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مدخل

ي يندرج إحداث مسلك تكوين أطر اإلدارة في حظيرة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في سياق الوع

ؤسسات بأهمية التكوين األساس ألطر اإلدارة التربوية في االرتقاء بجودة منظومة التربية ومردودية المالمتنامي

.التعليمية

بشأن تسيير وتدبير المؤسسات : 15الدعامة )وهو تفعيل لمقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين

(التعليمية 

(في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين 2.11.672و للمرسوم )

ن خالل م–كمفهوم دينامي يرمي " المهننة"، في انسجام مع التوجهات الحديثة في مجال التكوين والتي تركز على 

نين إلى أعلى مستويات المردودية و-التكوين .النجاعةإلى االرتقاء بالكفايات المهنية، والرفع من أداء الُمَكوَّ



اعهمصطلحات تشريعية و تنظيمية مؤطرة للتدبير بأنو
:  الشريفالظهير❖
رئيسلدنمنبالعطفالظهيرويوقع. لألمةأسمىوممثالعلياسلطةبصفتهالملك ويوقعهيصدره❖

حالة-الوصايةمجلس-واعفاؤهموالوزراءالحكومةرئيستعيين: بالضهائرالمتعلقةماعداالحكومة

باالضافةاليسارعلى1برقمدائماالظهيرويتميز... القضاةتعيين-البرلمانحل-االستفتاء-االستثناء

:  مثال, والموضوعوالميالديالهجريالتاريخثم, الترتيبيوالرقماالصدارسنةهمااالخيرينالرقمينالى
.1958نونبر 15موافق1378جمادى األولى 03بتاريخالصادر1.58.377رقمشريفهيرظ
:التنفيديالشريفالظهير❖
بهيقصدالتنفيديالظهيرانإال, الظهيربهايتميزالتينفسهابالمواصفاتويتميزامللكويوقعهيصدره❖

اليمكنالرسميةالجريدةفيالظهيرهذاصدوربدونذإالبرلمانعنصادرلقانونالتنفيديةالشرعيةاعطاء

1.00.203ظهري شريف رقم : مثال.ذالتنفيمرحلةالىينتقلنأالبرلمانلدنمنعليهالمصادقللقانون

القاضي بإحداث األكادمييات 07.00بتنفيذ القانون رقم ( 2000ماي 19)1421من صفر 15صادر يف 
اجلهوية للرتبية والتكوين



همصطلحات تشريعية و تنظيمية مؤطرة للتدبير بأنواع

:ملكيم ومرس❖
المرسومنأويالحظ, والميالديالهجريصدارإلاتاريخمعخاصاترتيبيارقماويحملالملك ويوقعهيصدره

فيوالتنفيديةالتشريعيةالمهامالدستوربمقتضىالملكيمارسحيثجداخاصةحاالتفيعادةيصدرالملكي

.الوقتذات
:ملكيمنشور❖

وقدقتصاديةإلاأوجتماعيةإلواداريةإلابالقضاياعادةيرتبطنهأالإالملكيالمرسوممواصفاتلنفسيخضع

.معينارقمااليحمل

:  القانون❖
سواء من خالل المصادقة 2011من دستور       70هو ما يصدر عن البرلمان من تشريع حسب الفصل 

بي إضافة إلى و يتضمن رقمه الترتي...على مشاريع القوانين أو مقترحات القوانين أو القوانين المعدلة و غيرها

القاضي بإحداث األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين07.00مثل القانون . سنة اإلصدار



همصطلحات تشريعية و تنظيمية مؤطرة للتدبير بأنواع

:قانونمرسوم❖
البرلمانيةاللجانمعمراسيمصدارإالىالحكومةوتضطرالبرلمانيةالجلساتفيهاتنعقدالفتراتهناك❖

.المصادقةقصدالعاديةالمواليةالدورةفيالبرلمانعلىتعرضنأعلىالمختصة
:مرسوم❖
الوزراءاوالوزيرلدنمنبالعطفويوقعوالتنظيميةيةذالتنفيمورألافيالحكومةرئيسعنيصدر❖

ثمالترتيبيوالرقماالصدارسنةالىضافةإلبااليسارعلى2برقمعادةويتميزمقتضياتهذبتنفيالمكلفين

.والميالديالهجريالتاريخ
:قرارال❖
وأظهائرذلتنفيداريةإتنظيميةامورفيبذلكلهامفوضمتعددةجهاتمنعامةبصفةالقراريصدر❖

-ترقية-تعيين-:فردياالقراريكوننأيمكنكما،الرسميةبالجريدةنذاكأوتصدرمراسيموأقوانين
.الرسميةبالجريدةبالضرورةواليصدر



:ملكيقرار❖
وسنةالترتيبيالرقمثماليسارعلى3رقمالقراريحمل. علياداريةإسلطةبصفتهالملكويوقعهيصدره

.االصدار
:الحكومةلرئيسقرار❖
الهجريالتاريخياتيثماالصداروسنةالترتيبيالرقمجانبالىاليسارعلى3رقميحملبكونهيتميز

.والمبالدي
:وزيريقرار❖

والميالديالهجريوالتاريخاالصداربسنةمصحوبامعينارقماويحملوزيرعنيصدر

:مشتركقرار❖
والقرار.نفسهالوزيرقرارتميزالتيالمواصفاتويحملنفسهمأبويوقعونهكثرأوأوزيرانيصدره

