
 

 

 

 

 

 الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين 

 اتفياللت    – هجة مكناس 

قلمي احلاجب   نيابة ا 
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 املدى املنظور 

- 

- 
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 احملتوايت 
 أأوال: الس ياق العام 

 ( معطيات عامة حول املؤسسة تشخيص وضعية املؤسسة ) اثنيا:  

 عدد ادلواوير املس تفيدة من خدمات املؤسسة ومس توى عيش الأرس؛   .1

 بنيات الاس تقبال؛  .2

 البنية الرتبوية؛  .3

 املوارد البرشية؛  .4

 ادلمع الاجامتعي؛  .5

 النوادي والتعاونيات؛  .6

 ؛ التعلمي الأويل .7

 الأطفال ذوو الاحتياجات اخلاصة.  .8

   مؤرشات اجلودةمردودية املؤسسة و :   اثلثا 

 العراقيل ونقاط القوة رابعا:  

 العمليات اال جرائية خامسا:  

 : التصويب دسا سا 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 : ) الرجعيات املؤطرة للمرشوع (   العام   : الس ياق  أأوال 
 ........................................................................................................................... .......................................... 

 ........................................................................................................................... .......................................... 

 ........................................................................................................................... .......................................... 

.............. ............................................................................................................. .......................................... 

 

 اثنيا: معطيات عامة حول املؤسسة 

 ومس توى عيش الأرس  املس تفيدة من خدمات املؤسسة   عدد ادلواوير   -  1       
 

مستوى   ميسور  متوسط  ضعيف  ضعيف جدا

 عيش األسر 
عدد الدواوير المستفيدة   

     من الوحدة المدرسية 

 

 بنيات الاس تقبال   -2

 

الرافق 

 الصحية
 الخزاية السكنيات

المالعب 

 الرياضية 

قاعة 

 األساتذة

المكاتب 

 اإلدارية 
 الصنف

 العدد      

 

 البنية الرتبوية   -3

 

 آخــر المختصة  العلمية العامة الحجرات

     العدد

  األوليات الثانيات ...    المجمــوع

 األقسام       

 التالميذ       

 اإلناث       

    



 املوارد البرشية  -4
 

 الفئة هيئة اإلدارة  األساتذة األعــوان الخدمات

 العدد    

 اال طعام   -اخلية  ادل  -5
     

     

     

 

 النوادي والتعاونيات  -6
 

ثر التربوياأل مالحظات  النوع المنشط المشاركون 
  

 ذكور  إناث
 

 التعاونية المدرسية 
  

 

ثر التربوياأل مالحظات  النوع المنشط المشاركون 
  

 ذكور  إناث
 

 نادي ...
  

  
   

 نادي ...

 

 التعلمي الأويل  -7
 

 عدد األقسام المنشط المستفيدون  األثر التربوي مالحظات

  
 ذكور  إناث

  
  

 

 الأطفال ذوو الاحتياجات اخلاصة  -8

 عدد األقسام المنشط المستفيدون  األثر التربوي مالحظات



  
 ذكور  إناث

  
  

 
 

 : مردودية املؤسسة ومؤرشات اجلودة   اثلثا 
: 2013/2014  نتائج الموسم الدراسي ـ1  

 النسبة
 الناجحون
< 𝟓 

 النسبة
 الناجحون
≥ 𝟓 

  الناجحون النسبة المكررون النسبة المفصولون النسبة

 األول          
 الثاني          
 الثالث          
 الرابع          

 الخامس          

 السادس          

 المجمــوع           
 

 ـ تطور نسب النجاح والتكرار:  2

 بتدائي السادسة ا

  الناجحون النسبة المكررون النسبة المفصولون النسبة

      2010 /2011  

      2011 /2012  

      2012 /2013  

      2013 /2014  
 

 

 )ابتدايئ(   مؤرشات اجلودة  -  3
 بالسنة األولى ابتدائي نسبة االلتحاق   نسبة النجاح بالسنة األولى  

 نسبة االحتفاظ إلى نهاية السلك  النسبة اإلجمالية للنجاح بالمؤسسة 

 2013/2014 نسبة االنقطاع خالل الموسم  فصل بالمؤسسةاإلجمالية لل نسبةال 

 نسبة النجاح بالسنة السادسة   النسبة اإلجمالية للتكرار بالمؤسسة 

 

 

 

 



 

 

 :  القوة ط  ونق   ط الضعفنق   :  رابعا 

 ط الضعف : نق   -1

   لعراقيل اليت تعرتض الأداء العادي للمؤسسةجرد ل

1-  

2-  

3-  

... 
 

 :   ط القوة اليت تمتزي هبا املؤسسة نق  -2

 ط القوة اليت تمتزي هبا املؤسسة جرد لنق 
1-  

2-  

3-  

... 

 
 

 :  املتحمك فهيا   نقط الضعف -3

 للعراقيل املتحمك فهيا جرد  
1-  

2- 

3- 

... 

 

 حسب الأولوية املتحمك فهيا  لعراقيل  ا  -4

 حسب الأولوية املتحمك فهيا  للعراقيل  جرد  
1-  

2- 

3- 

... 

 

 



 

   : العمليات اال جرائية خامسا:  

 الهدف :  

 املؤرش :  

 :  )داخل القسم(   أأوىل العمليات اال جرائية  -1
 

 :    1  العملية 

  املسؤول 

  املس تفيدون 

  الأشخاص املشرتكون 

  املوارد املادية 

  املوارد املالية 

  الوترية 

  املاكن 



 مرتبطة ابملوارد البرشية والظروف الطبيعية...البنية الرتبوية...  اخملاطر 

 مخس حمطات يف الس نة  ش بكة التتبع/الوترية 

 القسم(   )خارج   لية اال جرائية الثانية العم  -2

 الأنشطة املندجمة :    2  العملية 

  املسؤول 

  املس تفيدون 

  املشرتكون الأشخاص  

  املوارد املادية 

  املوارد املالية 

  الوترية 

  املاكن 



  اخملاطر 

  ش بكة التتبع/الوترية 

 

 )خارج القسم(   لية اال جرائية الثالثة العم  -3

 ....................................................................... : 3العملية   

  املسؤول 

  املس تفيدون 

  الأشخاص املشرتكون 

  املوارد املادية 

  املوارد املالية 

  الوترية 

  املاكن 



  اخملاطر 

  ش بكة التتبع/الوترية 

 

 )خارج القسم(   لية اال جرائية الرابعةالعم  -4

 : ....................................................................... 4العملية   

  املسؤول 

  املس تفيدون 

  الأشخاص املشرتكون 

  املوارد املادية 

  املوارد املالية 

  الوترية 

  املاكن 



  اخملاطر 

  ش بكة التتبع/الوترية 

 

 خامسا: التصويب والتعديل 

 

 التصويب 

والتعديل     
 

 


