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م��ع المس��تحدث عل��ى ك��ل المس��تویات للس��یر ق��دما بعجل��ة التط��ویر  امنتظم��ة لك��ل المس��تجدات ، وتأقلم��ا یومی��
، وھو ش�أن ع�ام ال تس�تثنى من�ھ اإلدارة التربوی�ة خاص�ة، لكونھ�ا المح�رك األساس�ي المعتم�د المراد تحقیقھ 

لتي لن تت�وخى ف�ي المق�ام األول ا، وعلیھ لتنفیذ برامج مسطرة أفقیا وعمودیا لخدمة قضایا التربیة والتعلیم 
لي المس�اھمة ف�ي وبالت�ا ،تب�وؤوا مكان�ة مس�تحقة ت�ؤھلھم لالن�دماج ف�ي المجتم�عیخیر إال خدمة األجیال لواأل

 اجتماعیا واقتصادیا وثقافیا .  ھمبناء ورقي بلد
األطر التربویة  الءیإمحقا في أكثر بنوده التي نصت على ضرورة ومن ھنا كان المیثاق الوطني     

 لتكوین والتكوین المستمرإعطاء ا ا معتوازیو والمعنوي،لرفع من مستواھم المادي لواإلداریة كامل العنایة 

ة وزارة التربیة السلطة التنفیذیة وخاصبوھذا ما دفع  . )136المادة 134 الفصل( الالزمة  األھمیة

ویأتي قرار  والمادیة،إلى وضع برامج وطنیة ومحلیة قصد التنفیذ معبئة لذلك اإلمكانیات البشریة  الوطنیة

من وضع األسس التنظیمیة للرفع ل 143والمذكرة الوزاریة رقم  1849.05وزیر التربیة الوطنیة رقم 

المصالح الخارجیة على تسطیر برامج في ھذا المجال بعدھا تعكف ل كوین األطر اإلداریة التربویةت مستوى
والالتمركز في إطار تحقیق الالمركزیة ، واعتمادا على الصالحیات الجدیدة المخولة لألكادیمیات والنیابات 

 رغم الصعوبات والتعثرات . حیث أصبحت تسیر نحو التوسع الحقیقي
استغاللھا لمركز من إمكانیات مادیة ومالیة وبشریة ، وخاصة  ما تتوفرالجھة الشرقیة بفأكادیمیة  

لیلة أن تعمل فیة الحالیة ، فتمكنت عبر سنوات قاستطاعت أن تسایر المطلوب في الظرالتكوین المستمر 
تقویمات مختلف مجھودات و مضطردة اعتمادا على مردودیةعلى تطویر أسالیب وطرق التكوین لتحقیق 

دارة تستثنى من ذلك تقاریر/البحث ألفواج األطر المكلفة بمھام اإل الفاعلین في الحقل التعلیمي ، وال
 التربویة.

اإلدارة التربویة  لثانویة محمد  مھمة إطارا جدیدا أسندت لھ نجازه بصفتيوالتقریر المطلوب مني ا    
 لتكوینھي ا فصولتوطئة ، وثالثة ویتضمن  ،التقویمالتقییم ویندرج في خانة بوجدة اإلعدادیة  السادس
بخالصة  خاصة لكل یوم تكویني ، وخالصة عامة لكل  ، وكل منھا مذیلالذاتي ،و المیدانيو، النظري

من كل ذلك  أتوخى فإني الأخیرا . و فھرسة إلى جانب مدعم بصور توضیحیة وتوثیقیةالدورات، وكل ذلك 
ودون أن اقصر في إبداء ، في كل مستویاتھمستوى االستفادة من التكوین مدى إبراز القیام بالمطلوب بإال 

 االھتمام.ي علھا تنال نوعا من واقتراحات يمالحظات

یق.واهللا ولي التوف
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 التكوین النظري 
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 2008 – 2007برنامج الدورات التكوینیة للموسم الدراسي 

ونالمؤطر  التاریخ رالمحاور    الدورات 
2007 أكتوبر 23 النصوص التشریعیة  األستاذ مصطفى فرجي 

والتنظیمیة الجاري العمل 
بها

األولىالدورة 

2007أكتوبر 24 النصوص التشریعیة  األستاذ محمد أبو ضمیر  
العمل  والتنظیمیة الجاري

بها
2007أكتوبر  25 االرتقاء باإلدارة التربویة  األستاذ محمد لشقر 

والمستجدات
2007أكتوبر 26 منهجیة التدریس  األستاذ محمد لشقر 

والمستجدات
2007نونبر  26 التدبیر اإلداري والتربوي  األستاذ أحمد مصلي 

لمؤسسات التربیة 
والتعلیم 

الثانیة الدورة 

2007نونبر  27 التدبیر المالي لمؤسسات  األستاذ عبد اهللا قریش 
التربیة والتعلیم 

2007نونبر  28  تنظیم الحیاة المدرسیة  األستاذ میلود بوستة  
مجال التدبیر  

2007نونبر  29 محمد كریم ذاألستا   –تنظیم الحیاة المدرسیة  
فضاءات الحیاة المدرسیة 

2008فبرایر  12 عمراوياألستاذ بوبكر   الثالثة الدورة  التقویم والدعم التربوي 
2008فبرایر  13 التقویم والدعم التربوي الهبري زكاغ 
_2ààفبرایر  14 برامج  تدبیرطرق  األستاذ محمد أبو ضمیر  

التعاون والشراكة 
2008فبرایر  15 طرق تدبیر برامج  األستاذ یحي عیساوي 

التعاون والشراكة
مارس  12و  11

2008 

األستاذ محمد جواد 
التومي

إعداد خطط العمل 
المؤسسة  لمشاریع

الرابعةالدورة 

2008مارس  13 اإلعالمیات واإلحصائیات  األستاذ رشید خیر  
في المجال التربوي
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2008مارس  14 اإلعالمیات واإلحصائیات  األستاذ عبد اهللا بكري 
في المجال التربوي

2008أبریل  08 منهجیات وتقنیات البحث  األستاذ مصطفى بنعلة  
التربوي والعلمي

 الدورة الخامسة 

200أبریل  09 منهجیات إعداد الخریطة  األستاذ أحمد الناصري 
المدرسیة 

2008أبریل  10 منهجیات إعداد الخریطة  األستاذ عبد الواحد مومن  
المدرسیة 

2008مایو  15  
سا18سا إلى 15من   

لقاء باألكادیمیة وحضور 
حول االمتحانات

األستاذ محمد لشقر
عالقة المؤسسة بالمحیط 

التربوي واإلداري 
 واالقتصادي

الدورة السادسة

2008مایو  16  
 األستاذ محمد كریم

التواصل والتنشیط الثقافي 
واالجتماعي
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األول من الدورة األولىالیوم 
یة والتنظیمیة الجاري بها العمل النصوص التشریعمحور   

 عمراوي للحضور الخطوط العامة لبرنامج التكوین وما یرتبط بھا من المسائل التنظیمیة بوبكرقدم السید  
 بعد أن رحب بالجمیع.

 مـیالتقد
قت یطلب العدید على جرأة اقتحام المهام اإلداریة في و الحاضرین المؤطر بعد الترحیب هنأ األستاذ   

العنصر البشري الجاد، وتحقیق تحقیق أهداف المیثاق الوطني ال یتم إال باالعتماد على  بأناإلعفاء مذكرا 
، لجمیع یجمع على أن في التعلیم مشاكل. فاصاف اإلداري الذي لیس إال خدمة الوطن وخدمة الناس ناال 
التي ویأتي في المقام األول المدیر، ومهامه ؟ من یجب االعتماد علیه لحلها هو لكن السؤال المطلوب و 

نبوي ( ......فیقال من الحدیث ال أهمیتهالتجهیز والتسییر وخدمة الناس، وهذا ما نص على  تتلخص في 
 .هؤالء ، فیقولون ، هؤالء یسعون في خدمة الناس ) 

قائم ومنذ  لعملالهذا فإن و  برمته،جسم مریض ال بد من معالجته  لقطاع التعلیم ؟ إنه الوضع الحاليفما    
 أزمة، –سنوات كان الخطاب الشائع  7قبل ف وقت.النتائج لن تظهر بسرعة وتحتاج إلى وأن  سنوات، 7ة مد

التعلیم حقق  أنیمكن القول ظروف الستینات والسبعینات وبالمقارنة مع  اإلصالح.خطاب  الیوم لكنه أصبح
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 اآلن،وهي التي نعاني منها  المشاكل،بعدها تراكمت  الوطنیة، ولكنحركة نتیجة الثمرة المبذولة من ال نجاحات
 .2018 – 2017سنة  تقویم اإلصالحونحن ننتظر نتائج 

صحیح أن اإلصالح یعرف ثغرات في عدد من النواحي ، ویتم اآلن التحضیر لتعمیق اإلصالح باعتماد ف   
وغیر المبررة ،واالقتطاع ،واعتماد الجدیة في التقییم والتقویم اإلحصاء الدقیق ، وٕاعداد بطاقات الغیاب المبررة 

فإن  ،، وهذا سیؤدي إلى التركیز خالل السنوات الباقیة من المیثاق على إصالح العنصر البشري ، وللتذكیر
 كالتالي: المجهودات المبذولة تفصح عنها بعض األرقام

، ملیار سنویا 60اق الكلي یتجاوز لتسییر ، واإلنفملیار ل 36.3ملیار درهم في السنة و  2.7 التجهیز:* 
 ام العامة،بعض خطوطها  . ومن)  143و  117 وفق المذكرتین (جاء تكوین المدیرین الجدد من هنا و 

 یلي:
تتحدث عن اإلدارة التي ثاق من المیأي مواد الدعامة الثالثة عشر  136و135 134و133 وادلمفوفقا ل   

 للجدد، والتكویناألساسي التكوین نص المیثاق على فقد  ،عمیاءهي تدبیر ولیست قیادة لكونها  الحدیثة،
 .المستمر للقدامى

 .دورات من أكتوبر إلى نهایة مارس 6ساعة مقسمة على  150* التكوین األساسي 
 .ةمرات في السن 3 هيالدول األخرى ف عكسسنوات  3مستمر للقدامى مرة كل * التكوین ال

 .تكوین قبل تسلیم المهام :134* المادة 
 .تشترط في المدیر أن یكون قد حصل على التكوین األساسي وتكوین مستمر مكثف 149* المادة 

أدرج بعض رؤوس أقالم أن  ارتأیت، و انتقل األستاذ المؤطر للحدیث عن مفهوم اإلدارة وشروطها وبعدها     
 لذلك :

 مفهوم اإلدارة بصفة عامة
 .وتوجیهه لتحقیق غایات علیه،وتنظیمه واإلشراف  عمل،اإلدارة تدبیر 

 التدبیر = GESTION= حل المشاكل    
 .* القیام بمهام متكاملة ومستدیمة لخدمة المرفق العمومي أي لخدمة الناس

طالبـــت الخـــدمات ، فقامـــت حركـــات مطلبیـــة و كانـــت الدولـــة تعتمـــد الجـــیش والجبایـــات دون  19* فــي القـــرن 
 .إحداث الوزاراتبالخدمات ، فتم 

 شروط اإلدارة
 .والسبل لتحقیقها وتسطیر األهداف: وهوتحدید ما یجب عمله ،  التخطیط -1

 .یؤدي إلى الجدل العقیمألن ذلك ( أخطر جهل هو جهل المثقف ) 

 –الغیـــاب  –مراســـالت  –ضـــرورة وضـــع مســـاطر فـــي قضـــایا مثـــل االنتقـــال و تحدیـــد العالقـــات  :التنظـــیم -2
 ..الخالحراس.

 ،نح للمــدیرمــتســلطة علیــا  ، وهــي: هــو ذلــك الحــق للقیــام بطلــب العمــل  القیــادة والمســؤولیة والتــدبیر -أ
علیـه تطهیـر ،، وبمعنـى آخرجما وجـدیا، وعلیه أن یشكل فریقـا منسـدها من مسؤولیة السلطة التسلسلیةیستمو 

العون إلى المعیـد إلـى الحـارس ( من  ع.الجمی تجارباالستفادة من و ، على التشاورالطاقم الفریق باعتماد هذا 
 ) العام إلى كل األطراف

7 



ADMINISTRATION* مصطلح 

مبینا مما تتشكل  مفهوم المدیر قدیماعن نبذة عن مسار توظیفه في عدد من القطاعات ، و أعطى األستاذ     
ص إلـى ، وخلـوالمسـؤولیةالسـلطة فذكر بأنواعهـا بارتبـاط مـع هیئات ومؤسسات عمومیة وأجهزة ، ب أي ،اإلدارة

مـدیر ، فلـه سـلطة یسـتمدها مـن مسـؤولیه، و وبوظیفـة قـارة  ا تعیینـا رسـمیامعینأن  كل موظف علیه أن یكون 
.یستمد سلطته من مدیر األكادیمیة والنائب لاكمث المؤسسة

لتحقی�قالتحفی�ز والتش�جیع اعتم�ادا عل�ى التوفیق بین جمیع الجھ�ود خلق جو التكامل و ھو: التنسیق  -ب 

 .ھداف المتوخاةاأل
أن یك��ون ف��ي اس��تطاعة اإلداري حم��ل اآلخ�رین عل��ى القی��ام بأعم��ال عل��ى أحس��ن وج��ھ ، ھ��ي و: القـدرة  –ج 

، لی�ات الت�دبیر اإلداري الحدیث�ة مرونة وحسن التصرف واالط�الع عل�ى آولفظة حمل یجب أن تعتمد الحكمة وال
وك�ذلك اس�تعمال الش�دة م�ع  ن،ع الش�دة ، والل�ین م�ع الل�یلش�دة م�قولة عمر بن الخطاب : اس�تعمال اوھنا تأتي 

.اللین
توقی�ع ذل�ك:األمثل�ة عل�ى  والتتبع، وم�نواعتماد التوجیھ  جوانبھ،فحص العمل من جمیع ھو  :اإلشراف –د 

.المذكرات والتتبع
 .بجمیع العناصر المكونة للطاقم اإلداري والتربوياالتصال و التواصل  -ه 

ETABLISSEMENT PUBLICمفهوم المؤسسة العمومیة 
العم�ل وف�ق بتكام�ل ب�ین األط�ر اللتحقی�ق ی�ؤدي خدم�ة یعتبر المؤسسة مرفقا عمومیا البولوني بولونسكي ف    

 .واضحة تحقیق أھدافلمبادئ 
 ةفحص النتائج بصفة عام التقویم: – 4

 اإلداریة أسالیب التدبیر الحدیثة المطلوبة على ضوء المهام واألدوار

 المصوغات القدیمة كانت فیها التباسات :إن 

اعي اجتم-----------------------تربوي  ---------------إداري 
               |||                         |||   |||

جمعیة اآلباء والشركاء  ------المناهج االمتحانات التقویم  -------------التدبیر 
 ...مسرح. –التنشیط = ریاضة  -----ثقافي   ----

 ذلك:ومن  تكامل،أما الیوم فإن أسالیب التدبیر تطورت لتشمل عدة نواحي بینها    
 استعمال أسالیب التدبیر الحدیثة -1
 اعتماد مقاربة الجودة -2
 للتشریعاالستعمال الوظیفي  -3

 وتقنیــات حــل ،النتــائج،و  تجمــع بــین تــدبیر األهــدافاالطــالع علــى أســالیب التــدبیر الحدیثــة ومــن هنــا فــإن    
 .ةقیار الفالتربیة و الوضعیة المالیة و  المشاكل،وتقنیات تدبیر االجتماعات
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 التدبیر التربوي للمؤسسة
تـأطیر والتوجیـه والتتبـع الو تحسین تنفیذ المناهج واألنشطة وتطویر المصـادر یعتمد  تدبیر التنظیم التربويفال   

 ،ز علــى الــتعلم التركیــو  ،دفــاتر النصــوص والتقــویم ، فاألمثلــة علــى ذلــك كثیــرة مــن الواقــع العملــي ، ومنهــا : 
 .ن الجددیواإلداریاألساتذة ، و المصوغات المختلفةو 

 التدبیر اإلداري للمؤسسة
أو لتســییر  مجلــس التــدبیر لــیس جهــازا لمراقبــة المــدیرفــإن  المؤسســة،تــدبیر مجــالس  كتــاب:مــن خــالل  -1-

 .االختصاصاتالتركیز على فال بد من  المدیر،المؤسسة مكان 
 .تدبیر شؤون األساتذة واإلداریین والجمعیات والمجتمع المدني -2
 .التدبیر المالي والمادي للمؤسسة -3

 ووظائفهمفهوم التشریع وخصائصه 
األقســام فاهیمیــة بارتبــاط مــع تعریفــات وتقاطعــات مطرحــت الفرق بــین التشــریع والقــانون والعالقــة بینهمــا فــ    

 .األربعة للقواعد القانونیة
ریع الـذي ینبغـي أن شـروط وخصـائص التشـالمختلفـة، لـذا فـإن المهـام فیحـدد قـانون الوظیفـة العمومیـة أما    

مبـدأ اسـتمراریة المرفـق ، و المسـاواة، و الحیـاد هـي:شروط بو ، الجید والمستمر یستوجب االطالعینفذه المسؤول 
، تــم تــدعیم ذلــك بأمثلــة لإلیضــاحلقــد و  .مبــدأ شــرعیة القواعــد القانونیــةو  والتجریــد،مبــدأ العمومیــة ، و العمــومي

 إلى جانب مفهوم التراتبیة .القوانین  عذكر أنواوسلطت بعض األضواء على مفهوم الشرعیة مع 

 هي أهداف التشریع ؟ ما
 2000مطبـوع خـاص بـالقرارات والمراسـیم والمـذكرات = جـرد مـن ب التـزودالخروج من القاعـة و 

 2006إلى 

 ل.األشغا استأنفتد 25سا 2بعد تناول وجبة الغداء وعلى 

 التشریعأهداف  -
 ویمكن إجمالها في:   
تســییر وتنظــیم العمــل ، و تنظــیم هیاكــل اإلدارة، و ضــبط العالقــات واالختصاصــات، و ضــبط الحقــوق والواجبــات -

 .لتحقیق الغایات واألهداف
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وأما  الخ...واالنتقال.التعاقد والتراسل  منها:فاإلداریة  القوانین،حقوق وواجبات الموظف تنص علیه مختلف  -
 الخ..... واالجتماعیة تندرج تحتها التعاضدیة والضمان االجتماعي والتعویضات.األجرة  فمنها:المالیة 

فالواجبات كثیرة أهمها : 
 وجوب الوجود في وضعیة قانونیة إزاء اإلدارة    

الخضوع " أي عدم اعتراض الموظف  رة عالقة قانونیة نظامیة تستوجبعالقة الموظف مع اإلدا –
 تحمل الموظف لثالث مسؤولیات : إداریة ومدنیة وجنائیة  –
طاعة الرؤساء طاعة إداریة ، ویجب على الرؤساء احترام مرؤوسیهم  –
 كتمان السر المهني  –
 احترام سلطة الدولة  –
 الحفاظ على وثائق المؤسسة وممتلكاتها  –
 االلتحاق بمقر العمل  –
القیام بالعمل شخصیا  – –
اإلنابة لها شروط  –
 االستمرار في العمل  –
 التحلي بالكفاءة المهنیة  –
 مل آخر یدر دخال إضافیا عدم امتهان ع –
احترام التعلیمات الرسمیة للمراسیم والمذكرات والتوجیهات  –
 .أما ممتلكات اإلدارة فال تملك وال تورث وال تنقل ، فالحیازة المنقولة لیست دلیال للملكیة –

 الفرق بین الواجب والمسؤولیة
المســؤولیة فتعنــي أن الموظــف مســؤول عــن تصــرفاته  وأمــافالواجــب هــو التــزام الموظــف بقواعــد معلومــة .    

