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 حفز علىالدعامة الثالثة عشرة لقد نص امليثاق الوطين للتربية والتكوين يف 
 ومراجعة مقاييس ، وحتسني ظروف عملها، وإتقان تكوينها،املوارد البشرية

، من أجل النهوض مبنظومة التربية والتكوين وإجناح التوظيف والتقومي والترقية
.اإلصالح

، نظرا لكوهنا تعترب اإلدارة التربويةمهية بالغة هليئة ويف هذا السياق أوىل أ 
فاعال أساسيا مؤثرا يف مسارات النظام التربوي على املستويات الكمية 
والنوعية، و إحدى أهم آليات التأطري اإلداري والتربوي مبؤسسات التربية 
والتعليم العمومي، حيث أهنا تلعب دورا أساسيا يف تدبري احلياة املدرسية، 
وضمان حسن سري الدراسة وتوفري الظروف املالئمة لتحقيق جودة التربية 
والتعليم، واملتجلية يف تربية الناشئة وإعدادها لالندماج املنتج يف احلياة اجملتمعية 

 . وتوفري القوى البشرية الالزمة
ويف ظل دينامية اإلصالح اليت ولدت مهاما ومسؤوليات جديدة 

لتحوالت الكمية والنوعية اليت يشهدها النظام ومتجددة، واملتجسدة يف ا
التربوي انطالقا من مؤسسات التربية والتعليم العمومي، عملت الوزارة على 
وضع استراتيجية جديدة من أجل االرتقاء بأدوار املؤسسات التعليمية بصفة 

  :عامة واإلدارة التربوية بصفة خاصة، وذلك من خالل اجلهود التالية
 ر القائمة، من خالل دعم هذه اهليئة عن طريق إقراحتسني الوضعية 

 نظام التعويضات عن األعباء وعن السكن يف حالة عدم االستفادة منه؛
 إحداث جمالس التدبري من أجل دعم اإلدارة التربوية والرفع من  

 ات وفتح فرص الشراكة مع خمتلف الفاعلني مبحيط مؤسسامردوديته
 التربية والتعليم العمومي؛
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 االنتقاءار مسطرة جديدة إلسناد مهام اإلدارة التربوية، تعتمد إقر 
 واملقابلة والتكوين واإلشعاع داخل املؤسسة وخارجها؛

 إلسناد مناصب اإلدارة التربوية؛ توسيع قاعدة الترشيح 
 .إقرار تكوين خاص لفائدة اإلدارة التربوية 

لكربى اليت حتتلها ووعيا من مديرية الشؤون القانونية واملنازعات باألمهية ا
اإلدارة التربوية يف منظومتنا التربوية، عملت على إعداد هذا الدليل ليكون 

 التعليمية وكذا باقي اتمرجعا وسندا جلميع األطر املكلفة بإدارة املؤسس
  .املهتمني هبذا القطاع



 إلدارة التربوية املرجعي لدليلال

א−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− א −−−−−−−−−−−−−−−−−−−א  

-9-

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

1-    
 



 إلدارة التربوية املرجعي لدليلال

א−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− א −−−−−−−−−−−−−−−−−−−א  

-10-

  :تقدمي 
 2002 يوليوز 17 الصادر يف 2.02.376من املرسوم  10طبقا ملقتضيات املادة 

سهر على ، ياخلاص مبؤسسات التربية والتعليم العمومي م األساسيامبثابة النظ
  .  املدير، ةتسيري املدرسة االبتدائي

א−1
 :א−1−1

املدرسة يقوم مدير  ،املشار إليه أعاله من املرسوم 11طبقا ملقتضيات املادة 
   :  باملهام التاليةاالبتدائية

ف على التدبري التربوي واإلداري واملايل للمؤسسة ومراقبة العاملني هبا يف  اإلشرا-
إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية واملذكرات واملناشري املصلحية 

  اجلاري هبا العمل؛
املشار إليه  من املرسوم 18 املادة  رئاسة جمالس املؤسسة املنصوص عليها يف-

  لتدابري الالزمة لتطبيق مقرراهتا ؛ واختاذ اإلجراءات وا،أعاله
 العمل على ضمان حسن سري الدراسة والنظام يف املؤسسة وتوفري شروط -

  واملمتلكات؛الصحة والسالمة لألشخاص 
 اقتراح توفري وسائل العمل الضرورية لتدبري شؤون املؤسسة على األكادميية -

 اجلهوية للتربية والتكوين املعنية ؛
عمل السنوي اخلاص بأنشطة املؤسسة والعمل على تنفيذه بعد  إعداد برنامج ال-

دراسته من قبل جملس التدبري وعرضه على مدير األكادميية اجلهوية للتربية 
 والتكوين املعنية قصد املصادقة عليه؛

 من املرسوم السالف 19، مع مراعاة مقتضات املادة  إبرام اتفاقيات للشراكة-
 تنفيذها على موافقة مدير األكادميية اجلهوية  وعرضها قبل الشروع يفالذكر،

  للتربية والتكوين املعنية ؛
  متثيل املؤسسة حمليا إزاء السلطات العمومية واهليئات املنتخبة ؛-
  . وضع تقرير عام سنوي حول نشاط وسري املؤسسة وعرضه على جملس التدبري-
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א−1−2 אא א
  شروط الالفئات املعنية

سنوات على األقل من اخلدمة هبذه ) 3(ثالث  •  مديرو املدارس االبتدائية
  .منصبالصفة يف آخر 

  أساتذة التعليم االبتدائي
  هبذه الصفة؛الدرجة الثالثة على األقل •
  ؛سنوات من اخلدمة) 10( أقدمية عشر •
  .نقطة االمتياز يف آخر تفتيش •

אא -1-3   א
  :املشتركةاملعايري  -أ

 النقطة املعيار
  :أهلية املترشح وتتمثل يف 

  املواظبة؛ −
 السلوك؛ −
 . اهلندام −

 
010

06

04  
 :مؤهالت املترشح وتتكون من 

  القدرة على التنظيم ؛  −
 .اإلشعاع يف احمليط املدرسي  −

05

05  
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:املعايري اخلاصة–ب
 النقطة املعيار

: امتياز الشهادات
  اإلجازة أو ما يعادهلا

 لكل مترشح حاصل على اإلجازة أو ما )2(نقطتان 
  .يعادهلا

 االستقرار يف املنصب
متنح للمترشح الذي يتوفر على أربع سنوات على األقل 

عة مدرسية مدرسة أو جممو(من االستقرار بنفس املؤسسة 
عن كل سنة ) 1(نقطة واحدة ) حىت يف حالة تقسيمها

