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 الفهرس

 

 الصفحة 

وتاريخ  1010-1029رزنامة العطل المدرسيييية لل ييينة الدراسيييية  -2

 1012ـ1010لمدرسي لل نة الدراسية الدخول ا

 

أكتوبر سنة  12 الموافق 1441صفر عام  91في  مؤّرخ 29رقم  قرار

 9191-9112دراسيييية يحدد رزنامة العطل المدرسيييية للدييينة ال 9112

 ....................9191ـ9191وتاريخ الدخول المدرسي للدنة الدراسية 

 

 االمتحانات المدرسية -1

 

عام  6في  مؤّرخ 23رقم  قرار نوفمبر  3 الموافق 1441ربيع األول 

الدراسيييية  يتضيييمز رزنامة االمتحانات المدرسيييية للدييينة 9112سييينة 

9112/9191.................................................................... 

 

أكتوبر  15 الموافق 1441صفر عام  12في  مؤّرخ 675رقم  منشور

التدجيالت في االمتحانات المدرسية الوطنية دورة ، يتعلق ب9112سنة 

9191............................................................................. 

 

 لثقافيانشاط ال -3

 

سبتمبر  97 الموافق 1441 عاممحّرم  97في  مؤّرخ 242رقم  منشور

بترتيبات مرتبطة بالبرنامج اإلذاعي بيز الثانويات ، يتعلق 9112سيييينة 

 ............................9112/9191الطبعة الخامدة للموسم الدراسي 

 

    الموافق         1441صييييييفر عيييام  91في  مؤّرخ 1195رقم  منشييييييور

سنة  91 شة أوالد بالدي" ، يتعلق 9112أكتوبر  بالمدابقة الوطنية "ري

 .............................................لالختراعات واالبتكارات العلمية.
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 الموافق            1441صييييييفر عيييام  91في  مؤّرخ 1131رقم  منشييييييور

ع الثورة الندال 67، يتعلق بإحياء الذكرى الـييييييي 9112أكتوبر سينة  91

 ..................................................1274نوفمبر  أولالتحريرية 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية

 

 2442صيييفر  ا   10مؤّرخ في  قرار

دد يح 1029أكتوبر سيينة  29الموافق 

نة  ية لل يييييي مدرسيييييي مة العطل ال رزنا

وتييياريخ  1010-1029اليييدراسيييييييييية 

الدخول المدرسييييي لل يييينة الدراسييييية 

 .1012ـ1010

 

 إن وزير التربية الوطنية،

 

لقيييانون رقم  -  14-12بمقتضيييييييو ا

 1492محّرم عيييام  17المؤّرخ في 

فق  موا ل ير سييييييينييية  93ا  9112ينيييا

ية  قانون التوليري للترب المتضييييييمز ال

 الوطنية،

 

 

قتضيييو المرسيييوم الرقاسيييي رقم  وبم -

رلييب عييام  94المؤّرخ في  12-111

ميييارن سييييييينييية  31الموافق  1441

، المتضييييييمز تعييز أعضيييييييياء 9112

 الحكومة، المعدل،

 

وبمقتضيييييو المرسيييييوم التنفيذي رقم    -

ربيع األول  92المؤّرخ في  24-967

سيييييبتمبر سييييينة  6الموافق  1417عام 

الذي يحدد صييييييالحيات وزير  1224

 لوطنية،التربية ا

 

وبمقتضيييييو المرسيييييوم التنفيذي رقم  -

شيييييوال عام  11المؤّرخ في  12-317

   9112أكتوبر سنة  11الموافق  1492

المتضيييمز القانون األسييياسيييي الخا  

بالموظفيز المنتميز لألسييالا الخاصيية 

 بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم،

 

وبمقتضـييو القـييرار المـييـييؤّرخ فـييـييي  -

الموافق  1411ربيع االول عيييام  17

نة  17 المتضييييييمز  1222أكتوبر سيييييي

تقديييييييم التران الوطني إلو منييياطق 

 لغرافية في مجال العطل المدرسية،

 

 يقرر ما يأتي:

 

 31طبقا ألحكام المادة المادة األولى: 

المؤّرخ في  14-12مز القيييانون رقم 

اليييميييوافيييق          1492ميييحيييّرم عيييام  17

والمذكور أعاله،  9112يناير سنة  93

رد مة ي نا يد رز حد هذا القرار إلو ت ف 

العطل المدرسييييييية للديييييينة الدراسييييييية 

وتيييياريييييخ الييييدخييييول  9112-9191

الميييدرسيييييييي للدييييييينييية اليييدراسييييييييييية 

 .9191ـ9191

 

تحيييدد رزنيييامييية العطيييل : 1الميييادة 

المدرسييييية بالندييييبة للديييينة الدراسييييية 

 كاآلتي: 9112-9191

 

  طلة الخريف 

 

 جميع المناطق:• 

 9112أكتوبر  92مز يوم الثالثييياء 

 9112نوفمبر  3مدييياء إلو يوم األحد 

 صباحا.
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  طلة الشتاء

  

 جميع المناطق:• 

 9112ديدييييييمبر  12مز يوم الخميس 

 9191لانفي  7مدييييياء إلو يوم األحد 

 صباحا.

 

  طلة الربيع 

 

 جميع المناطق:• 

 9191ميييارن  12مز يوم الخميس 

 9191أفريل  7مديييييياء إلو يوم األحد 

 صباحا.

 

  طلة الصيف

 

 جميع المناطق:• 

لويليييية  9ابتيييداء مز يوم الخميس 

 مداء بالندبة لألساتذة. 9191

 

تبدأ عطلة الصييييف بالنديييبة  :3المادة 

لإلدارييز بعد االنتراء مز كل العمليات 

المتعلقة بنراية الدييييينة الدراسيييييية، بما 

قبول  ل يريييا التمييياعيييات مجيييالس ا ف

نات  والتوليي،، ونشيييييير نتياقج االمتحيا

فة الرسييييييمية وتدييييييليم ا لوثاقق المختل

للتالمييييذ، وكيييل العملييييات المتعلقييية 

 بالدخول المدرسي، وتحدد كالتالي:

 

 

 

 

: ابتييداء المنطقتيياا األولى والثييانييية• 

 9191لويليييية  16مز يوم الخميس 

 مداء؛

ابتيييداء مز يوم المنطقييية الثيييالثييية: • 

 مداء. 9191لويلية  2الخميس 

 

يجيييب علو األسييييييييياتيييذة  :4الميييادة 

مشييييييييياركييية في تييي طير واإلدارييز ال

يات  قات والعمل نات والمدييييييياب حا االمت

التكوينيييية، كميييا يجيييب أن تضييييييمز 

المداومة علو مدييييتوى المؤسييييدييييات 

 التعليمية خالل عطلة الصيف. 

 

يييحيييدد تييياريييخ اليييدخييول  :6الييميييادة 

الميييدرسيييييييي للدييييييينييية اليييدراسييييييييييية          

 لجميع المناطق كالتالي: 9191-9191

 

          الييثييالثييياء الييمييو ييفييييي: ا داريييوا: -

 صباحا؛ 9191أول سبتمبر 

سييييييبتمبر  6يوم األحد  األسيييييييات ة: -

 صباحا؛ 9191

سييييييبتمبر  13يوم األحييد  التالمييي : -

 صباحا. 9191

 

ينشيير هذا القرار في النشييرة  :5المادة 

 الرسمية للتربية الوطنية.