 .وسلوكه
ومـرتبط بـاإلخالل بالواجبـات وعـدم احتـرام التعلیمـات  فهو غیر محدد بنصوص ، إنـه تقـدیريالخطأ اإلداري وأما 

حیــث ذلــك فــي التــأخر ل عــن المجلــس التــأدیبي ، ومثــ مجمــل إجــراءات عقابیــة /تأدیبیــة تصــدریترتــب عنــه و ،
التنبیـه الشــفوي ، یلیـه االستفســار ،فـإن كــان مقنعـا یــودع بـالملف ، وٕان كــان غیـر مقنــع  یتعـرض صـاحبه إلــى

، وعنــد معــاودة الخطــأ یخبــر ائــب / ولــه الحــق فــي إرســال اإلنــذاریســتدعي التریــث ، ویلیــه مراســلة النیابــة /الن

 .، وعند المبالغة والتجاوز یعرض على المجلس التأدیبيي باألمر باالقتطاعالمعن
 المسؤولیة المدنیة 

وفـي  والعقـود،االلتـزام  فـي قـانونا وجـوه عـدة ولهـ األفـراد،كونها هي كل ما هو تعـدي علـى حقـوق عرفت     
عقابیـة تـدخل فـي مـا  أحكامـاوتتكفل بذلك المحاكم حیث تصـدر فیهـا  ل الشخصیة والخالفات والمنازعات،األحوا

 المدني.یسمى اإلكراه 

  المسؤولیة الجنائیة
 الخفإنها مرتبطة بالتعدي على حقوق المجتمع ، كالتزویر والجرح والضرب ...  
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 أن ننفذ ونحترم التشریعات ؟یجب لماذا 
 ألنه من واجبنا تنفیذ التعلیمات° 
 ألنه من واجبنا طاعة واحترام الرؤساء° 
 ألننا نتحمل مسؤولیات ومنها اإلداریة° 
 اإلدارةألننا في وضعیة قانونیة وٕاداریة إزاء ° 

 من یشرع ؟ف
ــف القطاعــات، و الســلطة التشــریعیة، و الجــواب : الحكومــة ــون وبتــرخیص مــن، و المســؤولون فــي مختل  المنتخب

 إلخالملك ...، و السلطة التشریعیة أو الحكومیة

  أنواع التشریعات
الـوزیر األول أو ، والمراسـیم والقـرارات التـي تصـدر عـن الملـك أو بأنواعهاالظهائر الملكیة  :عدیدة، ومنهافهي 
 .راء أو مؤسسات عمومیة كالمنتخبینالوز 

 مفهوم التقریر والمحضر وذكر أنواع المذكرات
أما المحضر فیصف الوقائع بالتدقیق. وفي مجال المذكرات التـي هـي أكثـر  ومجریات،فالتقریر یصف أحداثا    

ونظــرا لكثرتهــا وتنــوع مواضــیعها فقــد  التعلــیم،وخصوصــا مؤسســات  العمومیــة،التشــریعات انتشــارا فــي اإلدارات 
 وأهمها: تصنیفها،اختلف في 

 المذكرة اإلخباریة -1
المذكرة التوجیهیة  -2 

التوضیحیة. المذكرة  -3
 .داخلیةومحلیة و  درها إلى وزاریة وجهویة ونیابیة حسب مصالمذكرات وتنقسم    
وخاصــة  ،التــدخالت علــى عــدة جوانــب فانصــبتٕاضــافات، و  فــتح بــاب النقــاش لطــرح تســاؤالتفــي األخیــر و     

 األحكام المدنیة والجنائیة ، وبهذا انتهى اللقاء .

 الخالصة
للقـرارات والمراسـیم والمـذكرات = جـرد مـن  بمطبـوع جـرد دالهامة، والتـزو تمیز الیوم األول بحصیلته المعرفیة    

 .2006إلى  2000
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من الدورة األولى الثانيالیوم   
النصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بها العملمحور   

التشــریعیة عــرض قــدم عبــر" البــویر بوانــت " تنــاول النصــوص لاألشــغال مــدة خــالل تمیــز بتتبــع الحاضــرین    
موقــع وزارة التربیــة الوطنیــة عبــر نافــذة مدیریــة ، والــذي اعتمــد فــي إنجــازه علــى العمــلا والتنظیمیــة الجــاري بهــ

مـن نسـخ العـرض فـي ، ولقـد بـادر السـادة الحـراس والنظـار والمـدراء إلـى تأدیـة ثالشؤون القانونیة والمنازعـات 
 كذخیرة مرجعیة . أقراص الستعماله

 التالیة:النقط  -الشروحبعض إلى جانب  -ولقد تناول العرض إجماال 
 محیطعالقات المؤسسة بال -
 المختبرات والتحضیر وتسییر اآلالت السمعیة البصریة والمعلوماتیة -
 سنوات التمدرس -
 التنظیم التربوي -
 مشروع المؤسسة : التوثیق والتهيء والبرنامج -
الخـاتم فـي آخـر صـفحة ، و دفتر الزیارات، و برنامج العمل، و تحدید مهام القیم على الخزانة المدرسیة:المكتبة  -

 .توظیف الكتبو  ،الكتاب
 المجلة والمجلة الحائطیةواألساتذة ومنها بحوث التالمیذ  -
 مراقبة دفاتر النصوص -
 من یقوم بها –المدة  –طبیعة الدعم  –المستفیدون  والتقویة:الدعم  -
 برنامج یسطر مع المجلس التربوي ومجلس التدبیر والفنیة:األنشطة التربویة واالجتماعیة والثقافیة  -
 أطیر التربوي : ملف خاصالت -
 أنشطة جمعیة اآلباء : التحاور والتتبع وتهیئ ملف یضم كل ما له عالقة باألنشطة والتقاریر -

 التالیة:التسییر اإلداري فتم تناول النقط مجال أما 
 ضرورة ترتیب المذكرات حسب الجهات وتطبیقها -
 دول العمل والمحضرج االجتماع ودعوة  التقنیة:التوفر على محاضر المجالس  -
 المراسالت اإلداریة في نسختین وتوضع في المرتب -
 ضبط الواردات والصادرات -
 التوفر على دفتر االتصاالت الخاص بالتسلیم -
 كل وثیقة ترد على اإلدارة تنسخ وتودع في الملفات مع ترتیبها ضمن ملف حسب نوعیتها الموظفین:ملفات  -
ویرتـب فـي  الحقیقـة،فـالتقریر الیـومي یعكـس  المؤسسـات،توظـف لتتبـع سـیر العمـل داخـل  الیومیة:التقاریر  -

 النصوص.دفاتر و  ،التقاریر الشهریة للغیاب، و ملف كل شهر على حدة
 المجلس االنضباطي : یوفر له ملف خاص به -
 السجل العام : یراقب من حین آلخر ویوقع -
 ضرورة ضبطها المدرسیة:الشواهد  -
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التنظـیم ، و ها أن تتوفر على اسـتعمال الـزمنرة المرجعیة ( تختلف من الحارس العام إلى المدیر ): علیالسبو  -
لوائح اسمیة لمجلـس ، و ٕاحصاءات عامة، و لألساتذة والمعیدین واإلداریینجداول الحصص ، و التربوي للمؤسسة

مبیــان ، و بمبیانــات للغیــاو  ،میــذحركیــة التال، و المفتشــون والمستشــار فــي التخطــیطالتــدبیر والمجلــس التربــوي و 
 .للنتائج

عمل یقوم الحارس العـام بـه لصـالحه علیه، وهو فهو غیر منصوص  الیومي،اعتماد التقریر  المواظبة:ضبط  -
 .وٕاخالء مسؤولیاته ،لضبط عمله

مدیریـة  الوطنیـة،وانتقل األستاذ بعد ذلك إلى استعراض نصوص وتشـریعات أخـذت مـن موقـع وزارة التربیـة     
 .الشؤون القانونیة والمنازعات

 وفي األخیر فتح باب التدخالت التي أغنت اللقاء .

 الخــالصـة
هــو أن أشــغال لقــاء الیــوم الثــاني مكــن الحاضــرین تعمیــق الجانــب المعرفــي فــي قضــایا  ممــا یجــب تســجیله   

 " أوسبي  أوالتسییر اإلداري ، والخروج من القاعة مزودین برصید من النصوص والتشریعات یشمله إما قرص 
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من الدورة األولى الیوم الثالث  

باإلدارة التربویة والمستجدات  ءاالرتقا رمحو   
 

 المحاور التالیة :اللقاء تناول        

  اإلدارة التربویة -1
 بشـروحوهو محور تم التزود به بنسخه في قرص " األوسـبي " بعـد االطـالع وقـراءة لعـدد مـن فقراتـه مرفقـة    

 .ومناقشات
 التربويالتنظیم  -2

ــ ورشــات اشــتغلت علــى بطاقــةثــالث تــم فیــه تكــوین     ــة توزیــع التالمیــذ علــى  ةتقدیمیــة للمحــور مذیل بجدول
 مناقشة عامة .لخضعت كل ورشة نتائج عملها  ، وبد االنتهاء من العمل عرضتوما ینبغي مراعاته ،األقسام

 ومن النقط التي تناولها الورشة الثالثة التي اشتغلت بها ما یلي :
 ضرورة رصد الواقع -
 ضرورة مراعاة خصوصیة المؤسسات -
 سوء توزیع الروافد -
 توزیع التالمیذ وضعف المقاییس -
 ومن الصعوبات في توزیع التالمیذ حركیة التالمیذ وضغط الوافدین -
 حضور األهواء واألمزجة والتدخالت -
 إشراك المجالس -
 توزیع المنح قبل بدایة السنة الدراسیة -
 النیاباتاإلسراع في تنظیم عملیات الحركات اإلداریة على مستوى  -
 تحدید سقف التالمیذ بالقسم -
 ...التأخرو  إكراهات الخریطة المدرسیة، ومنها مراعاة مقاییس عند اإلسناد   -
 اعتماد التراضي عند تغییر المستویات -

وبعد أشغال الورشات واستعراض نتائجها تم التطرق إلى ما ینبغي أخذه بعـین االعتبـار عنـد التنظـیم التربـوي ، 
 كالتالي :

 طبیعة المؤسسة -
 الموقع -

 البنیة المادیة والتربویة
 المرافق الخاصة بالدراسة -
 القاعات وأصنافها -
 المرافق والتجهیزات -
 الحجرات المستعملة / الحجرات المتوفرة الحجرات:استعمال  -
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 ومراعاة معدل األقسام واستعماالتها -
 توزیع التالمیذ واألقسام حسب اللغات -
 لى اإلحصاء للحالة الراهنةالتوفر ع -
 متوسط القسم -
 (جدول) لإلناثذكور و للسنوات  4وتیرة التالمیذ /  -
 التالمیذ والنسب حركيجدول  -
 نتائج التوجیه -
 نسبة التكرار والفصل -
 حجم ظاهرة االنقطاع (تقریر) وطرح اإلجراءات -
 والتخصص وتاریخ التعیین وتاریخ التكلیفاالسم ، تحضیر لوائح تتضمن دارة واألطر التربویةهیئة اإل -
 من األساتذة الالزم والمتوفر -
 األساتذة غیاب  -
 .وتطرق الحضور إلى نقطة األقسام الممتازة حیث انقسموا بین مؤید ومعارض ومقترح لبدیل توافقي -

 إداريكیفیة القیام بتقریر  -3
لفائــدة األطــر الجدیــدة المكلفــة التكوینیــة لــدورات ل المــذكرة الوزاریــة المنظمــةحــور علــى واعتمــد فــي هــذا الم   
فضـل أن ألدا انـه مـن ا، وضـرورة التخطـیط لـه مؤكـاألستاذ المؤطر أهمیـة التقریـر، فأبرز هام اإلدارة التربویةبم

وضـیح عنـد الكتابـة، ودون إغفـال ت 143، واعتمـاد المـذكرة مـا اكسـب مـع اسـتنتاجات واقتراحـات یبرز حصیلة
 .مع اإلیجاز منهجیة التقریر

 أورد المقترحات التي تم االطالع علیها ومناقشتها
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 الخالصة 
والتي كانت  ،على أمثلة من الواقع العملي تركز  نت اللقاء و،خاصة تلك التيتمیز هذا الیوم بنقاشات هامة أغ

عمـل علـى ن شـك لـو وظـف فـي كـل اللقـاءات لوهـو شـيء دو، وتعقیب األستاذ المـؤطرلمختلفة تحظى بالردود ا
 .لدى الخاضعین للتكوینمستحسنة  في كل القضایا لینتج حصیلة التفكیرتعمیق 

17 



 الــــدورة الثـانـیــة
 محور التدبیر اإلداري والتربوي لمؤسسات التربیة والتعلیم 

 الیوم األول 

التـدبیر اإلداري والتربـوي  تنـاول اءة لمطبوع مكون من خمس صـفحاتاستطعنا أن نقوم بقر هذا اللقاء خالل    
وهي قراءة وقفنا فیها على بعض القضـایا المطروحـة سـواء علـى مسـتوى المفـاهیم  والتعلیم،لمؤسسات التربیة 

فكــان مطبوعــا حفــز الحضــور علــى طــرح تســاؤالت وٕابــداء مالحظــات توخــت  العمــل.وأنمــاط  القیــادة،أو أنمــاط 
اإلغناء. ودون القفز على التقدیم الذي ابرز فیه األستاذ فكرة أن المیثاق الوطني احتـوى علـى مفـاهیم مسـتقاة 

ت المؤسسة التعلیمیـة وضـعت لكـي تقـدم خـدمالكون قاوالتي ، و من المقاولة ، والتدبیر الم –إذا صح القول  –
 .یدعو إلى العقالنیة والمردودیة عمومیة، فإن هذا ال یتعارض مع الفكر المقاوالتي ما دام

 التدبیر التشاركي -1.1
، والتحفیـز لتحســین ، وتحســین تماسـك العالقـاتلقـراراتعـرض عبـر الشــفافات لیركـز علـى اتخـاذ اتـم إلقـاء     

 .تحسین أداء المؤسسةیة، ومن ثمة ، وبالتالي تحریر القوة اإلبداعالجو العام

              MODES DE GESTIONSنماذج التسییر والتدبیر -2.1 
 تمت مناقشة محتواه.، فمطبوع یرصد نماذج التسییر رفق هذا المحور بتوزیعأ   

 توزیع التالمیذ على األقسام -1.2
 :ها، ومنببعض الخالصاتفي النهایة خرجوا وا بها لیتعبئة وثیقة زودطلب من الحاضرین    
 ضعاف ) –متوسطون  –ضرورة العمل بالتوزیع المتكافئ حسب المستویات ( متفوقون  -
 .التساوي بین الجنسین عددا ومستوى تحصیلي -
 .مراعاة الطلبات قبل التوزیع مع إشراك المجلس التربوي -

 مستجدات تدبیر المؤسسات التعلیمیة  -1.3 
 .والتدخالت المتنوعة للتساؤالتوزع مطبوع على األساتذة المتكونین إللقاء علیه نظرة فاحصة مع فتح باب    

 النظام األساسي الخاص بالمؤسسات التربویة والتعلیم العمومي -1.4
وهــو مرســوم  العمــومي،وثیقــة النظــام األساســي الخــاص بالمؤسســات التربویــة والتعلــیم الحاضــرون تســلم     

 ..العام.عرجوا على عدد من بنوده بقراءة مهام المدیر والناظر والحارس ف ،2002لیونیو  376-02-2

   التنظیم التربوي  -1.5
، فلتوزیع الحصـص المقـررة نه مجموعة من العملیات المتداخلةأنه یتطلب مجهودا كبیرا أل عنه األستاذ قال    
، سـواء مـا تعلـق بالقاعـة أو التلمیـذ وغیرها، فال بد من مراعاة شروط وضوابطوزیع األقسام على الحجرات ، وت
ئتهـا للتعبیـر عمـا ینبغـي العمـل بـه، ومـا لى توزیع وثیقة كلف المتكونـون بتعبإالمادة أو األستاذ، وهنا بادر  أو

 وتعقیبات .مالحظات تم إغناؤها بضت نتائج العمل التي ، وبعدها استعر یجب تفادیه في هذا المجال

الـخـالصـة 
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وبـالرغم مـن اسـتفادة معرفیـة هامـة، واسـتنتاجات جماعیـة، ، فلم یخـل لقاء الیوم غني بمحاوره ووثائقه كان   
لرفــع مــن قصــد اللتوســع فیهــا  أمــام الجمیــعاألبــواب كــون المحــاور كانــت مقتضــبة ومــوجزة، فإنهــا فتحــت  مــن

 مستوى التكوین الذاتي.

من الدورة  الثانيالیوم   
 ربیة والتعلیمالتدبیر المالي لمؤسسات التمحور 

 تناول المحور عدة نقط منها :   
الحفاظ علـى ضرورة إلى األستاذ أشار  وم المتعلق بتدبیر مالیة المؤسسةمن المرس 11الفصل اعتماد    

مـا كسـر إمـا مـن  یض، وتعـو وریة، وتخـزین مـا قـد یتعـرض للسـرقةصـالحات الضـر إلالقیام باالتجهیزات ، و 
 .الفاعل إذا عرف، أو جماعیا بشكل تضامني

وكــذا  مــن االســتفادة ، لتقریــر/ البحــثیــتمكن كــل قــارئ أو مطلــع علــى ا ، وحتــىرضونظــرا ألهمیــة العــ    
ارتأیت أن أدرج العرض بكامله بعد أن تطلب مني ذلك القیـام ا اقتضى األمر ذلك، ولكل ذلك الرجوع إلیه كلم

 .یر، وهي عملیة استغرقت وقتا لیس بالیس " الوورد" لى إ " بوانت البویر" بعملیة النقل من 

 العمومي لمؤسسات التربیة و التعلیمر المادي و المالي التدبی

عام تقدیــــــم
مؤسسات متعددة األدوار والوظائف ، منفتحة على محیطها السوسیو  د أصبحت مؤسسات التربیة والتعلیملق   
ق وضمـــانا لتحقیـ ،ٕاشـعاعها داخـل محیطهـاالرفـع مـن طــاقاتها ومردودیتهـا و  اجتماعي واقتصـادي، ومـن أجـل-

ال بـد مـن تـوفیر الوسـائل ف ،ء وظائفها التربویة  واالجتماعیةلتمكینها من أداأقصى شروط الجودة في أدائها، و 
والشروط الضروریة لتدبیر شؤونها المادیة والمالیة.
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 مقدمة
ویعنـى التـدبیر المـادي . المـادي والمـالي اسـین مـن التـدبیر وهمـا :یهتم التدبیر المادي والمالي بجـانبین أس   

ووسـائل وأدوات ومـواد ومنقولـة، بكل ما هو مادي بالمؤسسة التعلیمیـة مـن ممتلكـات عقاریـة وتجهیـزات ثابتـة 
االسـتغالل  -المحاسبة  حیث:ا من أسالیب وطرق وتقنیات تدبیرهعد و حیث ینظم قوا مستهلكة.مستهلكة وغیر 

لي كما یهتم التـدبیر المـا المراقبة.التتبع و  -الصیانة و اإلصالح -التخزین والحفظ  -االستهالك -واالستعمال
وأسـالیب  قواعـدویـنظم  ،هــا وأنواعهـاویفصل طبیعت ،ٕامكانیاتهاو  هــایحدد موارد بالجوانب المالیة للمؤسسة حیث

، ویســطر اإلجــراءات یفیــة محاســبتها وتتبعهــا ومراقبتهــاوصــرفها ومجـــاالت إنفاقهــا ، ویبــین ك وطــرق تحصیلهـــا
.بها المتعلقة إلداریة والمسطریةوالتدابیر ا

التالیة : على العناصرتعتمد التدبیر المادي و المالي  مرتكزات -1.1
آلیات التدبیر.