 . نقط 6ابتداء من السنة الرابعة وذلك يف حدود 

العمل باجملموعة 
 املدرسية

متنح للمترشح الذي يتوفر على أربع سنوات على األقل 
) حىت يف حالة تقسيمها(من العمل باجملموعة املدرسية 

ء من السنة الرابعة عن كل سنة ابتدا) 1(نقطة واحدة 
 . نقط4وذلك يف حدود 

نصف نقطة عن كل سنة ابتداء من السنة احلادية عشرة   األقدمية العامة
  . نقط6يف حدود 

االستقرار يف اجملموعة 
  املدرسية

نقط ملديري  10حدود يف  عن كل سنة) 2(نقطتان 
املدارس االبتدائية الذين يشغلون مهام اإلدارة التربوية 

حتسب هذه النقط إال ابتداء من الات املدرسية وباجملموع
  .السنة الثالثة

آخر نقطة تفتيش حصل عليها املترشح، وال تقبل إال   نقطة التفتيش
 .2نقطة االمتياز مضروبة يف املعامل 

 . بصفة مؤقتةللتكليف) 3 ( نقطثالث التكليف بصفة مؤقتة
א−1−4
א− אא :א

   :التاليني من العنصرين االبتدائية ملدير املدرسة يتكون التعويض املخول
  احلقيقي؛ نقطة من الرقم االستداليل 56 زيادة يف الرقم االستداليل يعادل ـ1
 . درمها 3240 تعويض تكميلي حيدد مقداره السنوي يف ـ2

:אא−
      نزل للسكـ االبتدائية من احلق يف منة بتسيري املدرساملديرون املكلفونستفيد ي

بالنسبة لرب  درهم 1200 يف ره السنويدادد مقحي  و عند عدمه، من تعويض
  .سبة للعازبلنبارهم د 860 و  ،األسرة

  .وتؤدى هذه التعويضات شهريا عند انتهاء األجل
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  :تقدمي
 2002 يوليوز 17 ر يفالصاد 2.02.376 من املرسوم 10طبقا ملقتضيات املادة 

بتسيري يقوم ، اخلاص مبؤسسات التربية والتعليم العمومي م األساسيامبثابة النظ
حارس أو حراس عامون  طاقم إداري يتكون من  املدير،  ثانوية اإلعداديةال

حارس عام للداخلية يف حالة توافر املؤسسة على أقسام داخلية أو  وللخارجية
  .مدرسيةمطاعم 

  املدير-1

 :א−1−1
من املرسوم  11الثانوية اإلعدادية، استنادا إىل مقتضيات املادة يقوم مدير 
   :  من أمهها،، مبجموعة من املهاماملشار إليه أعاله

 اإلشراف على التدبري التربوي واإلداري واملايل للمؤسسة ومراقبة العاملني هبا يف -
ذكرات واملناشري املصلحية إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية وامل

  اجلاري هبا العمل؛
املشار إليه  من املرسوم 18 املادة  رئاسة جمالس املؤسسة املنصوص عليها يف-

   واختاذ اإلجراءات والتدابري الالزمة لتطبيق مقرراهتا ؛،أعاله
 العمل على ضمان حسن سري الدراسة والنظام يف املؤسسة وتوفري شروط -

  واملمتلكات؛شخاص الصحة والسالمة لأل
 اقتراح توفري وسائل العمل الضرورية لتدبري شؤون املؤسسة على األكادميية -

 اجلهوية للتربية والتكوين املعنية ؛
 إعداد برنامج العمل السنوي اخلاص بأنشطة املؤسسة والعمل على تنفيذه بعد -

للتربية دراسته من قبل جملس التدبري وعرضه على مدير األكادميية اجلهوية 
 والتكوين املعنية قصد املصادقة عليه؛

 من املرسوم السالف 9، مع مراعاة مقتضيات املادة  إبرام اتفاقيات للشراكة-
 وعرضها قبل الشروع يف تنفيذها على موافقة مدير األكادميية اجلهوية الذكر،

  للتربية والتكوين املعنية ؛
  واهليئات املنتخبة ؛ متثيل املؤسسة حمليا إزاء السلطات العمومية-
  . وضع تقرير عام سنوي حول نشاط وسري املؤسسة وعرضه على جملس التدبري-
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א−1−2 אא א :א
  شروط الالفئات املعنية

سنوات على األقل من ) 3(ثالث  •  مديرو الثانويات اإلعدادية
  .منصباخلدمة هبذه الصفة يف آخر 

بالثانويات  احلراس العامون
  اإلعدادية

سنوات على األقل من ) 4 (أربع •
  .منصباخلدمة هبذه الصفة يف آخر 

على األقل من اخلدمة هبذه ) 2(سنتني  •  النظار
 والذين سبق هلم العمل ،الصفة

مبؤسسات التعليم الثانوي اإلعدادي 
  .سنوات) 4(ملدة ال تقل عن أربع 

التربوي املستشارون يف التوجيه 
 واملستشارون يف التخطيط التربوي

سنوات على األقل من ) 6 (ست •
  .الصفةاخلدمة هبذه 

نوي ا للتعليم الثالتربوينياملفتشون 
  اإلعدادي

سنوات من اخلدمة هبذه ) 6(ست  •
  .الصفة

אא−1−3 א :א
  :املعايري املشتركة   - أ

 قطةالن املعيار
  :أهلية املترشح وتتمثل يف 

  املواظبة؛ −
 السلوك؛ −
 . اهلندام −
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06
04  

 :مؤهالت املترشح وتتكون من 
  القدرة على التنظيم ؛  −
 .اإلشعاع يف احمليط املدرسي  −
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  :)يف حدود ثالثني نقطة(املعايري اخلاصة –ب

