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  المؤسسات التربوية مسيؤييوم تكويني لفائدة 

17/01/2010 بتاريخ               

ثانوية حيرش محمد تيارت 

 كواشي عباس تحت إشراف السيــــــــد 

 الوطنيةمفتش التربية





المقدمة
أفريل  16، المؤرخ في 35. 76إن من دراسة التشريع الذي يحكم المنظومة التربوية وتحديدا األمر  رقم 

المتضمن تنظيم التربية والتكوين، تبين أن ھذا األمر  يحتاج إلى تكييفات عدة،إضافة إلى تلك التي   1976
.كانت موضوع  نصوص تعديلية

:خصوصا بما يلي  35. 76عن األمر  رقم  2008جانفي  23المؤرخ في   04-08ويتميز ھذا القانون رقم 
)  .تعليم ثانوي –تعليم أساسي –تربية تحضيرية ( حصر مجاله في قطاع التربية الوطنية   +-
.  تكييف النظام التربوي مع التحوالت المنجرة عن إقتصاد السوق في مجتمع ديمقراطي    +-
.إمكانية فتح مؤسسات خاصة  +-
.إدراج اللغة ااألمازيغية  +-
.إدراج المعلوماتية  +-
.إجبارية تعليم الرياضة  +-
.إنشاء مجلس وطني للمناھج  +-
.صياغة حقوق وواجبات التالميذ  +-
.صياغة حقوق وواجبات المدرسين والمديرين  +-
.                                       معاقبة كل األشخاص المخالفين للقانون المتعلق بالطابع ااإللزامي  للتعليم  +-



:     تعليم متوسط –سنوات  5:تعليم إبتدائي ( سنوات  9تنظيم التعليم األساسي ذي  +
) .سنوات  4
.التوجيه ما بعد التعليم اإللزامي  +
إنشاء المرصد الوطني للتربية والتكوين  +
.إلغاء إحتكار الدولة للكتاب المدرسي   +
إلحاق التكوين األولي للمدرسين في كل مستويات التعليم  +
إعادة تثمين القانون الخاص لوظيفة التدريس من الجانب المعنوي ، اإلجتماعي      +

.واالقتصادي 



الغايات

1-  العمل على تعزيز دور المدرسة.
2-  ضمان التكوين على المواطنة.
3-  إدماج المدرسة في حركة الرقي العالمية.
4-  تأكـيـد مبدأ  الديمقراطية.



  أسس المدرسة الجزائرية  :الباب األول
غايات التربية :  1الفصل 
  مھام المدرسة:  2الفصل 
المبادئ األساسية للتربية الوطنية: 3الفصل 

 الجماعة التربوية:  الثانيالباب
تنظيم التمدرس:  الباب الثالث
أحكام مشتركة : 1 الفصل
التربية التحضيرية :  2 الفصل
التعليم األساسي : 3الفصل 
.والتكنولوجيالتعليم الثانوي العام: 4الفصل 
.والتعليم الخاصةأحكام متعلقة بمؤسسات التربية: 5الفصل 
اإلرشاد المدرسي: 6الفصل 
التقييم:  7الفصل 

الفهــــــــرس



  تعليم الكبار:الباب الرابع
  المستخدمون:  الباب الخامس
.اإلستشاريةالدعم واألجھزةمؤسسات التربية والتعليم العمومية وھياكل:الباب السادس

مؤسسات التربية والتعليم العمومية : 1الفصل 
ھياكل الدعم :2الفصل 
البحث التربوي والوسائل التعليمية: 3 الفصل
النشاط اإلجتماعي : 4 الفصل
الخريطة المدرسية : 5 الفصل
األجھزة اإلستشارية : 6 الفصل