 والمنقولة.الممتلكات العقاریة 
 .الموارد المالي

المرجعیات -1.2
ـانونیة والتنظیمیـة ة مـن النصـوص القـجمل ؤسسات التربیة والتعلیم العموميي لمالتنظم التدبیر المـادي والم   

ـــــة والخا ـــــ الیبـد وشـــــروط وأســـــعـــــي تحـــــدد قواهو ة.صـــــالعام ـــــاديوتقنی ـــــدبیر الم ـــــ ات الت ـــــوالم  ةالي ، وكیفی
كیفیــة إنفاقهــا، باإلضــافة ـاالت و وتتبعه،وتقویمه،ومراقبته. كمـــا تبــین مــوارده وكیفیــة تحصــیلها وكــذا مجــضـبطه،
 .القتها والتزاماتها ومسؤولیاتهاعلیه، وع وارد البشریة المشرفةمإلى ال

 ات أفـرادا كـانوا أو مجـالسالمؤسسـطراف المتدخلة في التـدبیر المـادي والمـالي  لهـذه ویتعین على كافة األ    
تطبیقهــا  ، والحــرص علــىیــة واإللمــام بقواعــدها ومقتضــیاتهااالطــالع علــى هــذه النصــوص التنظیمجمعیــات أو 
 العمومیة.لیه النظام األساسي للمحاسبة عالمشروعیة الذي یستند  مبدأتمشیا مع  ل بأحكامهامعوال

للتــدبیر المــادي والمــالي لمؤسســات التربیــة  ةالمنظمــ والتنظیمیــةالنصــوص القانونیــة  -2.2
والتعلیم العمومي

 النصوص العامة -أ 
الظهیر الشریف المنظم للوظیفة العمومیة.

 الظهیر الشریف المنظم لمسؤولیات والتزامات اآلمرین بالصرف والمحاسبین العمومیین والمراقبین.
 الظهیر الشریف المتعلق بإحداث الجمعیات وتدبیر شؤونها.

 القانون المنظم للمالیة العامة.
 .لنظام األساسي للمحاسبة العمومیةا

 المرسوم المحدد لكیفیة وشروط إبرام صفقات الدولة ومؤسساتها.
 تعلیمات وزیر المالیة في شأن شساعات المداخیل والنفقات.

 القوانین المتعلقة بالمراقبة المالیة للدولة.
 الشغل.مدونة 
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 مدونة التجارة. 
 .مختلف قطاعات الدولة ومؤسساتها ومرافقها وجمیع أشكال الجمعیات التابعة لهاوتهم هذه النصوص    

النصوص الخاصة -ب 
وهي:تهم هذه النصوص المؤسسات التابعة لقطاع التربیة الوطنیة    

 المیثاق الوطني للتربیة والتكوین.
 .المرسوم المنظم الختصاصات وتنظیم وزارة التربیة الوطنیة 

 القانون القاضي بإحداث األكادیمیات الجهویة للتربیة والتكوین.
 .اث نیابات وزارة التربیة الوطنیةالمرسوم القاضي بإحد

 .لتكوین والمدارس العلیا لألساتذةالمراسیم المتعلقة بإحداث مراكز ا
 .النظام األساسي لموظفي وزارة التربیة الوطنیة

 .والتعلیم العموميمؤسسات التربیة النظام األساسي ل
 دلیل الحیاة المدرسیة.

 المذكرات الوزاریة المحددة للموارد المالیة للمؤسسات.
 المذكرات الوزاریة المنظمة للمحاسبة المادیة والمالیة للمؤسسات.

 المذكرات الوزاریة المحددة لمهام ومسؤولیات األطر المكلفة بالتدبیر المادي والمالي.
 المنظمة للمراقبة المادیة والمالیة للمؤسسات.المذكرات الوزاریة 

 .قة اإلطار المنظمة لهیأت التفتیشالوثی
المذكرات الوزاریة المنظمة لجداول الحصص والمهام لألطر اإلداریة.

 المذكرة الوزاریة المتعلقة بتسییر الداخلیات.
 المذكرات الوزاریة المتعلقة بتموین الداخلیات.

 لقة بظروف اإلقامة واإلیواء بالداخلیات.المذكرة الوزاریة المتع
 .وزاریة المتعلقة بفضاءات المؤسسةالمذكرات ال

 .ن الوزارتین المتعلقتین بالشراكةالمذكرتی
 النظام الداخلي للمؤسسات.

المتعلقة بمسك سجالت الجرد الخاصة بأدوات وتجهیزات  1916غشت  28م بتاریخ  416الدوریة 
الدولة.
 .1941فبرایر  24بتاریخ  727ة رقم الرسال
 .1951یونیو  15بتاریخ  690رقم  المذكرة

 .المنظمة لمسك المحاسبة المادیة 1953نونبر  16بتاریخ  2050الدوریة رقم 
 .1954یونیو  15بتاریخ   883المذكرة رقم 
.الخاصة بمسك المحاسبة المادیة بالداخلیات 1971أبریل  22بتاریخ  009المذكرة رقم 

ــم المــذكرة  ــة رق ــاریخ   1008الوزاری ــي حــددت مســؤولیات كــل مــن اآلمــر  1966غشــت  30بت الت
.یما یتعلق بمسك المحاسبة المادیةبالصرف والمحاسب ف
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التي أكـدت علـى التزامـات وواجبـات كـل مـن  1967أكتوبر  26بتاریخ  1123المذكرة الوزاریة رقم 
 األمر بالصرف والمحاسب في مسك المحاسبة المادیة.

آلیات التدبیر -3 
ام األساسـي لى ذلك المادة التاسعة من النظكما تنص ع ومجالس،تتكون آلیات التدبیر من إدارة تربویة    

فــإن األمــر ،  المؤسســاتفــي مــا یتعلــق بالجانــب المــادي والمــالي مــن تــدبیر و  العمــومي.لمؤسســات التعلــیم 
.مدیر المؤسسة ومجلس التدبیر یخص أساسا

 المؤسسة مدیر  -1.3
بمثابـة النظـام  2002 یولیـو 17بتاریخ  2-02-376من المرسوم الملكي رقم  11الفصل  ىبمقتض   

ویـؤازره األساسي لمؤسسات التربیة والتعلیم العمومي یشرف المدیر على التدبیر المادي والمالي للمؤسسة،
الي ـمهمــة التــدبیر المــادي والمــفــي هــذه المهــام كــل مــن مســیر المصــالح المادیــة والمـــالیة الــذي یتــولى 

 10بتـاریخ    2-02-854مـن المرسـوم  رقـم    37وذلـك بمقتضـى الفصـل والمحـاسباتي تحـت إشـرافه 
ــر  ــة النظــام األســـاسي لمــو بمث  2003فبرای ــة، ومجاب ــدبیر المؤسســةظفي وزارة التربیــة الوطنی ــس ت تبعــا  ل

.ة و التعلیم العمومين النظام األساسي لمؤسسات التربیم 18ـادة لمقتضیات الم

مهام المدیر التدبیریة -2.3
جوانــب وتتطلــب هــذه المهمــة مــن المــدیر العنایــة الفائقــة ب ،فر شــروط الصــحة والســالمة لألشــخاصیــو    

ن فضـاءات المؤسسـة بیئـة سـلیمة خالیـة مـن تلف مرافق المؤسسة بشكل یجعل مالوقایة و النظافة في مخ
بصـحتهم وسـالمتهم، ومتـوفرة علـى كافـة الشـروط الوقائیـة الصـحیة لـذا  ى اإلضـرارلـكل األسباب  المؤدیـة إ

یتعین علیه :
 .والتطهیر من أدوات ومواد ضروریة توفیر وسائل النظافة -
 .فیر الماء الكافي للشرب والتطهیرتو  -
 القمامات.توفیر  -
 استعمال المبیدات لمحاربة الجراثیم والطفیلیات والحشرات الضاریة. -
 .الصحیة وصیانتها وتعهدهاالعنایة بالمرافق  -
 توفیر وسائل مواجهة الحرائق من قارورات وفوهات اإلطفاء.  -

القیام باإلصالحات الضروریة بالمرافق.
 العنایة بالمساحات الخضراء. -
 .، والمالعب الریاضیةحركات التالمیذ بالساحة والممراتضبط ت -
 األدوات الحادة. محاربة كافة أشكال العنف وحمل -
 محاربة استعمال المخدرات والتدخین داخل المؤسسة. -
 وتغذیتهم.مراقبة ظروف إقامة الداخلین  -
تجهیزاتها وتوفیر الوسائل الضروریة  والحفاظ علىة التمریض العنـایة بالمصحة المدرسیة أو قاع -

 لإلسعافات األولیة.
وفر شروط یمما باتها ومحیطها الداخلي والخارجي وجن للمؤسسةرافق الداخلیة والخارجیة الم تنظیف  -

ام باإلجراءات التالیة:   وتستوجب هذه العملیة القی، سالمة التجهیزات والممتلكات
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الئم  و المسیة، ودورها في توفیـر الجدر ات المة التجهیزات والممتلكبأهمی اءبـآلواتحسیس التالمیذ  -
 علیها .مدرس وضرورة الحفاظ للت
 .لممتلكاتإنجاز اإلصالحات الضروریة والفوریة للتجهیزات وا  - 
 اقبة استعمالها واستغاللها.ومر  تتبع - 
 أجلها.على استعمالها لألغراض التي أعدت من  الحرص - 
اإلتالفات بشتى ط السالمة من السرقات والحرائق و شرو  هاتخزینها وحفظها في أماكن تتوفر فی  - 

أنواعها. 
 .ام بواجبهم في هذا المجالحث األساتذة واإلداریین على القی  - 
ات التي تلحـق المدرسیة في ما یتعلق باإلتالف ، ودلیل الحیاةةمقتضیات النظام الداخلي للمؤسس تفعیل  - 

بالتجهیزات والممتلكات.
 وتندرج في هذا اإلطار المهام التالیة: ،یر المؤسسةوسائل العمل الضروریة لتدب اقتراح توفیر -
 التسییر والصیانة . لمالیة الضروریة لمواجهة متطلباتتوفیر الموارد ا - 
ت وضمانات وغیرها من ؤسسة من رسوم واشتراكات وانخراطاتحصیل جــمیع الحقوق المثبتة للم - 

 الحقوق.
 . وترشیدها وعقلنة صرفهاعلى ضبطها العمل  - 
 إشباع الحاجیات الضروریة حسب األهمیة واألولویة. - 
 .الموارد المالیة وتنویع مصادرها البحث عن تنمیة - 
إبرام اتفاقیات الشراكة لتمویل مختلف المشاریع التربویة والثقافیة والفنیة والریاضیة . - 

 یرمجلس التدب -4
ة على محیطها، ومن وفي إطـار انفتاح المؤسس، ماعيالج والشفافیة والعمـلتكریسا لمبادئ الدیمقراطیة     

تقرر إحداث مجلس لتدبیر المؤسسة طبقا لمقتضیات المادة الثامنة  ،ر آلیات تدبیرها المادي والمـاليسییأجل ت
من  مجلس التدبیر أطر المؤسسة وشركاؤهاویشارك في .لمؤسسات التربیة والتعلیم عشرة من النظام األساسي

ات اجتماعیة واقتصادیة وثقافیة وفنیة وجمعیات المجتمع المدني وفعالیأباء وأولیاء التالمیذ وجماعات محلیة 
 وكل الفاعلین المهتمین بشؤون التربیة والتعلیم.  ،وریاضیة

أن  أشغاله،ـا ومشاركتها في مشاربههذه الفعالیات بمختلف  انضمامو  ومن شأن إحـداث مجلس التدبیر     
والمالیة، ویمكنها من  یعطي للمؤسسة زخما أكبر واستقاللیة في تدبیر شؤونها التربویة واإلداریة والمـادیة

 .حث عن أنجع السبل لتحسین أدائهااتخاذ القرارات المالئمة والب
  مهام مجلس التدبیر -1.4  

 یضطلع مـجلس التـدبیر بالمهام التالیة :        
التشریعیة والتنظیمیة الجاري بها العمل اقتراح النظام الداخـلي للمؤسســة في إطـــار احترام النصوص  - 

 .ة والتكوینوعرضه على مصادقة مجلس األكادیمیة الجهویة للتربی
 .تتبع مراحل إنجازهنشطة المؤسسة و العمل السنوي الخاص بأبرنامج دراسة  - 
تغالل معطیاتها للرفع مــن االطــالع على القرارات الصادرة عن المجــالس األخرى ونتائج أعمالها واس - 

 التدبیر التربوي واإلداري والمالي للمؤسسة. مستوى
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 .المؤسسة والمحافظة على ممتلكاتهادراسة التدابیر المالئمة لضمان صیانة  - 
 .راكة التي تعتزم المؤسسة إبرامهامشاریع اتفاقیات الش إبداء الرأي بشأن - 
 .المؤسسة للسنة الدراسة الموالیة دراسة حاجیات - 
ا  ـمن لزوم، والـذي یتعین أن یتضـالعام المتعلق بنشاط وسیر المؤسسةالمصادقة على التقریر السنوي  - 

 ة  .ي والمحاسبي للمؤسسالمعطیات المتعلقة بالتدبیر اإلداري والمال
ویعقد مجلس التدبیر دورتین عادیتین إحداهما في بدایة السنة الدراسیة والثانیة في متمها  لدراسة مخــتلف    

 القضایا المشار إلیها سلفا كما یمكنه عقد اجتماعات بطلب من أعضائه لدراسة المستجدات والمسائل الطارئة.

الممتلكات العقاریة والمنقولة -5
 المؤسسة من: تتكون ممتلكات    

 .مرافق القسمین الخارجي والداخلي و تسمى الممتلكات العقاریة -
 .وسائل تعلیمیة وتسمى بالممتلكات المنقولة وأدوات تجهیزات -

الممتلكات العقاریة -1.5  
و تشمل ، یات الموجودة داخل أسوار المؤسسةتتشكل الممتلكات العقاریة للمؤسسة من جمیع البنا   

: ( كما یصطلح علیه بدلیل الحیاة المدرسیة) وهي المرافق المكونة لفضاءات الحیاة المدرسیةجمیع 
 .السكنیات اإلداریة -
 قاعات الدرس للتعلیم العام و المختص. -
 .المختبرات والمشاغل -
 ساحات المؤسسة. -
 مكتب الریاضة البدنیة). -مستودعات -المرافق الریاضیة (مالعب -
 .اإلداریةالمكاتب  -
 قاعة المطالعة). - قاعة متعددة الوسائط -(المكتبة مركز التوثیق واإلعالم -
 واألنشطة.الجتماعات ل االختصاصاتمتعددة  قاعة -
قاعة المداومة. -
 قاعة الصالة.  -
 الصحیة. المرافق -
 .التمریض قاعة -
قاعة  -المطعم  -المطبخ  - المصحة –المغاسل والمرافق الصحیة  -الداخلیة.(  قاعات النوم  المرافق -

 المخازن.) -النادي 
تدبیر الممتلكات العقاریة -2.5

خیر یفها لألغراض التي هیئت من أجلها وتس، وتوظه الفضاءات یتطلب عقلنة استعمالهاإن تدبیر هذ   
ا. وفي ها والحفاظ على رونقها و جمالیتهمن أجل صیانتها وتنظیف والمالیةسائل البشریة والمادیة كافة الو 

، وكذا والتكوین ودلیل الحیاة المدرسیة هذا السیاق یتعین التقید بمقتضیات المیثاق الوطني للتربیة
مقتضیات المذكرتین الوزاریتین المتعلقتین باستغالل الفضاءات المدرسیة والحفاظ علیها.
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صیانة المرافقة و أهمیة النظاف
تلعب النظافة إلى جانب الحفاظ على المرافق ورونقها، دورا مهما في المحافظة على صحة األشخـاص    

كأمراض الحساسیة. كما أنها  ،تفشى في صفوفهم من جراء انعدامهاوسالمتهم من كافة األمراض التي قد ت
أما . المالئم للتمدرس والرفع من جودتهوتوفـر الجـو  شخاصلألسالمـة النفسـیة حفظ الاعد على تس

التها الطبیعیة. حى علالمحافظة وٕاتالفها وبالتالي  دون تردي حالة البنایات وتصدعها تحولفهي لصیانة ا
وجب اتخاذ التدابیر التالیة: المحافظة على نظافتها وصیانتهاو من أجل العنایة بالبنایات و 

وآثارها على صحة ونفسیة المتواجدین بالمؤسسة.التحسیس بأهمیة النظافة والصیانة  -  
 توفیر الوسائل الضروریة لإلصالح والصیانة والنظافة. -  
 المتاحة.استعمال الطاقات البشریة والوسائل المادیة والمالیة  -  
 إدراج حمالت النظافة والصیانة ضمن األنشطة المندمجة في المؤسسة . -  
 والمربین في مختلف حمالت النظافة والصیانة. باءآلواإشراك التالمیذ  -  
 تفعیل دور األندیة البیئیة والصحیة في هذا االتجاه. -  
 والجمعیات خاصة منها المهتمة بالبیئة. اعاتاللجوء عند االقتضاء إلى جهات أخرى كالجم -  
 .العنایة بصیانة شبكات التطهیر والماء والكهرباء -  

والوسائل المنقولةالممتلكات  -3.5
تتكون الممتلكات والوسائل المنقولة من التجهیزات المدرسیة والوسائل التعلیمیة. وتفعیال لمیثاق حسن    

التدبیر، وتمشیا مع مقتضیات المیثاق الوطني للتربیة والتكوین الرامیة إلـى تحسین التدبیر العام وتقویمه، 
ة وارد المـادیة وممتلكات المؤسسالتدبیر العقالني للم وسعیا إلى تحسین ظروف تمدرس المتعلمین، و