احلراس  العناصر
 النظار  لعامونا

 يف املستشارون
التوجيه التربوي 
واملستشارون يف 
التخطيط التربوي

املكلفون مبهمة 
 التفتيش

مفتشو التعليم 
 الثانوي اإلعدادي

 آخر منصب

نقطتان عن 
كل سنة 
يف حدود 
 مخس
  سنوات

نقطتان 
عن كل 
سنة يف 
حدود 
مخس 
 سنوات

- - - 

 نقطة عن - املهمة
  كل سنة

نقطة 
عن كل 
  سنة

- 

 نقطتان  عن -
كل سنة 

 للسنتني بالنسبة
  األوليتني؛

 نقطة  عن -
كل سنة ابتداء 

من السنة 
  .الثالثة

-  

 -  اإلطار

 نقطتان عن -
كل سنة بالنسبة 
لألربع سنوات 

  األوىل؛
 نقطة عن كل -

سنة ابتداء من 
 .السنة اخلامسة

- 

 نقطتان عن -
كل سنة 

بالنسبة للسنتني 
 األوليتني؛

 نقطة عن كل -
نة ابتداء من س

.السنة الثالثة  

متياز الشهادةا  

  ):2(متنح نقطتان
 التعليم الثانوي اإلعدادي واملستشارين يف التوجه التربوي واملستشارين ألساتذة-

  ؛ احلاصلني على شهادة اإلجازة أو مايعادهلايف التخطيط التربوي
ات العليا أو  التعليم الثانوي التأهيلي احلاصلني على دبلوم الدراسألساتذة -

دبلوم الدراسات العليا املعمقة أو املتخصصة أو شهادة الدكتورة أو شهادة 
  .معادلة

 . بصفة مؤقتةللتكليفنقط ) 3 (ثالث متنح -  مؤقتةبصفة التكليف
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א−1−4
א− אא :א

 4560ء قدره  عن األعباا سنوياتعويض يةدالثانويات اإلعدا مديرو يتقاضى
  درمها؛

א− :א
زل ـ من احلق يف مناإلعدادية الثانويات بتسيري املديرون املكلفونستفيد ي

بالنسبة  درهم 1200 يف ره السنويدادد مقحي  و عند عدمه، من تعويض للسكن
  .سبة للعازبلنبارهم د 800 و  ،لرب األسرة

  . األجلوتؤدى هذه التعويضات شهريا عند انتهاء 

  . بثانوية إعداديةحارس عام للخارجية-2

 :א−1.2

 2.02.376 من املرسوم 15 طبقا ملقتضيات املادة  للخارجية،يقوم احلارس العام 
  :يليمبا  ، املشار إليه أعاله ،اخلاص مبؤسسات التربية والتعليم العمومي

االجتماعية  تتبع أوضاع التالميذ التربوية والتعليمية والسيكولوجية و-
   والصحية؛

   ضبط ملفات التالميذ وتتبعها وإجناز الوثائق املتعلقة بتمدرسهم؛-
 مراقبة تدوين نتائج التالميذ بامللفات املدرسية من لدن املدرسني وإجناز -

  األعمال اإلدارية التكميلية املتعلقة هبا ؛
هم على  تلقي التقارير خبصوص انضباط التالميذ وعرض غري املنضبطني من-

  االقتضاء؛جمالس األقسام عند 
           تنسيق أعمال املكلفني مبهام احلراسة التربوية العاملني حتت إشرافه -

 و تأطريهم ومراقبتهم ؛
  املشاركة يف تنظيم خمتلف عمليات التقومي واالمتحانات وتتبعها ومراقبتها ؛-
ضها على جمالس  إعداد تقارير دورية حول مواظبة وسلوك التالميذ وعر-

  .األقسام 
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א−2−2 אא :א
  شروط ال   املعنيةاتالفئ

سنوات على األقل من اخلدمة هبذه الصفة ) 3(ثالث  •  احلراس العامون
  .إعداديةيف آخر منصب بثانوية 

أساتذة التعليم الثانوي 
 التأهيلي مجيع الدرجات

 الصفة،على األقل من اخلدمة هبذه سنوات ) 6(ست  •
  ؛سنوات بثانوية إعدادية) 4(منها أربع 

  .تفتيش نقطة امتياز يف آخر  •
أساتذة التعليم الثانوي 

  اإلعدادي
؛الصفةسنوات على األقل من اخلدمة هبذه ) 6(ست  •
  .تفتيش نقطة امتياز يف آخر  •

  امللحقون التربويون
 ؛الدرجة الثانية على األقل •
 منها أربع الصفة،وات من اخلدمة هبذه سن) 6(ست  •

  . سنوات بثانوية إعدادية )4(
ملحقو االقتصاد 

  واإلدارة
  ؛الدرجة الثانية على األقل •
 منها أربع الصفة، سنوات من اخلدمة هبذه )6 (ست •

  .إعداديةسنوات بثانوية ) 4(
אא−2−3 :אא

  :املعايري املشتركة  - ب
 النقطة املعيار

  :أهلية املترشح وتتمثل يف 
  املواظبة؛ −
 السلوك؛ −
 . اهلندام −

 
010
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04  

 :مؤهالت املترشح وتتكون من 
  القدرة على التنظيم ؛  −
 .اإلشعاع يف احمليط املدرسي  −

05
05  

  



دليل اإلدارة التربوية 

א−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− א −−−−−−−−−−−−−−−−−−−א  

-19-

   :اخلاصة املعايري –ب
 النقطة عيارامل

 امتياز الشهادات 
 ألساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي وامللحقني )2(متنح نقطتان 

من   من الدرجة الثانية وملحقي االقتصاد واإلدارةالتربويني
املترشحني ملنصب حارس عام بثانوية إعدادية الدرجة الثانية 

 .احلاصلني على شهادة اإلجازة أو ما يعادهلا

 نقط ابتداء من السنة 6متنح نقطة عن كل سنة يف حدود   املنصباالستقرار يف
 .الرابعة لكل مشارك

 . بصفة مؤقتةللتكليف) 3 (ثالث نقط  متنح :التكليف بصفة مؤقتة 

يف حالة تساوي جمموع نقط مترشحني اثنني أو أكثر، يفصل بينهم :
  .باألقدمية العامة

א−1−4
א− אא א
 عن اسنوي اتعويض يةدالثانويات اإلعداب احلراس العامون للخارجية يتقاضى

  .درمها 3120األعباء قدره 
א− א

 من احلق يف اإلعدادية الثانويات بتسيري املكلفوناحلراس العامون ستفيد ي
 درهم 1000 يف ره السنويدادد مقحي    و عند عدمه، من تعويضزل للسكنـمن

  .سبة للعازبلنبارهم د 660 و  ،بالنسبة لرب األسرة
  .وتؤدى هذه التعويضات شهريا عند انتهاء األجل
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  بثانوية إعدادية احلارس العام للداخلية - 3
 :א−3−1