....معينةزاويةمنكالكثرأوأوزارتينتهممقتضياتهنأيعني:المشترك

مصطلحات تشريعية و تنظيمية مؤطرة للتدبير بأنواعه



م  لتنظيبتحديد اختصاصات وزير التربية الوطنية الراجعة1.61.225ظهير شريف رقم ❖
ة  التكوين التربوي التابعة لوزارالدروس والنظام المدرسي لمؤسسات التعليم ومؤسسات

التربية الوطنية
فبراير  24: الموافق ل1377شعبان 4بتاريخ 1.58.008: الظهير الشريف رقم❖

.بمثابة النظام األساسي العام للوظيفة العمومية1958
بمثابة  2003فبراير 10(  1423ذي الحجة 08)الصادر في 2.02.854المرسوم ❖

النظام األساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية كما وقع تغييره و تتميمه
المحدث لهيئة التدبير التربوي واإلداري التي ينتمي إليها إطار  2.18.294المرسوم ❖

المتصرف التربوي
بمثابة نظام المحاسبة العمومية330.66مرسوم ملكي ❖
في شأن التغيب غير  2012نونبر 15بتاريخ 2012/26منشور رئيس الحكومة رقم ❖

المشروع عن العمل؛

:أهم النصوص التشريعية والتنظيمية



جمادى األولى  21صادر في 1537.03قرار لوزير التربية الوطنية و الشباب رقم ❖
يتعلق بتحديد كيفية اختيار أعضاء مجلس تدبير مؤسسات( 2003يوليو 22)1424

التربية والتعليم العمومي
583.07قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم ❖

بتحديد كيفيات وضع لوائح األهلية لشغل( 2007يناير 29)1428محرم 9الصادر في
مهام اإلدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي كما وقع تغييره وتتميمه؛

المقرر الوزاري المتعلق بتنظيم السنة الدراسية الجارية ؛❖
.في شأن االرتقاء باإلدارة التربوية 2011مايو 5بتاريخ 70المذكرة رقم ❖
في شأن االرتقاء بالحكامة اإلدارية بوزارة  2016يونيو 14بتاريخ  / 6416المذكرة رقم❖

.التربية الوطنية والتكوين المهني



في ( 2011دجنبر 23) 1433محرم 27الصادر في 2.11.672المرسوم رقم ❖
يمه ؛شان إحداث و تنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين، كما وقع تغييره وتتم

قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم  ❖
بشأن تحديد شروط  ( 2005أغسطس 8)1426رجب 2يالصادر ف1849.05

و كيفيات تنظيم التكوين الخاص لفائدة األطر المكلفة بمهام اإلدارة التربوية ؛ 
لتكوين و مشروع قرار لوزير التربية الوطنية و التكوين المهني بشأن تحديد كيفية تنظيم ا❖

نظام الدراسة و التقويم بسلك تكوين أطر اإلدارة التربوية و أطر هيئة الدعم اإلداري و
ربية  مسلك تكوين أطر اإلدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن الت–التربوي و االجتماعي 

و التكوين



بمثابة  ( 1972يبراير 11)1391ذي الحجة 25بتاريخ 2.72.113مرسوم رقم ❖
النظام األساسي الخاص بمؤسسات التعليم الثانوي

بمثابة  ( 1975أكتوبر 17)1395شوال 11بتاريخ 2.75.673مرسوم رقم ❖
النظام األساسي الخاص بمؤسسات تعليم الطور األول  

1423جمادى األولى 6صادر في ( 2002يوليو 17) 2.02.376المرسوم رقم ❖
بمثابة النظام األساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي

يكرنولوجيا تنظيم مؤسسات التربية والتعليم  العموم



2.02.376المرسوم 

بشأن النظام األساس الخاص بمؤسسات 

التربية والعليم العمومي 

: الباب األول 

تعريف البنيات 

التعليمية 

8إلى م1م
: الباب الثاني 

آليات التأطير والتدبير 

اإلداري والتربوي

31إلى م9م

: الباب الثالث 

مقتضيات مختلفة 

38إلى 32م 

:  الفرع األول 

اإلدارة التربوية 
: الفرع الثاني 

مجالس المؤسسة 







األدوار والمهام  المكونات السلك

في إطار احترامابهاإلشراف على التدبير التربوي واإلداري والمالي للمؤسسة ومراقبة العاملين 1)

العمل ابهالنصوص التشريعية والتنظيمية والمذكرات والمناشير المصلحية الجاري 

اتهمقرراوالتدابير الالزمة لتطبيق رئاسة مجالس المؤسسة واتخاذ اإلجراءات2)

خاص لألشالعمل على ضمان حسن سير الدراسة والنظام في المؤسسة وتوفير شروط الصحة والسالمة3)

والممتلكات ؛

والتكوين بيةاقتراح توفير وسائل العمل الضرورية لتدبير شؤون المؤسسة على األكاديمية الجهوية للتر4)

المعنية ؛

مجلس إعداد برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة والعمل على تنفيذه بعد دراسته من قبل5)

ه؛التدبير وعرضه على مدير األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية قصد المصادقة علي