من حیث استعمال  العمومیة،وتحسین أداء الـموارد البشریة في تحمـل مسؤولیاتها اإلداریة والتربویة؛
البد من الــتقید ببعض المقتضـیات فالتجهیزات المدرسیة والوسائل التعلیمیة، والمحــافظة علیها ، وصیانتها، 

، وكذا اإلجـراءات اوطرق استعماله ، وكیفیـة تخزینها، وتوزیعها،ت والوسائلل تدبـیر هذه التجـهیزافي مجــا
 والـتدابیر الواجب اتخاذها من طرف كافة المتدخلین علـى مستوى المراحل التالیة :

تحدید الحاجیات
 عملیات االقـتـناء

 استالم التجهیزات من الشركات المزودة
 المدرسیةتوزیع التجهیزات 

 استعمال التجهیزات المدرسیة
 إصالح التجهیزات المدرسیة والوسائل التعلیمیة

 التخلص من التجهیزات المتالشیة والغیر القابلة لإلصالح بتاتا
الموارد المالیة -6
مصادرها، وطرق تحصیلها، إذا كان التدبیر المالي یهتم أساسا بمالیة المؤسسة من حیث تحدید الموارد و    

 ومسك محاسباتها، وأسالیب المراقبة وٕاجراءاتها: فإن ،وكیفیة ومجاالت صرفها، وتقنیات ووسائل ضبطها
الجانب من التدبیر یقتضي بالضرورة التذكیر بالعناصر التالیة: اإلحاطة بهذا

 الموارد واإلمكانیات المالیة للمؤسسة ونفقاتها. -
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 .التي تحكم تدبیرهاساسیة والقواعد العامة والخاصة المبادئ األ -
.الموارد واإلمكانیات المالیة للمؤسسة -

 والصیانة،عن رصد میزانیة للتسییر العادي 149لقد تحدث المیثاق الوطني للتربیة والتكوین في المادة و 
ل في مبدئها الثالث على ضرورة تفعی 174كما نصت المادة  التدبیر.بصرفها تحت مراقبة مجلس  یقوم المدیر

تمویل خاصة  حیث تكون هذه الرسوم مصادر التسجیل في التعلیم الثانوي التضامن االجتماعي بإقرار رسوم
 . بالمؤسسة

المؤسسة واإلداریین ویوضع تدبیر هذه الموارد تحت مراقبة مجلس التدبیر الذي یمثل فیه كل من مدیر    
 والمعنیین.ء واألولیاء والتالمیذ والمنتخبین والشركا باءآلوا واألساتذة

 من:وتتكون موارد المؤسسات التعلیمیة المالیة حالیا  
 الموارد المالیة الخاصة -
  اإلضافیةالموارد المالیة  -
 ارد المالیة االستثنائیةالمو  -

حـــــكم نفس المبادئ والقواعد والمساطر التي تمه موارد المؤسسات ونفقاتها تحكتدبیر وبصفة عامة فإن  
 .لنظام األساسي للمحاسبة العمومیة، وعلى رأسها مقتضیات الموارد العمومیةتدبیر ا

الموارد المالیة الخاصة للمؤسسة -1.6
تتكون هذه الموارد من :و    

 رسوم التسجیل بالقسم الخارجي.
 رسوم التأمین المدرسي والریاضي.

 رسوم االنخراط في الجمعیة الریاضیة المدرسیة.
 المدرسیة وضمانها.رسوم استعارة الكتب 

 رسوم الضمان بالمعامل.

 رسوم الذخائر بالداخلیة.
 واجبات المائدة المشتركة واإلقامة بالداخلیات.

 .الكفاالت
 .وتحدد المذكرات الوزاریة قیمة هذه الموارد ومجاالت صرفها   

الموارد اإلضافیة -2.6
صرفها والتي تخول للمؤسسات التعلیمیة  ةبمیزانیة األكادیمیة الجهوی االعتمادات المرصودة نوهي عبارة ع   

في مجاالت معینة ال تتوفر المؤسسات على اإلمكانیات الضروریة لتغطیتها وهي:
 .غذیة الخاصة بالتالمیذ الممنوحیناعتمادات الت

 .إعانات تسییر الداخلیات
 .یةاعتمادات التسییر والصیانة للخارج

 .التحضیریة ودبلوم التقني العالي األقسام اعتمادات تسییر

االستثنائیةالموارد  -3.6
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 :وهي ،تنظم شروطها مذكرات وزاریة دون تحدید قیمتها وهي موارد   
 اإلتالفات. - 
 القروض. - 
 التسبیقات. - 
 المداخیل الطارئة. - 

أو موارد تنظمها اتفاقیات الشــراكة التي ینص علیها النظام األساسي لمؤسسات التربیة والتعلیم  
قانونیة لتلقي وتقدم على شكل مساعدات عینیة ألن المؤسسات ال تتوفر على األهلیة ال ،العــــمومي

، جمعیات المجتمع المدنيو ، من جمعیات أباء وأولیاء التالمیذما یكون مصدرها  وغالبا، المساعدات المالیة
المحلیة وغیرها ... الجماعاتو ، ات الحكومیة وغیر الحكومیةالمنظمو ، المحسنینو 

 نفقات المؤسسة -7
 :باختالفتختلف نفقات المؤسســات ومصاریفها   
األسالك التعـــلیمیة  - 
 الشعب الدراسیة  - 
نظــــام المؤسسة الداخلي والخارجي  - 
 نوعیة التعلیم العام أو التقني - 

 :تضى مذكرات وزاریة ونصوص تنظیمیةتحدد وتنظم نفقات المؤسسات بمق     
  .أنواع النفقات - 
 مجاالتها وطرق صرفها. - 

 صرف الموارد الخاصة بالمؤسسات -1.7
بالصرف  بصفته آمراة المؤسس مدیرائیة من طرف االستثن بالمؤسسات والمواردتصرف الموارد الخاصة     

حیث یمارس مهامه ،  لیة و تحت مراقبة مـجلس التدبیرسیر المصالح المادیة والماواالستخالص بمؤازرة م
 فة.لمفعول والتي تمنحه هذه الصبناء على المذكرات التنظیمیة التي الزالت ساریة ا

 اإلضافیةصرف الموارد  -2.7
كما شساعة، الداخلیات،عن طریق ال التغذیة وٕاعانات تسییر عتماداتالخاصة باتصرف الموارد اإلضافیة    

أما تصرف باقي أنواع االعتمادات التي ال یتجـــاوز سقفهـــا ثالث مائة ألف درهم عن طریق سندات الطلب؛ 
تصرف عن طریق الصفقـــات العمومیة التي تتولى النیابـــات اإلقلیمیة أو فالمبالغ التي تفوق هذا القدر 

 .یمیة الجهویة إبرامهاداألكا
ات ت حسب األولویة وتوفیر التقویماه الحالة على تحدید  الحاجیذور مدیر المؤسسة في هویقتصر د    

المتباینة وتعبئة سندات الطلب وٕارسالها إلى األكادیمیة الجهویة أو النیـــابة اإلقلیمیة مصحوبة بالفاتورات 
 معززة بالوثائق المثبتة لإلنجاز .و 

محاسبة المالیة والمادیةال -8
یخضع مسك المحاسبة المادیة والمالیة للمؤسسات التعلیمیة للقواعد والشروط الشكلیة والموضوعیة التي    

 -تنظم المحاسبة العمومیة بصفة عامة مع بعض االختالفات. كما تحكمه نفــس المبادئ العامة ( االزدواجیة 
 المراقبة). -المشروعیة -االستقاللیة
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ونظرا لخصوصیات المؤسسات التعلیمیة، فإن مدیر المؤسسة یقوم بمسك المحاسبة اإلداریة في حین  
.یةاتیقوم مسیر المصالح المادیة والمالیة بمسك المحاسبة المحاسب

 اإلداریةالمحاسبة  -1.8
مع مبدأي االزدواجیة واالستقاللیة فإن العملیات المالیة لمؤسسات التربیة والتعلیم العمومي تـــسند  تمشیا    

بمثابة النظام األساسي  2-02-376من المرسوم رقم  11وقد نص الفصل  والمحاسب.بالصرف  إلى اآلمر
 المالي.و لهذه المؤسسات على أن المدیر یشرف على التدبیر التربوي واإلداري والمادي 

یسا بصفته رئ على أن المدیر وغیرها من المذكرات 129و 1008الوزاریة رقم   وكما نصت المذكرات    
ة وبذلك فهو یتحمل المسؤولیة التربویة واإلداری یقوم بمهام اآلمر بالصرف للمداخیل والنفقات،للمؤسسة 

 یتولى بهذه الصفة: یة والمالیة للمؤسسة. وعلیه فإنهوالماد
األمر باالستخالص بالنسبة للمداخیل  - 
 موافقة السلطة العلیا تتطلب التي ال االلتزام بالنفقات - 
 .التحقق من جمیع األوراق المثبتة لدى المؤسسة واإلشهـــاد بصحتهاتصفیة النفقات ب - 
  .األمر بالدفع بالنسبة للنفقات - 
والتأشیر مخازن الادیة والمالیة ومراقبة الصندوق و الح المالتحقق من المحـاسبة الخاصة للمص -  

وسجالت البیانات اإلحصائیة .اتر الحسابات واألوراق الحسابیة على دف

 اإلداریةعملیات المحاسبة  -2.8
بالصرف واالستخالص في تتجلى المحاسبة اإلداریة التي یقوم بها مدیر المؤسسة بصفته آمرا        

العملیات التالیة:

:بالنسبة للمداخیـــل  -1.2.8
اإلثبات

 التصفیة
 باالستخالص اآلمر

 للمصاریف:بالنسبة  -2.2.8
 االلتزام

 التصفیة
 باألداء اآلمر

محاسبة المحاسب -9
المرسوم  رقم  من   37بمقتضى الفصل ع و بحكم الواقالمادیة والمالیة محاسبا  حالمصال مسیریعتبر    

استنادا و  بمثـــابة النظام األسـاسي لموظفي وزارة التربیة الوطنیة  2003فبرایر  10بتاریخ    854-02-2
قع كل یعتبر محاسبا بحكم الوا« الذي ینص على ما یلي:  330-66من المرسوم الملكي  16إلـى الفصل 

و یتناول قیما  تهم منظمة عمومیة بصرف بعملیات المداخیل و النفقات  أشخص یقوم دون موجب قانوني 
وتجري على الشخص المعتبر محاسبا بحكم الواقع نفس ، مول بهاالجبائیة المععن المقتضیات  النظر

 ».االلتزامات والمراقبات  الجاریة على محاسب عمومي ویتحمل نفس المسؤولیات
 :المادیة والمالیة من مجالین هما وتتكون محاسبة رئیس المصالح    
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 .المحاسبة النقدیة -
المحاسبة المادیة. -

المحاسبة المصالح المادیة والمالیة بالنسبة لهذا المجال من  مسیر تتلخص اختصاصاتالمحاسبة النقدیة 
یلي: فیما

بالنسبة للمداخـیل  -1.9 
حیث یتكفل بأوامر االستخالص  للمؤسسة،یعتبر المؤهل الوحید للقیام بعملیات استخالص الحقوق المثبتة    

ویمكنه تفویض  ا ومشروعیتها.من صحتهاآلمر باالستخالص ( رئیس المؤسسة) بعد التحقق  الصادرة عن
 حیث أنه عنها شخصیامسؤوال  یته ومراقبته. ویصبح بهذه الصفةهذه العملیات إلى مساعدیه تحت مسؤول

المسؤولیات اإلداریة والمدنیة و  یتحمل المسؤولیة المدنیة عن كل تقصیر في استخالص الحـقوق المثبتة،
طات لذا یتعین علیه اتخاذ جمیع االحتیاو  ،تتعرض لها أموال المؤسسة رقةوالجنائیة في حالة أي اختالس أوس
وذلك طبقا لمقتضیات النظام األساسي للمحاسبة ، ومیةضیاع لألموال العم للحیلولة دون حدوث أي ضرر أو

 المتعلقة بالسیولة النقدیة. 1996مارس  4بتاریخ  26اریة رقم المذكرة الوز العمومیة و 

 عملیات االستخالص -2.9
 من أجل إنجاز عملیات االستخالص یجب القیام باإلجراءات التالیة:  

اري المفتوح بمركز الشیكات ة  أو بواسطـة تحویل إلى حسابها الجساالستخالص نقدا بصندوق المؤس - 
 ة .البریدیة أو الخزینة العام

حددة بمقتضى النصوص وكذا  یتعلق بمبالغ المداخیل الم اصة باالستخالص في مااحترام القواعد الخ -     
 برسوم التنبر .

 مسك السجالت الضروریة لهذه الغایة. - 
 إلیصاالت. تسلیم  ا - 
 .نزیل عند تدوین عملیات االستخالصاحترام البنود وصحة الت - 

 . توفیر خزانة لحفظ األموال -
 .فتح حساب بریدي جاري بمركز الشیكات البریدیة أو الخزینة العامة -     
   .إیداع المبالغ الزائدة عن الحاجة بالحساب الجاري - 
.القیام  بإجراءات المتابعة في حالة استحالة االستخالص أو تعذره - 

بالنسبة للمصـاریف  -3.9
. و یتحتم علیه لمترتبة في ذمة المؤسسةالمصالح المادیة والمالیة بأداء النفقات الواجبة وا مسیریقوم       

في شأن إعمـال المراقبة على  330-66من المرسوم الملكي رقم  11ل مراعـاة مقتضیات الفص قبل التسدید
فع أو تأخیره  بغیر موجب النفقات. ویتحمل مسؤولیة شخصیة عن أي ضرر ینجم عن امتناعه عن الد

تحت مسؤولیة ر على سنداتها مسبقا ؛ حیث تبقى لم یؤشالنفقات التي ویجوز له االمتناع عن أداء  قانوني.
ته تعني المراقبة و اإلشهاد على صحة االلتزام من الناحیة شیر دون إشعاره ؛ ألن تأ الشخص الذي التزم بهـا

القانونیة والشكلیة. 
ار الوزارة فإنه ملزم بالدفـع مع إشع ادات وٕاصرار مدیر المؤســسة كتابة على األداء؛وفي حـالة توفر االعتم    

29 



ه یمتنع حالة عدم توفر االعتمادات  فإن باألمر باألداء . أمـا في مرفقةتحت  إشراف مدیر المؤسسة برسالة 
.ن األداء مع إشعار الوزارة كتابةع

في شأن   97رقم والمذكرة الوزارة   330-66من المرسوم الملكي  45وحسب مقتضیات الفصل     
 النفقات ، یكون األداء بأحد األشكال التالیة :

 1500بة للنفقات التي ال یتجاوز مبلغها نقدا مع ضرورة دفع واجب التنبر من طرف المزود بالنس -    
 .درهم
 .بواسطة حواالت بریدیة - 
 للنفقة).بواسطة الشیك المباشر( شریطة اقتطاع رسوم السحب مسبقا من المبلغ اإلجمالي  - 
لسقف. بالنسبة للنفقـــات التي یتجـاوز مبلغها هذا ا بواسطة التحویالت إلى الحسابات الجاریة للمزودین - 

في حالة ترخیصات بالمخالفة والتي تتعلق خاصة بالنفقات المؤداة عن طریق الشساعة. ماعدا 

األداءشروط صحة 
:فإن مسیر المصالح المادیة والمالیة مطالب بمراعاة الشروط التالیة كر،ذالتطبیقا للمقتضیات السالفة و     

اإلجراءات القانونیة األخرى.التعرض للدفع و ط للحق و إجراءات احترام قواعد التقادم المسق -
 أداء المستحقات مقابل وثائق اإلثبات والتبریر بعد إتمام عملیة التصفیة. -
 شرعیة.تقدیم وكالة  قانونیة بعد عنه بصفةمن ینوب  شخصیا أواألداء لفائدة الدائن  -
ة من صك اإلراثة ما عدا في تقدیم نسخ بعدوفاة الدائن ( ورثته الشرعیین ) األداء لذوي الحقوق في حالة  -

 األداء عن طریق الشساعة.حالة 
 تسدید االشتراكات والمساهمات في اآلجال المحددة لها. -

ضبط المحاسبة النقدیة -4.9
یتطلب ضبط المحاسبة  النقدیة، مسك السجالت والوثائق المحاسبیة الخاصة بعملیات المداخیل والنفقات.   

 السجالت والوثائق ما یلي:ویقتضي مسك هذه 
 الترقیم والتأشیر على السجالت قبل الشروع في استعمالها. -
 .التدوین وصحة العملیات الحسابیة الحرص على شمولیة -
 التبریر.ة المبالغ المحصلة والمصروفة لوثائق مطابق -
 التشطیبات والتصویبات أثناء عملیات التدوین.تجنب المحو و  -
 سنویة المحاسبة. لمبدأي نهایة كل سنة دراسیة مراعاة حصر الحسابات ف -
 إجراء الموازنة ونقل الصافي اإلیجابي إلى السنة الموالیة. -
تحدید الوضعیات المالیة الدوریة والسنویة. -
 الفاتورات وحفظها.ترتیب السجالت والمستندات و  -
 .لي في نهایة كل دورة وسنة دراسیةتقدیم نتائج التدبیر الما -
 السنوي. التقریر الماليتقدیم  -

في مقر عـمله بصفته محاسبـا  الیة یخضعوالمالمراقبـة فإن مسیر المصالح المـادیة  مبدأو تمشیـا مع    
لمراقبــة مفتشي المـالیة ومفتشي الخزینة العـامة والمفتـشین العـامین لقطــاع التربیة الوطنیة ومفتشي 

 المصـالح المادیة والمالیة.
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المحاسبة المادیة -10
یتحمل المصالح المادیة والمالیة بالمحاسبة المادیة؛ فهو  مسیراني من محاسبة یتعلق المجال الثو    

وتتلخص هذه  المادي للمؤسسة تحت سلطة المدیر ومراقبته، وذلك بصفته مساعدا له. مــسؤولیة التدبیر
 المسؤولیة فـي المهام التالیة :

لمقیمین بها في الفصول الدراسیة و افة االعنایة بتدبیر المؤسسة والسهر على راحة التالمیذ وك  -    
 .ل ما یتعلق بالحیاة المادیة بهاوبالتالي فهو یتكفل بك ،المختبرات  وقاعات اآلكل والنومالمعامل و 

 .سالمتهمغذیة التالمیذ الداخلیین وصحتهم ونظافتهم و السهر و العنایة بت  - 
 صیانة المؤسسة من حیث النظافة والترمیم واإلصالحات الصغرى والكبرى.  - 
 تبع استعمالها.وت على التجهیزات وسالمتها وصیانتهاالمحافظة   - 
.ونظائر لكل مفاتیح المؤسسة، االحتفاظ بمفاتیح المخازن وصندوق حفظ المال  - 

 .المحاسبة المادیة ات اإلداریة الخاصة بمسك سجالتلیالعم تنظیم ومراقبة   -
ـام جـداول الحصص والمهغذیة و ج األسبوعیة للتتحضیر التقدیرات المتعلقة بالمیزانیة وٕاعداد البرام  -

 .وعرضها على أنظار رئیس المؤسسة للتأشیر علیهاالخاصة بالمساعدین واألعوان 
ذلك بتسویة على هیئة الخدمات والمنظفین بصفته رئیسهم المباشر و لطة القانونیة ممارسة الس   - 

وتنظیم أعمالهم وٕابداء رأیه فیما یخـص منح النقط اإلداریة اقتراحات الترسـیم والترقـیة  مشاكلهم اإلداریة
 .واالنتقاالت والرخص وكذا العقوبات التأدیبیة

، سبة المادیة وجوانبها التنظیمیةمن التعریف بالمحاهذا ومن أجل اإلحاطة بموضوع التدبیر المادي البد     
.و آثارها اإلیجابیة على التدبیر والتحسیس بأهمیتها

  التعــریف بالمحاسبة المادیة وجوانبها التنظیمیة -1.10
تشكل المحاسبة المادیة جزءا ال یتجزأ من المحاسبة العمومیة، وذلك بناء على مقتضیات المرسوم      

  «بمثابة النظام األســاسي للمحاسبة العــمومیة في بابه الخامس تحــت عنوان  330.66الملكي رقم 
 »المحاسبة 

 ه الذي ینص على ما یلي :من 58وخاصة الفصل 
 اد والقیم والسندات إلى بیان العملیات المتعلقة بما یأتي:تهدف محاسبة المو      

التامة الصنع واللفائف  والمنتجات غیر التامة الصنع، والمنتجاتالبضائع المدخرة، واألدوات والفضالت الباقیة، 
 التجاریة،

المعدة لإلصدار  األدوات واألشیاء المنقولة،النماذج، والسندات، والتذاكر، والطوابع، والتصویرات ( فینییت )
والبیع.