اخلاص   من املرسوم16 طبقا ملقتضيات املادة ،يتوىل احلارس العام للداخلية
  :املهام التاليةب ، املشار إليه أعالهلعموميمبؤسسات التربية والتعليم ا

  ؛مسؤولية احملافظة على النظام واالنضباط  يف القسم الداخلي للمؤسسة - 
السهر على راحة التالميذ وضمان استقامتهم ونظافة حميطهم ،كما يقوم  - 

 . مبراقبة نشاطهم التربوي
 املشورة داخليني وتقدميتنشيط احلياة الثقافية والرياضية والفنية للتالميذ ال -

  .هلم يف هذا اجملال
א−3−2  :אאאא

  شروط ال   املعنيةاتالفئ

سنوات على األقل من اخلدمة هبذه ) 3(ثالث  •  احلراس العامون
  .إعداديةالصفة يف آخر منصب بثانوية 

أساتذة التعليم الثانوي 
  لدرجاتالتأهيلي مجيع ا

سنوات على األقل من اخلدمة هبذه ) 6(ست  •
  ؛سنوات بثانوية إعدادية) 4( منها أربع الصفة،

  .تفتيش نقطة امتياز يف آخر  •
أساتذة التعليم الثانوي 

  اإلعدادي
سنوات على األقل من اخلدمة هبذه ) 6(ست  •

 ؛الصفة
  .تفتيش نقطة امتياز يف آخر  •

  امللحقون التربويون
 ؛على األقلالدرجة الثانية  •
 منها الصفة،سنوات من اخلدمة هبذه ) 6(ست  •

  . سنوات بثانوية إعدادية )4(أربع 

  ملحقو االقتصاد واإلدارة
  ؛الدرجة الثانية على األقل •
 منها الصفة، سنوات من اخلدمة هبذه )6 (ست •

  .إعداديةسنوات بثانوية ) 4(أربع 
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אא−1−3 :אא
  :املعايري املشتركة   - أ

 النقطة املعيار
  :أهلية املترشح وتتمثل يف 

  املواظبة؛ −
 السلوك؛ −
 . اهلندام −
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  القدرة على التنظيم ؛  −
 .اإلشعاع يف احمليط املدرسي  −
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  :نياخلاصة باملترشحاملعايري –ب
 النقطة املعيار

 امتياز الشهادات 
 ألساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي )2(متنح نقطتان  •

وامللحقني التربويني من الدرجة الثانية وملحقي االقتصاد 
واإلدارة من الدرجة الثانية املترشحني ملنصب حارس عام 
.بثانوية إعدادية احلاصلني على شهادة اإلجازة أو ما يعادهلا

 نقط ابتداء من 6متنح نقطة عن كل سنة يف حدود  •قرار يف املنصباالست
 .السنة الرابعة لكل مشارك

 .. بصفة مؤقتةللتكليف) 3 (ثالث نقطمتنح  :التكليف بصفة مؤقتة  •
א−1−4
א− אא :א
 عن اويسن اتعويض يةدبالثانويات اإلعدا للداخليةاحلراس العامون  ضىايتق

  درمها؛ 3120األعباء قدره 
א− :א

 من اإلعدادية الثانويات بتسيري املكلفون للداخلية احلراس العامون ستفيد ي
 يف ره السنويدادد مقحي   و عند عدمه، من تعويضزل للسكنـاحلق يف من

  .سبة للعازبلنبارهم د 660 و  ،بالنسبة لرب األسرة درهم 1000
  .ه التعويضات شهريا عند انتهاء األجلوتؤدى هذ
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  تقدمي
 2002 يوليوز 17 الصادر يف 2.02.376 من املرسوم 10طبقا ملقتضيات املادة 

مبثابة النظام األساسي اخلاص مبؤسسات التربية والتعليم العمومي، يسهر على 
  : منمكونالثانويات التأهلية طاقم إداري  تسيري

  ؛املدير 
  ؛الناظر 
 الدراسة يف  حالة توافر املؤسسة على أقسام حتضريية لولوج مدير 

  ؛سام لتحضري شهادة التقين العايلاملعاهد واملدارس العليا أو أق
  ؛رئيس لألشغال بالنسبة للمؤسسات التقنية 
  ؛حارس أو حراس عامون للخارجية 
حارس عام للداخلية يف حالة توافر املؤسسة على أقسام داخلية أو  

  .ةمدرسيمطاعم 

  א-1

 :א−1−1
يقوم مدير الثانوية  من املرسوم املشار إله أعاله، 11طبقا ملقتضيات املادة 

   )2.02.376 املرسوم من 18املادة ( مع مراعاة املهام املسندة جمللس التدبريالتأهلية
   :مبجموعة من املهام، أمهها

سسة ومراقبة العاملني هبا يف  اإلشراف على التدبري التربوي واإلداري واملايل للمؤ-
إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية واملذكرات واملناشري املصلحية 

  اجلاري هبا العمل؛
السابق  من املرسوم الفرع الثاين  رئاسة جمالس املؤسسة املنصوص عليها يف-

   واختاذ اإلجراءات والتدابري الالزمة لتطبيق مقرراهتا ؛،الذكر
 ضمان حسن سري الدراسة والنظام يف املؤسسة وتوفري شروط  العمل على-

  واملمتلكات؛الصحة والسالمة لألشخاص 
 اقتراح توفري وسائل العمل الضرورية لتدبري شؤون املؤسسة على األكادميية -

 اجلهوية للتربية والتكوين املعنية ؛
فيذه بعد  إعداد برنامج العمل السنوي اخلاص بأنشطة املؤسسة والعمل على تن-

دراسته من قبل جملس التدبري وعرضه على مدير األكادميية اجلهوية للتربية 
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 والتكوين املعنية قصد املصادقة عليه؛
املشار إليه  من املرسوم 9، مع مراعاة مقتضيات املادة  إبرام اتفاقيات للشراكة-

هوية  وعرضها قبل الشروع يف تنفيذها على موافقة مدير األكادميية اجلأعاله،
  للتربية والتكوين املعنية ؛

  متثيل املؤسسة حمليا إزاء السلطات العمومية واهليئات املنتخبة ؛-
  . وضع تقرير عام سنوي حول نشاط وسري املؤسسة وعرضه على جملس التدبري-