الشروع في تنفيذها على أعاله ، وعرضها قبل9إبرام اتفاقيات للشراكة ، مع مراعاة مقتضيات المادة 6)

موافقة مدير األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية ؛

ت المنتخبة ؛آوالهيئتمثيل المؤسسة محليا إزاء السلطات العمومية 7)
.وضع تقرير عام سنوي حول نشاط وسير المؤسسة وعرضه على مجلس التدبير8)
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مهام المدير ـ 1

اإلشراف االداري 

والتواصل

التربويىاالشراف 

واالجتماعي والبيئي 
اإلشراف المالي 

والمادي وإبرام 

الشراكات 



وضع تقرير عام سنوي حول نشاط وسير المؤسسة وعرضه على مجلس التدبير؛-

إحداث فرق عمل لتنفيذ مشروع المؤسسة في إطار جمعية  دعم مدرسة النجاح؛-

تكليف األساتذة االحتياطيين بمهمة تعويض من تغيب من أساتذة اختصاصه؛-

تكليف األساتذة االحتياطيين بدروس الدعم والتقوية أو باألنشطة االجتماعية والتربوية؛-

إشراك األساتذة في الخاليا التربوية تحت إشراف المفتش؛-

تي تقدمها تعبئة الموارد البشرية العاملة بالمؤسسة وللمستفيدين من خدماتها لتحسين جودة الخدمات ال-

المؤسسة؛

تقويم األداء المهني للعاملين بالمؤسسة؛-

المساهمة في التقييم الداخلي والخارجي للمؤسسة التربوية؛-

يذ،التنسيق األفقي بين مجالس المؤسسة وجمعياتها بما فيها جمعية آباء وأمهات وأولياء التالم-

انسجاما مع برنامج العمل السنوي للمؤسسة؛

ترتيب األنشطة حسب األولويات في إطار المخطط السنوي للمؤسسة؛-

اإلشراف و المساهمة في بلورة وتطوير مشروع المؤسسة؛-

االعتناء بفضاءات المؤسسة التعليمية؛ -

-....

التدبير التربوي 



معية دعم ج)وجمعياتها (  المجالس التعليمية  و مجالس األقساممجلس تدبير، المجلس التربوي،)تنظيم عملية تشكيل مجالس المؤسسةـ 

عمالها ورئاستها واإلشراف على أ( مدرسة النجاح و جمعية تنمية التعاون المدرسي و الفرع المحلي للجامعة  الملكية للرياضة المدرسية

وأنشطتها وتتبعها، واتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة لتطبيق مقرراتها؛

ـ دعوة مجالس المؤسسة وجمعياتها لالنعقاد، حسب القوانين المنظمة،  وكلما دعت الضرورة إلى ذلك؛

ـ احترام و تنفيذ التوجهات و المقررات والمساطر اإلدارية الخاصة بالتربية والتكوين؛  

القانون؛اإلشراف على التدبير التربوي واإلداري والمالي للمؤسسة ومراقبة العاملين بها في إطار ـ 

المؤسسة بها؛الجاري بها العمل والحرص على تقييد العاملين بوالمذكرات والمناشير المصلحيةالتقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية ـ 

ـ رئاسة مجالس المؤسسة  واتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة لتطبيق مقرراتها؛

ـ االنتظام في عقد مجالس المؤسسة واحترام المساطر النظامية المعمول بها؛

؛ (المذكرات والنصوص التنظيمية، المباريات) اإلخبار بالمستجدات التربوية واإلدارية والتنظيمية ـ 

ـ العمل على ضمان حسن سير الدراسة والنظام في المؤسسة وتوفير شروط الصحة والسالمة لألشخاص والممتلكات؛

ـ اقتراح توفير وسائل العمل المادية الضرورية لتدبير شؤون المؤسسة على األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛

ـ وضع مخطط العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة والعمل على تنفيذه بعد المصادقة عليه؛

التحفظ والمحافظة على سر المهنة واحترام قواعد وضوابط وأخالقيات المهنةـ 

احترام  ضوابط التسلسل اإلداري والعالقات مع المصالح الخارجية للوزارة والمؤسسات الموازية والمجتمع المدني؛ـ 

التدبير اإلداري 



وضع قواعد التنظيم الداخلي للمؤسسة ومرافقها وتفعيلها والسهر على احترامها؛ـ 

السهر على وضع وتطبيق القانون الداخلي للمؤسسة ؛ـ 

ت جرد ومسك وحفظ المستندات وقاعدة المعطيات الخاصة بالموارد البشرية والمالية والمادية للمؤسسة و اتخاذ اإلجراءات و االحتياطاـ 

الضرورية لحفظها وصيانتها؛ 

اإلشراف على سجل خاص بأحوال الموظفين وخاصة مواظبتهم؛ـ 

ـ تهييئ الظروف المالئمة  للمفتش للقيام بمهمته؛

ـ إشعار المفتش مباشرة بتغيب األساتذة بأسرع الوسائل؛

تدبير ملف الحوادث المدرسية وتقديم اإلسعافات األولية للمصاب واإلشراف على  نقله إلى أقرب مركز صحي، وإخبار ذويه؛ـ 

