت ميكن 

  .اعتباره أعماال بارزة يف مسرية التربية
  

تتكون :  الذاكرة التربوية مكونات
ن ـرة التربوية من العديد مـالذاك

 :العناصر أمهها 
الربامج  والوسائل التعليمية الكتب  .1

املدرسية اليت استعملت منذ سنة 
1962،  

 الوثائق األساسية للتربية الوطنية،. 2
النشاطات الرمسية للسادة وزراء . 3

 التربية وخطبهم وتوجيهام،
الرمسية الدولية يف جمال النشاطات . 4

يت ـالتربية اليت حتتضنها اجلزائر أو ال
 تشارك فيها،

املباين املدرسية السيما القدمية منها . 5
 باعتبارها معامل) وما قبل 1962(

ة ـة، تنتمي إىل فترة تارخييـتربوي
 .حساسة

 إطارات التربية، .6
 التالميذ،. 7
الوثائق واألنشطة األخرى املرتبطة . 8
 .ذاكرةبال
  
تشكيل الذاكرة على مستوى . 1

  املؤسسات التعليمية
  

إن الكثري من املؤسسات التعليمية، 
  والسيما القدمية منها تفتقر إىل ذاكرا 

املسجلة، رغم أن هذا اجلانب يرتبط 
. ارتباطا وثيقا حبياة املؤسسة ووجودها

لذا، فعلى كل رئيس مؤسسة تعليمية 
القا من أن يقوم بتشكيل ذاكرا انط

  :تثمني وتقييم العناصر التالية 
  
املؤسسة من حيث تاريخ بنائها  .

 وفتحها واملرافق اليت تتكون منها،
التوسعات اليت خضعت هلا، شكلها 

ى ـي، صورة للمؤسسة علـاهلندس
  .طبيعتها األوىل إن أمكن ذلك

رؤساء املؤسسة الذين تعاقبوا على  .
ة حمل تسيريها وإدارا من خالل إعطاء

و جيزة جدا عن كل رئيس مؤسسة 
  .والفترة اليت قضاها باملؤسسة

قائمة املدرسون واألساتذة الذين  .
  .اشتغلوا باملؤسسة

الصور التذكارية اجلماعية للمعلمني  .
  .واألساتذة والتالميذ

الصور والتسجيالت اخلاصة بإحياء  .
واملناسبات  التظاهرات الثقافية والعلمية

متها املدرسة مثل املختلفة اليت نظ
اجلوائز  احتفاالت آخر السنة وتوزيع

  .وتشجيع املتفوقني
الوسائل التعليمية القدمية اليت البد  .

ي ـا  وصيانتها وحفظها فـمن مجعه
  .آمن ومالئم باملؤسسة مكان

التالميذ الذين متد رسوا باملؤسسة  .
من خالل العناية بالسجالت القدمية، 

شاملة إعداد جداول إحصائية  مع
للتالميذ منذ فتح املؤسسة، حسب 

  .دراسية كل سنة
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ات ـج احملققة يف االمتحانـالنتائ .
  .الرمسية

  
التالميذ الذين حتصلوا على نتائج  .

  .متفوقة يف االمتحانات الرمسية
تالميذ املؤسسة الذين شاركوا يف  .

منافسات علمية وثقافية ورياضية 
  .دولية وطنية أو

  
متدرسوا باملؤسسة التالميذ الذين  .

وتقلدوا فيما بعد مناصب وطنية أو 
ة ـيف جماالت علمية وثقافي رزواـب

  .واضحة
  

ة  ـس وتشكل ذاكرة املؤسسـتؤس
وتسجل يف سجل يفتح هلذا الغرض 

  .سجل الذاكرةيسمى 
  

إال أن الوضعية املنشودة اليت جيب أن 
ى ـى كل رئيس مؤسسة إلـيسع

كل جتسيدها، هو اجناز الذاكرة يف ش
       قاعدة معلومات، أو على قرص 

ROM-CD ورة ـة والصـبالكتاب
رض حياة املؤسسة ـوالصوت، يستع

  .منذ إنشائها
  

ميكن أن تستعني املؤسسات التعليمية 
اليت ليست هلا أجهزة معلوماتية 
مبؤسسات التعليم االكمايل والثانوي 

  .اهزة

  على مستوى مديريات التربية .2
  
ة الذين تعاقبوا على التربي مديرو .

إدارة وتسيري مديرية التربية، بإعطاء 
حملة وجيزة جدا عن كل مدير تربية،  

ل ـرة اليت قضاها، ومن األفضـوالفت
تسجيل هذه املعلومات على لوحات 
ختصص هلذا الغرض، وتعلق يف مكان 

ة ـو املديرية،  قاع(مالئم باملديرية 
  .)االنتظار، قاعة االجتماعات

اطات البارزة ملديرية التربية على النش .
مستوى الوالية  مثل الندوات اجلهوية 
وامللتقيات الوطنية والزيارات الرمسية 
واالحتفاالت اهلامة اليت تنظم على 

  .مستوى الوالية
الصور امللتقطة مبناسبة الزيارات   .

  .االحتفاالت
  

الشك أن إجناز هذا العمل ليس أمرا 
ووقتا سهال، فهو  يتطلب جهدا 

وإرادة، لكن نتائجه سيكون هلا آثار 
  .اجيابية

لذا فإين أرجو من السيدات والسادة 
ة الالزمة ـة منح العنايـمديري التربي

ى ـالجنازه  ودعوة إطارات التربية إل
التعاون من اجل جتسيده حلماية ذاكرة 

  .القطاع على املستوى احمللي
  

  2008مارس  26 اجلزائر يف
  ض منهعن الوزير وبتفوي

  مدير التقومي  والتوجيه  واالتصال
  ثاينالحممد شايب ذراع 
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