 

 1441صفر عام  91الجزاقر في 

  9112أكتوبر سنة  12الموافق 

 يةوزير التربية الوطن

  بد الحكيم بلعابد
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التربية الوطنية

 
ربيع  5في  مؤّرخ 33قرار رقم 

          الييييمييييوافييييق 2442 ييييا   األول
يتضييييم:  1029 سيييينة نوفمبر 3

ية  رزنامة االمتحانات المدرسيييييي
 .1029/1010لل نة الدراسية 

 
 إن وزير التربية الوطنية،

 
 14-12و القانون رقم بمقتضيييي -
 1492 عاممحّرم  17في  مؤّرخال

 9112سيينة  يناير 93الموافـييييييييق 
والمتضييييييمز القيييانون التوليري 

 ،للتربية الوطنية
 
الرقاسييي  وبمقتضييو المرسييوم -

في  مؤّرخال 111-12رقـييـييـييـييـييـييم 
الموافق  1441عيييام  رليييب 94
المتضييمز  9112سيينة  مارن 31

 ،المعدل ،تعييز أعضاء الحكومة
 
 التنفيذي ضييييو المرسييييوموبمقت -

     في مؤّرخال 967-24رقـييييييييـييييييييم 
 1417ربيييييييييع األول عييييام  92

 1224 سييييبتمبر سيييينة 6الموافق 
اليييذي يحيييدد صييييييالحييييات وزير 

 ،التربية الوطنية
 
 التنفيذي وبمقتضييييو المرسييييوم -

        يـيييـيييف مؤّرخال 24-22ـيييم ـيييرقـيييـييي
الموافق  1412القعدة عام  يذ 16
نة  91 المعدل  ،1222يونيو سيييييي
إنشيياء الديوان  المتضييمز ،تمموالم

 ،الوطني لالمتحانات والمدابقات

 33رقـيييييييييم  وبمقتضيييو القرار -
 9116سييييييبتمبر  15في  مؤّرخال

يات تنظيم امتحان  لذي يحدد كيف ا
 ،شرادة التعليم المتوسط

 
 99رقـيييييييييم  وبمقتضيييو القرار -
 9115سييييييبتمبر  9في  مؤّرخال

يات تنظيم امتحان  لذي يحدد كيف ا
االبتيييداقي  نريييايييية مرحلييية التعليم

واالنتقيييال إلو الدييييييينييية األولو 
 ،متوسط

 
 97رقـيييييييييم  وبمقتضيييو القرار -
 9115أكييتييوبيير  9فييي  مييؤّرخاليي

يات تنظيم امتحان  لذي يحدد كيف ا
 ،بكالوريا التعليم الثانوي

 
 تي:أقـرر ما يي
 

مادة األولى:  هذا القرار ال ردف  ي
إلو تحييديييد رزنيياميية االمتحييانييات 
ية  لدراسيييييي نة ا ية للديييييي المدرسيييييي

9112/9191. 
 

تجرى االمتحيييانيييات  :1الميييادة 
ية  لدراسيييييي نة ا ية للديييييي المدرسيييييي

حديييييييب الرزنامة  9112/9191
 الملحقة ب صل هذا القرار.

 
هذا القرار في  ينشيييييير :3المادة 

 ة.لتربية الوطنيالنشرة الرسمية ل
 

ربيع األول عام  6 الجزاقر في
  9112نوفمبر سنة  3الموافق  1441

 
 وزير التربية الوطنية

بد الحكيم بلعابد 
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 الجمرورية الجزاقرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية 

 لالمتحانات والمدابقاتالديوان الوطني 

 1029/1010رزنامة االمتحانات المدرسية الوطنية لل نة الدراسية 

 
 المنظمة الهيئة  دد الدورات ت ليم الملفات فتح واختتا  الت جيل: تاريخ ا جراء االمتحاا

امتحان شرادة نراية 
 مرحلة التعليم االبتداقي

 الخميس
 9191ماي  92 

 الثالثاءمز 
 9112أكتوبر  99 

 االحدإلو 
 9112نوفمبر  11 

 قبل الخميس
  9112نوفمبر  92

دورة واحدة 
(11) 

مديريات التربية 
مع فروع 

الديوان الوطني 
لالمتحانات 
 والمدابقات

 امتحان شرادة 
 توسطالتعليم الم

  االثنيزمز 
  أول لوان

 االربعاءإلو 
 9191لوان  3

 امتحان شرادة 
 ويلتعليم الثانا بكالوريا

  5ز األحد م
 إلو الخميس

 9191لوان  11
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية

 األمي: العا 

 .عو.ت.و/أ. /675الرقم : 

 

 بيق()للتط    التربية والديدات والدادة مدير

 عة()للمتاب    الديدات والدادة المفتشون 

الديييييدات والدييييادة مديرو المؤسييييدييييات 

 (ذللتنفي)                            التعليمية 

 

بخصييوا الت ييجيالت في الموضييو : 

ية الوطنية دورة  االمتحانات المدرسيييييي

1010. 

 –اسييييييتمييارات التدييييييجيييل  المرفقييات:

ية  يد ية البر مال يات ال مارات العمل اسييييييت

SFP01. 

 

بناء علو تعليمات الديييييييد وزير التربية 

  النظييام اسييييييتغالل إطييار فيالوطنييية و

قطييياع التربيييية الوطنيييية ل المعلومييياتي

في مجال وتوسيييع اسييتعمال، خصييوصييا 

 التمييدرن واالمتحييانييات المييدرسييييييييية

اعتمييياد ترتيبيييات  تقرر فقيييد الوطنيييية،

ب تعلق  ت تالمييييذ ليييدييييدة  ل جييييل ا تدييييييي

يييياز المتميييدرسيييييييز المقبليز علو الت

ية مدرسيييييي نات ال حا ية االمت دورة  الوطن

األرضييييية  ، مز خالل اسييييتغالل9191

ث حييي، لوزارة التربييية الوطنييية الرقمييية

يم التربية والتعليتكفل مديرو مؤسييدييات 

العمومية والخاصيييييية للمراحل التعليمية 

   ذهرالتالميذ المعنييز ببتدجيل  الثالث

 

 

  مالتعلي االمتحانات )امتحان نراية مرحلة

امتحيييان شيييييييريييادة التعليم  بتيييداقي،اال

ليم التع بكالورياالمتوسط، امتحان شرادة 

عكس ما كان معمول ب، وذلك (، الثانوي

كان المترشحون  ، إذفي الدورات الدابقة

المتمدرسيييون يقومون بتديييجيل أنفديييرم 

خارج المؤسييدييات  عز طريق األنترنت

 لو :إالتعليمية، وتردف هذه العملية 

 قرمأولياالتخفيف مز معاناة التالميذ و  -

وإعفاقرم مز مشقة تحمل عبء التدجيل 

 ب نفدرم،

تكفل المؤسدة التعليمية بمرمة تدجيل  -

 التالميذ دون إقحامرم في ذلك، 

وضيييييع حد للمعاناة التي كان يعيشيييييرا  -

التالميييذ المعنييز وأولييياقرم أثنيياء فترة 

التدييييجيالت، حيث كان    ال منا  مز 

 لجوء معظمرم إلو مقييياهي االنترنييييت

 للتدجيل ب نفدرم. 

تدويز المعلومات  - كان أخطاء في  ارت

لظروف  ير  لراء ا مز  مطلوبييية  ل ا

 المالقمة التي تتم فيرا عملية التدجيل.

تنقل األولياء لمدييافات طويلة ال سيييما  -

في المناطق الناقية ومرافقة أبناقرم بحثا 

 عز مقاهي االنترنيت للتدجيل. 