أحكام ختامية:  الباب السابع



ول
ٔ
الباب اال

سس المدرسة 
ٔ
ا

الجزائرية



ول
ٔ
الفصــــــل  اال

غايات التربية
 تكوين مواطن مزود بمعالم

.وطنية أكيدة 
 تكوين مواطن متمسك بقيم

.المجتمع الجزائري 
 تكوين مواطن باستطاعته فھم

العالم الذي يحيط به والتكييف 
.معه والتأثير فيه 



الثانيالفصــــــل  

  مهام

المدرسة

 توصيل المعارف والمھارات
الضرورية لإلندماج في الحياة 

.العملية 
 تربية الشاب على المواطنة وقواعد

.الحياة في المجتمع 
 منح المعارف والكفاءات األساسية

التي تمكن من االلتحاق بالدراسات 
.والتكوينات العليا 



الثالثالفصــــــل  

 المبادئ
االساسية 
للسياسة 
التربوية

 ضمان الحق في التعليم  .
 مجانية التعليم.
 الطابع االلزامي للتعليم االساسي.
 تنظيم الدولة لنظام التعليم.
 دور الدولة في ضمان تكافؤ الفرص

.لالستفادة من التعليم 
 حماية المدرسة من كل تأثير أو

تالعب ذي طابع إيديولوجي أو 
. سياسي أو تحزبي



الثانــيالباب 

الجمــــــاعة   التربويــة



:تنص مختلف المواد على ما يلي

  بالنسبة

للتالميــــذ

 االمتثال للنظام الداخلي
.للمؤسسة 

 القيام باالعمال المسطرة.
 التحلي بالمواظبة واحترام

.الوقت 
 السير الحسن واحترام قواعد

.الحياة المدرسية 



  بالنسبة

للمدرسين

 احترام البرامج والتعليمات
.الرسمية 

 تربية التالميذ على قيم المجتمع
.الجزائري 

 التقيد بمبادئ االنصاف مع
.التالميذ 

 إقامة عالقات أساسھا االحترام
المتبادل والنزاھة والموضوعية، 

.مع التالميذ 



  بالنسبة
للمديرين

 يمارسون سلطتھم على جميع
.المستخدمين 

 مسؤولية األداءيتحملون 
.للمؤسسة التي كلفوا بإدارتھا 

 ھم مسؤولون عن حفظ النظام
وأمن وسالمة األشخاص 

.والممتلكات 
 ھم مؤھلون التخاذ كل

االجراءات لضمان السير 
.العادي للمؤسسة 



  بالنسبة

للمفتشين

  يسھرون على متابعة تطبيق
النصوص التشريعية والتنظيمية 

.والتعليمات الرسمية 
 يسھرون على مدى تطبيق البرامج

والمناھج الوطنية في المؤسسات 
.التربوية 



  بالنسبة
وليــــاء

ٔ
لال

 يشاركون مباشرة في الحياة
.المدرسية 

 يساھمون في تحسين االستقبال
.وظروف تمدرس أبنائھم 

 يشاركون عن طريق ممثليھم
في مختلف المجالس التي تحكم 

. الحياة المدرسية



الثالثالباب 

تنظيـــــم  التمدرس



ولالفصــــــل  
ٔ
اال

 حكــــام
ٔ
اال

المشتركـــة

 دعم تنظيم التعليم.
 إنشاء مجلس وطني للبرامج.
 األھمية الممنوحة لبعض المواد ذات الصلة

.بالھوية الوطنية 
 تستغرق السنة الدراسية بالنسبة للتالميذ

.اثنين وثالثين أسبوع دراسة على األقل 
 التعليم باللغة العربية في جميع مستويات

).مؤسسات عمومية وخاصة (التربية 
 إدراج تعليم اللغة األمازيغية.
 التكفل بتعليم اللغات األجنبية.
 إدراج تعليم المعلوماتية.
 إجبارية تعليم مادة التربية البدنية

.والرياضية 



الثانيالفصــــــل  

  التربية

التحضيرية

 إعداد البرامج التربوية.
 تحديد المقاييس المتعلقة

بالھياكل والتجھيزات والوسائل 
التعليمية 

 تحديد شروط قبول التالميذ.
 برامج تكوين المربيين.
 تنظيم التفتيش والمراقبة

.البيداغوجية 



الثالثالفصــــــل  

  التعليم

ساسي
ٔ
اال

 تم تحديد مھام وأھداف التعليم القاعدي
:لتلبية الحاجيات التربوية األساسية 

((- كتابة –قراءة : أدوات التعلم األساسية
–حساب .تعبير شفوي –
((-  معارف :المحتويات التربوية األساسية

.مواقف –قيم –قدرات –
 تعزيز ھوية التالميذ بما يتماشى والقيم

.والتقاليد 
 التشبع بقيم المواطنة.
تعلم المالحظة والتحليل واالستدالل.
 تنمية إحساس التالميذ.
 التمكن من التكنولوجيات الجديدة.
التفتح على الحضارات والثقافات األجنبية
 مواصلة الدراسة أو التكوين.