؛ حسب االختصاصات والوضعياتقيادة المؤسسة و توزيع المهام على أطرها اإلدارية والتربوية ـ 

التنسيق األفقي والعمودي بين مكونات اإلدارة التربوية و هيئات التفتيش؛ ـ 

التنسيق األفقي والعمودي بين مكونات الحوض التربوي على مستوى شبكة المؤسسات التعليمية؛ـ 

السهر على تطبيقها و اإللتزام بها؛و اعتماد المضامين والقواعد العامة التي كرسها ميثاق حسن السلوك ـ 

على تتبع قواعد ومضامين هذا الميثاق في سلوك الموظفين؛

تنظيم لقاءات تحسيسية وإخبارية لفائدة الموظفين العاملين بالمؤسسة كلما دعت الضرورة؛ ـ 

ـ تعميم الميثاق على جميع الموظفين واألعوان و توقيعه من طرف الجميع؛

نة ـ احترام الزمن المدرسي والتقيد بالمذكرات المحددة لإليقاعات المدرسية والحصص األسبوعية وللمقررات الصادرة بشأن تنظيم الس

الدراسية والعطل والفترات البينية،

....

التدبير اإلداري 



:  التدبير المالي 

اإلشراف على إعداد ميزانية المؤسسة وتنفيذها، -

؛(61-99قانون رقم ) األمر بالصرف وتحمل المسؤولية المالية والمادية التي يتخذها أو يؤثر فيها أو ينفذها 

التدبير المادي والمالي 

العالقات مع المحيط 

تمثيل المؤسسة محليا إزاء السلطات العمومية والهيآت المنتخبة؛-

يها؛إبرام اتفاقيات للشراكة، بما يساهم في تحسين مردودية المؤسسة، و تنفيذها بعد موافقة األكاديمية المعنية عل-



األدوار والمهام  المكونات السلك

(سالك نفس المهام في جميع األ)  المدير 

ي
الثانو

ي
عــــــــــــــــــداد

ال
ا

تتبع أوضاع التالميذ التربوية والتعليمية والسيكولوجية واالجتماعية والصحية ؛1)

؛بتمدرسهمضبط ملفات التالميذ وتتبعها وإنجاز الوثائق المتعلقة 2)

ةمراقبة تدوين نتائج التالميذ بالملفات المدرسية من لدن المدرسين وإنجاز األعمال اإلداري3)

؛ابهالتكميلية المتعلقة 

عند قسامعلى مجالس األتلقي التقارير بخصوص انضباط التالميذ وعرض غير المنضبطين منهم4)

االقتضاء ؛

تهم ؛تنسيق أعمال المكلفين بمهام الحراسة التربوية العاملين تحت إشرافه و تأطيرهم ومراقب5)

وتتبعها ومراقبتها متحاناتالمشاركة في تنظيم مختلف عمليات التقويم واإل6)

.إعداد تقارير دورية حول مواظبة وسلوك التالميذ وعرضها على مجالس األقسام7)

الحارس العام 

للخارجية 

نفس المهام 

في الثانوي

التأهيلي



األدوار والمهام  المكونات السلك

(سالك نفس المهام في جميع األ)  المدير 

ي
الثانــــــــــــــــــــو

ي
عداد

ال
ا

في يتولى الحارس العام للداخلية مسؤولية المحافظة على النظام واالنضباط

والسهر على راحة التالميذ وضمان استقامتهمالقسم الداخلي للمؤسسة ،

.ونظافة محيطهم ، كما يقوم بمراقبة نشاطهم التربوي
ة ويقوم الحارس العام للداخلية عالوة على ذلك ، بتنشيط الحياة الثقافي

.المجلاالداخليين وتقديم المشورة لهم في هذا والرياضية والفنية للتالميذ

الحارس 

العام 

للداخلية 

نفس 

المهام في 

الثانوي
التأهيلي



األدوار والمهام  المكونات السلك

(نفس المهام في جميع االسالك )  المدير

ي
الثانو

ي
التأهيل

(اإلعدادينفس المهام في الثانوي)  الحارس العام 

و للداخلية

الخارجية

تتبع أعمال الموظفين القائمين بمهام العمل التربوي وتنسيقها ؛1)

السهر على تنظيم العمل التربوي ووضع جداول الحصص الدراسية 2)

تتبع تنفيذ المناهج واألنشطة التربوية المختلفة ؛3)

التربوي وتطبيق مقرراته لسلمجاإنجاز األعمال التمهيدية ألشغال 4)

العمل على تنفيذ جميع اإلجراءات التطبيقية إلنجاز العمل التربوي ؛5)

ومراقبتها متحاناتالمشاركة في تنظيم مختلف عمليات التقويم واإل6)

الناظر 



األدوار والمهام  المكونات السلك

(نفس المهام في جميع االسالك )  المدير

ي
الثانو

هيل
التأ

ــــــــ
ر شهادةيقوم مدير الدراسة باألقسام التحضيرية لولوج المعاهد و المدارس العليا أو بأقسام تحضيي

:التقني العالي تحت إشراف مدير المؤسسة ، بما يلي
رية لولوجتتبع وتنسيق أعمال الموظفين القائمين بمهام العمل التربوي الخاص باألقسام التحضي1)

