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 آليات أهم إحدى و التربوية، املنظومة مسارات يف أساسيا فاعال انهلكو التربوية، اإلدارة هليئة بالغة أوىل امليثاق الوطين للتربية والتكوين أمهية
 لتحقيق املالئمة الظروف وتوفري راسة واملرفق العامالد سري حسن املدرسية، وضمان احلياة تدبري يف أساسيا دورا تلعب لكوا والتربوي، اإلداري التأطري
  .اتمعية والعملية احلياة يف لالندماج وإعدادها الناشئة تربية يف واملتجلية والتعليم، التربية جودة

ة يف املخطط أالستعجايل، و يعترب تأهيل اهليئة وإعادة االعتبار إليها أداة لتحصني واستكمال مكتسبات اإلصالح وفق املقاربة التشاركية الوارد
واليت ترتكز على إشراك كل الفاعلني األساسني داخل املنظومة التربوية يف التدبري الفعال للشأن التربوي باملؤسسة التعليمية،  الذي من شانه ضمان اخنراط 

  .اجلميع و بث روح التجديد يف كل مستويات املنظومة
تربوية ال تنحصر يف العمل الوظيفي العادي، بل تأخذ طابع الريادة والقيادة اجلماعية املتسمة يروح إن مهام اإلدارة احلديثة داخل املنظومة ال

متتيع مدير املؤسسة التربوية بالصالحيات وحىت يتسىن لرؤساء املؤسسات التربوية حتقيق هدا البعد الوظيفي كان لزاما . التجديد واالبتكار والتعاون
،الشيء الذي  "مهنة مدير املؤسسة " مستوى اختاذ القرارات وأخذ املبادرة، واليت من شأا ضمان شروط القيام ب علىالضرورية واحملددة بدقة 

  :يتطلب
 االستعداد القبلي والرغبة الفعلية يف ممارسة مهام اإلدارة التربوية؛ -
 الئمة؛التوفر على مكتسبات قبلية و االستعداد لالخنراط يف دينامية التجديد والتغيري و امل -
 واحملاسبايت؛ واملايل اإلداري التدبري وبقواعد والتنظيمية التشريعية ملام بالنصوصاإل -
 التكوين األساس والتكوين املستمر والتكوين الذايت؛ -
 التشاركية؛ واملادية  وفق املقاربة  البشرية املوارد و تعبئة تدبري على القدرة -
 شيطها ؛على تفعيل أدوار احلياة املدرسية وتن القدرة -
 على تدبري مشاريع املؤسسة ؛ القدرة -
 على التواصل والتفاعل مع احمليط؛ القدرة -
 على التفاوض وتدبري الرتاعات؛ القدرة -
 .شراكات ذات نفع عام وتدبري عقد  -

اربات الفكرية  اليت تنهل من إن تعدد مهام أطر اإلدارة التربوية وجماالت تدخلهم  جيعل من عملية التدبري أمرا يستوجب اإلملام مبجموعة من املق
  . حقول معرفية خمتلفة ومتداخلة، إضافة إىل التمرس والتأهيل واخلربة بكل ما تشكله من تراكم ال غىن عنه من أجل صقل التجربة وتطويرها

نظيم العالقات املؤسساتية بأبعادها إن املؤسسة التعليمية جمال للتنشئة االجتماعية وفضاء للتربية والتكوين؛ كما أن احلياة املدرسية دف إىل ت
وباعتبار أن نظام العالقات داخل .  التعلمية–يف قلب اهتمامات املنظومة التربوية و يف صميم العملية التعليمية ) ة(اإلنسانية واالجتماعية جبعل املتعلم 

فسية واالجتماعية والتواصلية، أصبح من الضروري وضع هذا الدليل دف القانونية  و املسطرية  والن: املنظومة التربوية تتداخل فيها الكثري من املتغريات
، يف انتظار إرساء رفع من مردودية املؤسسة التربويةتيسري القيام  مبهام وأدوار اإلدارة التربوية و إرساء آلية للتدبري اإلداري املنظم والفعال، من أجل ال

الترشيح بفريق متكامل مرتبط مبهنة التربية والتدريس، وفق مشاريع : مثلو أسس و مقاييس جديدة ادئ مقاربة جديدة يف التدبري اإلداري مبنية على مب
  .وبرامج عمل واضحة،  لوالية حمدودة يف الزمان، إخل

  
  
  
  
  
  
  

  مدخـــل 
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  :يندرج إعداد هذا الدليل يف السياق اآليت

  لتكوين؛استكمال مسار اإلصالح التربوي وفق مقتضيات امليثاق الوطين للتربية وا -
 ؛2009 -12تفعيل مشاريع املخطط االستعجايل  -
 التعبئة الوطنية حول املخطط االستعجايل من أجل االخنراط فيه؛ -
  ؛ التربوية املنظومة إصالح إجناح يف التربوية اإلدارة أمهية أدوارالوعي ب -
 خدمات و مردودية املؤسسة التربوية؛ الوعي بضرورة حتسني جودة -
 .والتربوية اإلدارية وألطرها التعليمية سندة للمؤسسةامل اجلديدة األدوار -
-  

  
 
 

  حول االرتقاء باإلدارة التربوية؛2007تفعيل توصيات منتديات اإلصالح لسنة  -
 وضع دليل مبثابة لوحة قيادة رهن إشارة أطر اإلدارة التربوية؛   -
 إرساء آلية من آليات التدبري اإلداري املنظم والفعال؛ -
 هام وأدوار هيئة اإلدارة التربوية؛حتديد وظائف وم -
 ضبط العالقات املهنية اليت تربط بني خمتلف أطراف العملية التربوية؛ -
 ترسيخ آليات مالئمة للقيادة والتنظيم وتطوير هياكل التدبري؛ -
 خلق جو االستقرار املهين والنفسي هلذه اهليئة؛  -
 ا؛ إعادة االعتبار لإلدارة التربوية وتقوية موقعها وأدواره -
 ترسيخ االجيابيات و جتاوز السلبيات املرصودة يف التدبري اإلداري؛  -
 تقوية دور اإلدارة التربوية كقوة اقتراحيه تساهم يف عملية تدبري التغيري والتجديد واملالئمة؛ -
 تعديل التمثالت و تغيري السلوكات واملمارسات؛ -
 ؛ضمان االخنراطية واملبادرة و اإلجرائية يف األداء املهين -
 االنضباط بقواعد أخالقيات املهنة وتدعيم الشفافية؛ -
 ختليق احلياة اإلدارية وترسيخ ثقافة  املرفق العام واحلكامة اجليدة والتدبري بالنتائج؛ -
 .الرفع من جودة اخلدمات اليت تقدمها املؤسسة التربوية -
 التعليمية؛ املؤسسة مردودية من والرفع التربوية باإلدارة االرتقاء -
-  
  
 

  
  مبثابة النظام األساسي للوظيفة العمومية؛1958 فرباير 24 بتاريخ 1.58.008الظهري الشريف رقم  -
   ؛)20042004 مارس  مارس 1616 بتاريخ  بتاريخ 33413341مراسلة وزارة حتديث القطاعات العامة عدد مراسلة وزارة حتديث القطاعات العامة عدد (ميثاق حسن السلوك  -
 ن تكوينها، وحتسني ظروف عملها؛ حفز املوارد البشرية،  وإتقا:  الدعامة الثالثة عشرة:امليثاق الوطين للتربية والتكوين -
  حول  مواجهة اإلشكاالت األفقية للمنظومة التربوية،3اال : الربنامج االستعجايل -

 ؛10/02/2003  مبثابة النظام األساسي اخلاص مبوظفي وزارة التربية الوطنية، 2.02.854املرسوم رقم  

  :هدافاأل .2

  :سياق العامال .1

  :املرجعيات القانونية  و التربوية األساسية املؤطرة .3
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  باختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية؛ املتعلق 2002 يوليوز 17 بتاريخ 2. 02. 382املرسوم رقم  -
  ؛التربية والتعليم العمومي النظام األساسي اخلاص مبؤسسات  مبثابة2002 يوليو17  بتاريخ 2.02.376املرسوم  -
 سياق االضطالع مبهام اإلدارة التربوية؛:  حول االرتقاء جبودة التعليم2005الوثيقة اإلطار ملنتديات اإلصالح  -
  حول االرتقاء باإلدارة التربوية؛2007ر ملنتديات اإلصالح الوثيقة اإلطا -
 الفقرة املتعلقة بإشكالية احلكامة؛: تقرير الس األعلى للتعليم -
 املذكرات التنظيمية؛ -

  
  

 
 تشكيل فريق عمل من مديري مؤسسات التعليم االبتدائي  والثانوي اإلعدادي والثانوي التأهيلي؛ -
 : اليت يقوم ا أطر اإلدارة التربوية، وترتيبها حسب األسالك والفئات، وهي ثالثة أصنافجرد خمتلف املهام  واألدوار -

  أو تنظيمية؛/مهام يقوم ا أطر اإلدارة التربوية وتنظمها نصوص قانونية و §
  أو تنظيمية؛/مهام يقوم ا أطر اإلدارة التربوية ومل ترد فيها نصوص قانونية و §
 .أو تنظيمية/ أطر اإلدارة التربوية ومل ترد فيها نصوص قانونية ومهام من املطلوب أن يقوم ا §

 وتشمل هذه املهام واألدوار جماالت التنظيم و التسيري و املراقبة و التأطري والتنشيط التربوي و اإلداري للمؤسسة وللعاملني ا  لفائدة املستفيدين من 
  .خدماا

  
  

 : سندة الس املؤسسة، مبا يأيتيقوم مدير املؤسسة، مع مراعاة املهام امل
v التربويالتدبري : 

 وضع تقرير عام سنوي حول نشاط وسري املؤسسة وعرضه على جملس التدبري؛ -
 إحداث فرق عمل لتنفيذ مشروع املؤسسة يف إطار مجعية مدرسة النجاح؛ -
 تكليف األساتذة االحتياطيني مبهمة تعويض من تغيب من أساتذة اختصاصه؛ -
 ذة االحتياطيني بدروس الدعم والتقوية أو باألنشطة االجتماعية والتربوية؛تكليف األسات -
 إشراك األساتذة يف اخلاليا التربوية حتت إشراف املفتش؛ -
 تعبئة املوارد البشرية العاملة باملؤسسة وللمستفيدين من خدماا لتحسني جودة اخلدمات اليت تقدمها املؤسسة؛ -
 املؤسسة؛تقومي األداء املهين للعاملني ب -
 املسامهة يف التقييم الداخلي واخلارجي للمؤسسة التربوية؛ -
  عرضه على جملس التدبري؛وسري املؤسسة نشاط ووضع تقرير عام سنوي حول  -
 التنسيق األفقي بني جمالس املؤسسة ومجعياا مبا فيها مجعية آباء وأمهات وأولياء التالميذ، انسجاما مع برنامج العمل السنوي للمؤسسة؛ -
 ؛ ترتيب األنشطة حسب األولويات يف إطار املخطط السنوي للمؤسسة -
 اإلشراف و املسامهة يف بلورة وتطوير مشروع املؤسسة؛ -
   االعتناء بفضاءات املؤسسة التعليمية؛ -

v اإلداري التدبري: 
مجعية دعم مدرسة النجاح و (مجعياا و)  قسام االس التعليمية  و جمالس األجملس تدبري، الس التربوي،( تنظيم عملية تشكيل جمالس املؤسسة -

 ورئاستها واإلشراف على أعماهلا وأنشطتها وتتبعها، واختاذ  )مجعية تنمية التعاون املدرسي و الفرع احمللي للجامعة  امللكية للرياضة املدرسية
 اإلجراءات والتدابري الالزمة لتطبيق مقرراا؛