الرابعالفصــــــل  

 التعليم  الثانوي
العام والتكنولوجي

 ھو المسلك األكاديمي الذي يلي
التعليم األساسي اإللزامي وھو 

:يھدف إلى 
-تعزيز المعارف المكتسبة وتعميقھا
- تطوير طرق العمل الفردي والعمل

.الجماعي 
- تنمية قدرات التحليل والتلخيص

.واالستدالل والحكم والتواصل 
- توفير مسارات دراسية متنوعة

.تسمح بالتخصص التدريجي 
- تحضير التالميذ لمواصلة الدراسة

.أو التكوين العالي 



الخامسالفصــــــل  

 حكام متعلقة بمؤسسات
ٔ
ا

التربية والتعليم 

الخاصة

 يخضع فتح مؤسسة خاصة
للتربية والتعليم لإلعتماد من قبل 
.الوزير المكلف بالتربية الوطنية 

 إلزامية ضمان كل التعليم باللغة
.العربية 

 ضمان تطبيق البرامج الوطنية
للتعليم 

 تتويج الدراسات بامتحانات
.وشھادات القطاع العمومي 

 تخضع المؤسسات الخاصة
.للرقابة البيداغوجية 



السادسالفصــــــل  

     اإلرشـــــاد
المدرســــــي

 يھدف إلى مساعدة كل تلميذ طوال
تمدرسه لتمكينه من بناء مشروعه 

الشخصي والقيام باختياراته المدرسية 
.والمھنية 

 تقوم المراكز المختصة ب:
---  تنظيم حصص إعالمية.
---  القيام بدراسات نفسية.
---  متابعة تطور نتائج التالميذ.
---  إقتراح تدابير لتسھيل عملية

.التوجيه 
---  االسھام في االدماج في الوسط

.المھني 



السابـــعالفصــــــل  

التقييـــــم

 ھو عملية تربوية تندرج ضمن
العمل المدرسي عن طريق 

.العالمات العددية والتقديرات 
 يخضع االنتقال من مستوى الى

مستوى ومن طور الى طور 
.الى تتبع خاص للتالميذ 

 يتم إعالم الألولياء بعمل
.ونتائج أبنائھــم 



الرابـــــعالباب 

  تعليــــــم

الكبــــار



 يھدف تعليم الكبار إلى محو األمية والرفع المستمر لمستوى
.التعليم والثقافة العامة للمواطنين 

 يوجه ھذا التعليم بصفة مجانية إلى الشباب والكبار.
 يمنح تعليم الكبار في:
--------- مؤسسات تنشأ خصيصا لھذا الغرض.
---------  مؤسسات التربية والتكوين.
---------  المؤسسات االقتصادية وأماكن العمل.
---------  محالت تابعة للجمعيات التي تنشط في الميدان.



الخامـــسالباب 

المستخدمــــون



:يتكون مستخدمو قطاع التربية الوطنية من الفائت التالية 

 مستخدمو  التعليم.
 مستخدمو إدارة مؤسسات

.التعليم والتكوين 
 مستخدمو التربية.
 مستخدمو التفتيش والمراقبة.
مستخدمو المصالح االقتصادية

 مستخدمو علم النفس والتوجيه
.المدرسي والمھني 

 مستخدمو التغذية المدرسية.
 مستخدمو السلك الطبي والشبه

.الطبي 
 مستخدمو األسالك المشتركة.



