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                                                                                       ر        الجزائفي  التربوي النظام 
 النصوص المرجعیة:

                      

 

 

 

 

 

 

 مفھوم النظام التربوي:1-

 النظام التربوي أساس النظم األخرى ومحورھا , اذ أنھ یتكفل ببناء أھم رأس مال في األمة وھو االنسان.
النظام التربوي في مفھومھ العلمي ھو نظام یتكون من العناصر والمقومات والعالقات التي تستمد مكوناتھا من 

النظم السوسیو ثقافیة والسیاسیة واالقتصادیة وغیرھا , لبلورة غایات التربیة وأدوار المدرسة ونظام سیرھا 
 ومبادئ تكوین األفراد الوافدین الیھا .

  المنوه بھ أعاله .08/04 من القانون 02المادة  غایات التربیة:- 2  

o  غرس الشعور باالنتماء للشعب الجزائري في نفوس أطفالنا وتنشئتھم على حب الجزائر واالعت زاز
 باالنتماء الیھا  وتعلقھم بالوحدة الوطنیة ووحدة التراب الوطني ورموز األمة .

o  تقویة الوعي الفردي والجماعي بالھویة الوطنیة باعتباره وثاق االنسجام االجتماعي وذلك بترقیة القیم
 المتصلة باالسالم والعروبة واألمازیغیة .

o . تكوین جیل متشبع بمبادئ االسالم وقیمھ الروحیة واألخالقیة والثقافیة والحضاریة 
o ومبادئھا النبیلة لدى األجیال الصاعدة وترقیة قیم الجمھوریة ودولة 1954ترسیخ قیم ثورة أول نوفمبر 

 القانون .
o  ارساء ركائزمجتمع متمسك بالسلم والدیموقراطیة ,متفتح مع العالمیة وذلك بمساعدة التالمیذ على امتالك

 القیم التي یتقاسمھا المجتمع الجزائري .

  08/04 من القانون18الى المادة 07 المادة المبادئ األساسیة للتربیة الوطنیة:- 3    

 یحتل التلمیذ مركز اھتمامات السیاسة التربویة .: 07المادة        

 تعد التربیة باعتبارھا استثمارا انتاجیا واستراتجیا من األولویة األولى للدولة التي تسھر على تجنید  :08المادة       
 الكفاءات والوسائل الضروریة للتكفل بالطلب االجتماعي للتربیة الوطنیة .

  المتضمن تنظیم التربیة والتكوین                                     1976 أفریل 16 المؤرخ في:76/35 -  األمر رقم

 - المبادئ العامة للسیاسة التربویة الجدیدة واصالح التعلیم األساسي(المجلس األعلى للتربیة)                             

  )                                                           1998 الى 1962- نشرة قطاع التربیةالوطنیة (مسح شامل من

  المتضمن القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة                               2008/ینایر 23 المؤرخ في 08/04- القانون 

 والمتضمن تحدید 2005 مایو 14 المؤرخ في 16 , یعدل القرار رقم 2013/ أفریل 07 المؤرخ في07- قرار رقم 
                                                                                    .  ھیكلة التعلیم الثانوي العام والتكنولوجي

- النظام التربوي في الجزائروالمناھج التعلیمیة (سند تكویني) المعھد الوطني لتكوین موظفي التربیةالوطني- الحراش- 
   الجزائر                                                                                                                         
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تضمن الدولة الحق في التعلیم لكل جزائري وجزائریة دون  تمییز تام على الجنسین أو الوضع  :10    المادة  
   .االجتماعي أوالجغرافي 

یتجسد الحق في التعلیم بتعمیم التعلیم األساسي (القاعدي) وضمان تكافؤ الفرص فیما یخص ضروف  :11المادة  
 التمدرس ومواصلة الدراسة بعد األساسي .

  سنة كاملة .16 سنوات الى 6التعلیم اجباري لجمیع التالمیذ البالغین سن  :12المادة    

 التعلیم مجاني في مؤسسات القطاع العمومي . :13المادة     

 تسھر الدولة على تمكین األطفال ذوي االحتیاجات الخاصةمن التمتع بحقھم في التعلیم . :14المادة    

یمنع منعا باتا كل نشاط سیاسي  أو حزبي داخل المؤسسات التعلیمیة العمومیة والخاصة , یتعرض  :16المادة    
 المخالفون ألحكام ھذه المادة لعقوبات اداریة  دون االخالل بالمتابعات القضائیة .