  :ية العملمنهج .4

  :املهام املشتركة بني أطر اإلدارة التربوية باألسالك الثالثة .5
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 قاد، حسب القوانني املنظمة،  وكلما دعت الضرورة إىل ذلك؛دعوة جمالس املؤسسة ومجعياا لالنع -
 احترام و تنفيذ التوجهات و املقررات واملساطر اإلدارية اخلاصة بالتربية والتكوين؛   -
 القانون؛اإلشراف على التدبري التربوي واإلداري واملايل للمؤسسة ومراقبة العاملني ا يف إطار  -
  اجلاري ا العمل واحلرص على تقييد العاملني باملؤسسة ا؛واملذكرات واملناشري املصلحيةنظيمية التقيد بالنصوص التشريعية والت -
 رئاسة جمالس املؤسسة  واختاذ اإلجراءات والتدابري الالزمة لتطبيق مقرراا؛ -
 االنتظام يف عقد جمالس املؤسسة واحترام املساطر النظامية املعمول ا؛ -
 ؛ )املذكرات والنصوص التنظيمية، املباريات( ربوية واإلدارية والتنظيمية اإلخبار باملستجدات الت -
 العمل على ضمان حسن سري الدراسة والنظام يف املؤسسة وتوفري شروط الصحة والسالمة لألشخاص واملمتلكات؛ -
 بية والتكوين املعنية؛اقتراح توفري وسائل العمل املادية الضرورية لتدبري شؤون املؤسسة على األكادميية اجلهوية للتر -
 وضع خمطط العمل السنوي اخلاص بأنشطة املؤسسة والعمل على تنفيذه بعد املصادقة عليه؛ -
 واحترام قواعد وضوابط وأخالقيات املهنة؛املهنة  التحفظ واحملافظة على سر -
 ية واتمع املدين؛احترام  ضوابط التسلسل اإلداري والعالقات مع املصاحل اخلارجية للوزارة واملؤسسات املواز -
 وضع قواعد التنظيم الداخلي للمؤسسة ومرافقها وتفعيلها والسهر على احترامها؛ -
 السهر على وضع وتطبيق القانون الداخلي للمؤسسة ؛ -
اطات الضرورية جرد ومسك وحفظ املستندات وقاعدة املعطيات اخلاصة باملوارد البشرية واملالية واملادية للمؤسسة و اختاذ اإلجراءات و االحتي -

 حلفظها وصيانتها؛ 
 اإلشراف على سجل خاص بأحوال املوظفني وخاصة مواظبتهم؛ -
  ييئ الظروف املالئمة  للمفتش للقيام مبهمته؛ -
 إشعار املفتش مباشرة بتغيب األساتذة بأسرع الوسائل؛ -
 ه إىل أقرب مركز صحي، وإخبار ذويه؛تدبري ملف احلوادث املدرسية وتقدمي اإلسعافات األولية للمصاب واإلشراف على  نقل -
 ؛ حسب االختصاصات والوضعياتقيادة املؤسسة و توزيع املهام على أطرها اإلدارية والتربوية  -
 التنسيق األفقي والعمودي بني مكونات اإلدارة التربوية و هيئات التفتيش؛  -
 ؤسسات التعليمية؛التنسيق األفقي والعمودي بني مكونات احلوض التربوي على مستوى شبكة امل -
 السهر على تطبيقها و اإللتزام ا؛ واعتماد املضامني والقواعد العامة اليت كرسها ميثاق حسن السلوك  -
 على تتبع قواعد ومضامني هذا امليثاق يف سلوك املوظفني؛ -
 تنظيم لقاءات حتسيسية وإخبارية لفائدة املوظفني العاملني باملؤسسة كلما دعت الضرورة؛  -
 مليثاق على مجيع املوظفني واألعوان و توقيعه من طرف اجلميع؛تعميم ا -
حترام الزمن املدرسي والتقيد باملذكرات احملددة لإليقاعات املدرسية واحلصص األسبوعية وللمقررات الصادرة بشأن تنظيم السنة الدراسية والعطل  -

 والفترات البينية،
 
v املايلالتدبري :   

  ؤسسة وتنفيذها،اإلشراف على إعداد ميزانية امل -
 ؛)61-99قانون رقم (  األمر بالصرف وحتمل املسؤولية املالية واملادية اليت يتخذها أو يؤثر فيها أو ينفذها  -

v العالقات مع احمليط:  
 متثيل املؤسسة حمليا إزاء السلطات العمومية واهليآت املنتخبة؛ -
 ، و تنفيذها بعد موافقة األكادميية املعنية عليها؛إبرام اتفاقيات للشراكة، مبا يساهم يف حتسني مردودية املؤسسة -
  و اخلصوصية؛ التعليمية العموميةإبرام اتفاقيات للشراكة بني املؤسسة -
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 املدير ، •
 .املدير املساعد يف اموعات املدرسية، خاصة يف الوحدات اليت يتجاوز عدد أقسامها أربعة •

 
  
  

  :شار إليها أعاله، يقوم مدير املدرسة االبتدائية باملهام اآلتيةباإلضافة إىل املهام العامة امل       
v التربويالتدبري :  

 اإلشراف على األنشطة التربوية و االجتماعية والرياضية والفنية باملؤسسة؛ -
 اإلشراف على أنشطة التربية غري النظامية و حماربة األمية؛ -
 السهر على تطبيق املناهج والربامج التربوية وتتبعها؛ -
 اإلشراف على أقسام األطفال من ذوي االحتياجات اخلاصة وتتبع حاالم؛ -
 السهر على تطبيق واحترام جداول احلصص؛ -
 توزيع الفصول الدراسية  على األساتذة وإسنادها إليهم وتدبري الفائض منهم داخل املؤسسة؛ -
 تتبع اجناز املقرر من خالل دفتر النصوص؛ -
 مرة؛وضع برجمة فروض املراقبة املست -

v اإلداريالتدبري :  
 القيام بعمليات التسجيل و اإلحصاء والتراسل اإلداري و والتنظيم و التوثيق واألرشفة؛ -
 القيام بإيداع وإيراد بريد املؤسسة من وإىل النيابة اإلقليمية؛ -
ي والشهري وسجل احلضور والغياب، جداول املذكرة اليومية، التوزيع السنو(مراقبة الوثائق التربوية واإلدارية لألساتذة واملصادقة عليها،  -

 ؛)الدراسة
 السهر على إحصاء ومسك و استعمال وتوظيف الوسائل التعليمية واملعدات الديداكتيكية باملؤسسة وصيانتها؛ -
 السهر على تنظيم حراسة وحركية التالميذ باملؤسسة؛ -
  و آباء وأمهات وأولياء التالميذ؛تدبري الرتاعات واخلالفات القائمة بني العاملني باملؤسسة والتالميذ -

v العالقات مع احمليط:  
 بلورة احلركة التعاونية داخل املؤسسة؛   -
  
  
 

  :يقوم املدير املساعد للمدرسة االبتدائية بالوحدة املدرسية باملهام اآلتية       
 ؛التدريس -

v اإلداريالتدبري :  
 التنسيق األفقي والعمودي مع مدير املؤسسة؛ -

  :اإلدارة التربوية باملدرسة االبتدائية .6

 :ة اإلدارة التربويةتركيبة هيئ .6.1

 :مهام هيئة اإلدارة التربوية باملدرسة االبتدائية .6.2

 :مهام مدير املدرسة االبتدائية .6.2.1

  :مهام املدير املساعد للمدرسة االبتدائية .6.2.2
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 ري العادي للدراسة بالوحدة املدرسية؛احلفاظ على الس -
 تدبري الوثائق اإلدارية لألساتذة العاملني بالوحدة املدرسية؛ -
 ؛)اإلحصاء، تتبع حاالت التالميذ، اإلطعام املدرسي، التسجيالت اجلديدة( إخبار مدير املؤسسة بكل األمور اليت م الوحدة املدرسية  -

 
 

  
 

 
 املدير، -
 التأهيلية، ناظر الدروس بالثانوية  -
 رئيس األشغال بالثانوية التأهيلية، -
 احلارس العام للخارجية، -
 احلارس العام للداخلية، -
 رئيس املصاحل املالية واملادية، -
 امللحق التربوي، -

 
 

 
 

  :باإلضافة إىل املهام العامة املشار إليها أعاله، يقوم مدير التربوية الثانوية اإلعدادية باملهام اآلتية
v تربوي الالتدبري: 

  اإلشراف على األنشطة التربوية و االجتماعية والرياضية والفنية باملؤسسة، -
 اإلشراف على األنشطة التربية غري النظامية و حماربة األمية، -
 السهر على تطبيق املناهج والربامج التربوية وتتبعها، -
 اإلشراف على أقسام األطفال من ذوي االحتياجات اخلاصة وتتبع حاالم، -
 هر على تطبيق واحترام جداول احلصص واستعماالت الزمن وتدبري الزمن املدرسي، الس -
 توزيع الفصول الدراسية  على األساتذة وإسنادها إليهم وتدبري الفائض منهم داخل املؤسسة،  -
 وضع برجمة فروض املراقبة املستمرة وتتبعها، -
 ية ورئاسة مراكز االمتحان والتصحيح، االمتحانات اإلشهادية واالمتحانات التجريبتنظيم  على السهر -
تنظيم االمتحان الكتايب املوحد على صعيد املؤسسة والعمل على تكوين جلان من أساتذة مواد السنة الثالثة من السلك اإلعدادي  على السهر  -

  إلعداد مواضيع االختبارات وتصحيحها، 
 ،)دير الثانوية اإلعداديةخاص مب( لالمتحان املوحد اجلهويبة ملادة االجتماعيات،حضور عملية القرعة لالختيار بني التاريخ أو اجلغرافيا بالنس -
                                                                                        ،)دير الثانوية التأهيليةخاص مب(،  املقررةاملشاركة يف أشغال جلن اختيار الكتب املدرسية اجلديدة -

v اإلداريالتدبري : 
 واملذكرات واملناشري النصوص التشريعية والتنظيميةاحترام  اإلشراف على التدبري التربوي واإلداري واملايل للمؤسسة ومراقبة العاملني ا يف إطار  -

 ري ا العمل؛ اجلااملصلحية

 :مهام هيئة اإلدارة التربوية بالثانوية اإلعدادية والثانوية التأهيلية .7

  :تركيبة هيئة اإلدارة التربوية .7.1

 :مهام هيئة اإلدارة التربوية الثانوية اإلعدادية والثانوية التأهيلية .7.2

 :مهام مدير الثانوية اإلعدادية والثانوية التأهيلية .7.2.1
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ورئاستها )  االس التعليمية  و جمالس األقسام وجمالس التوجيه وإعادة التوجيهجملس تدبري، الس التربوي،(تنظيم عملية تشكيل جمالس املؤسسة  -
 واإلشراف على أعماهلا وأنشطتها وتتبعها، واختاذ اإلجراءات والتدابري الالزمة لتطبيق مقرراا؛

رع احمللي للجامعة  امللكية للرياضة الفمجعية دعم مدرسة النجاح و مجعية تنمية التعاون املدرسي و  ( املؤسسةمجعياتمكاتب يل تنظيم عملية تشك -
  ورئاستها واإلشراف على أعماهلا وأنشطتها وتتبعها، واختاذ اإلجراءات والتدابري الالزمة لتطبيق مقرراا؛) املدرسية

- ا لالنعقاد، حسب القوانني املنظمة،  وكلما دعت الضرورة إىل ذلك،دعوة جمالس املؤسسة ومجعيا 
 القيام بعمليات التسجيل و اإلحصاء والتراسل اإلداري و التوثيق والتنظيم، -
 إيداع وإيراد بريد املؤسسة من واىل النيابة اإلقليمية، -
املذكرة اليومية، التوزيع السنوي والشهري (سة وللتالميذ واملصادقة عليها، مراقبة وتسليم الوثائق التربوية واإلدارية لألساتذة ولألطر العاملة باملؤس -

 )وسجل احلضور والغياب، جداول الدراسة، شواهد العمل، الشواهد املدرسية،اخل
 السهر على إحصاء ومسك و استعمال وتوظيف الوسائل التعليمية واملعدات الديداكتيكية باملؤسسة وصيانتها، -
 راسة وحركية التالميذ باملؤسسة،السهر على تنظيم ح -
 ،)دير الثانوية اإلعداديةخاص مب(اقتراح تواريخ وساعات إجراء االمتحان الكتايب املوحد على صعيد املؤسسة على النائب اإلقليمي املعين  -

v العالقات مع احمليط: 
  التالميذ، انسجاما مع برنامج العمل السنوي للمؤسسة، التنسيق األفقي بني جمالس املؤسسة ومجعياا مبا فيها مجعية آباء وأمهات وأولياء -

  
  
  

  :، مبا يأيت من املرسوم12 مع مراعاة مقتضيات املادة  ناظر الدروس بالثانوية التأهيلية،يقوم  
v التربويالتدبري : 