یتضح أن محاسبة المواد تتعلق بجمیع الممتلكات المنقولة  58انطالقا من التعریف الذي بینه الفصل و    
 ولم 58الفصلغیر العقاریة سواء كانت مستهلكة أو غیر قابلة لالستهالك. أما العملیات التي أشار إلیها 

وقد أسست هذه النصوص لنظام  خاصة.قد حددتها نصوص یحددها بحكم أن المرسوم الملكي هو نص عام ف

األخرىوالنصوص الخاصة  من المرسوم السالف الذكر 58حیث أشار الفصل  اسباتي خاص بالموادمح
 واألدوات:أن المحاسبة المادیة تخص صنفین من المواد  إلى

31 



المواد المستهلكة أو سریعة التلف. -
.المواد القابلة للجرد  -  

.المستهلكة أو سریعة التلفالمواد 
وألجل التقریر،لیكون مرجعا لي ولكل مطلع على  أدرجته العرض،وأقتصر على هذا الجزء الهام من    

 .االستفادة

 الخالصة 
العرض على الشاشة ، والشروح والتساؤالت والتدخالت المرافقة ، فكانت  قراءةفلقاء الیوم أعاله ربط بین    

 حصیلته اإلجمالیة موفقة.

 الیوم الثالث
مجال التدبیر  –محور تنظیم الحیاة المدرسیة 

التي بعد تقدیم تناول فیه األستاذ التذكیر بشبكة التربیة والتكوین من الوزارة إلى المؤسسة بین أن المشاكل    
تي تخضع للتصحیح مرحلة ، ومنها ما له عالقة بالبرامج السنویة الري مجال التربیة والتكوین متنوعةقد تعت

والمجال التربوي على مستوى الفهم، مشیرا إلى أن ، والخلط بین مجال التدبیر بعد مرحلة، بما فیها المیزانیات
 ا." هو مشروع بشراكة بین الوزارة وكندمشروع " "بروكادیم

مفهوم التدبیر  -1.1

، وهو أیضا أسلوب لحل ومعالجة تنظیم قواعد وقوانین ومیكانیزمات، وهذا مرتبط بشخص المدیروهو   
 القضایا.

مجلس التدبیر  -1.2

وهو مرسوم بمثابة النظام األساسي الخاص  ،2002 یولیو 17بتاریخ  2.02.376بناء على المرسوم   
إعادة تنظیم  أهمهاومن  شرع،بمؤسسات التربیة والتعلیم یمكن الوقوف على األهداف التي من أجله 

 المؤسسات التعلیمیة.
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 یلي:ما  التدبیر،ومن دواعي إحداث مجلس   

 تفعیل مقتضیات المیثاق الوطني  -

 دعم ومواكبة الالمركزیة والالتمركز -

إقرار دمقرطة تدبیر الشأن التعلیمي في إطار الحكامة الجیدة  -

اعتبار المؤسسة التعلیمیة الوحدة المحوریة ألجرأة اإلصالح  -

 اعتماد مقاربة جدیدة تعتمد على اإلشراك والتشارك  -

المالي الذي لم یغفل تحدیث آلیات التدبیر التربوي واإلداري والمادي / برنامج " سیغما " ، وهو المشروع  -
، واعتماد الطرق یتم التفكیر في توسیع ذلك إلى كل المؤسسات، و لمؤسسةاالستقاللیة المالیة بالنسبة ل

 بالبحث عن موارد التمویل. القمینة

تعزیز ثقافة المسؤولیة والعمل بالمشروع  -

 ي عملیات التدبیر.تطویر وتحسین الخدمة العمومیة كمنتوج باعتماد األسالیب المقاوالتیة ف -

 ...)وشراكات فتح المجال أمام المؤسسات لالنفتاح على المحیط ( التواصل وخلق عالقات  -

آلیات التأطیر والتدبیر التربوي واإلداري  -1.3

ا في بالتطرق لكل المجالس التقنیة مع إبراز مهامها وتركیباتهأوضح األستاذ مكونات اإلدارة التربویة   
، ووالیات بعضها، والعمل ببرامج سنویة أو دوریة، مؤكدا على ضرورة وضع انوي التأهیلياإلعدادي والث

 ، واعتماد العمل بالمشروع.واضحة للعمل إستراتیجیة

مشروع المؤسسة  -1.4

 المرتكزات  -أ 

 :فالعمل بمشروع المؤسسة یقتضي األخذ بعین االعتبار ما یلي  

 البنیات اختالف المؤسسات التعلیمیة من حیث -

تعدد وتنوع األصول االجتماعیة والثقافیة للتالمیذ  -

 تنوع هیئة التدریس  -
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خصوصیات المحیط  -

 أهمیة المشروع  -ب

ویمكن أن یكون لكل  الوطني،وكعنصر من النظام التربوي  خاصة،وهنا البد من اعتبار المؤسسة كمجموعة   
 واحدة سیاسة خاصة بها دون التوفر بالضرورة على مشروع.

 شروط نجاح المشروع  -ج

 یلي:یتطلب تحقیق النجاح تحقق ما   

انخراط الجمیع  -

 اعتماد آلیات للتواصل  -

اعتماد المقاربة التشاركیة والشفافیة  -

 التالیة:اخالت تمحورت حول النقط فتح باب النقاش بحیث شارك الحاضرون بتساؤالت ومد  

كیف یمكن تحقیق الجودة في ظل شروط واقع غیر  –عدم اعتبار منتوج المؤسسة سلعة بمفهوم المقاوالت ° 
 ور في التوجیه _ المجالس والمعیقات ...الحض –اإلصالح وقف عند أبواب المؤسسات  – ؟مساعد

 البرنامج السنوي  -5

 : لتطرق إلى النقط التالیةتم ا

 ضرورة وضع خطة عمل ابتداء من شهر شتمبر -

 المؤسسة للوقوف على نقط القوة والضعف وضعیةضرورة دراسة  -

 ، والوسائل المادیةة مستوى المردودیة التربویة، والموارد البشریةالقیام بالتحلیل الداخلي لمعرف -

 ...، وتحدید نهج للعالقاتف الشراكاتجي لتحدید الموقع ومكونات المحیط، واستشراالقیام بالتحلیل الخار  -

 :وفي كل تخطیط استراتیجي البد من

 سنوات 5إلى  3تحدید المدة من  -

 توحید تصور الفاعلین مع تحدید األهداف -
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 نحن ؟ وأین نرید أن نصل بعد ثالث سنوات ؟ وكیف ؟ أین السؤال:طرح  -

 وكذا الوسائل التي تستخدمها تحقیقها،تحدید واقع المؤسسة واألهداف التي تسعى على  -

 التدقیق األفضل لألشغال ، والتحكم في الوسائل -

 ضرورة وضع خطة مرفقة بإجراءات عامة، ومنها :

 الخطة أي التركیز على اإلجراءات والوسائل ، واألنشطة الالزمة ، ومدة اإلنجاز والتقویم ... أبعادتحدید  -

 وحاجیاتها الفعلیة تحدید الساكنة المستهدفة ( التالمیذ ) -

 ، وتحدید الصعوبات المتوقعةلتمكن من مراجعة الحاجات الطارئةوضع خطة مرنة ل -

 تحدید دور المتدخلین -

 ، والتفكیر في المهم ثم األهمولویاتترتیب األ  -

 مراعاة اإلمكانیات المادیة والبشریة -

 وضع أهداف الخطة في صورة إجرائیة قابلة للتنفیذ والتقویم -

 اعتبار النتائج -

 خطة السنة الدراسیة تبدأ من شتمبر إلى توقیع محاضر الخروج -

 نشطة والبرامج شاملة في الخطةأل جعل ا -

 مصادر إعداد الخطة -1.5

 الخطط الوطنیة والجهویة واإلقلیمیة° 

 دلیل إعداد الدخول المدرسي° 

 مقررات الوزارة° 

 المخطط االستراتیجي للمؤسسة° 

 وتوجیهات وتوصیات مجالس المؤسسةقرارات ° 
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 محور التقریر السنوي -6

ویشمل كل  العمل،هو تقریر أدبي ومالي تتم من خالله إبراز مدى تحقق األهداف المسطرة في خطة و      
 ومنها: المؤسسة،جوانب حیاة 

المفصولون  –المكررون  –الناجحون  –في الجانب التربوي یتم تناول النتائج التربویة ( الحاضرون  -
 )جدول

 جدول –نتائج التالمیذ حسب المستوى ومعدل آخر السنة  -

 جدول –أنواع أخرى من الهدر كعدم االلتحاق واالنقطاع عن الدراسة  -

 االجتماعات،المجالس التعلیمیة ) بتحدید تواریخ  –المجلس التربوي  –مجالس المؤسسة ( مجلس التدبیر  -
 المالحظات.وٕابداء  خذة،المتوالقرارات  العمل،وجداول 

 ندیة وأنشطتهاأل تعداد ا -

أنشطة الحیاة ، ومختلف إبراز نتائج التالمیذ الداخلیین بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على داخلیات یتم -
 ، ووضعیة المرافق .الداخلیة

 التطرق إلى الرصید الوثائقي بالمكتبة والخدمات واألنشطة -

قاعة متعددة الوسائط ومستوى عتادها مع ذكر مختلف األنشطة والفئات إلقاء الضوء على وضعیة  -
 المستهدفة

 إبراز وضعیة المختبرات واالستعمال المختلف -

 ع التركیز على حالة اآلالت والتجهیزات واستغاللهامنفس الشيء بالنسبة للمعامل  -

لى تحقیق الثلثین في الشعب ومستوى الوصول إ –مختلف الشعب والمسالك  –تدقیق مجاالت التوجیه  -
 التكوین المهني –التعلیم األصیل  –العلمیة والتقنیة 

 تقریر موجز یلخص مختلف التظاهرات الثقافیة والریاضیة -

والمشاریع التي تحققت أو في طور اإلنجاز مع تحدید نوعیتها ونسبة مساهمة كل طرف في  للشركاء،جرد  -
 أي مشروع

، التالمیذ، والجمعیة الریاضیة وأولیاء، ومنها جمعیة آباء الجمعیاتنبذة عن عالقة المؤسسة بمختلف  -
 مع ذكر أنشطتها داخل المؤسسة أخرىوجمعیات 
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 الخارجیة حسب طبیعة كل مؤسسةللمؤسسة المرتبط بالداخلیة و  كشف للحساب المالي -

 البشریة،أو الموارد  التربویة،ه سواء تعلق األمر بالبنیة نظرة عن الدخول المدرسي المقبل بتحدید حاجیات -
 التعلیمیة.كذا التجهیزات والوسائل و  واإلداریة،أو المرافق الدراسیة الریاضیة منها 

وفي األخیر تم فتح باب النقاش الذي كان مثمرا على المستوى المعرفي بالتطرق إلى أمثلة من الواقع    
 التعلیمي.

 ةالخالصـــــــــ

ینقصه هو كان هذا اللقاء متعدد المحاور لكونه تطرق إلى عدد من جوانب الحیاة المدرسیة ، فما كان 
 .الجانب العملي التطبیقي
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 الیوم الرابع 
فضاءات الحیاة المدرسیة  –محور تنظیم الحیاة المدرسیة 

، أكد على أن موضوع وجدید في نفس الوقت بكون موضوع المحور هو موضوع قدیم بعد تذكیر األستاذ    
، وذلك باإلجابة على كیف یجب أن تكون العالقة مع الفضاءات التربویة تحتاج إلى رؤیة وتصور جدیدین

، وأوردها بإیجاز :  لینتقل إلى تناول النقط التالیة المكان ألنها عالقة جدلیة بین اإلنسان والفضاء،
 ، والتي تؤثثه ومن ذلك اإلنسان نفسه.بهوي = المكان + العناصر المؤلفة تعریف الفضاء الترب -
 أهمیته -
 .تعداد مرافق الحیاة المدرسیة -
تشجیع  –التدبیر الجماعي والتشاركي  – والتأثیر: عالقة االنتماء أسس تدبیر هذه الفضاءات، ومنها -

 .العالقة الوظیفیة للفضاء المدرسي –المبادرات 
: إبرام عقد دیداكتیكي بین المتعلم واألستاذ حول حسن المعاملة واستغالل فضاء على مستوى الفصل -

 .الفصل
 والمبادرة، ، وتطویر كفایات التدبیرالصحیة والخدماتنشطة الموازیة أل : تدعیم اعلى مستوى المؤسسة -

 .نة البنایات والتجهیزاتاوصی
ات ( حمایة التلمیذ من المخاطر بعد مناقشة وجیزة تم تكوین ورشات لصیاغة مشروع نظري مرتبط بالفضاء   

وتحدید الموارد المادیة ، شات حیث تركزت على أهداف المشروع، والمدة الزمنیة، تلتها مناقشة نتائج الور )
 .ٕاجراءات التنفیذ ثم التقویمو  ، المتدخلونوالمالیة

 ةالـخالص
العیاء الذي لوحظ من رغم ، وخاصة عمل الورشات بالمن الناحیة المعرفیةلم یخل هذا اللقاء من فائدة      

ولقد خرج المتكونون  .أن ال تتجاوز كل دورة ثالثة أیامعلى أغلب المتكونین ، لذا فإنه من األفید مستقبال 

 .مزودین بالعرض في قرص
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 الدورة الثالثة
التربويدعم الالتقویم و محور   

 األولالیوم 

وهـي عبـارة عـن تصـریحات وآراء التالمیـذ وبعـض  )01الوثیقـة رقـم (خالل هذا اللقاء تم االشـتغال علـى    
، فبعد قراءتها بصـفة فردیـة وتسـجیل داخل المؤسسات التعلیمیة وخارجهاأولیائهم حول تقویمهم لدروس الدعم 

، حیـث كـان متكون بما توصل إلیه، فتعممت الفائدة على الجمیعاش لیدلي كل المالحظات واآلراء فتح باب النق
ومن ثمة التطرق إلى الدعم التربوي بالمؤسسات كمشروع بناء على  ،الهدف هو الوصول إلى استقراء جماعي

، وخاصــة أن ظــاهرة ها عبــر فتــراتعــدد مــن التوجیهــات الوزاریــة والمــذكرات التــي تعــددت وتــم مراجعــة مضــامین
 .تحقیق أهداف مختلفة لدى عدة جهاتحط تسابق لالدعم أصبحت م

مشروع المؤسسة / الدعم التربوي  -1
یض ) للتعــرف علــى عــدد مــن حــول الــدعم التربــوي (بیداغوجیــة التعــو  )2م (قــاالطــالع علــى الوثیقــة ر    

یـنظم سسـي الـذي ، والـدعم المؤ منـدمج أي الخـاص بالمـادة، وأهم أشـكال الـدعم بمـا فـي ذلـك الـدعم الالتعاریف
واریخ المــذكرات تــ، وذیلــت الوثیقــة بــبعض أرقــام و له، والــدعم الخــارجي بمختلــف أشــكاضــمن مشــروع المؤسســة

 .كمرجعیات

تناول بــوذلـك  العمومیـة،عن مراحـل إنجـازه داخـل المؤسسـة تم الحدیث  الدعم التربوي كمشروع المؤسسة
 :ما یلي

 .تحسین فعالیة المنظومة التربویةو لخدمات التربویة وتحسین الجودة دعم ا األهداف: -1
 اعتماد المعطیات للتشخیص : من خالل المراقبة المستمرة ( النقط والمالحظات ...) -2
 .وضع آلیات وتفعیلها: البد من التقویم  -3
دعـم  استحضـار، و التقـویم أسـالیبمراجعـة ، و  رفـع نسـبة التفـوق، وهـي: المجاالت التـي یجـب النظـر فیهـا -4

تحســین كفــاءات المدرســین بتوظیــف الروائــز ، و تــوفیر منــاخ تربــوي مالئــمن، و اجتمــاعي ومــادینفســي وصــحي و 
 .والتكوین

التشـارك ، و اعتمـاد لجنـة علمیـة، و ورة تحدیـد الحاجیـات (اسـتمارة )ضر  تمت اإلشارة إلىفي مجال التكوین  -5
 .والمشاركة

، وضـع تخطـیط متوسـط وطویـل المـدى، و بالنتـائجالتـدبیر ، و كمرجعیة 138المذكرة تعتمد مقاربات اعتماد  -6
 اعتماد المقاربة التشاركیة ( حضري / قروي ) والجمعیات ...و 

 .تحقیق تكافئ الفرص -7
 ..)أنشطة. – أسئلة –الدعم المندمج والخاص بالمادة ( فروض  ومنها: الدعم،أنواع  -8
 .الدعم المؤسساتي : خارج القسم أو في أقسام خاصة -9

، والمقاربــات التشــاركیة ت علــى الــدعم بالمؤسســات التعلیمیــة، والــدروس الخصوصــیةركــزت التــدخالولقــد    
، وما یجب أن یتضمن مـن أفكـار ونقـط ،ى تحدید مراحل بلورة مشروع الدعملإبعدها        واإلجرائیة للوصول 

 ومن ذلك :
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 مراحل بلورة مشروع المؤسسة  -2.1
: عقد لقاءات إجباریة وتنظیمیة لإلداریین واألساتذة واآلبـاء والتالمیـذ وشـركاء المؤسسـة المرحلة التحسیسیة° 

 .، واستحضار اإلمكانیات المادیة والمالیة والتدبیریةمقوماتهللتعریف بالمشروع والتحسیس بأهمیته مع إبراز 
 مرحلة رصد اإلمكانیات التفصیلیة° 
 اإلداریین واألساتذة والمفتشین والتالمیذمرحلة بلورة المشروع باستهداف ° 
 تشخیص الحاجیات بوضع لوائح اسمیة للضعاف والمتوسطین والمتفوقین من التالمیذ° 
 مناقشة المشروع من المجالس° 
 توسیع االستشارة° 
 المصادقة على المشروع من مجلس التدبیر° 
بمحضـــر  مرفقـــاالبطاقـــة التقنیـــة  وتهیـــئ، عـــد تكـــوین الملـــفوصـــول المشـــروع إلـــى النیابـــة ثـــم األكادیمیـــة ب° 