  تحدد شروط الدخول الى المؤسسات المدرسیة واستعمالھا وحمایتھا عن طریق التنظیم .:17المادة    

 تعتمد التربیة الوطنیة على القطاع العمومي . :18المادة    

"غیر أنھ یمكن فتح المجال لألشخاص الطبیعیة والمعنویة الخاضعة للقانون الخاص النشاء مؤسسات خاصة للتربیة 
 والتعلیم تطبیقا لھذا القانون ولألحكام التشریعیة والتنظیمیة الساریة المفعول " 

ویمكننا أن نشیر الى المبادئ الألساسیة التي بنیت علیھا السیاسة التربویة  في الجزائر عمال بالمرجعیات والموثیق 
 الرسمیة المعتمدة منذ االستقالل :

  : االسالم عقیدة ووسلوكا وحضارة . أ)- البعد الوطني

                       العروبة حضارة وثقافة ولغة .

                     األماریغیة ثقافة وتراث ولغة وجزء ال یتجزأ من مقومات الشخصیة الوطنیة .

  نشر الثقافة الدیموقراطیة قیما وسلوكا .ب)- البعد الدیموقراطي: 

  .ج)- البعد العلمي والتكنولوجي

 د)- البعد العالمي .

  مراحل تطور النظام التربوي في الجزائر :– 4

 استلھمت الدولة الجزائریة مالمحھذه المنظومة من: االطار المرجعي للنظام التربوي: •

 أ)- األصالة الحضاریة لألمة

 ب)- المواثیق الرسمیة وھي :

  الى الیوم 1962       - الدساتیر الجزائریة مند 1954- نداء أول نوفمبر 
  1976أفریل 16                  - أمریة 1956 أوت 20- مؤتمر الصومام 

   08/04                       - القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة 1962- مؤتمر طربلس جوان 
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  23/01/2008                        المؤرخ في 1964- میثاق الجزائر أفریل 
 یمكن تقسیم ھذا التطور الى مراحل متمیزة حسب األحداث الكبرى والتحوالت الجوھریة تطوره وھیكلتھ: •

 نوردھا فیمایلي: 
  مرحلة ماقبل االستقالل: – 1.4

كانت التربیة قبل االحتالل الفرنسي  شدیدة االنتشار في الجزائر متمثلة في شبكة واسعة من الكتاتیب والمدارس 
 القرآنیة ,لكن السلطات االستعماریة أدركت الدور الخطیر الذي تنھض بھ المدرسة في استخالف األجیال .

فأقامت  منظومة تربویة بدیلة مارست من خاللھا ضغطا شدیدا على عقیدة الشعب وحضارتھ وأصالتھ وذلك 
بفتح مدارس لألھالي تتلخص مھمتھا في تكوین المساعدین الذین یحتاج الیھم المستعمر لخدمة أغراضھ بینما 

 كانت مدارس األروبییننسخة مطابقة لألصل بجمیع مكوناتھا العصریة .

اال أن ھذه السیاسة اصطدمت بمقاومة شعبیة استطاعت أن تحافظ على شكل من أشكال التربیةوالثقافة الوطنیة بواسطة 
الكتاتیب القرآنیة والمدارس الحرة التي كان ینفق علیھا الشعب والتي كان لھا الفضل في تكوین أجیال واعیة بانتمائھا 

 الثقافي والروحي والحضاري .

  مرحلة مابعد االستقالل :– 2.4  

شھدت جملة من االجراءات قصد تمكین أبناء الشعب من التمدرس نذكر  ):1962/1970 المرحلة األولى(– 1.2.4    
 منھا:

 - التوظیف المباشر للممرنین والمساعدین 

 - تألیف الكتب المدرسیة وتوفیرالوثائق التربویة 

 - بناء المرافق التعلیمیة  في كل نواحي الوطن  

 - اللجوء الى عقود التعاون مع البلدان الشقیقة والصدیقة 

 أما تنظیم التعلیم فقد انقسمت ھیكلتھ الى ثالث مستویات :

 امتحان السنة السادسة  سنوات یتوج ب:6 أ)- التعلیم االبتدائي مدتھ

 ) أنماط :03ب)- التعلیم المتوسط یشمل ثالث (

 B.E G سنوات یتوج               بشھادة التعلیم العام 04التعلیم العام مدتھ             •
  سنوات یتوج               بشھادة الكفاءة المھنیة 3التعلیم التقني مدتھ              •
 سنوات یتوج                بشھادة الكفاءة الفالحیة3التعلیم الفالحي مدتھ            •

 ج)- التعلیم الثانوي: یشمل ثالث أنماط :