 

ل وللتحكم الجييييد في مختلف المراحييي

المتعلقييية بتنظيم هيييذه االمتحيييانيييات مز 

التدجيالت إلو إعالن النتاقج، ومز ألل 

إنجاح هذه العملية الحديييييياسيييييية والرامة 

يتعيز علو لميع المتدخليز وخصييوصييا 

مديري المؤسييييييدييييييات التعليمية االلتزام 

 باإللراءات التنظيمية اآلتية:
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 التي ت تقبل : المؤس ات  ا بالغ (2

 : االمتحانات  ألول مرة تالمي  أق ا

 

قصد تحييز قاقمة المؤسدات التعليمية، 

رع ف موافيياةيتعيز علو مييديري التربييية 

هيييذه قييياقمييية باليييذي يتبعونييي، اليييديوان 

يذ معنييز  المؤسييييييديييييييات را تالم التي ب

الوطنية المدرسييييييية االمتحانات بإلراء 

 91وذلك في ألل أقصييييييياه ألول مرة، 

ات تحييديييد المقيياطعيي، مع 9112أكتوبر 

 تمي إليرا هذه المؤسدات وأسماءالتي تن

تقوم فروع الييديوان الوطني ، لاتالبلييدييي

في  لالمتحانات والمديييييييابقات بإدرالرا

دليل الترميز اإللكتروني علو مدييييييتوى 

 اتديييتخرج منرالتي  ،األرضيييية الرقمية

ندييييخ توقع وتختم مز طرف ( 3) ثالث

ميييدير التربيييية ومز طرف ميييدير فرع 

 الديوان.

 

ؤسييدييات في كل يشييترط أال يقل عدد الم

في  مؤسيييييديييييات( 3)مقاطعة عز ثالث 

امتحاني شرادة التعليم المتوسط وشرادة 

 .التعليم الثانوي بكالوريا

 

ضيييييرورة حجز التديييييميات الصيييييحيحة 

للمؤسيييييديييييات التعليمية علو األرضيييييية 

الرقمية وفق قرار اإلنشيييياء أو محضيييير 

التدمية أو محضر إعادة التدمية بالندبة 

للمؤسيييييديييييات التعليمية العمومية وطبقا 

رار االعتماد بالندييييييبة لمؤسييييييدييييييات لق

 التربية والتعليم الخاصة.

 

 

 

 

 : فترة الت جيالت (1

 

نات  ية التدييييييجيالت لالمتحا تنطلق عمل

ابتداء مز يوم الثالثاء المدرسية الوطنية 

           إلييو  يييايييية يييوم األحيييد أكييتييوبيير 99

 .9112نوفمبر  11

 

يدات والديييييييادة  لك يتعيز علو الديييييي لذ

ة لقيياءات تكوينيييمييديري التربييية تنظيم 

 : لفاقدة 9112 أكتوبر 99 قبل

     ،ـ مديري المتوسطات

 ،ـ مديري الثانويات

 البتداقياـ مفتشي اإلدارة بالندبة للتعليم 

بحضييييييور مدييييييؤول الرقمنييية ورقيس 

 .مصييييييلحيية الييدراسيييييييية واالمتحييانييات

يم  تقيييد ل لقييياءات  ل تخصيييييييل هيييذه ا و

الشيييييروحات الضيييييرورية التي تدييييياعد 

ل علو التدجيالمعنييز علو القيام بعملية 

وله ا الغرض يتم االستعانة أكمل ول،، 

بالدليل المنهجي المتوفر  لى األرضييية 

 الرقمية لوزارة التربية الوطنية.

 

ملف ومكونييات طريقيية الت ييييييجيييل  (3

 : الت جيل

 

مديرو المؤسييييييديييييييات  فل  ية يتك التعليم

بتدييييييجييييل  للمراحيييل التعليميييية الثالث

المتمدرسيييييييز برا المقبليز علو  تالميذال

تياز هذه االمتحانات عبر األرضييييييية ال

 ي لوزارة ــوماتــام المعلــة للنظــالرقمي
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 ة:يتوفق الخطوات اآل التربية الوطنية

 يفتح والرة األرضيييية الرقمية لمدير -

ضيييييافة التعليمية قصيييييد إالمؤسيييييديييييات 

قييياعيييدة  في المعلوميييات  ير المتوفرة

)وضييييعية المترشييييح تجاه اللغة  البيانات

ليييديييية وواليييية إقيييامتييي،( األميييازيغيييية، ب

 .ومراقبة المعلومات

 )الحالة بعد الت كد مز صحة المعلوماتـ 

المدنية، الحالة الدراسية( لجميع التالميذ 

يقوم مدير المؤسييديية بطبع  ،المترشييحيز

وثيقة مرفقة بلكل تلميذ استمارة التدجيل 

العمليات المالية البريدية الخاصة بتدديد 

 .(SFP01)حقوق التدجيل 

ديييييلم مدير المؤسيييييدييييية اسيييييتمارات ي -

التدييييييجييييل ووثيقييية العملييييات المييياليييية 

ية  البريدية المدييييييتخرلة مز األرضيييييي

 الرقمية للتالميذ المترشحيز.

يقوم التلمييييذ بمراقبييية المعلوميييات  -

المديييجلة علو اسيييتمارة التديييجيل وبعد 

الت كد مز صييييييحترا يوقعرا، وفي حالة 

اكتشيياف خط  في المعلومات يبلا التلميذ 

المؤسدة، الذي يقوم بتصحيح هذا  مدير

 الخط  وإعادة طبع استمارة التدجيل.

 بختم وتوقيعمدير المؤسييييييدييييييية  يقوم -

 .ة التدجيلاستمار

اكز بمر حقوق التدييجيل يدييدد التالميذ -

ية  مال يات ال قة العمل ناء علو وثي البريد ب

ية  البريدية المدييييييتخرلة مز األرضيييييي

 .(SFP01)الرقمية 

ة قيالور اتالملف يدييتلم مدير المؤسييديية -

 :لجميع التالميذ والتي تتكون مز

 

 

 

  سالفة الذكر.التدجيل استمارة 

  الجزء الدييييفلي  الدفععملية وصييييل(

قة  ( المختوم مز طرف SFP01مز وثي

 قابض مكتب البريد.

يديييلم مدير المؤسيييدييية وصيييل اسيييتالم  -

)الجزء الدييييييفلي  الملف الورقي للتلميييذ

 لالستمارة(.

ل في التدجي ت كيدب ـ يقوم مدير المؤسدة

الرقمية للتالميذ الذيز سيييلموا األرضيييية 

 .ملفاترم كاملة

قوم يبعيد تي كييد ملفيات لميع التالمييذ  -

سييييمية االقاقمة الطبع مدير المؤسييييديييية ب

مز األرضييييييييية الرقمييية للمترشييييييحيز 

)حديييييب الشيييييعبة واللغة األلنبية الثالثة 

عليم الت بكالوريابالندييبة المتحان شييرادة 

لثيييانوي يحتفظ ( 9في نديييييييختيز ) (ا

 .بإحداهما

القاقمة االسيييمية ترتب الملفات حديييب  -

 المدتخرلة مز األرضية الرقمية.