 يتلقى مستخدمو التعليم تكوينا قصد إكسابھم المعارف
.والمھارات الضرورية لممارسة مھنتھم

 تنشأ عطلة التحرك المھني مدفوعة األجر لمستخدمي التعليم
.من أجل تعميق معارفھم في مجال تخصصھم



السادسالباب 

مؤسسات التربية والتعليم العمومية 

جهزة 
ٔ
وهياكل ونشاطات الدعم واال

اإلستشارية



ولالفصــــــل  
ٔ
اال

 مؤسسات التربية
والتعليم العمومية

 يمنح التعليم في:
------  المدرسة التحضيرية.
------  المدرسة اإلبتدائية.
------ المتوسطـــــــــــة.
------ الثانويــــــــــــــة.
 تنشأ أقسام ومؤسسات عمومية

متخصصة في التعليم الثانوي للتالميذ 
.الموھوبين المتميزين في الدراسة



الثانيالفصــــــل  

هياكل الدعــــم

 تتكفل  ھياكل الدعم بمايلي:
 ++تكوين المستخدمين.
++ محو األمية.
++ البحث التربوي.
++ االعالم واالتصال.
++ التقييم.
++ االمتحانات والمسابقات.
++ علم النفس المدرسي والتوجيه.
++ البحث في المجال اللغوي.
++ إقتناء التجھيزات التعليمية وصيانتھا.



الثالثالفصــــــل  

 البحث التربوي
والوسائل 
التعليمية

 يندرج البحث التربوي في قطاع التربية
الوطنية ضمن السياسة الوطنية للبحث 

.العلمي
 يھدف إلى تحسين نوعية التعليم

.الممنوح
 يفتح مجال تأليف الكتب المدرسية

.للكفاءات الوطنية



الرابعالفصــــــل  

 النشاط

اإلجتماعي

 ھو وسيلة للتقليل من الفوارق اإلجتماعية
.  وتشجيع التمدرس ومواصلة الدراسة للجميع

يتضمن على الخصوص :
++  إقتناء الوسائل التعليمية واألدوات

.المدرسية
++ النقل المدرسي.
++  المطاعم(التغذية.(
++ الصحة المدرسية.
++ المنح.



الخامسالفصــــــل  

 الخريطة

المدرسية

 ھي ترمي الى إرساء  وبسط   شبكة
الھياكل المدرسية  بطريقة  متوازنة  
عبر التراب الوطني لضمان  أحسن  
.خدمة للشريحة المعنية بالتمدرس



جهزة السادس    الفصــــــل  
ٔ
اال

اإلستشارية 
1-والتكوين المجلس الوطني للتربية:
 يعنــــــــــى:
__  بالتنظيم والتسيير والسير

.والمردودية
__ باإلبتكار والتجديــد.
__ بالعالقات مع المحيـــط.

2-والتكوين المرصد الوطني للتربية:
يعنـــــــــى:
__ معاينة سير المنظومة التربوية.
__  تحليل الوضعيات الحاسمة في

.التعليم
__ تقييم نوعية الخدمات التربوية.
__ تقييم أداء المدرسين والمتعلمين.
__ إبداء إقتراحات.



السابــــعالباب 

   حكـــــام
ٔ
ا

ختاميـــة



 يقوم القانون الجديد برفع التناقضات المترتبة عن التحوالت
السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية وعن مستوى النمو 

.الذي بلغته المدرسة الجزائرية
 وينتظر من تطبيق ھذا القانون،المساھمة في تحسين نوعية

.التعليم الممنوح ومردود المؤسسة التربوية



هداف التي يجب تحقيقهــــا
ٔ
: ومن اال

1-الرفع من مستوى تأھيل مستخدمي التعليم.
2-القضاء على نظام الدوامين.
3- 70مابين ( تحسين نسبة النجاح في االمتحانات المدرسية% 

.%80و
4-دعم اإلرشاد المدرسي واالعالم من أجل خلق فرص الشغل.
5-إنشاء ھياكل للتربية التحضيرية من طرف الخواص.
6-التقليص من ظاھرة  التسرب المدرسي.
7-التساوي في نسبة تمدرس البنين والبنات.



على حسنشكرا

و  اإلصغاء

المتابعة



و

ورحمة هللا تعالــــى  وبركــــــاتــــه