 سنوات یتوج               بشھادة البكالوریا 3تعلیم ثانوي عام              مدتھ  •
 سنوات یتوج            شھادة األھلیة في الدراسات الصناعیة 5التعلیم الصناعي والتجاري            مدتھ  •

 والتجاریة, ثم عوض بتنصیب الشعب التقنیة والصناعیة والمحاسباتیة 
 سنوات یتوج               بشھادة الكفاءة المھنیة 3تعلیم تقني مدتھ             •
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 ):1970/1980 المرحلة الثانیة(– 2.2.4

 المتعلقة بتنظیم 1976 أفریل 16 توجت باصدار أمریة 19774 و1973تمیزت باعداد مشاریع اصالحیة خالل سنتي 
 التربیة والتكوین الذي نص على:

 انشاء المدرسة األساسیة  -
 توحید التعلیم األساسي واجباریتھ  -
 تنظیم التعلیم الثانوي  -
 تنظیم التربیة التحضیریة  -

أما من حیث الھیكلة فقد صدرت عدة قرارات مست ھیكلة التعلیم في أطواره الثالثة كما مست القطاعات المرتبطة 
 بالشھادات وبالتكوین  .

 ):1980/1990 المرحلة الثالثة(– 3.2.4

 , والتي تم تعمیمھا 1980/1981مایطبع ھذه الفترة أساسا ھو اقامة المدرسة األساسیة ابتداءا من الدخول المدرسي 
 بشكل تدریجي  والمھیكلة على النحو التالي :

 المؤھل المدة نوع التعلیم الطور
 الطور األول+ الطور الثاني 

 الطور الثالث
 التعلیم االبتدائي
 التعلیم المتوسط

  سنوات6
 سنوات3

 شھادة االنتقال الى السنة السابعة
 befشھادة التعلیم األساسي 

 التعلیم الثانوي : شھد تحوالت عمیقة رغم أن التكفل بھ أسند الى كتابة الدولة للتعلیم الثانوي والتقني .

 ممیزاتھ :

ادراج التربیة التكنولوجیة  والتعلیم االختیاري في اللغات واالعالم اآللي والتربیة البدنیة والفنیة وكذا فتح شعبة  -1
 علوم اسالمیة ثم الغائھا اثر اعادة ھیكلة التعلیم الثانوي العام والتكنولوجي .

 في/ي التعلیم التقني:  -2
 تطابق التكوین في المتاقن مع التكوین الممنوح في الثانویات التقنیة . )أ

 فتح بعض الشعب في التعلیم الغالي أمام الحائزین على البكالوریا تقني . )ب
  .1983/1984اقامة التعلیم الثانوي القصیر المدى الذي یتوج بشھادة الكفاءة ت الى غایة سنة )ت
 فتح شعب جدیدة . )ث
 تعمیم تدریس مادة التاریخ الوطني . )ج

  :1990/2003- المرحلة الرابعة 4.2.4

 التعلیم األساسي: •

 .بالنسبة للمرحلة القاعدیة للنظام التعلیمي في المدرسة األساسیة ذات التسع سنوات وتنقسم الى طورین متكاملین 

 المؤھل المدة نوع التعلیم الطور
 الطور االول+الطورالثاني

 الطورالثالث
 التعلیم االبتدائي
 التعلیم المتوسط

 سنوات 6
  سنوات3

       شھادة االنتقال الى السنة السابعة
    befشھادة التعلیم األساسي 
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 التعلیم الثانوي: •
بعد اتخاد بعض االجراءات العادة التنظیم أدرجت في الثمانینیات والتي تم التخلي عنھا بسرعة (تنویع شعب  

 التعلیم  التقني ,االختبارات االجباریة) تم تنصیب الجدوع  المشتركة في السنة األ ولى ثانوي وھي :
 جدع مشترك  آداب -1
 جدع مشترك علوم  -2
 جدع مشترك تكنولوجیا   -3

ولكل جدع من ھذه الجدوع المشتركة مجموعة من الشعب التي التي یمكن مراجعتھا من خالل النصوص الساریة 
 المفعول .

  الى الیوم):2003)- المرحلة الحالیة (5

 المؤرخ في 16 والقرار الوزاري رقم 76/35 المعدل والمتمم لألمر 13/08/2003 المؤرخ في 03/09بناءا على األمر
 المؤرخ في 07 المتضمن تحدید ھیكلة التعلیم الثانوي العام والتكنولوجي المعدل بالقراررقم 2005/ماي 14
07/04/2013.  

بموجب النصوص السالفة الذكرشرعت الجزائر في اصالحات تربویة عمیقة مست مختلف الجوانب الھیكلیة 
 والبیداغوجیة وتعتبر ھذه االصالحات بمثابة االعالن الرسمي عن نھایة التعلیم األساسي واستبدالھ بالتعلیم القاعدي .