المعاهد و المدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي ؛

حضيريةالسهر على تنفيذ البرامج والمناهج واألنشطة التربوية المختلفة المتعلقة باألقسام الت2)

للمعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي ؛

؛متحاناتتنظيم وتتبع ومراقبة مختلف عمليات التقويم واإل3)

أو يااإلشراف على تنظيم التداريب الخاصة بتالمذة األقسام التحضيرية للمعاهد والمدارس العل4)

بأقسام تحضير شهادة التقني العالي ؛

و أقسام ألتالميذ لولوج األقسام التحضيرية للمعاهد والمدارس العليااالمساهمة في توجيه وإرشاد 5)

تحضير شهادة التقني العالي

مدير 
الدراسة 



األدوار والمهام  المكونات السلك

(نفس المهام في جميع االسالك )  المدير

ي
الثانو

التأهيل
ــــــــــ

المشاركة في برمجة مختلف أنشطة وحصص مواد التعليم التقني ؛1)ي

وتتبعها ومراقبتها متحاناتالمساهمة في تنظيم مختلف عمليات التقويم واإل2)

التنسيق بين فروع التعليم التقني النظري والتطبيقي ؛3)

ة للشعب التعليميالسلمجاوضع برمجة سنوية ألنشطة التعليم التقني اعتمادا على مقررات 4)

وتحديد خطة تطبيقها والسهر على تنفيذها ؛التقنية

ابهة تنظيم مختلف أجنحة المشاغل والمختبرات وترتيب المعدات والمواد األولية المستعمل5)
استغاللها والعمل على صيانتها ؛وترشيد

تنظيم التداريب والزيارات الميدانية لتالميذ وأساتذة شعب التعليم التقني؛6)

ني؛اقتصادية لفائدة شعب التعليم التقالسوسيوالعمل على ربط عالقات مع القطاعات 7)

.اقتراح اقتناء وتجديد المعدات الخاصة بالتعليم التقني8)

رئيس 
األشغال





الخاصاألساسيالنظامبمثابة(2002يوليو17)1423األولىجمادى6فيالصادر2.02.376المرسوم❖

بمؤسساترياالداوالتربويالتدبيروالتأطيربالياتالخاصالثانيالبابالعموميوالتعليمالتربيةبمؤسسات

.31الى17منالموادالثانيالفرع.العموميالتعليموالتربية

تدبيرمجلسأعضاءاختياركيفيةبتحديدالقاضيم2003يوليوز22بتاريخ1537-03رقمالوزيريالقرار❖

.العموميوالتعليمالتربيةمؤسسات

على(عشرةالخامسةالدعامة)الخامسالمجالضمن149المادةفيوالتكوينللتربيةالوطنيالميثاقنصوقد❖

هابتقومالتيالمجهوداتدعمفيتساهمحتىالتربويةالمؤسسةتحريكفيودورهالتدبيرمجلسأهمية

للقيامايؤهلهبشكلواالقتصاديالسوسيوثقافيمحيطهاعلىاالنفتاحمنتتمكنوحتىالمغربية،المدرسة

.امنهالمتوخاةاألهدافوتحقيقبواجبها



العموميوالتعليمالتربيةمؤسساتمجالسإحداثشأنفيم2004لسنة30رقمالوزاريةالمذكرة❖

م2006-2005لسنةالمدرسيالدخولحولم2005غشت19بتاريخ89رقمالوزاريةالمذكرة❖

المدرسيةالحياةتفعيلشأنفي2011نونبر17بتاريخ155رقمالمذكرة❖

اقيتوموالمجالستشكيلاجراءاتحول....المادة،الدراسيالسنةتنظيمبشانالوطنيةالتربيةوزيرمقرر❖

.مجلسكلعملجدولتحديدشأنفي....المادةاجتماعاتها





المجلس ـ 2
التربوي 

مجلس ـ 1
التدبير 

مجالس ـ 4
األقسام 

المجالس ـ 3
التعليمية 



:األهداف المتوخاة من إحداث مجالس مؤسسات التربية والتعليم العمومي

المتعلقة تفعيل توجهات الميثاق الوطني للتربية والتكوين في مجال إقرار الالمركزية والالتمركز، ال سيما تلك✓

بإحداث مجلس للتدبير على مستوى كل مؤسسة تعليمية، مع تمتيعه باختصاصات مهمة ؛

ين ترسيخ نهج الالمركزية والالتمركز الذي اعتمدته الوزارة منذ إحداث األكاديميات الجهوية للتربية والتكو✓

؛07-00بموجب القانون رقم 

ل من وضع آليات جديدة للتأطير والتدبيرالتربوي واإلداري للمؤسسة، تتجاوز سلبيات النظام الذي وضعه ك✓

والمرسوم ( مجلس داخلي، مجالس للتعليم، مجالس لألقسام)1972برايرف11بتاريخ2-72-113المرسوم رقم 

؛(مجلس المعلمين)1975أكتوبر 17بتاريخ 2-75-673رقم 
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ون اإلشــراك الفعلــي لألطــر التربويــة واإلداريــة والتالميــذ وآبــائهم وأمهــاتهم فــي تــدبير شــؤ✓

المؤسسة وجعلهم أكثر إحساسا بمسؤولياتهم وواجباتهم ؛

.المؤسسةإقرار حكامة جيدة لتدبير شؤون المؤسسة تعتمد ثقافة التعاقد بالنتائج ومشروع✓