الملف الورقي  مدير المؤسييديية يراقب -

للمترشييح بدقة مز حيث تطابق اسييتمارة 

لة المدنية التدييييييجيل  مع معلومات الحا

 .والحالة الدراسية

ستخراج -  لدول يقوم مدير المؤسدة با

الشييييعبة حدييييب للمترشييييحيز إحصيييياقي 

واللغة األلنبية الثالثة بالندييييييبة لشييييييعبة 

 بكييالوريييافي امتحييان  اللغييات األلنبييية

 مز األرضية الرقمية. التعليم الثانوي

يديييلم مدير المؤسيييدييية لمديرية التربية  -

 لجميع المترشييييييحيز ملفييات التدييييييجيييل

موقعييية المرفقييية بيييالقواقم االسييييييميييية 

 .،مختومة مز طرفالو
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تنشأ ح ابات للمتمدرسي: آليا انطالقا م: النظا  المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية 
 لى أا يكوا اسم الم تخد  لكل تلمي ، هو رقم تعريفه المدرسي، ويظهر اسم 

 خد  والرقم ال ري في استمارة الت جيل في جزأيها العلوي وال فلي.الم ت

حييقييوت الييت ييييييييجييييييل لييلييتييالميييييي   (4

 : المتمدرسي:

 

تديييدد حقوق التديييجيل بالنديييبة للتالميذ 

 93رقم المتمدرسيييييز وفق أحكام القرار 

 كما يلي: 9115سبتمبر  2في  مؤّرخال

يم  - ل ع ت ل مرحلييية ا نريييايييية  تحيييان  م ا

 دج. 111االبتداقي: 

رادة التعليم المتوسييييييط:  - امتحان شيييييي

 دج. 1111

التعليم  بكيييالورييييا شييييييريييادة امتحيييان -

 دج.  1711 :الثانوي

 

مييديريييات  مهيياالوثييائق التي ت ييييييل (6

 : التربية إلى فرو  الديواا
 
القواقم االسيييمية للمترشيييحيز حديييب  -

كل مؤسييييييديييييية )موقعة مز طرف مدير 
 المؤسدة ومختومة علو كل صفحة(.

قواقم المترشييييييحيز ذوي االحتيالات  -
الخاصيييييية، مرفقة باسييييييتمارات طلبات 
ييز تتضيييييييمز  لمعن رخل اإلعفييياء ل
اسييييييتمييارة اإلعيياقيية لييذوي االحتيييالييات 

كية/بصرية( تدتخرج مز الخاصة )حر
مريئة"، موقعة  األرضيية الرقمية" وثيقة

ومختومييية مز طرف طبييييب مختل 
طبية للمعني وإشييييييراد مدير  وشييييييرادة
  المؤسدة. 

 

قواقم المترشييييييحيز المعنييز بيياللغيية  -
 األمازيغية.

 قواقم المترشحيز األلانب. -
قواقم المترشيييييحيز أبناء الصيييييحراء  -

 الغربية.
  زم اإلعفاء بطلبات الخاصيييية الملفات -

 حكامأ حدب (اإلنجليزية/الفرندية) اللغة
  9119فيفري  91 في مؤّرخال القرار
 إعفيياء وشييييييروط كيفيييات يحييدد الييذي

 بناءأ التالميذ وأ/و األلانب أبناء التالميذ
الجزاقرييز اليييذيز تيييابعوا دراسيييييييترم 
بار في لغة ما،  ياز اخت بالخارج مز الت

 .9112وذلك قبل نراية شرر نوفمبر 
 
م: صييحة  والتأكد ة المراجعة ملي (5

 : المعلومات
 

     زـييييات مـيييية المعلومـييييتتم عملية مرالع
 ، قصيييد الت كد9191 لانفي 31إلو  17
ز صييييييحة المعلومات ومالتدييييييجيل مز 

 وهذا علو النحو التالي: المدجلة
عبر األرضييييييييية الرقمييية مز طرف  -

 مديري المؤسدات،
عز طريق مواقع اليييديوان الوطني  -

المدييييييييابقييات مز طرف لالمتحييانييات و
المترشيييحيز باسيييتخدام اسيييم المديييتخدم 

 المدونان في والرقم الدري لكل مترشح
وصييييل اسييييتالم ملف التدييييجيل )الجزء 

 ،الدفلي لالستمارة(
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 ءفضيياالأولياء التالميذ عبر مز طرف  -

 .األرضية الرقميةالخا  برم في 

 

وفييي حيييالييية وجييود خييطيييأ فييي هييي   

ر المعلومات  لى المترشييييييح إبالغ مدي

بالتصيييويبات للقيا   المؤسييي ييية بالخطأ

الالزمة  لى األرضيييييية والتصيييييحيحات 

كييرخر  1010 فيفري 23قبييل الرقمييية 

 أجل.

 

 : التحويالت (7

  

المترشييييييحيز مز التالمييييذ يتم تحوييييل 

مؤسيييييدييييية إلو أخرى )داخل الوالية أو 

( عبر األرضييية الرقمية لوزارة اخارلر

وفق النظام المعمول ب، التربية الوطنية 

 ،كآخر ألل 9191فيفري  17ذا قبل وه

وال يدييييييمح ب ي تحويل بعد هذا التاريخ 

إال في الحيياالت االسييييييتثنيياقييية المبررة 

طرف  والمشييييييفوعييية بمراسييييييالت مز

مولرييية إلو فروع  ميييديري التربيييية

 الديوان.

 

 : بخصوا المترشحي: األحرار (3

 

تبقى إجراءات وكيفيات الت ييييييجيل في 

امتحيياني شييييييهييادة التعليم المتوسيييييي  

 التعليم الثيييانوي بكيييالوريييياشييييييهيييادة و

 المعمول بها في 

 

 

 

 

الدورات ال ابقة الخاصة بالمترشحي: 

األحرار سارية المفعول وتتم  : طريق 

موقعي الديواا الخاصييي: بالت ييجيالت، 

وسيييوافيكم الديواا الوطني لالمتحانات 

والم يييييييابقييات بييا  النييات الخيياصييييييية 

 بت جيل ه   الفئة الحقا.

 

إذ يولييي، إن وزير التربيييية الوطنيييية، و

تحيييية احترام وتقيييدير وعرفيييان لكيييل 

المتدخليز في هذه العملية ويذكر أيضيييييا 

بيي ن توسيييييييع الخييدمييات الرقمييية للنظييام 

المعلومييياتي لقطييياع التربيييية سيييييييطيييال 

تدريجيا كل العمليات الكبرى ترشيييييييدا 

للنفقات وتحدييييييينا لرداء وربحا للوقت 

 والجرد. 

 

وفي األخير أذكر الجميع بيي همييية هييذه 

ية وأطلب مز الديييييييدات والدييييييادة العمل

ميييديري التربيييية إسيييييييييداء التعليميييات 

الصييارمة إلو مديري مؤسييدييات التربية 

والتعليم العمومية والخاصييييييية للمراحل 

جيل لتنفيذ عملية التدييييي، التعليمية الثالث

في االمتحييانييات المييدرسييييييييية الوطنييية 

ومتيييابعتريييا ومراقبتريييا والحر  علو 

ات التقيييد الصييييييييارم والييدقيق بيياإللراء

الواردة في هذا المنشييييور واحترام  لال 

 كل مرحلة.

  

 1441صفر عام  12 الجزاقر في

 9112 سنة أكتوبر 15الموافق 

 

 األمي: العا 

 مولود بول اا
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التربية الوطنية 

 الديوان الوطني لالمتحانات والمدابقات
 

 نهاية مرحلة التعليم االبتدائي دورة: ...............  ي امتحاااستمارة طلب الت جيل ف

                    رمز المؤس ة: ..... رقم الملف:.......... اسم الم تخد :............ الرقم ال ري:....