 .االجتماعات والطلب

 بعض معاییر قبول المشروع -3.1
 قابلته لحل عدد من اإلشكالیات والمشاكل -
 تجانسه مع التالمیذ -
 وضوحه بتحدید المهام -
 دقة التنفیذ -
 على محطات وآلیات التنفیذشروع مدى اشتمال الم -
 ؟ ومن ؟ أینكم ؟ من  على:قدرته اإلجابة  -
 صیاغته في شكل جذاذات وبطاقات مع الجدولة الزمنیة -

التعـرض لـبعض أنمـاط ولقد تركزت التدخالت على إعطاء الحاضرین نظرة عن التجارب القائمة والفاشلة مع    
 .وأسالیب العمل

 ـةصالخـال
 .حتوى والتدخالتالتنوع في تناول المحاور من حیث الم فما میز هذا اللقاء هو   
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الثانيالیوم   
  محور التقویم والدعم التربوي

وأن  التلمیـذ،بعد تقدیم حول أهمیة التقویم والدعم التربوي أوضح األستاذ أن التقویم عملیة شاملة تهم نقـط    
 التالمیذ.وبواسطته نقف على مدى التقدم الذي یحرزه  أسسه،له عالقة بالقیاس والتقییم إذ هما من 

 تعریفات التقویم -1
توظـف آلیـات ملیـات المسـتعملة ومنهـا أنـه مجموعـة مـن الع متعـددة،تعریفـات  للتقویم أنإلى األستاذ  أشار   

 عملیات.یضا حكم وصفي وكمي حول جهد شخص أو صد اتخاذ القرارات. وهو أق
ویـتم عبـر هـذه  الصـیرورة،لـه تقـویم  لتهیـئمعینة قصـد التـدخل ومن مبادئ التقویم الحصول على مؤشرات    

 المؤشرات تقویم النتائج.
 أما القیاس فهو عملیة تحدید القیمة، مع العلم أن هناك نوعا من التداخل بین التقویم والقیاس.     
محــددة مثـل التــدریس، أو  أو، مواضـیع قـد تكــون أعـم وأشـمل مثــل المنظومـة التربویـة التقــویمومـن مجـاالت   

 السیاسة التعلیمیة. أو، ج والطرائق والوسائل، أو الكفایات، أو الخطط التربویةأو المناه، عمل المدرس

التقویم  أسس 
 البحث في عالقته باألهداف المسطرة    -2.1

 .الدقة والموضوعیة وعلى ضوءهما تتخذ القرارات وتسطر برامج العالج -
 .والتقویم عملیة مستمرة -

وظائف التقویم  -3.1
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  .الدنو من تحدید األهداف المسطرةتشخیص مدى  -
 .معرفة المدى الذي وصل إلیه التالمیذ في عملیة االكتساب الدراسي -
  .مساعدة اإلدارة في عملیة توزیع التالمیذ وتوجیههم -
  .مساعدة األسرة على فهم ما یجري في المدرسة -
   .مساعدة القائمین على التعلیم إلعادة النظر في عدة قضایا -
  .وجیه المدرس لطالبه بناء على معرفته للفروق بینهمت -
  .النظر في مدى تطور المناهج -
  .مساعدة اإلدارة على اتخاذ القرارات المناسبة -
  .ة اإلشراف التربوي إلصدار أحكام على المدرسینمساعد -

أسالیب التقویم  -4.1
 اختبار المقال - 
 اختبار التصنیف - 
اختار ملء الفراغ  - 

  .، والتقویم اإلجماليوللتقویم أنواع منها: التقویم التشخیصي، والتقویم التكویني
 كثیـرة،كـن مـن إعـادة النظـر فـي قضـایا موله قیمة لكونه یحتل مكانة هامة داخل المنظومـة التعلیمیـة حیـث ی  

 والعمل على تصحیحها.

 التقویم في النظام التعلیمي  -2
 حیـث جـاء اإلصـالح الشـامل. 2000ولكنـه لـم یعطـي الجـواب إال سـنة  ،1987ابتدأ اإلصالح منـذ سـنة     

االهتمـــام یعطـــى للمراقبـــة المســـتمرة. ومنـــذ ، ولـــم یكـــن كـــان یركـــز علـــى امتحانـــات الـــدورات 87فـــالتقویم قبـــل 
ــة عنصــرا فــي عملیــة التقــویم. ویشــمتالمیــذ فأدرجــت أخــذت بعــین االعتبــار مواظبــة ال1991 ل التقــویم المراقب
 والموحد والوطني. ،واالمتحان الجهوي ،المستمرة

النصوص المؤطرة للتقویم  -1.2
 2006 – 10-16بتاریخ  2.384.06االمتحان باإلعدادي قرار 

بنفس التاریخ  2.385.06الباكالوریا 
 القدیم حیث لم یكن یحسب. النظامویعتبر االمتحان التجریبي مثل المراقبة المستمرة في    
 وتتحدث عن عملیة التتبع، واستثمار النتائج. المواد،تذكر باألسالیب حسب  142فالمذكرة رقم   

 المناقشة  -3
 ستاذ لكل النقط المذكورة فتح الباب للمناقشة لتتناول التدخالت ما یلي:أن تعرض األوبعد     
 واالقتراحات المقدمة في المجالس التعلیمیة.ال تؤخذ بعین االعتبار التوصیات  -
 واقع التقویم بالمؤسسات. -
 ومن اإلكراهات عدم وجود مدرسین بالكفایة المطلوبة. -
 ضرورة توفیر شروط التقویم داخل المؤسسات. -
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 ضرورة تحدید المعاییر وتطبیقها الستثمار نتائج المراقبة المستمرة. -
 ، وتبلیغ المسؤولین لیتحملوا مسؤولیاتهم.كوسیلة لمعالجة المشاكلالتقاریر ضرورة استخدام  -
 ضرورة اعتماد التصحیح المنطقي والموضوعي. -
 واجب تحمیل المسؤولیة للذات بدال من اآلخر. -
 وتحویلها إلى مبیانات. نقطةاعتماد أعلى نقطة وأدنى  -
 التعرف على المعدل المالحظ. -

 الخالصة 
فخــرج الجمیــع بحصــیلة معرفیــة هامــة تــم  التقــویم،ه تعــرض ألهــم الــنقط التــي تتــداول فــي مــا میــز اللقــاء أنــ  

ترسیخها جماعیا عبر النقاش. 

الثالثالیوم   
تعاون والشراكةمحور طرق تدبیر برامج ال  

: لماذا الشراكة ؟ بعد أن تمت اإلشارة إلى أهمیة العالقات على السؤال التالي باستهل اللقاء بالجوا   
 ومنها: ،التي تناولها القاء الهامةوبإیجاز البد من التذكیر ببعض النقط  األطراف.وتنوعها مع مختلف 

  ؟مع من تعقد الشراكات -1
، ودون الشریك األمثلیدفع إلى البحث عن ، وهذا ما إلیجاد الحلول للمشاكل المطروحة تعقد الشراكات    
. كما أن الشراكات اكات السابقة لترسیخ االستمراریة، والمضي على تحقیق التنویعفي الشر  إنجازهوز ما تم تجا

، ت التربویة والصحیة واالجتماعیةوبالتالي البد من توسیعها إلى المجاال ،ذات التصور المادي غیر كافیة
 .التي تعتبر الشریك األول للمؤسسةوكمثال على ذلك جمعیة آباء وأولیاء التالمیذ 

 عیوب الشراكات  -2.1
 :ومن عیوب الشراكات ما یلي

 ضعف التواصل° 
 اختالف الرؤى° 
وقد تنتج  ،ة واردة مما ینبغي الحرص والتنبه، إذ أن الخسارة المادیرض الشراكات على الضیاع الماديد تتعق° 
واعتماد االستشارات  ،اك أطراف المؤسسة والفاعلین بها، لذا البد من إشر ها وعن غیرها خصوماتعن

 .المتنوعة
 ضرورة التنصیص في العقد على االستشارة القانونیة° 
 غیاب اإلنصات قد یؤدي إلى اتخاذ مواقف متسرعة ال تعطي نتائج مرضیة° 

فة ینبغي اقتسام السلطة، واستثمار الموارد المشتركة، وب المختلولتفادي مختلف المنزلقات وتجاوز العی
 .واستیعاب وفهم الشراكة بشكل جید ،والتحلي بالمرونة، والتركیز على الجانب القانوني
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 أسس نجاح أي مشروع -2
والقیام بعملیة التنفیذ بتقسیمه إلى  األدوار،وتحدید  العمل،وتخطیط  الحاجیات،أجرأة المشروع بتحدید  -أ

 ونهائي.مرحلي 
والمصلحة المتبادلة  األساسیة، والتنصیص على المبادئ وتوقیعها،ضرورة توثیق المشروع بتوزیعها  -ب

 النتائج.كمبدأ المساواة والتعاون واالستقالل الذاتي والتطور واستمراریة 
 للتأمل الجماعي ( نقاشات وخالصات ) أیامضرورة تنظیم  -ج

، وتعداد یز بین الشراكة والنوایا المبیتةالتمی، و النقط التالیة: مشروع المؤسسة والشراكةض ولقد تناول العر    
المشروع، والمدة،  بعض مجاالت الشراكة لیفتح النقاش الذي ركز على الجهات التي ینبغي أن توافق على

، وكیفیة الشراكة ولكنها ال عقد شراكة لهاتقام بالمؤسسات وهي ترقى إلى مستوى  عمال التيألوالفرق بین ا
 ، واعتماد أي لغة ...النفاق " ، وعدد نسخ عقد الشراكةالخروج من نفق " الزواق و 

 24لـ  27بعدها انتقلت األشغال للتطرق إلى للبطاقة التقنیة لنموذج عقد الشراكة بعد التذكیر بالمذكرة    
 .، واالطالع على المبادئ العامة واألسس 2006ر فبرای

 البطاقة التقنیة للمشروع -3
 التالي:ینبغي أن تشتمل على 

 الدیباجة° 
 األطراف وهویاتهم° 
 أهمیة الشراكة بین الطرفینألول بذكر الهدف ا° 
 ..والثالث. والثاني، األول،بنود توضح األهداف / الهدف ° 
 األول والثانيالتزامات الطرفین / الطرف ° 
 الهیاكل التنظیمیة° 
 تاریخ ابتداء الشراكة° 
 شروط فسخ الشراكة° 

 وتم االطالع على نموذج من الشراكة بین جمعیة الشعلة وأكادیمیة جهویة
لمذكرات ، والوثائق التي یجب إرفاقها مع التذكیر ببعض ااتفاقیة الشراكة طیرأتوتطرق العرض إلى جانب    

 .الشراكةالوزاریة في شأن 

 ةالخالصـ
 القانوني،وخاصة ذات الطابع  تساؤالت،كان هذا اللقاء متمیزا بحیث أن طبیعة المحور دفع الجمیع لطرح    

 شخصیة.فعمت االستفادة الجمیع خاصة أنه انتهى بتحمیل العرض على أقراص 
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 الیوم الرابع
والتعاون  كةامحور طرق تدبیر الشر   

    الخطاب التربوي التقلیدي والحدیث  -1
، ومكانة المتعلم والمدرس والمؤسسة التربویة حول الخطاب التربوي التقلیدي مقدمةابتدأ ب رهذا المحو    

، النظریات التربویة وطرق التدریس للوصول إلى خالصة أن تطور النظریات الفلسفیة فرضت إعادة النظر في
، وأكدوا على ة أعطت للخصوصیات الفردیة قیمتهاتكار مقاربات بیداغوجیة جدیدبالمفكرین إلى اب دفعا وهذا م
فعرج، لحدیث عن الخطاب التربوي الحدیثلالمؤطر األستاذ . لینتقل احترامها في المؤسسات التعلیمیة ضرورة

  ،الفارقي ، والتذكیر بتطور العلوم اإلنسانیة وعلم النفسلنظریات التربویة لجون لوك وغیرهعلى عدد من ا
 .وبعدها فتح النقاش لتتناول بعض التدخالت مسألة اإلشراك ومدرسة فریني

 المیثاق الوطني للتربیة والتكوین -2
ضرورة نهج الحاثة على ، وبعض المرتكزات ةاألساسیالمبادئ  عنه تناول تلخیصلى إاستمع الحاضرون    

وار والمشاركة واالجتهاد ، والقدرة على الحالذاتيبي وفتح المجال للتعلم حیاة تربویة نشیطة تتجاوز السل
 .الجماعي، واالنفتاح على المحیط
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 محور الشراكة  -3
) بین 2009 إلى 2000بعد التذكیر بأهم مستجدات التربیة الحدیثة التي رافقت السنوات األخیرة من (و     

، وتقویة الجانب الثقافي التجاربمن  ر محلیا ودولیا، واالستفادة: االنفتاح على اآلخأهم اإلیجابیات ومنها
جعل هذا االنفتاح مبرمجا على ضرورة  أكدأن  األستاذ المؤطرلم یفت و  ،مة مصلحة المتعلمالتواصلي لخد

، والتشاركي سرد بعض تعاریف التدبیر ومبادئه، ومن ذلك األسلوب السلطوي، والتفویضي ، لینتقل إلىومعقلنا
ن . وبعد ذكر عدد من الشركاء الممك1995فبرایر  24بتاریخ  27 لمذكرةما جاءت به ا بأهملیذكر 

 ،مشروعلصیاغة بطاقة تقنیة هیكلیة تعتمد عند أي الجمیع انتقل اعتمادهم بالمؤسسات التعلیمیة 
 عام.تالها نقاش 

 ةالخــالصـ
وهو ، المحور األساسيأغلبها تصب لخدمة ما میز هذا الیوم هو تعدد المحاور النظریة التي في         

یحتاج إلى رغم أهمیته لمكتسب ضمن الدورات التكوینیة . ویبقى هذا الجانب النظري اطرق تدبیر الشراكة
، والوقوف علیها في عین المكان. كما أن " ألوراش مشاریع المؤسسات الناجحة تدعیم عملي عبر زیارات

یر وتحدیث ، والتحسیس بها ضمن كتیبات مرجعیة الترسانة " القانونیة الخاصة بالشراكة تحتاج إلى تطو 
 .الس التقنیة بالمؤسسات التعلیمیةلتكون دعامة للمدراء والمج

 الدورة الرابعة
 محور إعداد خطط العمل ومشاریع المؤسسة 

2008مارس  12و11یومي   

مشـروع المؤسسـة فـي شـمولیته بقـراءة  عـن أهمیـةأهم ما میز الیومین المذكورین أعاله هو الحدیث         
وثیقتین لإلجابة عنها ،وبعدها تكوین خمس ورشـات اشـتغلت علـى مراحـل معینـة مـن بطاقـة المشـروع لتعـرض 

، وبعـدها الواحـدة بعـد األخـرىخضـعت للمناقشـة ، و ورق مقوى ألصقت على جدران القاعةالنتائج النهائیة على 
یـل لیقـوم ل الورشة لتقدیمها أو إرسالها إلى السید المؤطر عبـر اإلمكلف فرد من كل لجنة لصیاغة نتیجة أعما

بطاقـة توثیـق أنشـطة  اسـم:. كما خرج الحاضرون مزودین بوثیقة في صفحتین تحت هو بالجمع العام للمشتت
 .)مشروع ( لالستثمار في تخطیط كل نشاط وٕاعداد تقریر خاص عنه 

عیـــات النظریـــة ع المجموعـــة حـــول محـــور " المرجالتـــي اشـــتغلت فیهـــا مـــ الورشـــة األولـــىت خالصـــا -1
 :والمنهجیة " ما یلي

 الوثیقة األولى  -أ
ــي وضــعیة مشــروع شــامل          ــة ف ــث إن المؤسســة التعلیمی ــه إلــى بحی یقــوم المجتمــع المدرســي بتحلیل

تحقیـق  جـلأهـا مـن یتبنا أساسـیة..) على شكل آلیـات الوسائل. –المكان  –مشاریع جزئیة مضبوطة ( الزمان 
 .ة معینة تتماشى ومختلف المرجعیاتأهداف تربویة وتعلیمی
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 الوثیقة الثانیة  -ب
حاجــات وخصوصــیات وٕامكانیــات ورصــد  ،األهــداف القریبــة والمتوســطةضــرورة تحدیــد  تتنــاول الحــدیث عــن   

، مرتكـزات الحیــاة وٕارســاء، ت مدرســة الجـودة وتعلـم جیــد ومالئـمالمؤسسـة مـع مراعــاة األولویـات لبلــوغ مواصـفا
 .ن فضاءات المدرسةوتحسی

بـالي عبد الحمیـد حـادوش _ الحسـین ال –محمد عامري  –المشاركون في الورشة السادة : محمد سلماني     
 .الحسن مكي -الحسن بحجاع ؟ –

 خالصة ونتیجة أشغال الورشة الثانیة  -2
: حـول موضـوع، والتـي اشـتغلت بهـا الثانیـة سـتهاومن الخالصات التي توصلت إلیها الورشـة الثانیـة فـي جل   

 :ما یليالشمولي لرسالة المؤسسة نظور تحدید الم

 مفهوم المنظور الشمولي لرسالة المؤسسة -1.1.2
ــك هــو ت°  ــام مــع التو األهــداف ال ــة للمؤسســة فــي توافــق ت ــارات الكبــرى لسیاســة التربویــة المحلی جهــات واالختی

 .الوطنیة
ووضع خطط العمـل الممكـن إنجازهـا علـى  األهداف،وهو من جهة ثانیة مصدر من مصادر التخطیط وتحدید ° 

 والبعید.المدى القریب والمتوسط 
 یلي:ویتوخى المنظور الشمولي تحقیق ما 

 بناء مدرسة الجودة° 
 .المتعلمات والمتعلمینبات ومطامح ، واالستجابة لرغع حاجیات المجتمع المدرسي الموسعالمالءمة م° 

 أسالیب تحدید المنظور الشمولي -2.1.2
ــیم بعیــدا عــن آراء ومســاهمات أطــراف واز تیجي ال یــتم تحدیــد تصــور تربــوي اســترا    نــة ومعنیــة بشــؤون التعل

 :المنطلق یتوجب االسترشاد بما یلي. ومن هذا والتعلم
صــور الشــمولي لرســالة مؤسســة هــا إعــداد التإشــراك المجتمــع المدرســي الموســع فــي كــل المراحــل التــي یتطلب° 

 .الجودة
ـــل °  ـــن قبی ـــات متنوعـــة م ـــف آلی ـــابالت، االســـتطالعات، االجتماعـــات،توظی  اقشـــة،والمنجلســـات الحـــوار  المق