א−1−2 :אא

  شروط الولوجالفئات املعنية
سنوات على األقل من اخلدمة ) 3(ثالث   •  مديرو الثانويات التأهيلية

  .منصبهبذه الصفة يف آخر 

  مديرو الدراسة
 على األقل من اخلدمة هبذه سنوات) 4(أربع   •

 ؛الصفة
للذين سبق هلم ممارسة مهام ) 2( سنتني  •

  .احلراسة العامة
من اخلدمة هبذه الصفة يف آخر ) 2(سنتني   •  النظار

  ؛منصب
املفتشون التربويون للتعليم الثانوي 
واملفتشون يف التوجيه التربوي 

  واملفتشون يف التخطيط التربوي
 هبذه الصفة؛الدرجة األوىل على األقل   •
  .الصفةسنوات من اخلدمة هبذه ) 6(ست  •

املفتشون التربويون للتعليم الثانوي 
  اإلعدادي

 ؛الدرجة املمتازة  •
  . الصفةسنوات من اخلدمة هبذه) 6( ست  •

مديرو الدروس مبراكز تكوين 
  املعلمني واملعلمات

سنوات على األقل من اخلدمة هبذه ) 4(أربع   •
  .الصفة

  احلراس العامون ورؤساء األشغال
يف حالة عدم تواجد مترشحني من (

  )الفئات السالفة الذكر

 شهادة اإلجازة أو ما يعادهلا؛ •
سنوات على األقل من اخلدمة هبذه ) 4(أربع   •
  . بثانوية تأهيليةلصفةا
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: אאא−1−3
  :املعايري املشتركة   - ت

 النقطة املعيار
  :أهلية املترشح وتتمثل يف 

  املواظبة؛ −
 السلوك؛ −
 . اهلندام −

 
10إىل0من

6 إىل 0من   
4إىل 0من  

 :مؤهالت املترشح وتتكون من 
  تنظيم ؛ القدرة على ال −
 .اإلشعاع يف احمليط املدرسي  −

 
5 إىل 0من   
5 إىل 0من   

  :)يف حدود ثالثني نقطة(املعايري اخلاصة –ب

 ومديرو النظار العناصر
  الدراسة

املفتشون التربويون للتعليم 
الثانوي واملفتشون يف 

التوجيه التربوي واملفتشون 
  يف التخطيط التربوي

مديرو الدروس 
مبراكز تكوين 

علمني امل
  واملعلمات

التربويون املفتشون 
 اإلعدادي من للتعليم

 الدرجة املمتازة

  آخر منصب
 نقطتان عن
كل سنة يف 
حدود أربع 

  سنوات
-  

 نقطتان عن
كل سنة يف 
حدود أربع 

  .سنوات
- 

عن )1(نقطة   املهمة
 نقطة كل  -  كل سنة

 -  .سنة

عن )1(نقطة  احلراسة العامة
 -  -  -  كل سنة

  -  اإلطار

ن عن كل سنة نقطتا •
للسنوات الثالث 

  األوىل؛
نقطة عن كل سنة  •

ابتداء من السنة 
  .الرابعة

-  

 عن كل نقطتان •
سنة للسنوات 

  ؛الثالث األوىل
نقطة عن كل سنة  •

ابتداء من السنة 
  .الرابعة

امتياز الشهادة
للمترشحني احلاصلني على شهادة التربيز للتعليم الثانوي أو دبلوم ) 2(نقطتان

عليا أو دبلوم الدراسات العليا املعمقة أو املتخصصة أو شهادة الدكتورة الدراسات ال
  .أو شهادة معادلة

التكليف 
 . بصفة مؤقتةللتكيف )3( ثالثمتنح  • بصفة مؤقتة
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א−4.1
א− א א :א

 6600 تعويضا سنويا عن األعباء قدره الثانويات التأهيلية مديرو يتقاضى
  درمها؛

א− :א
  من احلق يف مرتل للسكنهيليةأالت الثانويات بتسيري املديرون املكلفونستفيد ي

بالنسبة لرب  درهم 1500 يف ره السنويدادد مقحي  وعند عدمه، من تعويض
  .سبة للعازبلنبارهم د 1000 و ،األسرة

  .وتؤدى هده التعويضات شهريا عند انتهاء األجل

 ثانوية تأهيلية تتوفر على أقسام حتضريية لولوج املعاهد مدير−2
  . أو أقسام لتحضري شهادة التقين العايل واملدارس العليا

 :א−2−1
 يوليو 17 الصدر يف 2.02.376رقم  من املرسوم 11طبقا ملقتضيات املادة 

وم اخلاص مبؤسسات التربية والتعليم العمومي، يق مبثابة النظام األساسي 2002
تتوفر على األقسام التحضريية لولوج املعاهد واملدارس   اليتمدير الثانوية التأهلية

، مع مراعاة املهام املسندة جللس  أو أقسام لتحضري شهادة التقين العايل العليا
  :مبجموعة من املهام، أمهها ،  )املشار إليه أعاله املرسوم من 18املادة (التدبري

التربوي واإلداري واملايل للمؤسسة ومراقبة العاملني هبا يف  اإلشراف على التدبري -
إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية واملذكرات واملناشري املصلحية 

  اجلاري هبا العمل؛
 اخلاص الفرع الثاين من املرسوم  رئاسة جمالس املؤسسة املنصوص عليها يف-

 واختاذ اإلجراءات والتدابري ه أعاله،مبؤسسات التربية والتعليم العمومي املشار إلي
  الالزمة لتطبيق مقرراهتا ؛

 العمل على ضمان حسن سري الدراسة والنظام يف املؤسسة وتوفري شروط -
  واملمتلكات؛الصحة والسالمة لألشخاص 

 اقتراح توفري وسائل العمل الضرورية لتدبري شؤون املؤسسة على األكادميية -
  املعنية ؛اجلهوية للتربية والتكوين
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 إعداد برنامج العمل السنوي اخلاص بأنشطة املؤسسة والعمل على تنفيذه بعد -
دراسته من قبل جملس التدبري وعرضه على مدير األكادميية اجلهوية للتربية 

 والتكوين املعنية قصد املصادقة عليه؛
  من الرسوم السابق9، مع مراعات مقتضيات املادة  إبرام اتفاقيات للشراكة-

 وعرضها قبل الشروع يف تنفيذها على موافقة مدير األكادميية اجلهوية الذكر،
  للتربية والتكوين املعنية ؛