 - من الناحیة الھیكلیة :1.5

 - التعلیم االبتدائي والتعلیم المتوسط والمھیكل بالشكل التالي:

 المؤھل المدة نوع التعلیم الطور
 الطور االول
 الطور الثاني

 التعلیم االبتدائي
 التعلیم المتوسط

  سنوات5
  سنوات4

 امتحان السنة الخامسة االنتقال الى السنة أولى متوسط
 امتحان شھادة التعلیم المتوسط واالنتقال الى السنة أولى ثانوي

 التعلیم الثانوي العام والتكنولوجي والمھیكل بالشكل التالي : -
 آداب وفلسفة 

 جدع مشترك آداب                             
                                                    آداب ولغات أجنبیة

                                                   علوم تجریبیة
 جدع مشترك علوم وتكنولوجیا

                                                  ریاضیات
                                                 تسییر واقتصاد                           ھندسة میكانیكیة
                                                 تقني ریاضي                             ھندسة كھربائیة
                                                                                             ھندسة الطرائق

                                                                                             ھندسة مدنیة
 وكل الشعب تتوج باجتیاز شھادة البكالوریا یضاف الى ذلك :

 ادراج تدریس اللغة األمازیغیة. -
 فتح المجال لالستثمار الخاص في قطاع التربیة. -

 - من الناحیة البیداغوجیة: 2.5
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 أ)- مراجعة شاملة وكلیة لجمیع المناھج الدراسیة وفي كل المراحل من السنة األول ابتدائي الى السنة الثالثة ثانوي. 

 كحل بیداغوجي للتحكم 2004 /2003ب)- اعتماد المقاربة بالكفاءات بدل المقاربة باألھداف ابتداءا من السنة الدراسیة 
 في االنفجارالمعرفي الذي تشھده شھدتھ العقود األخیرة .

ان التخطیط والتكوین ومحتوى مناھج التعلیم وادخال تكنولوجات االعالم واالتصال تمثل المحاور األساسیة لعملیة 
 االصالح .

 ومن بین التغییرات التي أدخلت على مستوى البرامج: 

 استحداث مادة تعلیمیة جدیدة "التربیة العلمیة والتكنولوجیة "ابتداءا من السنة األولى ابتدائي . -
 تعلم اللغة الفرنسیة كلغة أجنبیة أولى تدرس ابتداءا من السنة الثالثة ابتدائي . -
 اعتماد الرموز العلمیة في ماجة الریاضیات . -
 ادخال اللغة األمازیغیة ابتداءا من السنة الرابعة ابتدائي . -
 تعلیم اللغة االنجلیزیة لغة أجنبیة ثانیة ابتداءا من السنة األولى متوسط. -
اعتماد نظام الترمیز العالمي وادراج المصطلحات العلمیة وتعویض مادة التربیة التكنولوجیة بمادة "العلوم الفزیائیة  -

 والتكنولوجیة "

ان المقاربة بالكفاءات مبنیة على منطق : التعلم المتمركز على نشاطات واستجابات التلمیذ الذي یواجھ وضعیات 
 اشكالیة . 

 - أھم المبررات التي دفعت الى ھذه االصطالحات :6

o . مواكبة التغییرات الحاصلة في الجانب البیداغوجي 
o  الحاجة الى تصمیم مناھج جدیدة تحقق الحاجات الجدیدة للمجتمع خاصة مع التغیرات التي حصلت في كافة

 المجاالت السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة .
o  ضرورة االنفتاح على العالم خاصة مع بروز العولمة ووسائل االتصال الحدیثة من انثرنات وفضائیات

 وغیرھا.
o . انتقال البالد من نظام سیاسي أحادي الى التعددیة الحزبیة 
o .انتقال البالد من نظام اقتصادي ممركزالى نظام اقتصادي حر 
o . التطور المذھل للعلوم والتكنولوجیا بما في ذلك علو التربیة 
o . التدھور المستمر لمستوى التالمید 
o . التحدیات الجدیدة التي من المنتظرأن تواجھھا المدرسة 

والجزائر واحدة من الدول التي أولت النظام التربوي أھمیة وأولویة من جمیع الجوانب بما فیھا عملیات االصالح حیث 
شمل ھذا االصالح مختلف مستویات التعلیم وعمدت الى ادخال طریقة المقاربة بالكفاءات وموصلة التطبیق األمثل لھا 

 حتي تحقق أھدافھا المرجوة .

                                                 
                        

 
 

 