كيفية اختيار أعضاء مجلس التدبير* 

رة؛مباشبكيفيةالسريالتصويتبطريقةالعموميوالتعليمالتربيةمؤسساتتدبيرمجلسأعضاءانتخابيتم-

مضيقبلوتعلقالعمومي،والتعليمالتربيةمؤسساتمديريلدنمنالمؤسسةتدبيرمجلسأعضاءناخبيالئحةإعداديتم-
؛تعليميةمؤسسةبكلللتصويتالمحددالتاريخمنواحدأسبوع

عندقدموايوأن،االنتخابيةالالئحةلتعليقالمواليةالثالثةاأليامظرففيالتقييداتمنيتحققواأنللناخبينيجوز-
؛االنتخابيةالالئحةفيالواقعةالتقييداتبشأنشكاياتاالقتضاء

؛الترشيحاتإليداعأجلآخرانتهاءقبلعليهاوالردالشكاياتفيالبت،المعنيةالمؤسسةمديريتولى-

.إليداعهالمحددالتاريخبعدصاحبهأهليةعدمثبتتترشيحكلملغىيعتبر-

33

: اإلقتراعتنظيم عملية 
م القاضي بتحديد كيفية اختيار أعضاء مجلس تدبير مؤسسات التربية 2003يوليوز 22بتاريخ 1537-03رقم الوزيريالقرار 

.والتعليم العمومي

مجلس التدبير 



:عملية فرز األصوات 

منيختارانبينالناخهيئةمنوعضوينرئيسا،بصفتهالمديرمنتتكون،العموميوالتعليمللتربيةمؤسسةكلمستوىعلىلجنةتحدث-
؛مساعدومنسناواألصغرسنااألكبراألعضاءبين

لية تولى اللجنة المذكورة مهمة التأكد من هوية الناخبين والتأشير على أسمائهم في نسخة من الالئحة االنتخابية والسهر على عمت-
التصويت وفرز األصوات ؛

ج يوقعه يتم فرز األصوات مباشرة بعد انتهاء عملية التصويت ويحدد عدد األصوات التي حصل عليها كل مرشح، ويحرر محضر بالنتائ-
وتحتفظ المؤسسة المعنية بنسخة ؛رئيس اللجنة ومساعده ، وتسلم نسخة من هذا المحضر إلى ممثل كل هيئة ناخبة،

.تباشر عملية فرز األصوات بمجرد اختتام التصويت، ويعتبر التصويت الغيا في الحاالت المحددة قانونا -

...(  الظرف فارغا أو غير قانوني ، العثور على أوراق في صندوق االقتراع بدون أظرفة ) 
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؛دراسيةسنوات3لمدةالعموميوالتعليمالتربيةمؤسساتتدبيرمجلسأعضاءينتخب-

أوقالةاالستبسببمهامهممارسةفيالمؤسسةتدبيرمجلسأعضاءأحداستمرارتعذرحالةفيفإنهولإلشارة،-

العضوبهاخبانتالتيالكيفيةلنفسطبقاتعويضهيتمالمؤسسة،مناالنتقالأوالتقاعدعلىاإلحالةأوالوفاة

؛األول

،السنتعادلحالةوفيسنا،أكبرهمينتخباألصواتمنمتساوياعددامترشحينعدةأومترشحانأحرزإذا-

.الفائزالمرشحلتعيينالقرعةتجرى
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األدوار والمهام  التركيبة  المجالس

ريعية اقتراح النظام الداخلي للمؤسسة في إطار احترام النصوص التش-1.

ية العمل ، وعرضه على مصادقة مجلس األكاديمابهوالتنظيمية الجاري 

الجهوية للتربية والتكوين المعنية 

ة التعليمية والمصادقالسلمجواالتربوي لسلمجادراسة برامج عمل -2.

عمل المؤسسة المقترح من قبله ؛عليها وإدراجها ضمن برنامج

احل دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة وتتبع مر-3.

إنجازه ؛

األخرى ونتائج أعمالها السلمجااالطالع على القرارات الصادرة عن -4.

المالي من مستوى التدبير التربوي واإلداري وللرفعاتهمعطياواستغالل 

للمؤسسة ؛

دراسة التدابير المالئمة لضمان صيانة المؤسسة والمحافظة على-5.

؛اتهممتلكا

سة إبداء الرأي بشأن مشاريع اتفاقيات الشراكة التي تعتزم المؤس-6.

إبرامها 

دراسة حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية ؛-7.

ؤسسة ، المصادقة على التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسير الم-8.