 الوالية: 
 المؤسدة:

 اللقب:
 االسم:

 سنة:-شرر-تاريخ الميالد يوم
 مكان الميالد:

 الجنس:
 الجندية:

 ي االحتيالات الخاصة:ذو
  اسم األن:                                                                                 

 لقب واسم األم:                                                              
 العنوان:  

Nom et prénom : 
 

ن هذا)ه( المترشيييييح)ة( )ت(يزاول أنا الممضيييييي أسيييييفل،، مدير المؤسيييييدييييية، أشيييييرد أ
دارسييت،)ها( في الديينة الخامديية ابتداقي بالمؤسييديية وأعكد أن المعلومات المدييجلة علو 
 االستمارة بما فيرا المعلومات الشخصية مطابقة لشرادة ميالد المعني)ة( وقد راقبترا.

 .................حرر بـ: ........................................ في: ..................
 ختم وتوقيع مدير المؤسدة:

 
 
 
 

 وصل استال 
 ........................................................... يشرد مدير المؤسدة أن المترشح)ة(:

 .............. قد سلم)ت( ملف التدجيل في امتحان: نراية مرحلة التعليم االبتداقي دورة:
 رمز المؤس ة: ...... رقم الملف: ......... اسم الم تخد : .......... الرقم ال ري: ...

 .....................في: ................... حرر بـ: 
 ختم وتوقيع مدير المؤسدة:
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التربية الوطنية 

 مدابقاتالديوان الوطني لالمتحانات وال
 

 شهادة التعليم المتوس  دورة: ..................... استمارة طلب الت جيل في امتحاا
                    رمز المؤس ة: ....... رقم الملف:.......... اسم الم تخد :........... الرقم ال ري:...

 الوالية: 
 المؤسدة:

  اللغة األمازيغية:
 لموسيقية:التربية التشكيلية/التربية ا

 اللقب:
 االسم:

 سنة:-شرر-تاريخ الميالد يوم
 مكان الميالد:

 الجنس:
 الجندية:

 ذوي االحتيالات الخاصة:
  اسم األن:                                                                                 

                 لقب واسم األم:                                              
 العنوان:

Nom et prénom : 
يشرد المترشح أن المعلومات المدجلة علو هذه االستمارة صحيحة ويتحمل المدؤولية 

 كاملة في حالة ولود أخطاء.
 توقيع المترشح:

 

أنا الممضييييي أسييييفل،، مدير المؤسييييديييية، أشييييرد أن هذا)ه( المترشييييح)ة( )ت(يزاول   
متوسييط بالمؤسييديية وأعكد أن المعلومات المدييجلة علو دارسييت،)ها( في الديينة الرابعة 

 االستمارة بما فيرا المعلومات الشخصية مطابقة لشرادة ميالد المعني)ة( وقد راقبترا.
 حرر بـ: ................................... في: ...................................

 ختم وتوقيع مدير المؤسدة:
 
 

 وصل استال 
 .......................................................... ر المؤسدة أن المترشح)ة(:يشرد مدي

 ...................... قد سلم)ت( ملف التدجيل في امتحان: شرادة التعليم المتوسط دورة:
 رمز المؤس ة: ...... رقم الملف: ......... اسم الم تخد : ......... الرقم ال ري: ....

 ......................في: ........................ ـ: حرر ب
 ختم وتوقيع مدير المؤسدة:
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التربية الوطنية 

 الديوان الوطني لالمتحانات والمدابقات
 

 .............دورة:  التعليم الثانوي بكالورياشهادة  استمارة طلب الت جيل في امتحاا
                    رمز المؤس ة: ...... رقم الملف:............ اسم الم تخد :........ الرقم ال ري:.....

 الوالية: 
 المؤسدة:
 الشعبة:

 اللغة األلنبية الثالثة:
  اللغة األمازيغية:

 اللقب:
 االسم:

 سنة:-شرر-تاريخ الميالد يوم
 مكان الميالد:

 الجنس:
 الجندية:

 ت الخاصة:ذوي االحتيالا
  اسم األن:                                                                                 

 لقب واسم األم:  
 العنوان:  
 الراتف:

 البريد اإللكتروني:
Nom et prénom : 
يشرد المترشح أن المعلومات المدجلة علو هذه االستمارة صحيحة ويتحمل المدؤولية 

 حالة ولود أخطاء. كاملة في
 توقيع المترشح:

 
 
أنا الممضييييي أسييييفل،، مدير المؤسييييديييية، أشييييرد أن هذا)ه( المترشييييح)ة( )ت(يزاول   

دارسيييت،)ها( في الدييينة الثالثة ثانوي بالمؤسيييدييية وأعكد أن المعلومات المديييجلة علو 
 .االستمارة بما فيرا المعلومات الشخصية مطابقة لشرادة ميالد المعني)ة( وقد راقبترا

 حرر بـ: .................. في: .........................
 ختم وتوقيع مدير المؤسدة:

 
 

 وصل استال 
 ........................................................... يشرد مدير المؤسدة أن المترشح)ة(:

 ............. دورة: التعليم الثانوي بكالورياقد سلم)ت( ملف التدجيل في امتحان: شرادة 
 رمز المؤس ة: ...... رقم الملف: ...... اسم الم تخد : .......... الرقم ال ري: ......

 ............................في: .................... حرر بـ: 
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X 

دج 100 ,00 

وصفر سنتيم دينار جزائري مائة   

3393 21 46 
INTENDANT DE L’ONEC ANTENNE 

D’ORAN CRF LES PALMIERS 
31012 ORAN OUSSAMA  

 

3393 21 46 

2019/05:  رخصة إدارة بريد الجزائر رقم  
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X 

دج 0010 ,00 

وصفر سنتيم دينار جزائريألف   

3363 96 80 

 
 

3363 96 80 

04000 OUM EL BOUAGHI RP 

OFFICE NATIONAL DES EXAMENS  
ET CONCOURS DIRECTION O.E.B 

OUM EL BOUAGHI 

2019/05:  رخصة إدارة بريد الجزائر رقم  
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X 

دج 1500 ,00 

يموصفر سنت ألف وخمس مائة دينار جزائري  

3535 99 99 

        OFFICE NATIONAL DES EXAMENS 
ET CONCOURS 

    03, Rue  Professeur Vincent 
 16010 ALGER  FERHAT BOUSSAD 

 
 

3535 99 99 

2019/05رخصة إدارة بريد الجزائر رقم :   
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية
 واا رئيس الديـ

 .9112/و.ت.و/ر.د/242 :رقمال
 

الديييييييدات والدييييييادة مديرو التربية 
 للواليات

 
الموضييييييو  : ترتيبيييات مرتبطييية 
  بييالبرنييامذ ا  ا ي بي: الثييانويييات
الطبعة الخام ة للموسم الدراسي 

1029/1010. 

/و.ت. 227إرسالنا رقم  المرجع:
 سبتمبر 11 في مؤّرخال و/ر.د/
9112. 

  المرفقات:
ابييالت اليييدور رزنيييامييية مييقييي -

 التصفوي األول.
 ورقة الطريق. -
 

إلحاقا بمراسلتنا الدابقة بخصو  
انطالق الطبعة الخامدييييية للبرنامج 
اإلذاعي بيز الثيييانوييييات للموسييييييم 

وبنيياء ، 9112/9191الييدراسييييييي 
ية، أحييل  علو تاقج القرعة الوطن ن

مز رزنامة المقابالت  إليكم نديييييخة
الخاصيييية بالدور التصييييفوي األول 

  9112 أكتوبر 2 الممتدة مزللفترة 
 .9191فيفري  95إلو 
 

ضمان إنجاح شرفني  ول البرنامج، ي
أن أذكركم بدلدلة التدابير الوالب 

 يلي: ما والمتمثلة فيإتباعرا 

  تعييز فوج المنيييافدييييييييية بعنوان
يضييييييم  والذيالوالقي(  )المنتخب

التالميذ مز مختلف الشيعب  أنجب
             اليييثيييانيييوييييات وميييز ميييخيييتيييليييف

ممثليز للوالية  تالميذ(( 6سيييتة ))
 التي تشرفون عليرا.