   والتهذيب داخل املؤسسة،  املسامهة يف احلفاظ على النظام -
   احلصص الدراسية ؛السهر على تنظيم العمل التربوي ووضع جداول -
  تتبع تنفيذ املناهج والربامج، من خالل مراقبة دفاتر النصوص، واألنشطة التربوية املختلفة؛ -
 العمل على تنفيذ مجيع اإلجراءات التطبيقية إلجناز العمل التربوي ؛ -
 املشاركة يف تنظيم ومراقبة خمتلف عمليات التقومي و االمتحانات اإلشهادية واملهنية، -
 ة لفروض املراقبة املستمرة ومراقبة تنفيذها،وضع برجم -

v اإلداريالتدبري : 
 ؛ينوب عن املدير يف حالة غيابه -
    تتبع مواظبة وأعمال املوظفني القائمني مبهام العمل التربوي وتنسيقها؛ -
  إجناز األعمال التمهيدية ألشغال الس التربوي وتطبيق مقرراته؛ -
 يومية واستثمارها؛اجناز التقرير التركييب للتقارير ال -
 تتبع إجناز خطة العمل السنوية للمؤسسة ومشاريعها،   -
 اإلشراف على القاعات املتعددة الوسائط ووضع رزنامة لالستعمال األمثل هلا، -
  
  
  
  
  

 :ظر الدروس بالثانوية التأهيليةمهام نا .7.2.2



  

 
34 / 11  

  
  

   :أيتمبا ي للخارجية يقوم احلارس العام            
v التربويالتدبري : 

 لسيكولوجية واالجتماعية والصحية؛ تتبع أوضاع التالميذ التربوية والتعليمية وا -
v اإلداريالتدبري : 

  وإجناز الوثائق املتعلقة بتمدرسهم؛ وتتبعهاضبط ملفات التالميذ -
  النيابة عن املدير يف رئاسة جمالس األقسام؛ -
  مراقبة وتتبع حركية التالميذ أثناء الدخول واخلروج وفترات االستراحة؛ -
  ويات واألقسام املسندة إليه؛اإلشراف على مكتب الغياب، حسب املست -
   تتبع واستثمار غياب التالميذ والقيام باإلجراءات الضرورية و إخبار اآلباء؛ -
  بامللفات املدرسية من لدن املدرسني وإجناز األعمال اإلدارية التكميلية املتعلقة ا ؛التالميذ مراقبة تدوين نتائج  -
  ؛ املنضبطني منهم على جمالس األقسام عند االقتضاء غري وعرض التالميذتقارير خبصوص انضباطالتلقي  -
   ؛ و تأطريهم ومراقبتهمالعاملني حتت إشرافهاملكلفني مبهام احلراسة التربوية تنسيق أعمال  -
  وتتبع خمتلف عمليات التقومي و االمتحانات،ومراقبةاملشاركة يف تنظيم  -
  ؛ى جمالس األقساموعرضها عل التالميذ إعداد تقارير دورية حول مواظبة وسلوك -
  .اإلشراف على حفظ النظام داخل املؤسسة -

  
  

  :، مبا يأيت سةأقسام حتضري شهادة التقين العايل حتت إشراف مدير املؤسبأو املعاهد و املدارس العليا   لولوج     يقوم مدير الدراسة باألقسام التحضريية
v التربويالتدبري : 

 أو بأقسام حتضري شهادة التقين العايل ؛ للمعاهد واملدارس العليا التربوية املختلفة املتعلقة باألقسام التحضرييةتتبع تنفيذ الربامج واملناهج واألنشطة  -
v أو بأقسام حتضري شهادة التقين العايل ؛ اإلشراف على تنظيم التداريب اخلاصة بتالمذة األقسام التحضريية للمعاهد واملدارس العليا 

 ؛أو أقسام حتضري شهادة التقين العايل لتالميذ لولوج األقسام التحضريية للمعاهد واملدارس العليااملسامهة يف توجيه وإرشاد ا -
v اإلداريالتدبري : 

أو بأقسام حتضري شهادة املعاهد و املدارس العليا  لولوج تتبع وتنسيق أعمال املوظفني القائمني مبهام العمل التربوي اخلاص باألقسام التحضريية  -
  ؛التقين العايل

  السهر على تنظيم العمل التربوي وتنفيذ اإلجراءات التنظيمية إلجنازه؛ -
 تنظيم وتتبع ومراقبة خمتلف عمليات التقومي واالمتحانات؛ -
 ، اإلشهادية واملهنية وتتبع خمتلف عمليات التقومي و االمتحاناتومراقبةاملشاركة يف تنظيم  -
أو بأقسام حتضري شهادة التقين املعاهد و املدارس العليا  لولوج باألقسام التحضريية  والتالميذ ضمان حسن سري الدراسة و مراقبة مواظبة األساتذة -

 العايل ؛
  
  
  
  

 :بالثانوية اإلعدادية والثانوية التأهيليةاحلارس العام للخارجيةمهام  .7.2.3

  : بالثانوية التأهيليةمدير الدراسةمهام  .7.2.4
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  :يقوم رئيس األشغال بالثانوية التأهيلية مبا يأيت
v التربويالتدبري : 

 ملشاركة يف برجمة وإعداد خمتلف أنشطة وحصص مواد التعليم التقين؛ -
 يم التقين النظري والعملي؛التنسيق بني فروع التعل -
 تنظيم وترتيب األنشطة حسب األولويات يف إطار خمطط العمل السنوي للمؤسسة؛ -
  اإلشراف على تنظيم االجتماعات والندوات التربوية املتعلقة بالتعليم التقين والتنسيق بني خمتلف شعبه؛ -
  وض املراقبة املستمرة والتطبيقات؛مراقبة واستثمار دفاتر النصوص اخلاصة باملواد التقنية ونتائج وفر -
 وضع برجمة سنوية ألنشطة التعليم التقين اعتمادا على مقررات االس التعليمية للشعب التقنية وحتديد خطة تطبيقها والسهر على تنفيذها؛ -
  هلا والعمل على صيانتها؛تنظيم خمتلف أجنحة املشاغل واملختربات وترتيب املعدات واملواد األولية املستعملة ا وترشيد استغال -
 تنظيم التداريب والزيارات امليدانية لتالميذ وأساتذة شعب التعليم التقين؛ -

 
v اإلداريالتدبري : 

  ين؛ـاخلاصة بالتعليم التق املعدات اقتراح اقتناء وجتديد -
      ؛ اإلشهادية واملهنية خمتلف عمليات التقومي و االمتحاناتومراقبةاملشاركة يف تنظيم  -
  ؛) تتبع ومراقبة نشاط ومواظبة التالميذ واألساتذة وسري األعمال باملخابر واملعامل والقاعات اخلاصة( از التقارير اليومية اخلاصة بالتعليم التقين اجن -
  توفري الوثائق املطلوبة وتوزيع املذكرات والتوجيهات التربوية وتتبع تنفيذها؛ -
  ا والسهر على حسن استعماهلا؛إحصاء التجهيزات واحملافظة عليها وصيانته -
  استالم التجهيزات وتسجيلها؛ -
 . تنظيم وتتبع حمتويات وعتاد مستودع التعليم التقين- -
  حتديد احلاجيات املادية والتجهيزات واليات العمل؛  -
 رئاسة جمالس التنسيق والتشاور وحترير احملاضر يف شاا؛ -

v العالقات مع احمليط:  
  ؛اقتصادية لفائدة شعب التعليم التقين-القطاعات السوسيو ربط عالقات مع العمل على -
  
  
  
  :    يتوىل احلارس العام للداخلية املهام اآلتية        

v التربويالتدبري :  
   يف القسم الداخلي للمؤسسة؛  حملافظة على النظام واالنضباطا -
  هم التربوي ؛مراقبة نشاط  السهر على راحة التالميذ وضمان استقامتهم ونظافة حميطهم و -
 ؛الثقافية والرياضية والفنية للتالميذ الداخليني وتقدمي املشورة هلم يف هذا االتنشيط احلياة  -

v اإلداريالتدبري : 
   . اإلشهادية واملهنية وتتبع خمتلف عمليات التقومي و االمتحاناتومراقبةاملشاركة يف تنظيم  -
  

 :مهام رئيس األشغال بالثانوية التأهيلية .7.2.5

  :مهام احلارس العام للداخلية بالثانوية اإلعدادية والثانوية التأهيلية .7.2.6
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  :ي منتتكون جمالس مؤسسات التربية والتعليم العموم

o ،جملس التدبري 
o  ،لس التربويا 
o ،الس التعليميةا 
o جمالس األقسام . 

 
 

  
  
  

  :يتكون جملس التدبري حسب املراحل التعليمية من
 : بالنسبة للمدرسة االبتدائية-أ

  رئيسا؛بصفته املؤسسةمدير  -
  ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مستوى دراسي من مستويات املرحلة االبتدائية؛ -
  ممثل واحد عن األطر اإلدارية والتقنية ؛ -
  رئيس مجعية آباء وأولياء التالميذ ؛ -
  نفوذه الترايب ؛داخل املؤسسةتوجد  اليت  ممثل عن الس اجلماعي -

 
  :اإلعدادية ب ـ بالنسبة للثانوية

 بصفته رئيسا ؛  املؤسسةمدير  -
 على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية ؛ املؤسسة حارس أو حراس عامون للخارجية ؛ احلارس العام للداخلية يف حالة توافر  -
  ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية ؛ -
  مسري املصاحل االقتصادية؛ -
 يه التربوي؛ مستشار يف التوج -
  ممثلني اثنني عــن األطر اإلدارية والتقنية؛ -
  رئيس مجعية آباء وأولياء التالميذ ؛ -
 داخل نفوذه الترايب؛ املؤسسة ممثل عن الس اجلماعي اليت توجد  -

 
 : ج ـ بالنسبة للثانوية التأهيلية

  ممثلني اثنني عن األطر اإلدارية والتقنية؛ -
  مسري املصاحل االقتصادية؛ مستشار يف التوجيه التربوي؛ -
 ؛ املؤسسة ممثلني اثنني عن تالميذ  -
  رئيس مجعية آباء وأولياء التالميذ ؛ -
 .داخل نفوذه الترايب املؤسسةد  ممثل عن الس اجلماعي اليت توج -
أن يدعو حلضور اجتماعات الس على سبيل االستشارة كل شخص يرى فائدة يف حضوره مبا يف ذلك  املؤسسةوجيوز لرئيس جملس تدبري  -

 .ممثلني عن تالميذ املدرسة االبتدائية والثانوية اإلعدادية

 :جمالس املؤسسات .8

 :جمالس املؤسساتتركيبة   .8.1

 :جملس التدبري .8.1.1
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  : بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إىل ذلك، وعلى األقل مرتني يف السنة املؤسسةجيتمع جملس تدبري 
 :، وعلى اخلصوصاملؤسسةلتحديد التوجهات املتعلقة بتسيري ـ دورة يف بداية السنة الدراسية ، وختصص                                  

 واملوافقة عليه؛ املؤسسةدراسة برنامج العمل السنوي اخلاص بأنشطة  §
 . حتديد اإلجراءات املتعلقة بتنظيم الدخول املدرسي  §

 : وبصفة خاصة املؤسسةـ دورة يف اية السنة الدراسية، وختصص لدراسة منجزات وحاجيات                                   
 واملصادقة عليه ؛ املؤسسةلسنوي العام املتعلق بنشاط وسري النظر يف التقرير ا §
 .للسنة الدراسية املوالية واملوافقة عليها  املؤسسةحتديد حاجيات   §

  أن حيضرها ما ال يقل عن نصف أعضائه يف اجللسة األوىل ويف حالة  املؤسسةيشترط لصحة مداوالت جملس تدبري 
 . عدم اكتمال النصاب يوجه استدعاء ثان يف ظرف أسبوع ويكون النصاب باحلاضرين

 . لقرارات بأغلبية األصوات ، فإن تعادلت رجح اجلانب الذي ينتمي إليه رئيس السوتتخذ ا 
  .بقرار للسلطة احلكومية املكلفة بالتربية الوطنية املؤسسةحتدد كيفيات اختيار أعضاء جملس تدبري 

  
  
  

  :             يتكون الس التربوي حسب املراحل التعليمية  من
 : أ ـ بالنسبة للمدرسة االبتدائية

 بصفته رئيسا ؛ املؤسسةمدير   -
  ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مستوى دراسي من مستويات املرحلة االبتدائية؛ -
 ؛املؤسسةرئيس مجعية آباء وأولياء تالميذ    -

 :ب ـ بالنسبة للثانوية اإلعدادية
 بصفته رئيسا؛  املؤسسةمدير   -
 للخارجية ؛   احلراس العامني -
  ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية ؛ -
  مستشار يف التوجيه التربوي؛ -
 ؛املؤسسة رئيس مجعية آباء وأولياء تالميذ  -

