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 الحئة الوسائل التعلميية  حتددمقررات وزارية 

 يف تدريس بعض املواد ادلراس ية وكراسة املواصفات التقنية القتناهئا
 2019ونرب ن 22خي أ صدرت وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي، مقررات وزارية بتار

فة كذا الصناثة، و لتعلميية املعمتدة يف تدريس بعض املواد ادلراس ية املقررة ابل سالك الثالهتم حتديد الحئة الوسائل ا

لتعلميية اؤسسات املوحدة وكراسة املواصفات التقنية القتناهئا، وذكل هبدف ضامن تأ طري انجع وسلمي لعمليات تزويد امل

 .ومؤسسات تكوين ال طر الرتبوية واالإدارية هبذه الوسائل التعلميية

ت وخلق ملهاراوتكتيس هذه الوسائل أ مهية قصوى يف الارتقاء جبودة الفعل البيداغويج واكتساب املفاهمي واملعارف وا

ردوديته مزايدة يف هل والاملناخ املالمئ لتمنية املواقف والاجتاهات وغرس القمي. كام أ هنا تعني املدرس عىل تطوير مهنجية مع

ثراء خرباهتم وعقلنة أ ساليب تعلمهم.الرتبوية، وتساعد املتعلمني عىل   اإ

 :الصادرة يف هذا الشأ ناملقررات الوزارية ييل وفامي 

ية املشرتكة بني يف شأ ن حتديد الحئة الوسائل التعلمي  2019نونرب  22الصادر بتارخي  19.087املقرر الوزاري رمق  

ادة لعلمي، ومنشاط اواد اللغات، ومادة ال مجيع املواد ادلراس ية املقررة بسكل التعلمي الابتدايئ، وكذا اخلاصة مب

حدة نافة املو ذا الص الرايضيات، ومادة الاجامتعيات، ومادة الرتبية البدنية والرايضية بسكل التعلمي الابتدايئ وك

 وكراسة املواصفات التقنية القتناهئا؛

ة املعمتدة يف بشأ ن حتديد الحئة الوسائل التعلميي 2019نونرب  22الصادر بتارخي  19.088املقرر الوزاري رمق  

، جامتعياتادة الاتدريس مادة الفزيايء والكميياء، ومادة علوم احلياة وال رض، ومادة التكنولوجيا الصناعية، وم

لتقنية صفات اومادة الرتبية البدنية والرايضية بسكل الثانوي االإعدادي وكذا الصنافة املوحدة وكراسة املوا

 ناهئا؛القت 

ة املعمتدة يف بشأ ن حتديد الحئة الوسائل التعلميي 2019نونرب  22الصادر بتارخي  19.089املقرر الوزاري رمق  

ت، ومادة امتعياتدريس مادة الفزيايء والكميياء، ومادة علوم احلياة وال رض، ومادة علوم املهندس، ومادة الاج

التقنية  واصفاتالتأ هييل وكذا الصنافة املوحدة وكراسة امل الرتبية البدنية والرايضية بسكل التعلمي الثانوي

 القتناهئا؛

ة املعمتدة يف بشأ ن حتديد الحئة الوسائل التعلميي 2019نونرب  22الصادر بتارخي  19.090املقرر الوزاري رمق  

وكراسة  وحدةملتدريس مادة الرتبية البدنية والرايضية بثانوايت الرايضيني واثنوايت ال بطال وكذا الصنافة ا

 املواصفات التقنية القتناهئا.

صدار هذه املقررات انسجاما مع مقتضيات القانون طار التوهجات العامة لل 51.17االإطار  -ويأ يت اإ رؤية ويف اإ

طار أ جرأ ة املذكرة االإطار االيت تر 2030-2015الاسرتاتيجية  ىل الارتقاء جبودة املنظومة الرتبوية، ويف اإ لصادرة يم اإ

 يف شأ ن تدبري الوسائل التعلميية. 2016دجنرب  30بتارخي 
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