
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبيــة

 النقابة الوطنية لعمال التربية
S.N.T.E 

 
 20317.110130الهاتف / الفاكس :ر الجزائ –سيدي امحمد  -مدرسة عيسات إيدير67/31/0222منظمة نقابية معتمدة تحت رقم:

 الوطنية األمانة

 العام الوطين األمني                                                

 معالي وزيرة الرتبية الوطنية  إىل 

                                                                                               

  تنظيم شهادة البكالوريا  املوضوع : ف / ي

 حتية طيبة وبعد /          

 معالي وزيرة الرتبية الوطنية ،

إعادة تنظيم شهادة البكالوريا ابتداء من املوسم الدراسي القـادم صبـب ض ضـرورة م  ـة       إن                                    

درسة العمومية اجلزائرية واليت عرفها اتجمتمـأ صي ـا   صم تها ع ينا التغريات اليت عرفتها املنظومة الرتبوية وامل

 .السيما بعد  التطور التكنولوجي يف جمال املع وماتية 

 تالميذ لمن هجرة مجاعية  األخريو نظرا ملا آلض إليه املؤسسات الرتبوية  وباخلصوص الثانويات خالل الفصل 

 صشـهر قبـل   األقسامهم ع ى مواب ة الدراسة يف يوجد حافز جيرب الدروس اخلصوبية ع ى اعتبار انه ال جتاه

وهيبتها ضف هلا  افقد املدرسة عامة والثانوية خابة قداستها وحرمتها اممشهادة البكالوريا لمن اجتيازهم 

املواضـيأ يف   يبهـذا املوسـم فقـل ع ـى اعتبـار تكـرر عم يـة تسـر         وليـدة مل تكـن   اليتق ية التسريبات 

شـهادة   ةلسـمع  ئتسـ  صنهـا  إالاضية حتـى وان نانـض مواضـيأ مغ وطـة     بف ات الفيس بوك يف السنوات امل

 .تالميذ االمت ان ما خي ق اضطرابا نفسيا ل إجراء صيامالبكالوريا وخت ق جو من الب ب ة وعدم االستقرار 

 النقابة الوطنية لعمال الرتبية  ما ي ي :تقرتح لك لذ  

التكنولوجيــا  انــات واملســابقات وعصــرنته واســت دامهيك ــة وتنظــيم الــديوان الــوطين لالمت  إعــادة/1

فش ها مأ التطور  صثبتض واليتالقدمية املت ذة حاليا  ةاحلديثة يف طباعة ونقل املواضيأ بدل الطرق التق يدي

 .يف جمال املع وماتية  الكبري

عـامل   إىل جأ البكالوريا العادية  تسـم  لصـاحبها بـالولو   توازي مالبكالوريا مهنية ب إجراءالتفكري يف  /2

 .لك بالتنسيق مأ وزارة  التكوين املهين والتمهني الشغل وذ

ايـام بتق ـيص املـواد  واالحتفـاط فقـل      3 بكالوريا يف نل الشـعب إىل  ل/ تق يص  صيام االمت ان الرمسي 3

مواد اهلوية الوطنية اليت الميكن االستغناء عنها   الع وم  إضافة إىل –املواد األساسية  –باملواد  املميزة ل شعبة 

 . هوية الوطنية لال غة العربية واألمازيغية ، التاريخ املميز  –اإلسالمية 

بفرض بطاقة التقييم املستمر السنوي ع ى صن  إدخال نظام املراقبة املستمرة يف امت ان شهادة البكالوريا  /4

 احملصـل العـام   باحتسـا  املعـدل    يوم  لدخوله الثانوية وع ى مدار الثالث سـنوات  من صول يقيم الت ميذ فيها 

 يف الثانويـة   سـنوات الدراسـة  ع يه نل سنة مـن السـنوات الـثالث واحتسـابه نمعـدل عـام سـنوي يتـوج         

داغوجيا امل ول هلـا قانونـا   ي بلحيدد مستقبال  من طرف املفتشية العامة ومبعامل  نمادة واحدة  هواعتماد

 لك بعد استشارة السادة املفتشني امل تصني ميدانيا   .ذ

                   2112جوي ية 11اجلزائر يف                                                                                    تقب وا منا فائق التقدير واالحرتام

 ع األمانة الوطنية

 