اري لزوما المعطيات المتعلقة بالتدبير اإلدوالذي يتعين أن يتضمن

.والمالي والمحاسبي للمؤسسة

: االبتدائي 

ـ مدير المؤسسة 

ـ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مستوى 

ـ ممثل واحد عن االطر االداري والتقنية 

ـ رئيس جمعية اآلباء 

الجماعيالمجلسـ ممثل عن

: اإلعدادي الثانوي

ـ مدير المؤسسة

او الحراس العامون للخارجيةـ الحارس

الحارس العام للداخليةـ 

حد عن هيئةاوممثل ـ 

التدريس عن كل مادة دراسية

المادية و الماليةمسير المصالح ـ 

مستشار في التوجيه التربويـ 

عن األطر اإلدارية والتقنيةممثلين اثنينـ 

رئيس جمعية آباء وأولياء التالميذـ 

الجماعي التي توجدلسلمجاممثل عن ـ 

المؤسسة داخل نفوذه الترابي

س التدبير 
جل

م



األدوار والمهام  التركيبة  المجالس

نفس المهام : التأهيلي الثانوي

مدير المؤسسةـ

أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو المؤسسةعلىـ مدير الدراسة في حالة توافر 

أقسام لتحضير شهادة التقني العالي

الناظرـ 

رئيس لألشغال بالنسبة للمؤسسات التقنيةـ 

او الحراس العامون للخارجيةـ الحارس

الحارس العام للداخليةـ 

ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسيةـ 

المادية والماليةمسير المصالح ـ 

مستشار في التوجيه التربويـ 

ممثلين اثنين عن األطر اإلدارية والتقنيةـ 

رئيس جمعية آباء وأولياء التالميذـ 

الجماعي التي توجدلسلمجاممثل عن ـ 

المؤسسة داخل نفوذه الترابي

ممثلين اثنين عن تالميذ المؤسسةـ 

س التدبير 
جل

م



األدوار والمهام  التركيبة  المجال

س

إعداد مشاريع البرامج السنوية للعمل التربوي 1)

بع للمؤسسة  ـ وبرامح األنشطة الداعمة والموازية وتت

تنفيذها وتقويمها ؛

ة تقديم اقتراحات بشأن البرامج والمناهج التعليمي2)

وعرضها على مجلس األكاديمية الجهوية للتربية

والتكوين المعنية ؛

التنسيق بين مختلف المواد الدراسية ؛3)

يفيات إبداء الرأي بشأن توزيع التالميذ على األقسام وك4)

استعمال الحجرات واستعماالت الزمن ؛

لى برمجة االختبارات واالمتحانات التي يتم تنظيمها ع5)

ات عمليصعيد المؤسسة والمساهمة في تتبع مختلف

إنجازها ؛

ذ دراسة طلبات المساعدة االجتماعية واقتراح التالمي6)

مجلس المترشحين لالستفادة منها وعرضها على

التدبير ؛

تنظيم األنشطة والمباريات والمسابقات الثقافية7)

.والرياضية والفنية 
يمية التربوي من لدن مدير األكادلسلمجاويتم تعيين أعضاء )

الجهوية للتربية والتكوين المعنية  حسب المرسوم 

2.02.376)

: االبتدائي 

ـ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مستوى ـ مدير المؤسسة 

ـ رئيس جمعية اآلباء 

: اإلعدادي الثانوي

ـ مدير المؤسسة

ممثل واحد عن هيئة التدريس عن ـ او الحراس العامون للخارجيةـ الحارس

مستشار في التوجيه التربويـ كل مادة دراسية

رئيس جمعية آباء وأولياء التالميذـ 

:الثانوي التأهيلي

مدير المؤسسة  ـ 

ـ مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد 

الناظرـ والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي

ـ الحارس او الحراس العامون للخارجية

ه ـ مستشار في التوجيالتدريس عن كل مادة دراسيةـ ممثل واحد عن هيئة

ـ رئيس جمعية آباء وأولياء التالميذالتربوي

ممثلين اثنين عن تالميذ المؤسسةـ ـ

ي
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األدوار والمهام  التركيبة  المجالس

التربوية ؛اتهحاجيادراسة وضعية تدريس المادة الدراسية وتحديد 1)

يم مناقشة المشاكل والمعوقات التي تعترض تطبيق المناهج الدراسية وتقد2)

اقتراحات لتجاوزها ؛

التنسيق عموديا وأفقيا بين مدرسي المادة الواحدة ؛3)

الدراسية وضع برمجة للعمليات التقويمية الخاصة بالمادة 4)

بوي الترلسلمجااختيار الكتب المدرسية المالئمة لتدريس المادة وعرضها على 5)

قصد المصادقة ؛

ية ؛تحديد الحاجيات من التكوين لفائدة المدرسين العاملين بالمؤسسة المعن6)

لمفتش اقتراح برنامج األنشطة التربوية الخاصة بكل مادة دراسية بتنسيق مع ا7)

التربوي ؛

تتبع نتائج تحصيل التالميذ في المادة الدراسية ؛8)

راسية البحث في أساليب تطوير وتجديد الممارسة التربوية الخاصة بكل مادة د9)

اقتراح توزيع الحصص الخاصة بكل مادة دراسية كأرضية إلعداد جداول 10)

الحصص ؛

ا إنجاز تقارير دورية حول النشاط التربوي الخاص بكل مادة دراسية وعرضه11)

.التربوي وعلى المفتش التربوي للمادةلسلمجاعلى 

: االبتدائي  واإلعدادي

ـ مدير المؤسسة 

ـ جميع مدرسي المادة الدراسية 

:الثانوي التأهيلي

مدير المؤسسة  ـ 

ـ مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على 

أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا 

أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي

الناظرـ 

ـ جميع مدرسي المادة الدراسية س
جال

الم
التعليمية 



األدوار والمهام  التركيبة  المجالس

النظر بصفة دورية في نتائج التالميذ واتخاذ قرارات1)