 .االستبیانات واالستمارات

 ةاستثمار المنظور الشمولي لرسالة المؤسس -3.1.2
 :المنشود في العملیتین التالیتین ، وتحقیق التعلمالجودةل الستراتیجیة بناء مدرسة مثألیتجلى التوظیف ا   
 الملحة.واالستجابة للحاجات  المؤسسة،تطویع أهداف المنظور التربوي الشمولي لخدمة خصوصیات ° 
 المؤسسة.وقاعدة لبناء مشروع  منطلقا،اعتبار المنظور الشمولي ° 

 شروط نجاعة المنظور الشمولي -4.1.2
 .على الفعالیة الداخلیة والخارجیةالئمة الدالة تحقیق الجودة والم° 
 والمتدخلین.واستقطاب أكبر عدد ممكن من الفاعلین  االجتماعیة،قدرة المنظور على تحقیق التعبئة ° 
 .ي بلورة مؤسسة الجودة، والوصول إلى األهداف المنشودةاعتماد مقاربة تشاركیة تقر بدور كل الفاعلین ف° 

 أهمیة التشخیص -3
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یســتحیل إرســاء منظــور شــمولي لرســالة المؤسســة دون أن یركــز علــى منطلقــات مســتقاة مــن صــمیم الواقــع    
ولهذا االعتبـار استحضـرت الورشـة مفهـوم التشـخیص باعتبـاره  نتصوره.ولیس كما  هو،العیني والملموس كما 

وعلـى ضـوء هـذا  مـادي،وتحویلهـا إلـى واقـع  والتصـورات،وتجسـید األهـداف  المشـروع،یمثل لوحة قیادة لتدبیر 
 یلي:فإن التشخیص یحقق ما  االعتبار،

 المستقبل.ورسم معالم  الحالیة،وهي عملیة ضروریة لمعرفة الوضعیة  والمعلومات،توفیر قاعدة المعطیات ° 
 إشراك مختلف الفاعلین والمتدخلین في بناء المشروع عن طریق التحسیس والتوعیة والتحفیز واالستقطاب .° 

 وع التشخیصموض -1.3
  یشمل المتغیرات التالیة :   
 الفئات المستهدفة° 
 المحیط الدائر بالمؤسسة° 

 أدوات التشخیص -2.3
، فإنـه مـن الفضـل تنویـع األدوات والتقنیـات المسـتعملة بحكم تعقد الحقل التربوي، وتشابك عناصره ومكوناته   

، واعتمــــاد االســـتبیان والمالحظــــة والمقابلـــة، واســـتعمال الوثـــائق قبیـــلفـــي میـــادین العلـــوم االجتماعیــــة مـــن 
 ، وتحلیل المعطیات ...اتاإلحصائی

 التشخیص التشاركي -3.3
، ة حدیثـة تمتـاز بـالتنوع والشـمولیة، وهـو مقاربـتشاركي لحظـة أساسـیة لكـل عمـل هـادفیعتبر التشخیص ال   

ومــن دواعــي  .هاســتمراریتة إنجــاز المشــروع وضــمان وٕاثــراء المشــاركة وتأمینهــا بغیــ كمــا أنــه وســیلة للتحســیس
 :التشخیص التشاركي

 اكتشاف وتحلیل المشاكل والوضعیات الملموسة° 
 معرفة واقع المؤسسة° 
 .یل اإلمكانیات والموارد المتوفرةدراسة محیط المؤسسة وتحل° 
 .التغییرالناتجة عن  والتأثیرات المؤثرة،مراعاة العوامل ° 
 .والتضامن والمشاركة وحل النزاعاتزرع ثقافة التطوع ° 

 مقاربة حل المشاكل -4
  مراحل:تتضمن هده المقاربة ثالث عملیات أو    

ــل وضــعیة منشــودةحــدد فیهــا وضــعیة غت: و تحلیــل المشــكلة -1.4 ــة فــي مقاب عــین ، حیــث یتیــر مرغوب
ها عن األغراض والتجلیـات ، وتمییز والخارجیةف عن العوامل الداخلیة ، والكشالوقوف عند األسباب الجوهریة

 .الظرفیة
ا ، ومناء على فحص دقیق لعناصر المشكلة، واقتراح الحلول المفترضة بكل الخیارات الممكنةاستعراض  -         

.تختزنه من عوائق وٕامكانات الحل
السـتقبال  والتهیـؤ والفشـل،نسـبة حظـوظ النجـاح  تقـدیرینبغي في هـذه الحالـة  مما المنتظرةتوقع النتائج  -        

الحلول.وابتكار  والتعدیل، المواجهة،قادرة على  إستراتیجیةوبناء  الطوارئ،كل 

 المشاركون في الورشة :
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ــوري  دمــمح ــد الوهــاب حمــوتي  –جب ــد حــادوش  –عب ــد الحمی ــي دراري  –عب ــد  –یحــي وراوي  –عل ــد الحمی عب
 الشاطي

 المقرر : عیاد أزرار

 ـةالخـالص
، ورغـم ضـیق قـح التجـاربمن خاللها تال حیث تممعارف ومضامین من  تأنتج ت أشغال الورشات بماتمیز     

نظـري  تأسـیس، واسـتثمارها لبلـورة أفكـار تصـب فـي ح وثائق العمل المعروضـة لقراءتهـاالوقت المخصص لتصف
ــاأهــداف، فإنــه علــى العمــوم تحققــت لمشــروع المؤسســة والتثبــت مــن مراحــل إنجــاز  ،هیم، ومنهــا تحدیــد المف

 .المشروع

 الیوم الثالث
 ( مؤطران )مجال التربوي محور اإلعالمیات واإلحصائیات في ال
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المیات في مجال تدبیر اإلحصائیات، بحیث أن مهام المدرسة ركز المؤطر األول في عرضه على أهمیة اإلع   
ت الواجـب اعتمـاد المعلومیـات فیهـا، ومنهـا: األرشـیف، المجـاال، معـددا لى عدد من المتدخلینإمركبة، وتحتاج 

. واعتمــدت خطاطــة وزعــت الــخ، الرســوم البیانیــة واإلحصــائیات المختلفــة ...ط، التوجیــه، الــنقجــداول الحصــص
 على الحاضرین إلثراء النقاش والتوضیحات.

 الخطاطة
 حــول المتمحــور التــدبیر التــدبیر مجلــس
 النتائج

 الطریق خارطة ( القیادة لوحة تشاركیة مقاربة
( 

 المؤشرات  القرار التخاذ مساعدة أداة

 اإلحصائـیـات

 تفریـــــــغ / معطیـــــــات تجمیـــــــع   المعالجـــــــة
 ..استمارة.

 وتتبعها ظاهرة رصدالمعلومات تراكم

 العلمي البحث األرشفة
 والتوقع التنبؤ

 ..التقویم. / التخطیط التسییر/

QUALIfIéE مكممة، بدون معلومة الصعب تقدیر التقدم الحاصل  من       

، انتقــل الحاضــرون إلــى المجــال التطبیقــي علــى الحاســوب حیــت تــم إنجــاز أعمــال الشــروحوبعــد عــدد مــن    
صـد عـدد التالمیـذ انطالقـا مـن جـدول یر و  ،والتمـثالت المبیانیـة ،والتـردد ،المئویـةتمحورت حول الجمـع والنسـب 

ي مـادتي لحصـول علـى معـدل القسـم فـاعتمـادا علـى معطیاتـه لعلى جدول آخر تـم التمـرن الثانویات، و بإحدى 
 .اللغة العربیة والفرنسیة

، ل المؤسســاتوالتســییر داخــ رالتــدبیالســید رشــید خیــر فقــد تنـاول الحــدیث بــذكر أهمیــة اإلعالمیــات فـي  اأمـ   
 لـى شـروح تتعلـق باإلحصـاءإ، لینتقـل التربویـة خـالل السـنةة مذكرا بعدد من اإلحصائیات التي تطلـب مـن اإلدار 

اإلحصائیات
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 ىإلـ‘، وهـو یشـبه من برنـام سـیتم تزویـد المؤسسـات بـهخزن المعلومات ض ، وطرقالعام للموظفین بالمؤسسة
 .صاحبته توضیحات وتساؤالت "بالبویر بوانت"حد ما برنام " جیكزاوینّ " ، فتم عرضه على الشاشة 

 الخالصة 
، ال یمكــن إال أن أؤكــد أن األشــغال التطبیقیــة لــم تكــن دون فائــدة تــذكر فــي محــور اإلعالمیــات واإلحصــائیات   

، لم اإلحصائیات هو علـم قـائم بذاتـه، خاصة أن عاالتدبیریة التقنیةغیر أنها غیر كافیة الكتساب كل المهارات 
ذا من األفضل تدبیر هذا المحور ضمن تكوین ، لاته في یوم أو یومین فقطتمكن بكل معارفه وتطبیقوال یمكن ال
 ، وبشكل خاص ومتمیز.لى المستویات المحلیة واإلقلیمیةمستمر ع
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 الدورة الخامسة
البحث التربوي والعلمي منهجیات وتقنیات  محور

 الیوم األول

وهي عبارة عن خطاطة احتوت المبادئ األولیة للبحث العلمي /  01 رقماعتماد على الوثیقة  -1  
 یلي:والتي تشكل محتوى تسع مستطیالت ما  أكادیمي، –تربوي 

 اإلشارة إلى المیدان الذي یرید الباحث أن یبحث فیه ( في عمومیته )° 
 الدراسات السابقة عنه ( وصف ونقد باختصار)° 
 ات / الذي تركته الدراسات السابقةالوقوف على الفراغ / النقص / الثغر ° 
 تحویل الفراغ / النقص / الثغرات إلى إشكالیة للدراسة ( ماذا نرید أن ندرس ؟ )° 
 للمفاهیم المهیكلة ) الموضوع ، الزمان ، المكان هاخضاعاقتراح العنوان ( ° 
 ى وأین ؟ لماذا ؟ بماذا ؟ مع من ؟تالعنوان ( ماذا نرید أن ندرس ؟ متفكیك ° 
 بماذا سنعالج اإلشكالیة ؟ المنهجیة °
 استحضار المدارس / الطرق / المنهج العام المتبعة:المنهجیة  -
 ضرورة حضور اإلشكالیة في مختلف عناصر التصمیم التصمیم: -
 صور...) –مبیانات  –جداول  –الدعائم البیداغوجیة لتسهیل الفهم ( خطاطات  -
 لماذا نعالج اإلشكالیة : هل لــ -
 اإلتیان بالجدید° 
 إتمام النقص° 
 تصحیح خطأ° 
 لم الشتات° 
 إعطاء نظرة جدیدة للموضوع (آنیة البحث )° 
هذه الخطاطة باعتبارها وسیلة للتوضیح والتفسیر والتلخیص والتقویم شارك الجمیع في ومن خالل         

على األفكار  األستاذتعلیق ك ، وسندها في ذلمدعمة بتوضیحاتمحتوى المستطیالت ومناقشة  اآلراءإبداء 
من التفریق بین العلمي األكادیمي، توضیح التقنیات ومنهجیات البحث مع وضع نوع غایة لح التي كانت تطر 

 عن ذلك . بأمثلة، دون إغفال االستدالل والتربوي الدیداكتیكي

 ـةالخالص
، والتدخالت جماعیة للخطاطةال االستقرائیةن المحور لم یأخذ متسعا من الوقت، غیر أن الطریقة رغم أ   

 .الموضوع أغنتالمتعددة 
 تصنیف دیوي –التصنیفات  -2
، وهي عبارة عن جدول برسومات تحدد المجاالت التوثیقیة المستعملة أخرىهنا أیضا تم اعتماد وثیقة و    

ملیة التصنیف والترتیب المبرزة لع " أني بیتیيـ " ووثیقة أخرى ل ،لمكتبات ومنها المكتبات المدرسیةبعدد من ا
. ولقد اتبع الفالحة والزراعة بتعدد أصنافها، وأخذ في ذلك مثال الحوامض ، وكتبلموسوعاتفي االمستعمل 
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، مع "ملفیل دیوي " ، والتوصل إلى معرفة طریق التصنیف التي اعتمدها المنهج السابق الستقراء الوثیقة نفس
 .المدرسیة لكان األمر أفید بكثیر لحالي إذا ما وظف بإنتاج برنام خاص للمكتباتالعلم أن التطور التكنولوجي ا

 تقریر نهایة الدورات التكوینیة  -3
 التــرقیم،وكـذا أدوات  وضــعها،تحدیـد تعریفهــا وطـرق بأهمیـة الهــوامش العلمیـة  تتنــاولوانتقلـت األشـغال ل      

 ةاإلداریـة والتربویـالتي جاءت في شأن التقریر المطلـوب إنجـازه مـن األطـر  136تمت مناقشة المذكرة  هاوبعد
 الجدیدة الستقراء ما یجب إنجازه.

 الخالصة
القیـام بزیـارات  دالمفیلم یخل هذا اللقاء من تحقیق المكتسبات المعرفیة في كل المحاور، ورغم أنه كان من    

 ةاألكادیمیــ أووحبــذا لــو تتكفــل وزارة التربیــة الوطنیــة  االســتفادة.النموذجیــة لتعمیــق  میدانیــة إلحــدى المكتبــات
ین بتزوید المؤسسات التعلیمیة ببرنام خاص للمكتبات المدرسیة للرفـع مـن مسـتواها التـوثیقي خدمـة لكـل الوافـد

 .علیها
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  الیوم الثاني
 المدرسیةمنهجیات إعداد الخریطة  محور

: هل الخریطة المدرسیة خریطة بها لإلجابة عن السؤال التالي بعد المقدمة التي تفضل السید المؤطر   
الجودة  ومنها: أهدافها،لى عرض بعض إنتقل ا؟ ي العادي أم لها أفق استشرافيتوضع للدخول المدرس

 المالي.تقلیص التكلفة مذكرا بأن لها ارتباطا بین الموارد البشریة والتدبیر و 
، وبعد انتهاء لتي لها عالقة بالخریطة المدرسیةكل المصطلحات التقنیة ا لتسجیلبعدها شكلت ورشات    

على على السبورة بنوع من الترتیب لیساعد حیث سجلت كل واحدة ما توصلت إلیه أشغال الورشات استعرضت 
 .ریطة المدرسیةتناول مراحل إعداد الخ

 مراحل إعداد الخریطة المدرسیة -1
 قاعدة المعطیاتتجمیع المعطیات أو ما یسمى  :األولىالمرحلة  -1.1

BASE DE DONNEES 
 المؤسسة بكل ما فیها. –التوجیهات  –المذكرات  –اإلحصائیات  مدیر المؤسسة علىفي ذلك یعتمد و 

 األساسیة لقاعدة المعطیاتالمعطیات  -1.1.1
 قطاع الروافد° 
 مالعب ... –مختبرات  –حجرات  للمؤسسة:البنیة المادیة ° 
 األقسام والمستویات –األساتذة  –عدد التالمیذ ة:الجتماعیایة البن° 
مساهمة في إنجاح الدخول وكل الشروط ال المدرسي،النقل  –المطاعم  –الداخلیة  االجتماعي:الدعم ° 

ولدى النیابة عبارة عن  كواقع،تتوفر لدى المدیر  مذكورة سابقاالمعطیات ال، علما أن هذه المدرسي
 إحصائیات.

 :الثانیةالمرحلة  -2.1

 التوقعات -1.2.1
 للتالمیذبالنسبة  -أ

االتصال بمدیریها للتعرف ویتحقق ذلك عبر للمؤسسة باعتبار إحصاء الروافد  ةاالستیعابیمعرفة الطاقة ° 
 استقباله.وتطبیق نسبة نجاح السنة الماضیة لتوقع العدد الممكن  ابتدائي،على عدد التالمیذ بالسنة السادسة 

 )-عدد الموجهین (° 
 )-عدد المنتقلین (° 
 )-عدد المفصولین (° 
 عدد الوافدین (+)° 
 هذه األعداد بنسب تقریبیة (+) وكلعدد المدمجین ° 

 وبعدها یوزع التالمیذ وتشكل األقسام / األوائل / الثواني / الثوالث
تماد ما یمكن أن وعند إعداد الخریطة المدرسیة فمن األفید استشارة مجلس التدبیر ألخذ مختلف اآلراء واع

 ) 08-07لسنة  71. ( المذكرة قیق دخول مدرسي عادي یرضي الجمیعلتوصل إلى تحوا ، یسهل العملیة
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وفي ستة  التكوینیة،ألشغال لمناقشة التقریر الذي ینبغي تقدیمه في آخر المرحلة اانتقلت األخیر  فيو    
 نسخ.

 الخالصة 
، وٕانجــاز التقریــر التهم حــول إعــداد التنظــیم التربــويمــر هــذا المحــور فــي جــو شــارك الجمیــع بــآرائهم وتســاؤ    

العملیـة للمـدیرین بمؤسسـاتهم، أو خضـوعهم لتكـوین فـي لكونهما یكتسبان أهمیة كبیـرة سـواء أثنـاء الممارسـة 
دورات سیكون دون شك زادا یعتمدونه، وخاصة إذا استطاعوا أن یجعلوا من التقریر المطلوب تقدیمـه فـي آخـر 

 الدورات مرجعا أساسیا ألغلب المهام اإلداریة والتربویة.
فترة استراحة 

POSE DE CAfé 
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الیوم الثالث 

محور منهجیات إعداد الخریطة المدرسیة 

ة باعتماد مجهودات وطاقات بعد التقدیم الذي أكد فیه األستاذ على أن التعلیم یحتاج على نهضة جدید   
تبلور ضمن و  ،یات تعتمد من واقع المؤسسةلى معطإتحتاج  أن عملیة التخطیطب، انتقل إلى التذكیر الجمیع

تسلیط الضوء على ولیتبع ذلك ، خالل السنة مع إبراز مجاالتهامنها الرسمیة خاصة ، أنواعهامبینا حصائیات إ
 .والرجوع إلیها كلما تطلب أمر ذلكداریة لتسهیل عملیات الضبط إلكیفیة اعتماد الطرق التنظیمیة للوثائق ا

دد في الوافدین الجعبر جدول رسم على السبورة لرصد توقعات  تطبیقيبعدها انتقل الحضور للقیام بعمل 
 المقبلة.وتوقع السنة  ،السنة األولى

، فطرح ات حالة المؤسسةعلى مؤشر التي تعتمد للوقوف مایو و  إحصاء نونبركما تم تناول معطیات    
من  ،مكوناتهبإبراز درسیة یتم رصده عند إعداد الخریطة الم عاماللهدر المدرسي ووجوب اعتباره ا إشكالیة

 انقطاع ، وعدم التحاق ، ونسب التكرار ...