 : ج ـ بالنسبة للثانوية التأهيلية
 بصفته رئيسا ؛  املؤسسةمدير   -
 أقسام حتضريية لولوج املعاهد واملدارس العليا أو أقسام لتحضري شهادة التقين العايل ؛  على املؤسسة مدير الدراسة يف حالة توافر  -
 ؛ املؤسسة ناظر  -
 للخارجية؛  احلراس العامني -
  ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية ؛ -
  مستشار يف التوجيه التربوي؛ -
 ؛ املؤسسة ممثلني اثنني عن تالميذ  -
 . املؤسسة رئيس مجعية آباء وأولياء تالميذ  -

 . ويتم تعيني أعضاء الس التربوي من لدن مدير األكادميية اجلهوية للتربية والتكوين املعنية     
  .التربوي بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إىل ذلك ، وعلى األقل دورتني يف السنة جيتمع الس    

  
  

 :التربوي الس .8.1.2
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 : التعليمية حسب كل مادة من املواد الدراسية من السا تتكون        
 :أ ـ بالنسبة للمدرسة االبتدائية والثانوية اإلعدادية             

 بصفته رئيسا؛  املؤسسةمدير   -
 ؛الدراسية مجيع مدرسي املادة  -

 : ب ـ بالنسبة للثانوية التأهيلية   
 بصفته رئيسا ؛  املؤسسةمدير   -
 على أقسام حتضريية لولوج املعاهد واملدارس العليا أو أقسام لتحضري شهادة التقين العايل؛ املؤسسة مدير الدراسة يف حالة توافر  -
 ؛املؤسسة ناظر  -
 .  مجيع مدرسي املادة الدراسية -

  .        جيتمع الس التعليمي لكل مادة دراسية بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إىل ذلك ، وعلى األقل دورتني يف السنة
  

  
 :األقسام حسب املراحل التعليمية من جمالستتكون 

 : أ ـ بالنسبة للمدرسة االبتدائية
 بصفته رئيسا ؛ املؤسسةمدير   -
  مجيع مدرسي القسم املعين ؛ -
 ؛املؤسسة ممثل عن مجعية آباء وأولياء تالميذ  -

 
 :ب ـ بالنسبة للثانوية اإلعدادية

 بصفته رئيسا ؛ املؤسسةمدير   -
  احلراس العاملني للخارجية؛ -
  مستشار يف التوجيه التربوي؛ -
  مجيع مدرسي القسم املعين؛ -
 ؛املؤسسة ممثل عن مجعية آباء وأولياء تالميذ  -

 : ج ـ بالنسبة للثانوية التأهيلية
 بصفته رئيسا ؛ املؤسسةمدير    -
 حتضريية لولوج املعاهد واملدارس العليا أو أقسام لتحضري شهادة التقين العايل ؛على أقسام  املؤسسة مدير الدراسة يف حالة توافر  -
  احلراس العامني للخارجية؛ -
  مستشار يف التوجيه التربوي؛ -
  مجيع مدرسي القسم املعين؛ -
 .املؤسسة ممثل عن مجعية آباء وأولياء تالميذ  -

 . وعند اجتماع جملس القسم كهيئة تأديبية ، يضاف إىل أعضائه ، ممثل عن تالميذ القسم املعين خيتار من بني زمالئه
  . به العمل  األقســام يف ـاية الدورات الدراسية احملددة مبوجب النظام املدرسي اجلاري جمالس     جتتمـــع      
  
  

8.1.3. التعليمية السا: 

 :األقسام جمالـس .8.1.4
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   :يتوىل جملس التدبري املهام اآلتية

v التربويالتدبري : 
 اقتراح النظام الداخلي للمؤسسة يف إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري ا العمل ، وعرضه على مصادقة جملس األكادميية  -

 اجلهوية للتربية والتكوين املعنية؛ 
 ؛ املقترح من قبلهضمن برنامج عمل املؤسسةدراسة برامج عمل الس التربوي واالس التعليمية واملصادقة عليها وإدراجها  -

 
v اإلداريالتدبري :  

  دراسة برنامج العمل السنوي اخلاص بأنشطة املؤسسة وتتبع مراحل إجنازه ؛ -
االطالع على القرارات الصادرة عن االس األخرى ونتائج أعماهلا واستغالل معطياا للرفع من مستوى التدبري التربوي واإلداري واملايل  -

  مؤسسة ؛لل
 دراسة التدابري املالئمة لضمان صيانة املؤسسة واحملافظة على ممتلكاا ؛ -
لزوما املعطيات املتعلقة بالتدبري اإلداري واملايل املصادقة على التقرير السنوي العام املتعلق بنشاط وسري املؤسسة، والذي يتعني أن يتضمن  -

 ؛واحملاسيب للمؤسسة
  املوالية ؛الدراسية دراسة حاجيات املؤسسة للسنة -

  
v العالقات مع احمليط: 
 إبداء الرأي بشأن مشاريع اتفاقيات الشراكة اليت تعتزم املؤسسة إبرامها ؛ -

 
  
 

  :تناط بالس التربوي للمؤسسة املهام اآلتية 
v التربويالتدبري :  
  وازية وتتبع تنفيذها وتقوميها ؛إعداد مشاريع الربامج السنوية للعمل التربوي للمؤسسة وبرامح األنشطة الداعمة وامل -
  تقدمي اقتراحات بشأن الربامج واملناهج التعليمية وعرضها على جملس األكادميية اجلهوية للتربية والتكوين املعنية ؛ -
 التنسيق بني خمتلف املواد الدراسية ؛ -
 ؛ والفنيةتنظيم األنشطة واملباريات واملسابقات الثقافية والرياضية -
v اإلداريالتدبري : 

  إبداء الرأي بشأن توزيع التالميذ على األقسام وكيفيات استعمال احلجرات واستعماالت الزمن ؛ -
  برجمة االختبارات واالمتحانات اليت يتم تنظيمها على صعيد املؤسسة واملسامهة يف تتبع خمتلف عمليات إجنازها؛ -
  ؛ادة منها وعرضها على جملس التدبريدراسة طلبات املساعدة االجتماعية واقتراح التالميذ املترشحني لالستف -

  
 

  :مهام جمالس املؤسسة .8.2

التعليم االبتدائي والثانوي اإلعدادي والثانوي مهام جملس التدبري مبؤسسات  8.2.1

هام الس التربوي مبؤسسات التعليم االبتدائي والثانوي اإلعدادي والثانوي م .8.2.2
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  :تناط باالس التعليمية املهام األتية            
v التربويالتدبري : 
 دراسة وضعية تدريس املادة الدراسية وحتديد حاجياا التربوية ؛ -
 مناقشة املشاكل واملعوقات اليت تعترض تطبيق املناهج الدراسية وتقدمي اقتراحات لتجاوزها؛ -
 التنسيق عموديا وأفقيا بني مدرسي املادة الواحدة؛ -
  اختيار الكتب املدرسية املالئمة لتدريس املادة وعرضها على الس التربوي قصد املصادقة ؛ -
  اقتراح برنامج األنشطة التربوية اخلاصة بكل مادة دراسية بتنسيق مع املفتش التربوي ؛ -
  سية ؛تتبع نتائج حتصيل التالميذ يف املادة الدرا -
 البحث يف أساليب تطوير وجتديد املمارسة التربوية اخلاصة بكل مادة دراسية ؛ -

 
v اإلداريالتدبري :  

  وضع برجمة للعمليات التقوميية اخلاصة باملادة الدراسية ؛ -
     حتديد احلاجيات من التكوين لفائدة املدرسني العاملني باملؤسسة املعنية ؛ -
 كأرضية إلعداد جداول احلصص ؛  دة دراسية اقتراح توزيع احلصص اخلاصة بكل ما -
 ؛وعرضها على الس التربوي وعلى املفتش التربوي للمادةإجناز تقارير دورية حول النشاط التربوي اخلاص بكل مادة دراسية  -

 
  
  

  
  :تناط مبجالس األقسام املهام اآلتية  

v التربويالتدبري : 
  ارات التقدير املالئمة يف حقهم؛النظر بصفة دورية يف نتائج التالميذ واختاذ قر -
 حتليل واستغالل نتائج التحصيل الدراسي قصد حتديد وتنظيم عمليات الدعم والتقوية؛ -
v اإلداريالتدبري :  

اختاذ قرارات انتقال التالميذ إىل املستويات املوالية أو السماح هلم بالتكرار أو فصلهم يف اية السنة الدراسية وذلك بناء على النتائج  -
  حملصل عليها؛ا

  دراسة وحتليل طلبات التوجيه وإعادة التوجيه والبت فيها؛ -
 .اقتراح القرارات التأديبية يف حق التالميذ غري املنضبطني وفق مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة -

 
  
  

 يعترب مبثابة لوحة قيادة موجهة إن إعداد دليل حول مهام وأدوار هيئة اإلدارة التربوية ليس جمرد عمل تأليفي أملته الضرورة فحسب، بل
وميثاق شرف تعاقدي يتجاوز التوصيف والتبويب إىل مستوى أعمق عرب خلق دينامية جديدة قوامها أن اإلدارة التربوية دعامة أساسية يف كل 

اسية إلجناح خمتلف أوراش ساملقاربات التدبريية ويف كل مراحل مسار اإلصالح التربوي، ويعد اخنراطها اهلادف واملسؤول أحد املداخل األ
 .حاإلصال

  :مهام االس التعليمية مبؤسسات التعليم الثانوي اإلعدادي والثانوي التأهيلي .8.2.3

  :مهام جمالس األقسام مبؤسسات التعليم الثانوي اإلعدادي والثانوي التأهيلي .8.2.4

 خاتمة 
  خامتة
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  ؛الوزير األول 
بتحديد اختصاصات وزير ) 1962 فرباير 7 (1381 رمضان 2 الصادر يف 1.61 .225على الظهري الشريف رقم  االطالع بعد    

 وال تربوي التابعة لوزارة التربية الوطنيةوالنظام املدرسي ملؤسسات التعليم ومؤسسات التكوين الالراجعة لتنظيم الدروس التربية الوطنية 
  ؛ سيما الفصل األول منه

احملدد مبقتضاه اختصاصات وزير ) 1962 سبتمرب19(1382 من ربيع اآلخر 19 الصادر يف 1.61.237  رقموعلى الظهري الشريف    
مية أو تغيري أمساء بعة لوزارته وكذا يف ميدان تسالتربية الوطنية يف ميدان إحداث أو حتويل بعض مؤسسات التعليم والتكوين التربوي التا

  ؛هذه املؤسسات
-00- 203تنفيذه الظهري الشريف رقم  بإحداث األكادمييات اجلهوية للتربية والتكوين الصادرب القاضي 07-00وعلى القانون رقم     

  ؛ )2000 ماي 19 (1421 من صفر 15خ  بتاري1
  بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية ؛) 1998 فرباير 4 (1418 شوال 6يف  الصادر 2.96.956وعلى املرسوم رقم     

بشأن النظام األساسي اخلاص مبوظفي وزارة ) 1985 أكتوبر 4 (1406 من حمرم 18 الصادر يف 2.85 .742وعلى املرسوم رقم     
  التربية الوطنية ، كما وقع تغيريه وتتميمه ؛

بشأن التعويضات املمنوحة للمعلمني املنتدبني ) 1975 أكتوبر 17 (1395 من شوال 11 الصادر يف 2.75.680وعلى املرسوم رقم     
  للقيام مبهام مدير مدرسة ابتدائية، كما وقع تغيريه وتتميمه ؛

يم بشأن التعويضات املمنوحة ملوظفي التعل) 1975 أكتوبر 17 (1395 شوال 11 الصادر يف 2.75 .682وعلى املرسوم رقم    
  .املنتدبني للقيام مبهام مدير ومرب مبؤسسات تعليم الطور الثاين، كما وقع تغيريه وتتميمه

  ، )2002 يوليو4(1423 من ربيع اآلخر22وبعد دراسة املشروع يف الس الوزاري املنعقد يف      

  :رسم ما يلي

  الباب األول 

  التعريف

   1املادة 

تقـدم  و ،  يف حدود دائرة نفوذها الترايب  حتت سلطة األكادمييات اجلهوية للتربية والتكوين      مؤسسات التربية والتعليم العمومي   توضع  
  . التعليم األويل واالبتدائي والثانوي  سائر مراحلخدمات التربية والتعليم يف