التقدير المالئمة في حقهم ؛

ديد تحليل واستغالل نتائج التحصيل الدراسي قصد تح2)

وتنظيم عمليات الدعم والتقوية ؛

أو اتخاذ قرارات انتقال التالميذ إلى المستويات الموالية3)

ية السنة الدراسايةنهالسماح لهم بالتكرار أو فصلهم في 

وذلك بناء على النتائج المحصل عليها؛

يها ؛دراسة وتحليل طلبات التوجيه وإعادة التوجيه والبت ف4)

بطين اقتراح القرارات التأديبية في حق التالميذ غير المنض5)

.للمؤسسةوفق مقتضيات النظام الداخلي

: االبتدائي 

ـ مدير المؤسسة 

مدرسي القسم المعني ـ جميع

ـ ممثل عن جمعية اآلباء 

: اإلعدادي الثانوي

مدير المؤسسةـ

ةاو الحراس العامون للخارجيـ الحارس

مدرسي القسم المعني ـ جميع

مستشار في التوجيه التربويـ 

جمعية آباء وأولياء التالميذـ ممثل عن 

:الثانوي التأهيلي

مدير المؤسسة  ـ 

ـ مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام 

تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام 

لتحضير شهادة التقني العالي

او الحراس العامون للخارجيةـ الحارس

مدرسي القسم المعني ـ جميع

مستشار في التوجيه التربويـ 

جمعية آباء وأولياء التالميذـ ممثل عن 
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مجالس المؤسسة

الممارسة 
الديموقراطية

بناء المشاريع
التدبير 
التشاركي

ةتفعيل األندي السلوك 
المدني

االنفتاح على 

المحيط

جودة 

التعلمات

تحمل 

المسؤولية
الضبط 

واالنضباط

ثقافة الحق 

والواجب

ةحياة مدرسية مفعل





العناصر الفرعية المجاالت الكبرى

ادوات التواصل-التواصل الخارجي-التواصل الداخلي-فك النزاعات-االجتماعات- مجال التواصل

الظهير-الدستور-:وتراتبيتهامصادر التشريع -

تنظيمي يوضع لشرح وتوضيح القانونهونصالمرسوم --

لتوضيحهوياتينص تنظيمي يعتمد على مرسوم قرارهو---

الععطلكمقرر وزاري هو نص تنظيمي يتخذ في المسائل االقل اهمية التي يتناولها القرار --

االستثنائية والمنح

لشرح القرارياتيالمنشور يعتبر من الوثائق االدارية ذات الطابع التنظيمي وهو --

المذكرة--

نماذج لمراجع-

مجال المرجعية القانونية والتشريعية

اضغطالهيكلة  التنظيمية للوزارة       -

اضغطالجهوية   لالكاديمياتالتظيميةالهيكلة -

اضغطالهيكلة التنظيمية للمديريات االقليمية     -

اضغطمكونات المؤسسات التعليمية     -

المجال التنظيمي

file:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/Rar$DIa5192.37476/مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين.docx
file:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/Rar$DIa5192.37476/الوزارة.pdf
file:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/Rar$DIa5192.37476/اكاديمية جهوية.pdf
file:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/Rar$DIa5192.37476/مديرية اقليمية.pdf
file:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/Rar$DIa5192.37476/مجالس المؤسسة التعليمية.pdf


مفاهيم القيادة الفعالة ومدارسها-

قيادة التغيير-

راف السلطة القيادة التحفيز االش: المظاهر السيكوسوسيولوجي للتدبير --

المسؤولية

مشروع المؤسسة-

الحياة المدرسية-

التقويم المؤسساتي-

مجال مهارات القيادة الفعالة وقنواتها

مسؤوليات المدير المالية والمادية-

الجمعية الرياضية ومجاالت الصرف-

التعاونية المدرسية ومجاالت الصرف-

جمعية دعم مدرسة النجاح-

رسوم التسجيالت ومجاالت الصرف-

المجال المالي والمادي

سسات برنام تدبير المؤ* مسير*مسار:*اإللمام من الناحية النظرية بالمسطحات-

 Gresaبرنام تدبير الفضاء التعليمي واإلداري للمؤسسة* Esiseالمدرسية

اهمية التوثيق واألرشيف في التدبير -

والتوثيق واألرشفةالمجال المعلوماتي

المدير هو المسؤول التربوي األول بالمؤسسة- المجال التربوي

التمكن من التعامل مع الوضعيات- المجال المنهجي



التعريف بالوضعية

السياق العام للوضعية-

عالقة المدير باطراف المؤسسة-

تحديد اإلطار العام للوضعية وطبيعتها-

تحديد االطراف الفاعلة في الوضعية-

تحديد ادوار ومهام الخاصة بكل طرف على حدة-

تحليل الوضعية

العالقة تحليل تفاعالت الوضعية واختالالتهافي الجانب القانوني-

...التواصلية

تحديد التداعيات واالثار-

تحديد المسؤوليات-

تصحيح الوضعية-

مقترحات وحلول

اإلجراءات االستباقية-

االجراءات الردعية-

اإلجراءات الزجرية-



شكرا على انتباهكم