  متثيل املؤسسة حمليا إزاء السلطات العمومية واهليئات املنتخبة ؛-
  . وضع تقرير عام سنوي حول نشاط وسري املؤسسة وعرضه على جملس التدبري-

א−2−2 א
א א א א א  א

א :א
  شروط الالفئات املعنية

مديرو الثانويات التأهيلية املتوفرة 
على أقسام حتضريية لولوج املعاهد 
واملدارس العليا أو على أقسام 

  ادة التقين العايللتحضري شه

سنوات على األقل من اخلدمة هبذه ) 3(ثالث   •
  .منصبالصفة يف آخر 

سنوات على األقل من اخلدمة هبذه ) 3(ثالث  •  مديرو الثانويات التأهيلية
  .منصبالصفة يف آخر 

  مديرو الدراسة
سنوات على األقل من اخلدمة هبذه ) 4(أربع  •

 ؛الصفة يف آخر منصب
ق هلم ممارسة مهام للذين سب) 2(سنتني  •

  .العامةاحلراسة 
من اخلدمة هبذه الصفة يف آخر ) 2(سنتني   •  النظار

  .منصب

األساتذة املربزون للتعليم الثانوي 
  التأهيلي 

 ؛الدرجة املمتازة •
 إحدى الشهادات يف التخصصات املميزة  •

 ؛للمنصب املطلوب
  نقطة امتياز يف آخر تفتيش  •
قسام مارسة يف األاملالذين سبق هلم   •

التحضريية أو يف أقسام حتضري شهادة التقين 
  .سنوات) 5(العايل ملدة ال تقل عن مخس 
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)(א−2−3
א א א א א א

א ):(א
  :عايري املشتركة امل  - ث

 النقطة املعيار
  :أهلية املترشح وتتمثل يف 

  املواظبة؛ −
 السلوك؛ −
 . اهلندام −

 
10إىل0من

6 إىل 0من   
4إىل 0من  

 :مؤهالت املترشح وتتكون من 
  القدرة على التنظيم ؛  −
 .اإلشعاع يف احمليط املدرسي  −

 
5 إىل 0من   
5 إىل 0من   

  ):ثني نقطةيف حدود ثال(املعايري اخلاصة −

ومديرو النظار   العناصر
  الدراسة

األساتذة املربزون للتعليم 
  الثانوي التأهيلي

نقطتان عن كل  •  آخر منصب
  سنة

نقطتان كل سنة يف حدود  •
   سنوات5

−  نقطة  كل سنة •  املهمة

نقطة عن كل  •  شهادة التربيز للتعليم الثانوي
  نقطة عن كل سنة •  سنة

التدريس باألقسام التحضريية 
وج املعاهد واملدارس العليا لول

ْأو أقسام لتحضري شهادة التقين 
  العايل

نقطة عن كل  •
  نقطة عن كل سنة •  سنة

 . بصفة مؤقتةللتكليف  نقط)3 (ثالثمتنح  • التكليف بصفة مؤقتة
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א−4.2
א− א א :א
ضريية لولوج املعاهد بثانوية تأهيلية تتوفر على األقسام التح) ة(مدير  يتقاضى
ْ واملدارس العل تعويضا سنويا عن األعباء أو أقسام لتحضري شهادة التقين العايل يا

  .درمها 6600قدره 
א− :א

 تتوفر على األقسام  اليتتأهيليةال اتثانويالب بتسيري املديرون املكلفونستفيد ي
من  أقسام لتحضري شهادة التقين العايل التحضريية لولوج املعاهد واملدارس العلياْ أو

 1500 يف ره السنويدادد مقحي   و عند عدمه، من تعويضاحلق يف مرتل للسكن
  .سبة للعازبلنبارهم د 1000 و ،بالنسبة لرب األسرة درهم

  .وتؤدى هذه التعويضات شهريا عند انتهاء األجل
א -3 دارس  باألقسام التحضريية لولوج  املعاهد و املא

   :العليا أو بأقسام حتضري شهادة التقين العايل
 :א−3−1

اخلاص مبؤسسات التربية  2.02.376 من املرسوم رقم 12طبقا ملقتضيات املادة 
األقسام التحضريية ببالثانويات التأهيلية يقوم مدير الدراسة والتعليم العمومي، 

 شهادة التقين العايل حتت إشراف لولوج  املعاهد و املدارس العليا أو بأقسام حتضري
  :مدير املؤسسة ، مبا يلي 

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

ربوية املختلفة املتعلقة باألقسام  السهر على تنفيذ الربامج واملناهج واألنشطة الت-
  التحضريية للمعاهد واملدارس العليا أو بأقسام حتضري شهادة التقين العايل ؛

   السهر على تنظيم العمل التربوي ووضع جداول احلصص الدراسية؛-
  واالمتحانات؛ تنظيم وتتبع ومراقبة خمتلف عمليات التقومي -
بتالمذة األقسام التحضريية للمعاهد  اإلشراف على تنظيم التداريب اخلاصة -

  واملدارس العليا  أو بأقسام حتضري شهادة التقين العايل ؛
 املسامهة يف توجيه وإرشاد التالميذ لولوج األقسام التحضريية للمعاهد واملدارس -

  .أو أقسام حتضري شهادة التقين العايل العليا
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אאא−3−2 :א

  شروط الولوجالفئات املعنية
سنوات على األقل من اخلدمة هبذه الصفة ) 3(  •  مديرو الدراسة

  منصب؛يف آخر 
على األقل من اخلدمة هبذه ) 2(سنتني   •  النظار

  ؛يف أخر منصب الصفة 
األساتذة املربزون 

 للتعليم الثانوي التأهيلي
 ؛ على األقلالدرجة األوىل •
 ؛ة هبذه الصفةسنوات من اخلدم) 6(ست   •
 إحدى الشهادات يف التخصصات املميزة  •

 ؛للمنصب املطلوب
  .تفتيشنقطة امتياز يف آخر  •

احلراس العامون 
ورؤساء األشغال 

  التأهيليةبالثانويات 
سنوات على األقل من اخلدمة هبذه ) 4(أربع  •

  ؛الصفة

אא−3−3 :א
   :املعايري املشتركة  - أ

 النقطة املعيار
  :أهلية املترشح وتتمثل يف 

  املواظبة؛ −
 السلوك؛ −
 . اهلندام −

 
010

06
04  

 :مؤهالت املترشح وتتكون من 
  القدرة على التنظيم ؛  −
 .اإلشعاع يف احمليط املدرسي  −