  ضيييييييرورة الييتييندييييييييييق الييجييياد
ممثيييل اإلذاعييية  والمدييييييؤول مع

المحلييية في تعييز المكييان المالقم 
المنافديييية بما  والمناسييييب إللراء
 يضمز إنجاحرا.

  انتقاء أحديييييز األنشيييييطة الثقافية
الفنية )الدييييمعية( علو المدييييتوى 

أو عييزف فييردي  )أداءالييوالقييي 
وق...( مونول ،ولمييياعي شييييييعر

لعرضييييييرييا خالل الحصييييييية، مع 
ضييييييرورة التقيد بالتوقيت المحدد 

 في ورقة الطريق المرفقة.
  إلبارية مشييييياركة الوالية عبر

الصيييييفحة الرسيييييمية لبرنامج بيز 
قنييياة األولو "في  ل ل لثيييانوييييات  ا
المديييييييابقيية الوطنييية" اختراعييات 

بالدي" المفتوحة  وابتكارات أوالد
علو هامش تنظيم هذه الحصييييييية 

 بنظامرا الحقا. وافيكموالتي سن
  إيفيياد مييديرييية التعليم الثييانوي

درن  والتكنولولي بيييآخرالعيييام 
توصل إلي، فوج المنتخب الوالقي 

 سبو ا قبل تاريخ المناف ة.أ
 

  لما أا المواد المبرمجة هي:
 . المواد ا جبارية2
 اللغة العربية، -
 العلوم االلتماعية، -
 الرياضيات. -
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طريق  ) :. المواد االختيييارييية 1
 القر ة(

 
 ،والحياةعلوم الطبيعة  -
 العلوم الفيزياقية، -
 اللغة الفرندية، -
 اللغة اإلنجليزية. -
 

ي الجيد بيز مندييق وضييمانا للتنديييق
 للبرنييامج والفريق المعييدالواليييات 

بالقناة األولو، يتعيز عليكم إرسيييال 
طات  نامج النشيييييييا خة عز بر نديييييي
مرفوقا بالقاقمة اإلسيييمية ألعضييياء 

  وكذا إسمج المنتخب الوالقي فو
 
 
 
 

التلميذ)ة( المشارا)ة( في المدابقة 
 لال المحددة.الوطنية في اآل

 
أولي أهميييية بيييالغييية لحرصيييييييكم 
الشييييييخصييييييي علو متييابعيية إنجيياز 
اليعيميلييييية فيي أحديييييييز اليظيروف 

مفصييييييليية عز  وموافيياتنييا بتقييارير
 مجرياترا.

 
 1441 عاممحّرم  97 الجزاقر في

 9112سبتمبر سنة  97 الموافق

 

 رئيس الديواا

 قليل  بد الوهاب
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 البرنامذ ا  ا ي "بي: الثانويات"
 1029/1010الموسم الدراسي  –الطبعة الخام ة 

 
 رزنــــــامة المقـــابــالت

 
 لقاءات الدور التصفوي األول

 (9191فيفري  95الو  9112أكتوبر  2مز  )الفترة
 

 المنتخبات المتناف ة التاريخ

 منتخب والية سوق أهران نتخب والية باتنةم 9112أكتوبر  2

 منتخب والية الوادي 9112أكتوبر  17
منتخب مدارن أشبال األمة 

 سطيف

 منتخب والية معدكر منتخب والية ليجل 9112أكتوبر  15

 9112أكتوبر  99
منتخب ثانوية 

 الرياضيات
 منتخب والية تيزي وزو

 منتخب والية تلمدان منتخب والية ورقلة 9112أكتوبر  92

 9112أكتوبر  31
منتخب والية 

 بومردان
 منتخب والية المديلة

 منتخب والية  ليزان نتخب والية البيضم 9112 نوفمبر 17

 منتخب والية الطارف منتخب والية النعامة 9112 نوفمبر 19

 منتخب والية تيبازة منتخب والية تبدة 9112 نوفمبر 14

 منتخب والية األ واط نتخب والية  ردايةم 9112 نوفمبر 12

 9112 نوفمبر 96
نتخب والية م

 شرق -الجزاقر
 منتخب والية خنشلة
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 المنتخبات المتناف ة التاريخ

 9112 نوفمبر 92
نتخب والية عيز م

 الدفلو
 منتخب والية تيدمديلت

 9112 ديدمبر 11
منتخب والية أم 

 البواقي
 منتخب والية عيز تموشنت

 منتخب والية سطيف نتخب والية عنابةم 9112 ديدمبر 15

 9112 ديدمبر 12
الية سيدي منتخب و

 بلعبان
 منتخب والية تندوف

 منتخب والية بجاية نتخب والية أدرارم 9191 لانفي 15

 9191 لانفي 14
منتخب والية 

 وسط-الجزاقر
 منتخب والية سعيدة

 9191 لانفي 16
منتخب مدارن أشبال 

 األمة البليدة
 منتخب والية بشار

 منتخب والية ميلة منتخب والية البليدة 9191 لانفي 91

 منتخب والية وهران منتخب والية البويرة 9191 لانفي 92

 9191 لانفي 31
منتخب والية 
 تمنراست

منتخب والية الجزاقر 
  رن

 9191 فيفري 14
نتخب والية برج م

 بوعريريج
 منتخب والية سكيكدة

 منتخب والية المدية منتخب والية اليزي 9191 فيفري 11

 منتخب والية مدتغانم منتخب والية تيارت 9191 فيفري 13

 منتخب والية الشلف منتخب والية الجلفة 9191 فيفري 12

 9191 فيفري 97
منتخب مدارن أشبال 

 األمة وهران
 منتخب والية قالمة

 منتخب والية بدكرة منتخب والية قدنطينة 9191 فيفري 95
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 البرنامذ ا  ا ي "بي: الثانويات"
 

 9112/9191الموسم الدراسي  –الطبعة الخامدة 
 

 ــــــقورقـــــــــــة الطريـ
 

 المدة النشاط المكاا الرقم

11 
األستوديو 

 المركزي

 كلمة ترحيبية –اللحز المميز 

 –تقديم أعضاء لجنة التحكيم 

 القرعة

إحالة الكلمة إلو المؤسدة 

 1المحتضنة 

( 3)ثالث 

 دقاقق

19 
المؤسدة 

 1المحتضنة 
 (9) نادقيقت كلمة ترحيبية

13 
األستوديو 

 المركزي
 9إحالة الخط للمؤسدة المحتضنة 

ثالثون 

 ثانية (31)

14 
المؤسدة 

 9المحتضنة 
 (9) نادقيقت كلمة ترحيبية

17 
األستوديو 

 المركزي

 1إحالة الخط للمؤسدة المحتضنة 

 لتقديم نشاط

ثالثون 

 ثانية (31)

16 
المؤسدة 

 1المحتضنة 
 تقديم نشاط

( 3)ثالث 

 دقاقق

15 
األستوديو 

 المركزي

 9إحالة الخط للمؤسدة المحتضنة 

 لتقديم نشاط

ثالثون 

 ثانية (31)
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 المدة النشاط المكاا الرقم