   2املادة 

  :ات التربية والتعليم العمومي إىلتنقسم مؤسس
أو مها دون مستوى السنة النهائية  وميكن أن تضم تعليما أوليا أو تعليما إعداديا ،يةوختتص باملرحلة االبتدائ: االبتدائيةـ املدرسة 

  ؛كما ميكنها أن تشتمل على فرع أو عدة فروع، امع
دون مستوى السنة النهائية من وميكن أن تضم تعليما ابتدائيا أو تعليما تأهيليا ، وختتص باملرحلة اإلعدادية : اإلعدادية الثانوية ـ 

  أو مها معا ؛يم التأهيلي، التعل

  1ملحق
  2.02.376مرسوم رقم 

   )2002 يوليو17(  1423  مجادى األوىل6صادر يف 
  التربية والتعليم العمومي  اص مبؤسساتمبثابة النظام األساسي اخل

  كما وقع تغيريه وتتميمه
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املعاهد واملدارس لولوج أو أقساما حتضريية ، وميكن أن تضم تعليما ثانويا إعداديا ، وختتص باملرحلة التأهيلية  :  التأهيليةـ الثانوية
  .التقين العايل أو كل ذلك  أقساما لتحضري شهادة العليا أو

  .   على أقسام تطبيقية لفائدة مراكز التكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية وميكن أن تشتمل مؤسسات التربية والتعليم العمومي
   3املادة 

ميكن إحداث ثانويات تأهيلية منوذجية يتم حتديد مواصفاا مبوجب قرار للسلطة احلكومية املكلفة بالتربية الوطنية بناء على اقتراح مـن                       
  .عنية جملس األكادميية اجلهوية للتربية والتكوين امل

   4املادة 

 2املنصوص عليهـا يف املـادة        عالوة على املراحل التعليمية      مؤسسات التربية والتعليم العمومي   ميكن أن تشمل اخلدمات اليت توفرها           
   : ، خدمات تربوية وتثقيفية خمتلفة منها على اخلصوص أعاله

  ؛ؤسسة أو مبؤسسات أخرىعاملني بامل برامج للتكوين والتكوين املستمر لفائدة ال ـ إجناز
   للدعم التربوي و حماربة األمية ؛ ـ اجلمع بني التربية النظامية والتربية غري النظامية على سبيل التعاقب ، وإجناز برامج

  . والفنية والرياضية والتكنولوجيةـ استضافة العروض العلمية والثقافية

   5املادة 

، وفق توزيع حمكم هلا و تدبري أمثـل السـتعمال     أعاله4بإجناز اخلدمات املشار إليها يف املادة تقوم مؤسسات التربية والتعليم العمومي      
احلجرات والتجهيزات اليت تتوافر عليها كل مؤسسة ، وذلك عن طريق متديد وتنسيق األوقات طوال النهار وأثناء الـساعات املـسائية                     

  .وخالل أيام األسبوع والعطل املدرسية

   6املادة 

  .وال سيما منها قاعات متعددة الوسائط  ميكن أن تتوفر مؤسسات التربية والتعليم العمومي على خمتربات وعلى قاعات متخصصة ،   

وحتدد قواعد تقـدمي هـذه   . لفائدة التالميذخلية أو مطاعم مدرسية تقدم خدماا   ادأقسام  ؤسسات على   هذه امل فر  اميكن أن تتو  كما  
  .كومية املكلفة بالتربية الوطنيةبقرار للسلطة احلاخلدمات 

   7املادة 

مؤسسات التربية والتعليم العمومي بقرار للسلطة احلكومية املكلفة بالتربية الوطنية بناء على اقتـراح مـن        وتسمى وتغري تسمية    حتدث      
   .مدير األكادميية اجلهوية للتربية والتكوين املعنية

   8املادة 

 التربية والتعليم العمومي وكذا شروط احلصول على الشهادات املسلمة بقرار للسلطة احلكومية املكلفة ساتمبؤسحيدد النظام املدرسي     
  .التربية الوطنيةب

  البـاب الثانـي

  آليات التأطري والتدبري التربوي واإلداري

   9املادة 

  .العمومي من إدارة تربوية وجمالس  مبؤسسات التربية والتعليم واإلداريتتكون آليات التأطري والتدبري التربوي     

وذلك يف ، و خاصة يف إطار اتفاقيات للشراكةمن لدن هيئات عامة أ    أو ثقافيا   وميكن للمؤسسات املذكورة أن تتلقى دعما تقنيا أو ماديا              
  .نطاق املهام املوكولة هلا وحتت مسؤوليتها 
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  الفـرع األول

  التربويةاإلدارة 

  )1 (10املادة 

  : أعاله ، األطر التالية 2تسيري مؤسسات التربية والتعليم العمومي حسب املراحل التعليمية املنصوص عليها يف املادةيشرف على 
  :أ ـ بالنسبة للمدرسة االبتدائية      

  ؛ املديـــر  
ليم االبتدائي من بني العاملني للتع"غري أنه ميكن إسناد مهمة تسيري كل فرع ملدرسة ابتدائية يتجاوز عدد أقسامه ثالثة ، إىل استاذ "

  .به،دون عفائه من تقدمي حصته األسبوعية كاملة يف التدريس

بالتربية الوطنية، بعد اقتراح من "ويتم تعيني األستاذ املكلف بتسيري فرع املدرسة االبتدائية من لدن السلطة احلكومية املكلفة "
  ]1[)1".(األكادميية اجلهوية للتربية والتكوين املعنية

  :اإلعداديةـ بالنسبة للثانوية ب       

  ؛حارس عام للداخلية يف حالة توافر املؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية   للخارجية ،   املدير ، حارس أو حراس عامون      
  :ج ـ بالنسبة للثانوية التأهيلية      

 حالة توافر املؤسسة على أقسام حتضريية لولوج املعاهد واملدارس العليا أو أقسام لتحضري شهادة  املدير ، الناظر ، مدير الدراسة يف 
 عام للداخلية يف حالة توافر  رئيس لألشغال بالنسبة للمؤسسات التقنية ، حارس أو حراس عامون للخارجية ، حارس التقين العايل ،

  .املؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية 

   11املادة 

  املدير

    : بعده، مبا يلي18املنصوص عليها يف املادة املهام املسندة لس التدبري مع مراعاة ، يقوم مدير املؤسسة      

 النصوص التشريعية والتنظيميةاحترام قبة العاملني ا يف إطار ـ اإلشراف على التدبري التربوي واإلداري واملايل للمؤسسة ومرا
  ؛ اجلاري ا العملواملذكرات واملناشري املصلحية

  واختاذ اإلجراءات املنصوص عليها يف الفرع الثاين من هذا املرسوم ـ رئاسة جمالس املؤسسة 

  ؛لتدابري الالزمة لتطبيق مقررااوا
  ؛صحة والسالمة لألشخاص واملمتلكاتاسة والنظام يف املؤسسة وتوفري شروط الحسن سري الدرضمان ـ العمل على 

  ـ اقتراح توفري وسائل العمل الضرورية لتدبري شؤون املؤسسة على األكادميية اجلهوية للتربية والتكوين املعنية ؛

 قبل جملس التدبري وعرضه على مدير والعمل على تنفيذه بعد دراسته منأنشطة املؤسسة  اخلاص ب السنوي العملإعداد برنامجـ 
  األكادميية اجلهوية للتربية والتكوين املعنية قصد املصادقة عليه؛

 موافقة مدير تنفيذها علىالشروع يف ، وعرضها قــبل  أعاله9ع مراعاة مقتضيات املادة ، ملشراكةليات ـــ إبرام اتفاق
  ؛جلهوية للتربية والتكوين املعنيةاألكادميية ا
  ؛لطات العمومية واهليئات املنتخبةل املؤسسة حمليا إزاء السـ متثي

  .عرضه على جملس التدبريوسري املؤسسة نشاط ووضع تقرير عام سنوي حول ـ 

   12املادة 

  مدير الدراسة 

ت إشراف مدير أقسام حتضري شهادة التقين العايل حتبأو املعاهد و املدارس العليا   لولوج يقوم مدير الدراسة باألقسام التحضريية
  :املؤسسة ، مبا يلي 
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أو بأقسام املعاهد و املدارس العليا  لولوج ـ تتبع وتنسيق أعمال املوظفني القائمني مبهام العمل التربوي اخلاص باألقسام التحضريية 
  حتضري شهادة التقين العايل ؛

أو بأقسام  للمعاهد واملدارس العليا  باألقسام التحضرييةـ السهر على تنفيذ الربامج واملناهج واألنشطة التربوية املختلفة املتعلقة
  حتضري شهادة التقين العايل ؛

  ؛ومي واالمتحاناتـ تنظيم وتتبع ومراقبة خمتلف عمليات التق
  ؛ايلأقسام حتضري شهادة التقين العأو ب ـ اإلشراف على تنظيم التداريب اخلاصة بتالمذة األقسام التحضريية للمعاهد واملدارس العليا

أو أقسام حتضري شهادة  ـ املســـامهة يف توجــيه وإرشــاد التالميذ لولوج األقسام التحضريية للمعاهد واملدارس العليا
  .التقين العايل 

   13املادة 

  الناظر 

  :، مبا يلي أعاله12 املؤسسة مع مراعاة مقتضيات املادة يقوم ناظر

          ؛وتنسيقها  التربويـ تتبع أعمال املوظفني القائمني مبهام العمل

  ـ السهر على تنظيم العمل التربوي ووضع جداول احلصص الدراسية ؛

  ـ تتبع تنفيذ املناهج واألنشطة التربوية املختلفة ؛

  ـ إجناز األعمال التمهيدية ألشغال الس التربوي وتطبيق مقرراته ؛

   التربوي ؛ـ العمل على تنفيذ مجيع اإلجراءات التطبيقية إلجناز العمل

  . ومراقبتهااالمتحانات ـ املشاركة يف تنظيم خمتلف عمليات التقومي و

   14املادة 

  رئيس األشغال

  :يقوم رئيس األشغال، مبا يلي 

  ـ املشاركة يف برجمة خمتلف أنشطة وحصص مواد التعليم التقين ؛

   ؛ها وتتبعها ومراقبتـ املسامهة يف تنظيم خمتلف عمليات التقومي واالمتحانات

  ـ التنسيق بني فروع التعليم التقين النظري والتطبيقي ؛

ـ وضع برجمة سنوية ألنشطة التعليم التقين اعتمادا على مقررات االس التعليمية للشعب التقنية وحتديد خطة تطبيقها والسهر على 
  تنفيذها ؛

  ؛ والعمل على صيانتهاوترشيد استغالهلااملستعملة ا ية ـ تنظيم خمتلف أجنحة املشاغل واملختربات وترتيب املعدات واملواد األول
  تنظيم التداريب والزيارات امليدانية لتالميذ وأساتذة شعب التعليم التقين؛ـ 

  ؛ـ العمل على ربط عالقات مع القطاعات السوسيو اقتصادية لفائدة شعب التعليم التقين
  .ينـقاخلاصة بالتعليم الت املعدات ـ اقتراح اقتناء وجتديد

   15املادة 

  احلارس العام للخارجية

  :، مبا يلي  للخارجيةيقوم احلارس العام

  ؛ السيكولوجية واالجتماعية والصحيةـ تتبع أوضاع التالميذ التربوية والتعليمية و

  ؛إجناز الوثائق املتعلقة بتمدرسهم و وتتبعهاـ ضبط ملفات التالميذ
  ؛اإلدارية التكميلية املتعلقة ااملدرسية من لدن املدرسني وإجناز األعمال بامللفات التالميذ ـ مراقبة تدوين نتائج 
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  ؛ غري املنضبطني منهم على جمالس األقسام عند االقتضاء وعرض التالميذتقارير خبصوص انضباطالـ تلقي 
  ؛ و تأطريهم ومراقبتهمالعاملني حتت إشرافهاملكلفني مبهام احلراسة التربوية ـ تنسيق أعمال 

  ؛ واالمتحانات وتتبعها ومراقبتهااملشاركة يف تنظيم خمتلف عمليات التقوميـ 
   .وعرضها على جمالس األقسام التالميذ إعداد تقارير دورية حول مواظبة وسلوكـ 

   16املادة 

  احلارس العام للداخلية 

ذ داخلي للمؤسسة ، والسهر على راحة التالمي يف القسم ال يتوىل احلارس العام للداخلية مسؤولية احملافظة على النظام واالنضباط
  . كما يقوم مبراقبة نشاطهم التربوي، وضمان استقامتهم ونظافة حميطهم