05
05  
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  ):يف حدود ثالثني نقطة(املعايري اخلاصة –ب
 

لعناصرا ومديرو النظار  
 الدراسة

 وناحلراس العام
ورؤساء األشغال 

 األساتذة املربزون
للتعليم الثانوي 
 التأهيلي

 آخر منصب
عن  )2(نقطتان  •

  كل سنة
عن ) 2(نقطتان •

كل سنة يف حدود 
  مخس سنوات

عن كل ) 2(نقطتان •
سنة يف حدود 
  مخس سنوات

عن ) 1(نقطة  • املهمة
  كل سنة

عن كل ) 1(نقطة  •
  -  سنة

عن ) 1(نقطة  • احلراسة العامة
  -  -  كل سنة

شهادة التربيز 
 للتعليم الثانوي

عن كل )1(نقطة  •
  سنة

عن كل ) 1(نقطة  •
  سنة

عن كل ) 1(نقطة  •
  سنة

التدريس باألقسام 
التحضريية لولوج 
املعاهد واملدارس 

 العليا
عن كل ) 1(نقطة •

 سنة
عن كل ) 1(نقطة  •

 سنة
عن كل ) 1(نقطة  •

 سنة

التكليف بصفة 
 . للتكليف بصفة مؤقتة نقط)3(متنح ثالث  • مؤقتة

א−3. 4
א− א א :א

 عن األعباء قدره ا سنويا تعويضبالثانويات التأهيلية مدير الدراسة يتقاضى
  درمها؛ 4680

א− :א
زل ـن احلق يف من مالتأهيلية الثانويات بتسيري املكلف مدير الدراسةستفيد ي

بالنسبة  درهم 1350 يف ره السنويدادد مقحي   و عند عدمه، من تعويضللسكن
  .سبة للعازبلنبارهم د 900 و  ،لرب األسرة

  .وتؤدى هذه التعويضات شهريا عند انتهاء األجل
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  א-4

 :א−4−1
 17در يف الصا 2.02.376 رقم  من املرسوم14 طبقا ملقتضيات املادة  ناظراليقوم 

 اخلاص مبؤسسات التربية والتعليم العمومي، مع مراعاة مهام مدير 2002يوليوز 
   :الدراسة، مبايلي

 تتبع أعمال املوظفني القائمني مبهام العمل التربوي وتنسيقها؛                                       -
   السهر على تنظيم العمل التربوي ووضع جداول احلصص الدراسية؛-
   تتبع تنفيذ املناهج واألنشطة التربوية املختلفة ؛-
  .ومراقبتهايف تنظيم خمتلف عمليات التقومي واالمتحانات  املشاركة -

א−4−2 :אא
  شروط الولوجالفئات املعنية

سنوات على األقل من ) 3(ثالث   •  النظار ومديرو الدراسة
  .منصباخلدمة هبذه الصفة يف آخر 

رؤساء األشغال واحلراس 
  العامون

سنوات على األقل من اخلدمة ) 4(أربع   •
مبؤسسات التعليم الثانوي هبذه الصفة 

  .التأهيلي

:א−3−3
  :املشتركةاملعايري  - ب

 النقطة املعيار
  :أهلية املترشح وتتمثل يف 

  املواظبة؛ −
 السلوك؛ −
 . اهلندام −

 
010
06
04  

 :تكون من مؤهالت املترشح وت
  القدرة على التنظيم ؛  −
 .اإلشعاع يف احمليط املدرسي  −

05
05  
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  :املعايري اخلاصة–ب
 

 النقطة املعيار
  عن كل سنة)2(نقطتان  - األقدمية يف املنصب

نقطة واحدة عن كل سنة - األقدمية يف املهمة 
 األقدمية

  األقدمية للمكلفني مبهام التفتيش
  عن كل سنة)2(تان نقط -

  بالنسبة للسنتني الوليني؛
 نقطة عن كل سنة ابتداء -

  . من السنة الثالثة

امتياز 
الشهادات

شهادة التربيز للتعليم الثانوي أو 
دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم 
الدراسات العليا املعمقة أو 

الدكتورة أو املتخصصة أو شهادة 
 بالنسبة ألساتذة معادلةشهادة 

  .عليم الثانوي التأهيليالت

  )2(نقطتان  -

للتكليف  )3( نقط ثالثمتنح   التكليف بصفة مؤقتة
 .بصفة مؤقتة

א−4−3
א− אא :א

 4680 عن األعباء قدره ا سنويا تعويضبالثانويات التأهيلية الناظر يتقاضى
  درمها؛

:אא−
 و  من احلق يف مرتل للسكىنالتأهيلية الثانويات بتسيري  املكلفالناظرستفيد ي

بالنسبة لرب  درهم 1350 يف ره السنويدا حتدد مق عند عدمه، من تعويض
  .سبة للعازبلنبارهم د 900 و ،األسرة

  .وتؤدى هذه التعويضات شهرا بعد انتهاء األجل
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   :א -5

 :א−5−1
اخلاص مبؤسسات التربية  2.02.376 من املرسوم رقم 14طبقا ملقتضيات املادة 

  :يلي  مبا التقنية، باملؤسسات رئيس األشغاليقوم والتعليم العمومي، 
  التقين؛ املشاركة يف برجمة خمتلف أنشطة وحصص مواد التعليم -
   املسامهة يف تنظيم خمتلف عمليات التقومي واالمتحانات وتتبعها ومراقبتها ؛-
   فروع التعليم التقين النظري والتطبيقي ؛ التنسيق بني-
 وضع برجمة سنوية ألنشطة التعليم التقين اعتمادا على مقررات اجملالس -

  التعليمية للشعب التقنية وحتديد خطة تطبيقها والسهر على تنفيذها ؛
 تنظيم خمتلف أجنحة املشاغل واملختربات وترتيب املعدات واملواد األولية -

  وترشيد استغالهلا والعمل على صيانتها ؛املستعملة هبا 
  تنظيم التداريب والزيارات امليدانية لتالميذ وأساتذة شعب التعليم التقين؛-
 العمل على ربط عالقات مع القطاعات السوسيو اقتصادية لفائدة شعب -

  التعليم التقين؛
  . اقتراح اقتناء وجتديد املعدات اخلاصة بالتعليم التقـين -
אאא−5−2  :א