12 
المؤسدة 

 9المحتضنة 
 تقديم نشاط

( 3)ثالث 

 دقاقق

12 
األستوديو 

 المركزي

بداية المنافدة في مادة اللغة 

 1العربية للمنتخب 
 (9) نادقيقت

11 
المؤسدة 

 1المحتضنة 
 دقيقة التفكير + اإللابة

( 3)ثالث 

 دقاقق

11 
األستوديو 

 المركزي

مواصلة المنافدة في مادة اللغة 

 9تخب العربية للمن
 (9) نادقيقت

19 
المؤسدة 

 9المحتضنة 
 دقيقة التفكير + اإللابة

( 3)ثالث 

 دقاقق

13 
األستوديو 

 المركزي
 تقييم اإللابتيز + التنقيط

( 3)ثالث 

 دقاقق

14 
األستوديو 

 المركزي

طرح سؤال مادة الرياضيات 

 1للمنتخب 
 (9) نادقيقت

17 
المؤسدة 

 1 المحتضنة
 دقيقة التفكير + اإللابة

( 3)ثالث 

 دقاقق

16 
األستوديو 

 المركزي

طرح سؤال مادة الرياضيات 

 9للمنتخب 
 (9) نادقيقت

15 
المؤسدة 

 9المحتضنة 
 دقيقة التفكير + اإللابة

( 3)ثالث 

 دقاقق

12 
األستوديو 

 المركزي
 تقييم اإللابتيز + التنقيط

( 3)ثالث 

 دقاقق
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 المدة النشاط المكاا الرقم

األستوديو  12
 المركزي

 1إحالة الخط للمؤسدة المحتضنة 
 م نشاطلتقدي

ثالثون 
 ثانية (31)

المؤسدة  91
( 3)ثالث  تقديم نشاط 1المحتضنة 

 دقاقق

األستوديو  91
 المركزي

 9إحالة الخط للمؤسدة المحتضنة 
 لتقديم نشاط

ثالثون 
 ثانية (31)

المؤسدة  99
( 3)ثالث  تقديم نشاط 9المحتضنة 

 دقاقق

األستوديو  93
 المركزي

توليرات لجنة التحكيم + اختتام 
 (9) نادقيقت الداعة األولو

األستوديو  94
 المركزي

استئناف البرنامج طرح سؤال 
مادة التاريخ أو الجغرافيا للمنتخب 

1 
 (9) نادقيقت

المؤسدة  97
( 3)ثالث  دقيقة التفكير + اإللابة 1المحتضنة 

 دقاقق

األستوديو  96
 المركزي

طرح سؤال مادة التاريخ أو 
 (9) نادقيقت 9الجغرافيا للمنتخب 

المؤسدة  95
( 3)ثالث  تفكير + اإللابةدقيقة ال 9المحتضنة 

 دقاقق

األستوديو  92
( 3)ثالث  تقييم اإللابتيز + التنقيط المركزي

 دقاقق

األستوديو  92
 المركزي

فرندية )طرح سؤال مادة اللغات 
 (9) نادقيقت 1للمنتخب  (أو انجليزية

المؤسدة  31
( 3)ثالث  دقيقة التفكير + اإللابة 1المحتضنة 

 دقاقق

األستوديو  31
 المركزي

فرندية )اللغات  طرح سؤال مادة
 (9) نادقيقت 9للمنتخب  (أو انجليزية

المؤسدة  39
( 3)ثالث  دقيقة التفكير + اإللابة 9المحتضنة 

 دقاقق
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 المدة النشاط المكاا الرقم

33 
األستوديو 
 المركزي

 تقييم اإللابتيز + التنقيط
( 3)ثالث 
 دقاقق

34 
األستوديو 
 المركزي

 1إحالة الخط للمؤسدة المحتضنة 
 لتقديم نشاط

ثالثون 
 ثانية (31)

37 
المؤسدة 
 1المحتضنة 

 تقديم نشاط
( 3)ثالث 
 دقاقق

36 
األستوديو 
 المركزي

 9حالة الخط للمؤسدة المحتضنة إ
 لتقديم نشاط

ثالثون 
 ثانية (31)

35 
المؤسدة 
 9المحتضنة 

 تقديم نشاط
( 3)ثالث 
 دقاقق

32 
األستوديو 
 المركزي

طرح سؤال مادة علوم ط أو 
 1فيزياء للمنتخب 

 (9) نادقيقت

32 
المؤسدة 
 1المحتضنة 

 دقيقة التفكير + اإللابة
( 3)ثالث 
 دقاقق

41 
األستوديو 
 المركزي

طرح سؤال مادة علوم ط أو 
 9فيزياء للمنتخب 

 (9) نادقيقت

41 
المؤسدة 
 9المحتضنة 

 دقيقة التفكير + اإللابة
( 3)ثالث 
 دقاقق

49 
األستوديو 
 المركزي

 تقييم اإللابتيز + التنقيط + النتاقج
 النراقية

( 3)ثالث 
 دقاقق

43 
المؤسدة 

 1ضنة المحت
 كلمة ختامية

ثالثون 
 ثانية (31)

44 
المؤسدة 
 9المحتضنة 

 كلمة ختامية
ثالثون 

 ثانية (31)

47 
األستوديو 
 المركزي

توليرات لجنة التحكيم + اختتام 
 البرنامج

 (1) دقيقة
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية

 رئيس الديواا 
 9112/ و.ت.و/ ر.د/1195رقم : ال

 

 ات والدادة مديرو التربيةالديد

 

الموضو  : بخصوا الم ابقة 

الوطنية "ريشة أوالد بالدي" 

 لالخترا ات واالبتكارات العلمية.

/و.ت. 242المنشور رقم  المرجع:

 .9112سبتمبر  97في  مؤّرخو/ر.د/ ال

 نظام المدابقة. المرفقات:

 

إلحاقا بالمنشييييور المقيد في المرلع 

 أعاله المتضييييييمز تنظيم البرنييامج

اإلذاعيييي/اليييتيييليييفيييزييييونيييي "بيييييييز 

الثييانويييات" في طبعتيي، الخييامدييييييية 

، 9112/9191 للموسييييم الدراسييييي

  ن ــا بــمـم علــدكـي أن أفيــيشرفن

 

 

 

 

 

 

 

  "ريشيييييية أوالد المدييييييابقة الوطنية

بالدي" المنظميية علو هييامش هييذا 

البرنامج في مديييابقة علمية تفاعلية 

تخصيييييييل لالبتكيييارات العلميييية 

سالمعرفية، حيث يفتح  عا المجال وا

علو النجومية أمام المتمدرسيز في 

رحليية التعليم الثييانوي والمبييدعيز م

 في مجال االبتكار واالختراع.

 

ولرييذا الغر ، يتعيز عليكم تنظيم 

مدييييييييابقيية والقييية النتقيياء أحدييييييز 

اختراع أو ابتكار علمي يتنافس ب، 

في المرحلة الوطنية مع ضييييييرورة 

االلتزام بنظييام المدييييييييابقيية المرفق 

 التقيد باآللال المحددة في،.و

 

 1441صفر عام  91 الجزاقر في

 9112أكتوبر سنة  91 الموافق

 

 رئيس الديواا

 قليل  بد الوهاب
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية

 

 الم ابقــــة نظــــــــــا 

 

ريشييييييية أوالد  نواا الم يييييييابقة: 

 الختراعييياتول البتكييياراتلبالدي 

 العلمية.