تقدمي املشورة هلم يف ، بتنشيط احلياة الثقافية والرياضية والفنية للتالميذ الداخليني ورس العام للداخلية عالوة على ذلكويقوم احلا
  .هذا اال

  الفرع الثاين

  جمالس املؤسسة

  17املادة 

  . التعليمية وجمالس األقسام تتكون جمالس مؤسسات التربية والتعليم العمومي من جملس التدبري والس التربوي واالس
   18 املادة  

  جملس التدبري

  :وىل جملس التدبري املهام التاليةيت

يعية والتنظيمية اجلاري ا العمل ، وعرضه على مصادقة جملس ـ اقتراح النظام الداخلي للمؤسسة يف إطار احترام النصوص التشر
  ؛ جلهوية للتربية والتكوين املعنيةاألكادميية ا

  ؛ املقترح من قبله ـ دراسة برامج عمل الس التربوي واالس التعليمية واملصادقة عليها وإدراجها ضمن برنامج عمل املؤسسة
  ؛نشطة املؤسسة وتتبع مراحل إجنازهأـ دراسة برنامج العمل السنوي اخلاص ب

لتربوي ـ االطالع على القرارات الصادرة عن االس األخرى ونتائج أعماهلا واستغالل معطياا للرفع من مستوى التدبري ا
  ؛واإلداري واملايل للمؤسسة

  ؛املؤسسة واحملافظة على ممتلكااـ دراسة التدابري املالئمة لضمان صيانة 
  ؛راكة اليت تعتزم املؤسسة إبرامهاي بشأن مشاريع اتفاقيات الشإبداء الرأـ 

  ؛املوالية  الدراسيةـ دراسة حاجيات املؤسسة للسنة
لزوما املعطيات املتعلقة بالتدبري ، والذي يتعني أن يتضمن لعام املتعلق بنشاط وسري املؤسسة ـ املصادقة على التقرير السنوي ا      

  .  للمؤسسةداري واملايل واحملاسيباإل

   19املادة 
  :ه من أعال2يتكون جملس تدبري املؤسسة حسب املراحل التعليمية املنصوص عليها يف املادة 

  :أـ بالنسبة للمدرسة االبتدائية
 ممثل واحد عن ؛ي من مستويات املرحلة االبتدائية؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مستوى دراس رئيسا املؤسسة بصفتهمدير 

  ممثل عن الس اجلماعي اليت توجد املؤسسة داخل نفوذه الترايب ؛آباء وأولياء التالميذ ؛ رئيس مجعية ؛ ر اإلدارية والتقنية األط
  : اإلعدادية ب ـ بالنسبة للثانوية
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لى أقسام  بصفته رئيسا ؛ حارس أو حراس عامون للخارجية ؛ احلارس العام للداخلية يف حالة توافر املؤسسة ع مدير املؤسسة 
قتصادية؛ مستشار يف التوجيه ؛ مسري املصاحل اال هيئة التدريس عن كل مادة دراسيةداخلية أو مطاعم مدرسية ؛ ممثل واحد عن

توجد املؤسسة ؛ ممثلني اثنني عــن األطر اإلدارية والتقنية ؛ رئيس مجعية آباء وأولياء التالميذ ؛ ممثل عن الس اجلماعي اليت )2(التربوي
  ؛خل نفوذه الترايبدا

  :ج ـ بالنسبة للثانوية التأهيلية 
 رئيسا ؛ مدير الدراسة يف حالة توافر املؤسسة على أقسام حتضريية لولوج املعاهد واملدارس العليا أو أقسام    بصفته مدير املؤسسة 
؛ احلارس العام  حراس عامون للخارجيةة ؛ حارس أو؛ رئيس لألشغال بالنسبة للمؤسسات التقنيري شهادة التقين العايل؛ الناظرلتحض

؛ ممثلني اثنني  هيئة التدريس عن كل مادة دراسيةللداخلية يف حالة توافر املؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية ؛ ممثل واحد عن
؛ رئيس مجعية آباء عن تالميذ املؤسسة ممثلني اثنني ؛)2(عن األطر اإلدارية والتقنية ؛ مسري املصاحل االقتصادية ؛مستشار يف التوجيه التربوي
  .وأولياء التالميذ ؛ ممثل عن الس اجلماعي اليت توجد املؤسسة داخل نفوذه الترايب

وجيوز لرئيس جملس تدبري املؤسسة أن يدعو حلضور اجتماعات الس على سبيل االستشارة كل شخص يرى فائدة يف حضوره مبا يف 
  .  االبتدائية والثانوية اإلعدادية ذلك ممثلني عن تالميذ املدرسة

  20املادة 

  : جيتمع جملس تدبري املؤسسة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إىل ذلك ، وعلى األقل مرتني يف السنة 

  :ـ دورة يف بداية السنة الدراسية ، وختصص لتحديد التوجهات املتعلقة بتسيري املؤسسة ، وعلى اخلصوص

  السنوي اخلاص بأنشطة املؤسسة واملوافقة عليه ؛دراسة برنامج العمل * 

  .حتديد اإلجراءات املتعلقة بتنظيم الدخول املدرسي * 

  :ـ دورة يف اية السنة الدراسية ، وختصص لدراسة منجزات وحاجيات املؤسسة وبصفة خاصة 

  النظر يف التقرير السنوي العام املتعلق بنشاط وسري املؤسسة واملصادقة عليه ؛* 

  . للسنة الدراسية املوالية واملوافقة عليها  حتديد حاجيات املؤسسة* 

   21املادة 

يشترط لصحة مداوالت جملس تدبري املؤسسة أن حيضرها ما ال يقل عن نصف أعضائه يف اجللسة األوىل ويف حالة عدم اكتمال 
  .النصاب يوجه استدعاء ثان يف ظرف أسبوع ويكون النصاب باحلاضرين 

  .رارات بأغلبية األصوات ، فإن تعادلت رجح اجلانب الذي ينتمي إليه رئيس الس وتتخذ الق 
   22املادة 

  .حتدد كيفيات اختيار أعضاء جملس تدبري املؤسسة بقرار للسلطة احلكومية املكلفة بالتربية الوطنية

   23املادة 

  الس التربوي

  :تناط بالس التربوي للمؤسسة املهام التالية 

  اد مشاريع الربامج السنوية للعمل التربوي للمؤسسة وبرامح األنشطة الداعمة واملوازية وتتبع تنفيذها وتقوميها ؛إعدـ 

  األكادميية اجلهوية للتربية والتكوين املعنية ؛ جملس عرضها علىوتقدمي اقتراحات بشأن الربامج واملناهج التعليمية ـ 

   املواد الدراسية ؛ خمتلفالتنسيق بنيـ 

  إبداء الرأي بشأن توزيع التالميذ على األقسام وكيفيات استعمال احلجرات واستعماالت الزمن ؛ ـ

   واملسامهة يف تتبع خمتلف عمليات إجنازها ؛ اليت يتم تنظيمها على صعيد املؤسسةبرجمة االختبارات واالمتحاناتـ  

  عرضها على جملس التدبري ؛ولالستفادة منها دراسة طلبات املساعدة االجتماعية واقتراح التالميذ املترشحني ـ 
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  . والفنية تنظيم األنشطة واملباريات واملسابقات الثقافية والرياضيةـ 

   24املادة 

  : أعاله من 2يتكون الس التربوي حسب املراحل التعليمية املنصوص عليها يف املادة 

  :أ ـ بالنسبة للمدرسة االبتدائية 
 رئيس مجعية  ا ؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مستوى دراسي من مستويات املرحلة االبتدائية ؛مدير املؤسسة بصفته رئيس 

  آباء وأولياء تالميذ املؤسسة؛
   :ب ـ بالنسبة للثانوية اإلعدادية

مستشار يف التوجيه  للخارجية ؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية ؛   بصفته رئيسا ؛ احلراس العامني مدير املؤسسة 
   ؛ رئيس مجعية آباء وأولياء تالميذ املؤسسة ؛)2(التربوي 

   :ج ـ بالنسبة للثانوية التأهيلية
 أقسام حتضريية لولوج املعاهد واملدارس العليا أو أقسام    بصفته رئيسا ؛ مدير الدراسة يف حالة توافر املؤسسة على مدير املؤسسة 

 للخارجية ؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية ؛ مستشار  ني ناظر املؤسسة ؛ احلراس العاملتحضري شهادة التقين العايل ؛
  .؛ ممثلني اثنني عن تالميذ املؤسسة ؛ رئيس مجعية آباء وأولياء تالميذ املؤسسة )2(يف التوجيه التربوي

  .للتربية والتكوين املعنية ويتم تعيني أعضاء الس التربوي من لدن مدير األكادميية اجلهوية 

  25املادة 

  . التربوي بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إىل ذلك ، وعلى األقل دورتني يف السنة   جيتمع الس 

   26املادة 

  االس التعليمية

  :تناط باالس التعليمية املهام التالية 

  تربوية ؛ـ دراسة وضعية تدريس املادة الدراسية وحتديد حاجياا ال

  ـ مناقشة املشاكل واملعوقات اليت تعترض تطبيق املناهج الدراسية وتقدمي اقتراحات لتجاوزها ؛

  ـ التنسيق عموديا وأفقيا بني مدرسي املادة الواحدة ؛

  ـ وضع برجمة للعمليات التقوميية اخلاصة باملادة الدراسية ؛

  ها على الس التربوي قصد املصادقة ؛اختيار الكتب املدرسية املالئمة لتدريس املادة وعرضـ 

      ؛ لفائدة املدرسني العاملني باملؤسسة املعنيةحتديد احلاجيات من التكوينـ 

   بتنسيق مع املفتش التربوي ؛ اخلاصة بكل مادة دراسيةـ اقتراح برنامج األنشطة التربوية

  تتبع نتائج حتصيل التالميذ يف املادة الدراسية ؛ـ 

  ساليب تطوير وجتديد املمارسة التربوية اخلاصة بكل مادة دراسية ؛البحث يف أـ 

  كأرضية إلعداد جداول احلصص ؛ اقتراح توزيع احلصص اخلاصة بكل مادة دراسية ـ 

  .وعرضها على الس التربوي وعلى املفتش التربوي للمادةحول النشاط التربوي اخلاص بكل مادة دراسية إجناز تقارير دورية ـ 

  
   27دة املا

    :تتكون االس التعليمية حسب كل مادة من املواد الدراسية من 

   :أ ـ بالنسبة للمدرسة االبتدائية والثانوية اإلعدادية
   مجيع مدرسي املادة الدراسية ؛ بصفته رئيسا ؛  املؤسسةمدير 
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   :ب ـ بالنسبة للثانوية التأهيلية
 حالة توافر املؤسسة على أقسام حتضريية لولوج املعاهد واملدارس العليا أو أقسام  بصفته رئيسا ؛ مدير الدراسة يف مدير املؤسسة 

  .لتحضري شهادة التقين العايل ؛ ناظر املؤسسة ؛ مجيع مدرسي املادة الدراسية 
   28املادة 

  .تني يف السنة دورعلى األقل  دراسية بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إىل ذلك ، و مادةس التعليمي لكللتمع اجي

  29املادة 

  جمالـس األقسام

  :تناط مبجالس األقسام املهام التالية
  النظر بصفة دورية يف نتائج التالميذ واختاذ قرارات التقدير املالئمة يف حقهم ؛ـ 

  حتليل واستغالل نتائج التحصيل الدراسي قصد حتديد وتنظيم عمليات الدعم والتقوية ؛ـ 

وذلك بنـاء علـى   التالميذ إىل املستويات املوالية أو السماح هلم بالتكرار أو فصلهم يف اية السنة الدراسية        اختاذ قرارات انتقال    ـ  
  ؛النتائج احملصل عليها

  ؛والبت فيها دراسة وحتليل طلبات التوجيه وإعادة التوجيه ـ 
  . الداخلي للمؤسسةاقتراح القرارات التأديبية يف حق التالميذ غري املنضبطني وفق مقتضيات النظامـ 

   

   30املادة 

  :  من   أعاله2تتكون جمالس األقسام حسب املراحل التعليمية املنصوص عليها يف املادة 

  :أ ـ بالنسبة للمدرسة االبتدائية
  ؛ مجيع مدرسي القسم املعين ؛ ممثل عن مجعية آباء وأولياء تالميذ املؤسسة ؛مدير املؤسسة بصفته رئيسا 