 الخالصة
لمنهجیة إلعداد الخریطة ا المعارفعدد من عبر التركیز على  لما سبق من اللقاءات مكمالكان اللقاء    

 .اإلقلیمیة لنیاباتالدى المعتمدة  د المتكونین بعدد من الوثائقحیث انتهى بتزوی ،المدرسیة
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الدورة السادسة
عالقة المؤسسة بالمحیط التربوي واإلداري واالقتصادي 

عروض المتمحورة حول جمعیة اآلباء، استهل األستاذ اللقاء بتنبیه الحاضرین إلى أنه حضر مجموعة من ال   
صا هو رهن إشارة ضمنها قر وملف تكوین الجمعیات، والشراكة، و ، وقانون الحریات العامة، والسلوك المدني

أن تمت عملیات التحمیل من ، وبعد ذلك علىلرجوع إلیه كلما دعت الحاجة له حتى یتسنى االجمیع لتحمی
وأولیاء التالمیذ لكونها الشریك األساسي واألول  آباء، انتقل األستاذ للتركیز على محور جمعیة الجمیع

 أسالیبفي تطرح  بالمؤسسات التعلیمیة بنهج أسلوب استقراء اآلراء واألفكار حول مختلف اإلشكالیات التي
 التالیة:التعامل والممارسة العملیة. ولقد تناول النقاش النقط 

  قصور أدوار جمعیات اآلباء مناحي  -
 ، ومنها عدم الزامیة االنخراط في الجمعیة ...االختالالت القانونیة -
 التدبیر والترشید المالي  سوء -
 العالقات المشینة التي قد تصل إلى درجة االبتزاز  -
  ؟ألیس من الضروري إخضاع جمعیات اآلباء لالفتحاص والمحاسبة العامة -
 اقتراح تحویل مالیة الجمعیة لمجلس التدبیر ما دامت عضوا به  -
 حدود تعامل المدیر مع جمعیة اآلباء/ تحدید ما له وما للجمعیة  -
عض الجمعیات ممتلكات داخل المؤسسة ملكا لها وترفض تسجیلها بسجالت المؤسسة إشكالیة اعتبار ب -

ولقد تخللت المناقشة ردود األستاذ المؤطر لتوضیح بعض القضایا المطروحة بالرجوع من حین آلخر  
 أو قانون الحریات العامة. 03المذكرة رقم  لىإسواء 

 الخالصة   
التي اعتمدت في رصد مختلف العالقات مع جمعیة اآلباء داخل ستقرائیة االكان اللقاء متمیزا بالطریقة   

 للمعالجة.السبل  أحسنوالبحث عن  التربویة،اإلشكالیات التي تواجهها اإلدارة بطرح عدد من و  المؤسسات،
 كما أن المتكونین خرجوا من القاعة مزودین بذخیرة عروض حملوها أقراصهم الشخصیة.
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 الیوم الثاني 
محور التواصل والتنشیط الثقافي واالجتماعي 

من األفضل نقله من " البوویر بوانت " إلى " الوورد " لتوظیفه  أرىالعرض الذي تمت مناقشته  ألهمیةنظرا   
بحثا في التواصل  أنجزتت المختلفة حسب االقتضاء والحاجة، خاصة وأنه سبق أن في القراءات والمراجعا

 .، وأیضا لیتسنى لكل مطلع على هذا التقریر االستفادة منه 2003المدرسي سنة 

 التواصل التربوي
 إعداد األستاذ محمد كریم

 مفهوم التواصل: -1
هو نقل معلومات من مرسل إلى متلق بواسطة قناة محددة ، بحیث یستلزم ذلك النقل، من جهة، وجود شفرة، 

، تحقق عملیتین اثنتین، ترمیز المعلومات وفك الترمیز، مع ضرورة األخذ بعین االعتبار ومن جهة ثانیة 
طبیعة التفاعالت التي تحدث أثناء عملیة التواصل،وكذا أشكال االستجابة للرسالة والسیاق الذي یحدث فیه 

  MUCCHIIELLI-التواصل  

اإلداريتعریف االتصال  -2
نموذج من نماذج التواصل -1.2

مرجع 
 الوظیفة المرجعیة  

 رسالة 
 متلقيالوظیفة الشعریة                                    مرسل       

 الوظیفة االنفعالیة                         قنـــــــاة  الوظیفة التعبیریة              
 الوظیفة االفهامیة  

 شفـــــرة 
 الوظیفة المیتالغویة  

خصائص العناصر -2.2
القدرة على الفعل والتغییر، وعلى اتخاذ القرار. والجاذبیة،المصدر: المصداقیة  .1
 .....ـ.الحجج ـ الوضوح  الرسالة: .2
 المرئیة.المكتوبة ـ المسموعة ـ  الوسائل: .3
المتلقي : أصبحت له مكانة حاسمة ، بحیث ینبغي دراسة التمثالت لتكییف الرسالة مع المفاهیم  .4

 السابقة .
ـ  ثالثة:ویحدث األثر في مستویات  اإلنساني.إنه صعب القیاس ألنه یتعلق بمالحظة السلوك  األثر: .5

 .تدعیم االتجاهات واالهتمامات
 .د، قصن، وجداونات االتجاه ـ معرفةـ إحداث تغییر في أحد مك     
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 ت.من جراء التراكماویحدث غالبا  السلوك،ـ إحداث تغییر في     

كفایات التواصل -3.2
لقد صاغ ـ كرایص ـ مجموعة مقوالت أو قواعد تضبط مساهمات المشاركین :

 .اهمة بقدر ما یتطلبه غرض التحادثیجب أن تفید المس الكمیة:مقوالت  .1
 .أن تكون المساهمة نوعیة و صادقة الكیفیة:مقوالت  .2
 .یتحرى المساهم المالءمة والدقة أن العالقة:مقوالت  .3
 .دون السقوط في اإلطالة والغموض مقوالت التصرف : وهي أن یتوخى المشارك الوضوح والترتیب .4

:أن الكفایة التواصلیة تشمل ما یلي 1980ویرى ـ كیر إالم ـ 
.والمعجمیةلمورفولوجیة والنحویة الكفاءة اللسانیة المفترضة :أي التحكم في القواعد الفونولوجیة وا .1
الكفاءة االتصالیة أو السیمیائیة التي توحد القواعد ـ النفسیة والثقافیة ،واالجتماعیة ـالموجهة  .2

 .اع االجتماعیةالستعمال الكالم في األوض
 .لیها والقدرة على تعیین مواقعهاخلفیة معرفیة باألشخاص والحوادث التي یتم الرجوع إ  .3
 .ـالمزاجیة ـ بالطریقة المناسبة للمتكلم بأداء بعض األلفاظ المقام الظاهر و المضمر الذي یسمح .4
 .وأغراض المتكلم في أداء األلفاظ مجموع مقاصد .5
 .بدور المستمع والعكس بالعكس قدرة المتكلم على القیام .6
 .یتم الرجوع إلیها أثناء الحوار القدرة على خلق عوالم غیر حقیقة .7
 .التموضع في سیاق حقیقي للزمان والمكان .8

التربویة اإلدارةتواصل في تدبیر أهمیة ال -4.2 .9
تقریب اإلدارة من المتعاملین معها .... •
 .ات عمل مشتركةتوحید الرؤى حول األهداف وبلورة استراتیجی •
 .نوات التواصل وخلق عالقات جدیدةتكثیف ق  •
 .اإلیجابیات والعمل على تطویرها إبراز •
 .حصر المشاكل والسعي إلى تجاوزها •
 .ط االجتماعي واالقتصادي للمؤسسةعلى المحیاالنفتاح  •

معیقات التواصل -5.2
معیقات مؤسسیة : .1

 .ـ إجراءات التواصل بطیئة        
 .ـ كثرة المكاتب   
 .ـ ترتیبها معقد   
 .ـ عامل المكان والزمان   
 ـ غیابات متكررة للمعنیین باألمر :المدیر، الحارس العام ...   
 .ـ كل إدارة غیر منظمة بصفة معقلنة وهادفة یصعب فیها التواصل  

ـ معیقات سوسیوثقافیة 2
.ف وآراء المتواصلین غیر متجانسةمواق •
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 .رجعیة الثقافیة للمرسل والمتلقيتباین الم •
 .الف الوسط االقتصادي للمتواصلیناخت •
 .ك في نفس الشفرة ـ اللغة مثالعدم االشترا •
 فارق العمر أو الجنس ... •

ـ معیقات نفسیة : 3
.التمركز حول الذات •
 .التنقیص من قیمة اآلخر •
 .االنعزالیة أو االنطوائیة •
 .خوف من اآلخر وعدم االصغاء إلیهال •
 .التشبث بالرأي أو الموقف الشخصي •
 .سیطرة الذهنیة التیئیسیة •

ـ معیقات تقنیة : 4
..التشویش.ن الناحیة التقنیة ـ قناة التواصل غیر مالئمة م •
 .خط غیر واضح وغیر مقروء •
 .ر مسموع أو یصعب االستماع إلیهما سجل غی •
 .صور غیر واضحة •

   .المنقولةومالءمتها مع الرسالة نجاعة أي فعل تواصلي رهین بجودة القناة المختارة   

التنشیط التربوي واالجتماعي  -0.3
.ییر وخصوصیات الجماعة المستهدفةیرتبط التنشیط بمعا   

 الجماعة:بعض ممیزات  -1.0.3
 ـ االشتراك في مجموعة من المعاییر والمعتقدات والقیم ...    

 .وغیر معلنة ،واعیة أو غیر واعیةـ تبني أهداف مشتركة معلنة أ     
 .یحدد نوعیة العمل والمنهج لوجيو سیكوسوسیفضاء تواصلي ومناخ  إلىـ االنتماء     
  .ـ االعتماد على المرجعیة السابقة للجماعة وعلى التطورات الالحقة   
  .ـ اعتبار الحجم الذي یعطي للجماعة مكانتها وقوتها   
 .المرسومة واإلستراتیجیةیاق ـ المعاییر التي تحدد مدى انزیاح الجماعة وقیادتها عن الس   
 .ـ االنتباه إلى حاجة الجماعة إلى االنتماء، وٕالى التعاطف والبحث عن التوازن  

التعریف بالمنشط -2.03
 یعرف ـ ج.هورستل ـ المنشط بما یلي :    

یحسس  مبدع؛إنه  ؤسسي،م أن یكتفي بمعاودة إنتاج عمل نهیمك ال ورغبة،المنشط حامل سؤال       
الجماعي أفضل من خالل اكتساب الحس  الجماعة بآفاق االرتقاء إلى حیاة -باعتباره حامل تغییر - المنشط

  .واحترام األشخاص

المنشط:بعض أدوار  -3.0.3
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.الجماعةعمل  تهیئ •
 .للجماعة وٕالهامها الدفعة األولىإعطاء االنطالقة  •
 .سلطویة،تذكیرها باألولویات، دون إعادة تمركز الجماعة على المهمة •
 .الئقیة عندما تقتضي الحاجة لذلكتوضیح المشكالت الع •
 .ر االنجاز ومتابعة إنجاز المهامتلخیص العمل في طو  •
 ..الصیاغة.المساعدة ومعاودة  •
 ..الجماعة.لتضامن وعلى معنویات المحافظة على ا •

االدارة لیست هي القیادة :  -4
في المصطلح الحدیث هي عبارة عن مجموع العملیات التي یتم بمقتضاها تعبئة القوى  اإلدارةإن         
وتوجیهها توجیها كافیا لتحقیق أهداف الجهاز الذي توجد فیه؛  (عن محمد أحمد الغنام ). والمادیة، اإلنسانیة

ـ بعض معیقات تدبیر االجتماعات : 5
في اإلعداد -أ

 .ـ ضبابیة الموضوع والهدف   
 .بار المشاركین في الوقت المناسبـ عدم إخ    
 .اختیار الوقت والمكان المناسبینـ عدم     
 .الوثائق المناسبة لدى المشاركینـ عدم توفیر     
 .قدیر في المدة المخصصة لالجتماعـ سوء الت    

في التنشیط : -ب    
.ـ انعدام الجو الصحي لالجتماع  
 .ـ عدم تثمین تدخالت المشاركین 
 .ات الثنائیة والنقاشات الهامشیةـ طغیان الخالف   
 .خلق توازن بین مختلف التدخالت ـ عدم   
 .الكلمةواستحواذ المنشط على  العمودي،ـ التنشیط    
 .إلى رأي اآلخرین اإلنصاتـ عدم  
 .م الصراعات الشخصیة في المناقشةـ إقحا  
 .خارجیة تشوش على المجتمعینوامل ـ ع  

في التوثیق واتخاذ القرار  -ج
.ـ عدم تعیین مقرر الجلسة

 .روج في االجتماع من طرف المقررـ عدم تدوین كل ما ی    
 ت بعد االجتماعاتـ صعوبة صیاغة الخالصا   
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التردد في اتخاذ القرارات 
المناسبة. عدم تحریر محضر 

االجتماع. 

 ـة العامة للتقریرالـخـالص
 في جزء التكوین النظري

لقد حاولت قدر اإلمكان بذل مجهود السـتخراج بعـض الخالصـات العامـة للبحـث باعتمـاد مـا    
مـع العلـم أن  -أثنـاء كتابـة التقریـر تم تسجیله خالل الدورات التكوینیة ، أو التي استحضرتها 

 كالتالي:هي العامة و  –كل لقاء ذیل فیما سبق بخالصة خاصة 
المیثاق الوطني للتربیة والتعلیم كان محقـا بتركیـزه علـى ضـرورة تلقـي رجـال التربیـة     -1

 والتعلیم إلى تكوین مستمر، وعلى كل المستویات.
دیثة فإن المعارف أصبحت دون قیـود، وهـي في زمن وسائل االتصال والتواصل الح     -2

، أكثـر تمر علیه أن یركز فـي جـزءه األكبـرالمس، ولذا فإن التكوین ملك للبشریة جمعاء
لجانب التطبیقي والزیارات المیدانیة.على ا  % 70من 

المدمجة شيء مطلوب ومحبذ شـرط  واألقراصزوید المكونین بالمطبوعات كما أن ت     -3
بحیـث  ، وخاصـة فـي القضـایا التشـریعیة والقانونیـة،ذلـك دقـة المعلومـاتأن یراعى في 

، فمن األفید اإلشارة إلیها.تتجاوز االجتهادات الشخصیة، وحتى إن توفرت
 العملــي،ضــرورة التركیــز أثنــاء األشــغال النظریــة والتطبیقیــة علــى أمثلــة مــن الواقــع     -4

والوقوف علـى عناصـر القـوة والضـعف فـي كـل  التجارب،لیكون ذلك سندا قویا لترسیخ 
الممارسات اإلداریة والتربویة.

وتنوعـت إن التدبیر المالي والمادي بالمؤسسات له األهمیة الكبرى فـي زمـن تعقـدت     -5
، علـى الجانـب النظـري فـي هـذا المجـال، لـذا فـإن االقتصـار فیها أسالیب وطرق التدبیر

ر مـا لـم ، غیر أن ذلك سیبقى مشوبا بالنقص الكبیـقیمةو وهو جانب ال یخلو من فائدة 
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أو العملیـــات  ،تعلـــق األمـــر بالوثـــائق المحاســـباتیةء ، ســـوایـــدعم باألشـــغال التطبیقیـــة
.المصرفیة والتجاریة، أو غیرها من المعامالت

طیر برنامج سنوي یشمل كل ، فمن األفضل تسا من حیث التدبیر الزمني للدوراتأم     -6
كـونین ، ینص على كل المحاور وأیامها وساعاتها لیسـلم عنـد بـدء الـدورات للمالدورات

ــة والحیاتیــةلیتمكنــوا مــن بر  ــة والتربویــة، وكــذا العائلی ــالي مجــة أعمــالهم، اإلداری ، وبالت
تخصیص وقت للبحث والتعمق في المحاور المقترحة.

ــذي      -7 ــوزارة نهجــاإن العمــل بمشــروع المؤسســة ال ــه ال ــه عــدد مــن و  ،أخذت ــت علی حث
وزارة التربیــة  إســتراتیجیةدرجــة أصــبح الــنهج المبتغــى فــي  لــىإالتوجیهــات والمــذكرات 

الوطنیة یستوجب برمجة زیارات میدانیة ألوراش المشاریع الناجحة للوقـوف علیهـا فـي 
من مختلف تلك التجارب.، و تفید أكثر فأكثر كل مكون وعن قربعین المكان لیس

تطـویر اجتهادات تشریعیة وقانونیة في أفق ال لىكما أن مشروع المؤسسة یحتاج إ     -8
، وجمـع كـل از مشاریع المؤسسات في إطار سـلیملى إنجیساعد عوالتحدیث لكل ما قد 

ودعامة لكل المدیرین والمجـالس التقنیـة  أساسیا" الترسانة " في كتیب " یكون  مرجعا 
بالمؤسسات التعلیمیة.

ونفس المطلوب في قضایا الشراكة.     -9
مجـال لــدى أمـا األشـغال التطبیقیــة فـي اإلعالمیــات فـإن العجـز الواضــح فـي هــذا ال      -10

وقفة تأملیة للنظر في كیفیة تعمیم التكـوین المدیرین وأغلب رجال التربیة یستحق العدید من 
، وذلـك بـالتفكیر والتعجیـل فـي شـراكات بـین یكتسب الجمیع المهارات المطلوبـة الممنهج حتى

أفـواج المؤسسات التعلیمیـة، والنیابـات واألكادیمیـات مـع مراكـز التكـوین لتتلقـى األفـواج وراء 
ــه بعــض الجماعــات  ــل وفــق مــا نهجت نصــیبا مــن التكــوین خــارج أوقــات عملهــم، ودون مقاب

المحلیة لصالح موظفیها.
لـوب مـن المتكـونین فـي إعادة النظـر فـي محـاور البحـث المط أیضاومن األفید  -11

، حتى یكون مرجعا مفیدا لكـل متصـفح ، وتحدید الخطوط العامة لمنهجیتهآخر الدورات
ة للرفع من مردودیة الدورات بلة، والعمل على استثمار كل التقاریر المقدمولألفواج المق

، والمدرسة العمومیة عامة.خاصة
، فال بد من التفكیر في وضع لجنة یعطي كل تكوین مستمر أجل الثمراتوحتى  -12

ــى مســ ــة لهــذا الشــأن عل ــوزارةعلمی ــا لجــن أخــر توى ال ــى المســتوى ، وتتفــرع عنه ى عل
تمیز أصحابها بالكفاءة المهنیة والعلمیة تخول لهم تسطیر برامج ، یاألكادیمي والمحلي

علــى كــل مســتویات المدرســة ر ومعطیــات فكریــة وعملیــة للرقــي أكثــر بــالتكوین او بمحــ
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، مـع التوضـیح الملـح علـى أن هـذا االقتـراح ال یـنقص شـیئا مـن قـدرات األطـر المغربیة
ة الجدیــدة للموســم الدراســي التــي أشــرفت علــى مرحلــة تكــوین األطــر اإلداریــة والتربویــ

2007 – 2008 .
لجمعیـــات لمؤسســـات التعلیمیـــة مـــع االعادیـــة والتقلیدیـــة لعالقـــات الفـــي مجـــال  -13

، وبمــا فیهــا عقــد الشــراكات، فإنــه مــن نهــا جمعیــة آبــاء وأولیــاء التالمیــذ، ومالمختلفــة
، وطنیـــا ضـــاء مكاتبهـــا علـــى مختلـــف المســـتویاتاألفیـــد أن تـــنظم دورات تكوینیـــة ألع

وجهویــا ومحلیــا للرفــع مــن مســتوى معــارفهم القانونیــة وقــدراتهم التدبیریــة والتواصــلیة 
 لخدمة المدرسة العمومیة بالطرق واألسالیب اإلیجابیة والموحدة.

%والسالم 
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