 

 تعليمات وشروط الم ابقة:

المديييييابقة مفتوحة لتالميذ مرحلة  -

 التعليم الثانوي فقط.

يشترط في العمل المقدم أن يحمل  -

إضيييييييييافييية معرفيييية وتميزا علمييييا 

 للمدرسة الجزاقرية.

يشييييرف أسيييياتذة العلوم الفيزياقية  -

ة والحياة علو التلميذ وعلوم الطبيع

رشييية تخصيييل المتديييابق داخل و

لييريييذا الييغيير ، ويييكييون الييعييميييل 

المشيييييارا ب، مز إنتاج التلميذ دون 

  يره.

 

 

 

 

 

 

 

 

تعر  عملية االبتكار في بطاقة  -

فنية توضيييييع إلباريا في الصيييييفحة 

الرسييييييمية للبرنامج المفتوحة لرذا 

-الغر  )اسييييييم ولقيييب التلمييييذ 

- الوالية -المؤسيييدييية  - المديييتوى

عنوان ولمحة مولزة عز االبتكار/ 

ختراع يشييييييرح فيرا المتدييييييابق اال

فكرت، انطالقا مز صيا ة مفرومرا 

 العام وصوال إلو  ليات تنفيذه(.

يوضيييع العمل المشيييارا ب، علو  -

مدييييييتوى مييديرييية التعليم الثييانوي 

العييام والتكنولولي بوزارة التربييية 

فيفري  92الوطنية في ألل أقصيياه 

9191. 

يتم إقصييييييياء كل متديييييييابق)ة( لم  -

 ددة.يحترم اآللال المح

يتم انتقيياء الفيياقزيز األواقييل مز  -

 طرف لجنة متخصصة.

يكرم الفييياقزون األواقيييل خالل  -

الحفييل النريياقي للبرنييامج اإلذاعي/ 

 ."التلفزيوني "بيز الثانويات
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية 

 رئيس الديواا 

 9112ر.د/ و.ت.و// 1131 : رقمال

 

 لديدات والدادة مديرو التربية ا

 

  56الموضييييييو : إحياء ال كر  الـيييييييييييي 

نوفمبر  أولالثورة التحريرييية  النييدال 

2964. 

 

ندالع الثورة التحريرية  لذكرى ا يدا  تخل

ـ  ـ المصادفة ألول نوفمبر  67المظفرة ال

مز كل سيييييينة، ونظرا لما تكتدييييييب، هذه 

ى الشيييعب المناسيييبة مز قيمة وقداسييية لد

ا المشرف نمز تاريخ الجزاقري ومحطة

ي وطموحات شييعبنا في نالذي يعكس أما

الحيييياة الكريمييية، وبريييدف تكريس قيم 

ثورتنيييا المجييييدة ليييدى النشء و رن 

مبادئ الوفاء لشييييييرداء الجزاقر األبرار 

الييذيز رووا األر  الطيياهرة بييدميياقرم 

عا عز الجزاقر و الثورة التي دونوا  فا د

عظمترا في صييييييفحات التاريخ وأناروا 

الل، وحرصييا مز قالحرية واالسييتدرن 

وزارة التربية الوطنية علو تجديييييد هذه 

يذ تواصييييييال مع  ية في نفون التالم غا ال

وعمال بتوليرات معالي  أليال الثورة،

دطير رالوزي شرفني أن أطلب منكم ت ، ي

برنيييامج ثري يحتوي علو العيييدييييد مز 

النشيييييييياطييات والتظيياهرات إحييياء لرييذه 

ة تربويالذكرى عبر كافة المؤسيييديييات ال

والتعليمية بالوالية التي تشيييييرفون عليرا 

     الثالثييياءوذليييك ابتيييداء مز ظريرة يوم 

 ل،: ممجفي ، ويتضمز 1029أكتوبر  19

 الوطني؛ــ تحية العلم 

اسيييتغالل حصيييل مادة االلتماعيات  -

درون ومحاضييييييرات مز طرف لتقديم 

تذة  تاريخ أسيييييييا بمشييييييياركة مجاهدي ال

 حول المنطقيية، وتنظيم نييدوات تيياريخييية

  ؛الثورة التحريرية الخالدة

انجييياز بحوث مز طرف التالمييييذ  -

بت طير األسييييييياتذة حول حياة وبطوالت 

الشييييرداء والمجاهديز الذيز سييييميت برم 

  ؛المؤسدات التعليمية

ـيي إقامة معار  للصور والمقاالت ذات 

والت طالصلة ب حداث الثورة الحافلة بالب

يات المجمرا وومعال هديز ابشييييييخصيييييي

ء األبرار وعر  أفالم عز والشييييييرييدا

الثورة وقييادترييا يشيييييييارا فيرييا التالميييذ 

والييميينييخييرطييون فييي نييوادي الييبييحيييث 

التييياريخي والنوادي األدبيييية للمطيييالعييية 

والكتابة اإلبداعية تليرا مناقشييات منظمة 

  ؛يؤطرها األساتذة

عر  أنشييييييطة ثقافية مناسييييييبة لرذه  -

يد الوطنية  الذكرى كالشييييييعر، األناشيييييي

ييييات واألوبرات والثوريييية، المدييييييرح

 ؛...إلخ

تنظيم منافدييييييات ثقافية وفنية وفكرية  -

دام وبيز المؤسدات  ضية بيز األق وريا

 ؛التربوية

عر  نشييييييياطييات النييادي التيياريخي  -

للمؤسدة لتحفيز المتعلميز علو االهتمام 

بتييياريخ الجزاقر والتعرف علو مالحم 

العظيمييية وإبراز  1274ثورة نوفمبر 

نا األبرار رداق يات شيييييي علو  شييييييخصيييييي

 ؛الصعيديز المحلي والوطني
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ـ تنظيم زيارات بيدا ولية إلو المتاحف 

الوطنيييية المولودة بيييالمنطقييية وكيييذا 

  ،األماكز والمعالم التاريخية

 

فرصيييييية إحياء هذه الذكرى غتنم وت  هذا، 

اعيييات المعنيييية طيييوبيييالتنديييييييق مع الق

السيييتغالل المدييياحات الخضيييراء داخل 

المؤسييييييدييييييات التربوية للمديييييياهمة في 

لحملة الوطنية للتشييييييجير" مز طرف "ا

 لميع أعضاء الجماعة التربوية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يتعيز عليكم ايالء هذه المناسيييبة الوطنية 

الغييالييية علو الشييييييعييب الجزاقري بييالا 

االهتمام وموافاة مديرية األنشطة الثقافية 

والرياضييية والنشيياط االلتماعي بتقرير 

 مفصل عز مجريات إحياقرا.

 

 1441صفر عام  91 الجزاقر في

 9112أكتوبر سنة  91 الموافق

 

 رئيس الديواا

 قليل  بد الوهاب
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 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية
 الوطنية التربية وزارة

 املدرسية للمطبوعات الوطين الديوان
 الرتبوي والتوثيق للتوزيع الوالئي املركز
 :.............................. والية

 
 

 اشتـراك بطاقـة
 

 للسنة وطنيةال للرتبية الرمسية النشرة يف االشرتاك أطلب أسفلـه املمضي أنـا
 : التالية املعلومات حسب 91.... املدنية

 : ........................................................ االسم. 
 .....: ................................................... اللقب. 
 : ........................................................ العنوان. 
 : ........................................................ اهلاتف. 
 : ................................................... النسخ عدد. 
 

 .دج 022 قيمته بريدي بصك الطلب هذا يرفق
 

 اإلمضاء                                          
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