  :انوية اإلعداديةب ـ بالنسبة للث
؛ مجيع مدرسي القسم املعين ؛ ممثل عن )2(مدير املؤسسة بصفته رئيسا ؛ احلراس العامني للخارجية ؛ مستشار يف التوجيه التربوي  
  ؛عية آباء وأولياء تالميذ املؤسسةمج

  :ج ـ بالنسبة للثانوية التأهيلية

ر املؤسسة على أقسام حتضريية لولوج املعاهد واملدارس العليا أو أقسام ؛ مدير الدراسة يف حالة تواف مدير املؤسسة بصفته رئيسا 
؛ ممثل عن مجعية آباء  ؛ مجيع مدرسي القسم املعين)2(؛ احلراس العامني للخارجية ؛ مستشار يف التوجيه التربويالتقين العايللتحضري شهادة 

  .وأولياء تالميذ املؤسسة
  . ، يضاف إىل أعضائه ، ممثل عن تالميذ القسم املعين خيتار من بني زمالئه وعند اجتماع جملس القسم كهيئة تأديبية

   31املادة 

  .العمل  به النظام املدرسي اجلاريجتتمـــع جمالس األقســام يف ـاية الدورات الدراسية احملددة مبوجب 

  
  الباب الثالث

  مقتضيات خمتلفة

   32املادة 

بقرار للسلطة احلكوميـة املكلفـة       والتعليم العمومي مبا فيهم املكلفني مبهام اإلدارة التربوية          حيدد عدد العاملني بكل مؤسسة للتربية     
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  .بالتربية الوطنية تؤشر عليه السلطة احلكومية املكلفة باملالية 

   33املادة 

ؤسـسات التربيـة    التربويـة مب   مهام اإلدارة    حيدد قرار للسلطة احلكومية املكلفة بالتربية الوطنية كيفيات وضع لوائح األهلية لشغل           
  .والتعليم العمومي

   34املادة 

ال تطبق مقتضيات هذا املرسوم على املدارس و الثانويات العسكرية اليت تظل خاضعة للنصوص املنظمة هلا ، وذلك طبقـا ألحكـام                    
  . القاضي بإحداث األكادمييات اجلهوية للتربية والتكوين 07-00 من القانون رقم 14املادة 

   35دة املا

، وذلك بغرض التعويض أو الدعم أو مهـا   خمتلفة   مؤسسات مدرسني متنقلني بنييف مؤسسة واحدة أو ميكن تعيني مدرسني إضافيني  
  .وحيدد عددهم وطريقة توزيعهم وجداول حصصهم مبقرر ملدير األكادميية اجلهوية للتربية والتكوين املعنية . معا 

   36املادة 

سة باألقسام التحضريية لولوج املعاهد واملدارس العليا أو أقسام لتحضري شهادة التقين العايل ، من التعويض يستفيد مديــر الدرا
  .املخول لناظر املؤسسة مبوجب النصوص التنظيمية اجلاري ا العمل 

  37املادة 

 2-72-113ريخ ، مقتضيات املرسوم رقم يعمل ذا املرسوم ابتداء من تاريخ نشره باجلريدة الرمسية ، وتنسخ ابتداء من نفس التا
مبثابة النظام األساسي اخلاص مبؤسسات التعليم الثانوي ، باستثناء مقتضيات الفصول ) 1972 فرباير 11 (1391 ذي احلجة 25بتاريخ 

لنظام مبثابة ا) 1975 أكتوبر 17 (1395 شوال 11 بتاريخ 2.75.673 منه ، وتنسخ كذلك مقتضيات املرسوم رقم 9 و7 و6 و5
 منه ، وذلك إىل حني صدورقرار للسلطة 8 و6 و5 و4األساسي اخلاص مبؤسسات تعليم الطور األول ، باستثناء مقتضيات الفصول 

  .احلكومية املكلفة بالتربية الوطنية حيدد مبوجبه عدد العاملني مبؤسسات التربية والتعليم العمومي مبا فيهم املكلفني مبهام اإلدارة التربوية

   38دة املا

تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر يف كل فيما خيصه، يسند إىل وزير التربية الوطنية ووزير االقتصاد واملالية و اخلوصصة والسياحة 
   . اجلريدة الرمسية

  ) .2002 يوليو 17 (1423 مجادى األوىل 6وحرر بالرباط يف 

  .عبد الرمحن يوسفي : اإلمضاء
  وزير التربية الوطنية ، :عه بالعطف وق                            

  .عبد اهللا ساعف : اإلمضاء                                                  
  واخلوصصة والسياحة، وزير االقتصاد واملالية                                                                         

  ح اهللا ولعلو فت: اإلمضاء                                              
- ------------ -----------------  

  .2007 يوليو 30 بتاريخ 5547عدد  . ر.ج -إليه أعاله؛   املشار2.02.376بتتميم املرسوم ) 2007 يوليو 13 (1428 من مجادى اآلخرة 27 صادر يف 2.07.122مرسوم رقم  -)1(
   . 2005 يناير 6 - 5280عدد  . ر.ج -؛ املشار إليه أعاله  2.02.376بتغيري وتتميم املرسوم  2004 ديسمرب 29 يف صادر 2 .04 .675رقم  مرسوم -)2(

  
  2002 يوليو 25 بتاريخ 5024صدر باجلريدة رمسية عدد 
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  موضوعها  تارخيها  رقمها   نوع الوثيقة
  ت األفقية للمنظومة التربوية حول  معاجلة اإلشكاال3اال   2009    االستعجايل، الربنامج
  دليل تقييم األداء املهين ملوظفي قطاع التعليم املدرسي؛  2009/ 12/01  04  مذكرة

  احلالة الراهنة للمنظومة الوطنية للتربية والتكوين وآفاقها،  2008    التقرير السنوي األول  الس األعلى للتعليم

  درسياحترام الزمن امل  2008  فرباير 06  10  مذكرة
  .النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة باالرتقاء باملوارد البشرية  2007أكتوبر     وثيقة

  .من أجل وضع خطة لالرتقاء باإلدارة التربوية ملؤسسات التربية والتعليم العمومي  2007/ 02/ 02    وثيقة

  .املنظومية التنمية – االطار املرجعي -التدبري التشاركي  2006نونرب     إطار املرجعي
   .تنظيم امتحانات نيل شهادة السلك اإلعدادي  16/10/2006  2384.06  قرار وزير التربية الوطنيـة

  .مهام األطباء العاملني باألكادمييات اجلهوية للتربية والتكوين  05/10/2006  138  
  .إرجاع التالميذ املفصولني واملنقطعني عن الدراسة  04/10/2006  137  مذكرة
  انطالق احلملة التواصلية  22/09/2006  134   مذكرة
  .07/2006تاطري وتتبع الدخول التربوي للموسم الدراسي   29/08/2006  126  مذكرة
   .2007/2006 للموسم الدراسي    الكتب املدرسية املقررة  11/08/2006  124  مذكرة

  07/2006طل املدرسية بقطاع التربية الوطنية برسم السنة الدراسية  تنظيم السنة الدراسية والع  29/06/2006  104  مقرر لوزير التربية الوطنية
  تنظيم الدراسة بالتعليم الثانوي  22/03/2006  43  مذكرة
  بشان خصوصيات علم اململكة والنشيد الوطين  06/03/2006  18  مذكرة
  بشان تفعيل دور مجعيات أباء وأولياء التالميذ   04/01/2006  03  مذكرة

  .شروط جديدة إلقرار املسؤول اإلداري يف منصبه  08/2005 /08  1849 -05  قرار وزاري

2ملحق  
:النصوص التشريعية واملذكرات التنظيمية والوثائق املرجعية  
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  خصوصيات علم اململكة وبالنشيد الوطين  23/02/2005  1.05.99  ظهري شريف
   حول االرتقاء جبودة التعليم2005منتديات اإلصالح   2005فرباير     وثيقة إطار

  .ملدرسي والرياضياخنراط مجيع التالميذ يف التامني ا  29/12/2004  153  مذكرة
  .إدماج مبادئ مدونة األسرة وقيمها يف املناهج التربوية  05/10/2004  126  مذكرة
  .04/05الكتب املدرسية املقررة للموسم الدراسي   15/07/2004  81  مذكرة
  .ميثاق حسن سلوك املوظف العمومي    26/05/2004  46  مذكرة
  .سيةتفعيل ادوار احلياة املدر  10/07/2004  87  مذكرة
  .إحداث جمالس مؤسسات التربية والتعليم العمومي  09/04/2004  30  مذكرة

  ميثاق حسن سلوك املوظف العموميميثاق حسن سلوك املوظف العمومي  16/03/2004  3341  مراسلة وزارة حتديث القطاعات العامةمراسلة وزارة حتديث القطاعات العامة
  االعتناء بفضاءات املؤسسات التعليمية  28/02/2004  12  مذكرة
  .حوصات الطبية املنتظمةالدفتر الصحي املدرسي والف  03/02/2004  06  مذكرة
  .حصص التربية البدنية والرياضة املدرسية  26/09/2003  119  مذكرة
  .احترام احلصص الدراسية  25/03/2003  30  مذكرة
  .اإلداريةالدليل العملي للمساطر   2003/2004    دليل

  تدبري املساكن اإلدارية والوظيفية  10/05/2004  40  مذكرة
   قضايا املنازعات القضائيةتدبري  23/06/2004  67  مذكرة
  .ميثاق حسن سلوك املوظف العمومي  26/05/2004  46  مذكرة
  استعمال القاعات متعددة الوسائط  14/05/2004  60  مذكرة
  .إحداث جمالس مؤسسات التربية والتعليم العمومي  09/04/2004  30  مذكرة
  .مسطرة االستفادة من الرخص ألسباب صحية  17/03/2004  19  مذكرة
  االعتناء بفضاءات املؤسسات التعليمية،  28/02/2004  12  مذكرة
  .استكمال تسمية مؤسسات التربية والتعليم العمومي  06/01/2004  01  مذكرة
  .جمالس التدبري  2003 /21/11  36/2003  مذكرة
  .تاهيل الداخليات باملؤسسات التعليمية  24/10/2003  132  مذكرة
  .تخالص واجبات التسجيل باجلمعيات الرياضيةتنظيم اس  23/07/2003  92  مذكرة
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  كيفية اختيار اعضاء جمالس التدبري  22/07/2003  1537.03  قرار لوزير التربية الوطنية 
  . االعتناء بفضاءات املؤسسات التعليمية  2003 /10/07  88  مذكرة
  .الشراكـة بني املؤسسات التعليمية العمومية  واخلصوصية  2003 /24/06  83   مذكرة
  .النظام األساسي اخلاص مبوظفي وزارة التربية الوطنية  10/02/2003  2.02.854  مرسوم
  .التعويضات املخولة ألطر اإلدارة التربوية  10/02/2003  2.02.858  مرسوم
  .تعميم منهاج التربية على حقوق اإلنسان  25/10/2002  117  مذكرة
  .ائية باملؤسسات التعليمية تفعيل وإحداث أندية سينم  25/10/2002  137.11  مذكرة
  .التنشيط الثقايف والرياضي باملؤسسات التعليمية  25/10/2002  137  مذكرة
  التربية والتعليم العمومي، النظام األساسي اخلاص مبؤسسات   2002/  07 /17  2.02.376  وزاري مرسوم
  .حول مبادرات الشراكة  10/05/2002  59  مذكرة
  .انون حتديد مسؤولية اآلمرين بالصرف واملراقبني واحملاسبني العمومينيق  2002 /04/ 03  61-99  قانون

  .تتبع مواظبة التالميذ واملمدرسني  27/02/2002  310417  مراسلة وزارية 
   اخلاص مبؤسسات التربية والتعليم العمومياألساسيالنظام   17/07/2002  2.02.376  مرسوم

   واالبتدائي والثانوياألويلالنظام املدرسي يف التعليم   23/11/2001   2071.01  قرار لوزير التربية الوطنية
  اإلعدادياملراقبة املستمرة وامتحان دبلوم التعليم   04/10/2001  139  مذكرة
   التربوية يف املؤسسات التعليميةاألنديةتفعيل   12/04/2001  42  مذكرة
  تعزيز شروط امن الثانويات  18/01/2000  89  مذكرة
  استثمار مواد االتفاقية الدولية اخلاصة حبقوق الطفل  10/10/2000  75  مذكرة

  .الوطين للتربية والتكوينامليثاق   1999أكتوبر     اقميث
  .حول ظاهرة العنف باملؤسسات التعليمية  23/09/1999  807/99  مذكرة
  .الغش  08/03/1999  3/99  مذكرة
  ة؛املهن حول التحفظ واحملافظة على سر  03/06/1998  06  مذكرة
  .منع التدخني مبؤسسات التعليم والتكوين  12/01/1998  03  مذكرة
  .الدعم التربوي  20/10/1997  138  مذكرة
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  .التجديد التربوي باملؤسسات التعليمية  11/10/1996  133  مذكرة
  العالقات بني املفتش ومدير املؤسسة  06/1994/ 08    112  مذكرة
  .اإلداري اإليداع  24/05/1994  99  مذكرة
  .احملاسبة املادية  05/05/1993  85  مذكرة
  .تنظيم وتسيري املكتبات املدرسية   16/12/1992  187  مذكرة
  .تسيري الداخليات  31/07/1992  124  مذكرة
  .كراء الكتب باخلزانة املدرسية  11/02/1992  26  مذكرة
  .تنظيم الدروس اخلاصة  19/12/1991  237  مذكرة
  .املدرسيةاخلزانة   17/10/1991  199  مذكرة
  الندوات التربوية  24/12/1990  200  مذكرة
   العاملة اواألطرمراقبة املخابر العلمية   19/09/1990  137  مذكرة
  .تنظيم وتسيري خمابر العلوم الفيزيائية والعلوم الطبيعية  23/02/1990  30  مذكرة
  .التسيري املايل واملادي للمؤسسات التعليمية  19/11/1989  129  مذكرة

   تقارير تفتيش املخابر العلميةإرسالطريقة   18/10/1989  169  ذكرةم
  .األساتذةتفتيش   18/10/1989  167  مذكرة
  .األساتذة االحتياطيون  07/1989 / 25  94  مذكرة
   الشخصية وجداول احلصص واستعماالت الزمناألوراق  03/10/1988  121  مذكرة
  .اإلداريالسكن   23/11/1987  135  مذكرة
  .احلصص التربوية اليت يتم فيها التفويج يف التعليم الثانوي  01/08/1985  107  مذكرة
  .حصص العمل اخلاص يئة التسيري مبؤسسات التعليم الثانوي  11/09/1981  190  مذكرة
  .اإلضافيةتنظيم الدروس   12/01/1981  9  مذكرة
   الواجبة على حمضري املخترباتاألعمال  06/02/1980  26  مذكرة
  .الرحالت الدراسية  13/11/1979  244  مذكرة
  .اإلدارةحصص العمل اخلاصة برجال   17/02/1975  42  مذكرة
  .العالقات بني السادة املفتشني ومديري املؤسسات الثانوية  29/12/1973  344  مذكرة
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  .ي سواء داخل اإلدارة أو يف عالقته مع املرتفقني     حيدد هذا امليثاق املبادئ والضوابط العامة اليت ينبغي أن تؤطر سلوك املوظف العموم

والشك أن االلتزام ذا امليثاق الذي يشكل عنصرا من املنظومة العامة لتخليق اإلدارة سيساهم يف تدعيم ثقافة املرفق العام وبث روح املسؤولية 
  .فقنيواالنضباط لدى املوظف العمومي، وبالتايل الرفع من مستوى اخلدمات املقدمة للمرت

ومن أجل بلوغ الغاية املتوخاة من إعداد هذا امليثاق ، فإن موظفي خمتلف اإلدارات العمومية مدعوون لالطالع عليه وااللتزام بتطبيقه من خالل توقيعه 
  .وإرجاعه إىل مصلحة تدبري املوارد البشرية باإلدارة اليت يعملون ا 

  .ء إدارة فعالة ومواطنة ومسؤولةالتزام املوظف مبضمون هذا امليثاق من شأنه بنا
  
Ãالتشبع بثقافة املرفق العام :  
  

  : بصفيت موظفا عموميا ، ينبغي أن يكون سلوكي منسجما مع املبادئ والقواعد العامة املؤطرة للمرفق العام وأتعهد مبا يلي
وهلذه الغاية ينبغي علي أن أسعى دائما لالطالع على .  العملالتقيد مببدأ املشروعية حبيث يكون عملي مطابقا للقواعد القانونية اجلاري ا        

  تلك القواعد إما من خالل جمهودايت الذاتية أو باستشارة رؤسائي وزمالئي؛
  االلتزام مبواقيت العمل انسجاما مع ما تقتضيه ضرورة توفري اخلدمات العمومية وضمان استمرارية املرفق العمومي؛     
  مل مع القضايا املعروضة علي واختاذ القرارات بتجرد وموضوعية؛احلياد يف التعا     
   على التوفيق بني متطلبات الصاحل العام واملصاحل الفردية؛– ما أمكن ذلك –استحضار الصاحل العام يف كل القرارات اليت أختذها واحلرص      
  يذها يف حدود االختصاصات املوكولة إيل؛احترام األحكام القضائية النهائية واالستعجالية، والعمل على تنف     
  تطويع أساليب عملي ملتطلبات احمليط مع مراعاة اخلصوصيات احمللية؛     
االخنراط الفعال يف اجلهود املبذولة من أجل مواجهة حاالت الطوارئ، وتقدمي املساعدات الالزمة لألشخاص املوجودين يف وضعية صعبة      

  جراء تلك الطوارئ؛
  .لتعامل مع املرتفقني وقضاياهم دون أي متييز باستثناء ما يسمح به القانونا     

   
Ãضوابط العمل باإلدارة : 

تواجه اإلدارة املغربية حتديات كربى ، مما يستلزم توفرها على موارد بشرية ذات كفاءة عالية تعمل وفق ضوابط مهنية سليمة ألجل مسايرة تطلعات 
  : را لذلك فإنين أتعهد باعتبا. وانتظارات املرتفقني

  التفرغ الكامل لعملي باإلدارة وعدم ممارسة أي نشاط مهين مواز للعمل اإلداري إال يف احلاالت اليت يسمح ا القانون؛     
  االلتزام حبدود الصالحيات اليت ختوهلا املهام املوكولة إيل داخل الوحدة اإلدارية اليت أنتمي إليها ؛     
  وسائل وأدوات العمل مبختلف أصنافها وصيانتها طبقا للمواصفات التقنية املعتمدة يف املوضوع وجتنب استعماهلا ألغراض شخصية؛العناية ب     
  تطبيق التعليمات الصادرة عن الرؤساء الذين أعمل حتت إمرم إال يف احلاالت اليت تكون تلك التعليمات خمالفة للقانون؛     
  بني مستوى أدائي وأساليب مناهج العمل داخل الوحدة اإلدارية اليت أنتمي إليها؛ السعي إىل التوفيق      
  املشاركة الفعالة يف الدورات التكوينية اليت تنظمها اإلدارة ورصد نتائجها من أجل تطوير أدائي املهين؛     
  بة والتفتيش والبحث؛التعاون املطلق مع األشخاص أو اهليئات املكلفة بصفة قانونية بعمليات املراق     
  االمتناع عن تسريب املعلومات اليت تدخل ضمن السر املهين وعن بث أو تغذية إشاعات من شأا اإلضرار باإلدارة أو بسمعة األشخاص؛     
   شأا اإلضرار مبصاحلها؛االمتناع عن اختاذ مواقف علنية أو تقدمي أو نشر تصرحيات أو تعليقات تتناقض مع مواقف إداريت أو توجهاا أو من     
  التعامل بلباقة مع الرؤساء واملرؤوسني ومع باقي الزمالء؛     

  3ملحق
  میثاق حسن سلوك الموظف العمومي
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جتنب املمارسات اليت من شأا إيقاع رؤسائي وزمالئي يف أخطاء مثل تقدمي معلومات خاطئة بشكل مقصود ألغراض شخصية انتهازية أو      
  بدافع االنتقام؛

  ى أساس اعتبارات غري تلك املرتبطة باألداء الوظيفي القابل للتقييم بشكل موضوعي ؛عدم التمييز بني املرؤوسني عل   
االمتناع عن ج خمتلف أساليب التحرش وجتنب اإلثارة أو تأجيج اخلالفات الشخصية مع الزمالء ، وتفادي االنعكاسات السلبية لذلك على    

  عالقات العمل؛
 منصيب من أجل احلصول على امتياز مادي أو أي امتياز آخر من شأنه خدمة املصاحل –ة أو غري مباشرة  بصفة مباشر–االمتناع عن استغالل      

  الشخصية أو العائلية أو مصلحة أي جهة خارجية أرتبط ا أنا أو عائليت؛
   أنتمي إليها ؛االمتناع عن ربط عالقات مشبوهة أو نفعية مع أشخاص أو هيئات ترتبط مصاحلهم بقرارات اإلدارة اليت     
  .إخبار اإلدارة بعنواين أو باملكان الذي ميكن االتصال يب فيه عندما تدعو ضرورة العمل أو يف حاالت االستعجال    

  
Ãالتواصل مع املرتفقني : 

ة وتقدمي صورة حسنة عن ينبغي علي بصفيت موظفا عموميا التفاعل بإجيابية مع حميطي من خالل حتقيق تواصل كاف مع خمتلف املتعاملني مع اإلدار
 : اإلدارة اليت أنتمي إليها، ومن هذا املنطلق فإين أتعهد ب

  حسن االستماع إىل املرتفق ومساعدته وتوجيهه وإطالعه على القضايا اليت مه؛     
   ا العمل؛حسن استقبال املرتفق واالجتهاد يف االستجابة لطلباته يف حدود ما تسمح به القوانني واألنظمة اجلاري     
  حسن متثيل اإلدارة من خالل لغة تواصلي وهندامي وكيفية تعاملي مع املرتفقني؛     
  جتنب إصدار أية إشارة تفيد برغبيت يف احلصول على جزاء مادي أو معنوي مقابل اخلدمة اليت تقدم للمرتفق؛     
، ويف حالة تعذر ذلك ، يف آجال معقولة ومنطقية ،    واحلرص على إخبار االلتزام مبعاجلة القضايا املعروضة علي داخل اآلجال احملددة      

املرتفقني املعنيني بدقة عن اآلجال اليت قد تتطلبها معاجلة قضاياهم ، إن كان األمر يقضي القيام بإجراءات متهيدية أو حتريات إضافية قد تتطلب 
  بعض الوقت ؛ 

  .ا من طرف املرتفقاحلرص على احلفاظ على الوثائق املدىل      
  

  : أنا املوقع أسفله
  :االسم الشخصي       -
  :االسم العائلي       -
  :الدرجـة       -
  :رقم التأجري        -
  :إدارة العمل       -
  

  .أصرح أنين اطلعت على مضمون ميثاق حسن السلوك وأتعهد بااللتزام مبضامينه 
  
  
  
  
  

  
  
  

 
:التوقیع  

 
 
 

:التاریخ  
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 ت.ر  سب  والن االسم الصفة   المؤسسة
 1  خالد فارس  مدیر مركزي  مدیریة المناھج والحیاة المدرسیة
   مدیر المناھج والحیاة المدرسیةمساعد   مدیریة المناھج والحیاة المدرسیة

  االرتقاء بالتعلیم المدرسيفي 
 2  حبیب عمي

  رئیس قسم االرتقاء بالتعلیم المدرسي   مدیریة المناھج والحیاة المدرسیة
 يالسلك اإلعداد

 3 لحسن بلقاسم

  رئیس قسم االرتقاء بالتعلیم المدرسي  مدیریة المناھج والحیاة المدرسیة
 السلك االبتدائي

 4 التھامي حمداش

مكلف بخلیة األسئلة البرلمانیة والشؤون اإلداریة   مدیریة المناھج والحیاة المدرسیة
  والقانونیة

 5  فؤاد مدكري

 6 یونس بقاشا مدیر مؤسسة   سال-الثانویة التأھیلیة الفقیھ التطواني 
 7 إدریس واسو مدیر مؤسسة   سال-الثانویة اإلعدادیة عبد العزیز بنشقرون 

 8 الحسین المومن مدیر مؤسسة   الرباط-الثانویة التأھیلیة ابن بطوطة 
 9 محمد داودي مدیر مؤسسة   سال-مدرسة الحاج محمد بلكبیر 

 2 عبد القادر نومیش یر مؤسسةمد   الرباط-مدرسة اسمارة االبتدائیة 

  4 ملحق
  املسامهون يف إعداد هذا الدليل