  شروط الالفئات املعنية
سنوات على األقل من اخلدمة هبذه الصفة يف آخر ) 3(  •  رؤساء األشغال

  منصب؛

  احلراس العامون
 ؛يف أخر منصب على األقل من اخلدمة هبذه الصفة ) 3(  •
منصب التخصصات املميزة للالشهادات يف  إحدى  •

  .املطلوب

أساتذة للتعليم الثانوي 
  مجيع الدرجاتالتأهيلي

  ؛سنوات من اخلدمة هبذه الصفة) 6(ست  •
 إحدى الشهادات يف التخصصات املميزة للمنصب  •

 ؛املطلوب
  .تفتيشنقطة امتياز يف آخر  •
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:אא−5−3
  :املعايري املشتركة  - ت

 النقطة املعيار
  : املترشح وتتمثل يف أهلية
  املواظبة؛ −
 السلوك؛ −
 . اهلندام −
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 :مؤهالت املترشح وتتكون من 

  القدرة على التنظيم ؛  −
 .اإلشعاع يف احمليط املدرسي  −

05

05  
  :املعايري اخلاصة –ب

         طة                                      النق املعيار

 امتياز الشهادات 
للمترشحني احلاصلني على شهادة ) 2(متنح نقطتان  •

التربيز للتعليم الثانوي أو دبلوم الدراسات العليا أو 
دبلوم الدراسات العليا املعمقة أو املتخصصة أو شهادة 

 .معادلةالدكتورة أو شهادة 

ط ابتداء من  نق6متنح نقطة عن كل سنة يف حدود  •االستقرار يف املنصب
 .السنة الرابعة لكل مشارك

 . بصفة مؤقتةللتكليف) 3( نقط ثالث  متنح :مؤقتةالتكليف بصفة  •

يف حالة تساوي جمموع نقط مترشحني اثنني أو أكثر، يفصل بينهم :
  .باألقدمية العامة
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א−4.5
א− א א :א

 عن األعباء قدره ا سنويا تعويضبالثانويات التأهيلية رئيس األشغال يتقاضى
  درمها؛ 4680

א− :א
زل ـ من احلق يف منالتأهيلية الثانويات بتسيري رئيس األشغال املكلفستفيد ي

بالنسبة  درهم 1200 يف ره السنويدادد مقحي   و عند عدمه، من تعويضللسكن
  . للعازبسبةلنبارهم د 800 و  ،لرب األسرة

  .وتؤدى هذه التعويضات شهريا عند انتهاء اآلجال

א -6 א א א א
   :א

 :א−6−1
 2.02.376 من املرسوم 15 طبقا ملقتضيات املادة  للخارجية،يقوم احلارس العام 

  :يليمبا  )1امللحق رقم (اخلاص مبؤسسات التربية والتعليم العمومي
 تتبع أوضاع التالميذ التربوية والتعليمية والسيكولوجية واالجتماعية -

   والصحية؛
   ضبط ملفات التالميذ وتتبعها وإجناز الوثائق املتعلقة بتمدرسهم؛-
 مراقبة تدوين نتائج التالميذ بامللفات املدرسية من لدن املدرسني وإجناز -

  قة هبا ؛األعمال اإلدارية التكميلية املتعل
 تلقي التقارير خبصوص انضباط التالميذ وعرض غري املنضبطني منهم على -

  االقتضاء؛جمالس األقسام عند 
تأطريهم   تنسيق أعمال املكلفني مبهام احلراسة التربوية العاملني حتت إشرافه و-

 ومراقبتهم ؛
 قبتها ؛ املشاركة يف تنظيم خمتلف عمليات التقومي واالمتحانات وتتبعها ومرا-
  إعداد تقارير دورية حول مواظبة وسلوك التالميذ وعرضها على جمالس-

  .األقسام 
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:אא−6−2
  شروط الولوجالفئات املعنية

 سنوات على األقل من اخلدمة هبذه الصفة يف )3(  •  احلراس العامون
  منصب؛آخر 

  رؤساء األشغال 
  

يف أخر  على األقل من اخلدمة هبذه الصفة  )3(  •
  ؛منصب

املستشارون يف التوجيه التربوي 
 ؛الدرجة الثانية على األقل  •  واملستشارون يف التخطيط التربوي

  ؛ سنوات من اخلدمة هبذه الصفة)6(ست   •
 أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من 

  مجيع الدرجات 
 الصفة؛ هبذه  سنوات على األقل من اخلدمة)6(أربع  •
  .تفتيش؛نقطة امتياز يف آخر  •

  .امللحقون التربويون 
حتتسب األقدمية يف اإلطار (

األصلي بالنسبة هليأة التدريس الذين 
  )غريوا إطارهم

 ؛الدرجة الثانية على األقل •
 يعادهلا؛ اإلجازة أو ما  •
 . سنوات على األقل من اخلدمة هبذه الصفة)6(ست  •

  .ملحقو اإلقتصاد واإلدارة
حتتسب األقدمية يف اإلطار (

األصلي بالنسبة هليأة التدريس الذين 
  )غريوا إطارهم

 ؛الدرجة الثانية •
 يعادهلا؛ اإلجازة أو ما  •
سنوات على األقل من اخلدمة هبذه ) 6(  ست •

  .الصفة
:אא−6−3

  :املعايري املشتركة   - أ
 النقطة املعيار

  :أهلية املترشح وتتمثل يف 
  املواظبة؛ −
 السلوك؛ −
 . اهلندام −
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  :املعايري اخلاصة –ب

                  النقطة                              املعيار

 امتياز الشهادات 

 ألساتذة التعليم الثانوي التأهيلي )2(متنح نقطتان  •
واملستشارين يف التوجيه التربوي واملستشارين يف 

 من الدرجة الثانية التخطيط التربوي وامللحقني التربويني
 وملحقي اإلقتصاد واإلدارة من الدرجة الثانية

 بثانوية تأهيلية  للخارجيةاماملترشحني ملنصب حارس ع
احلاصلني على شهادة التربيز للتعليم الثانوي أو دبلوم 
الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا املعمقة أو 

 .معادلة الدكتورة أو شهادة املتخصصة أو شهادة 
 نقط ابتداء من 6متنح نقطة عن كل سنة يف حدود  •االستقرار يف املنصب

 .لكل مشاركالسنة الرابعة 
 . بصفة مؤقتةللتكليف) 3(نقط ثالث   متنح :التكليف بصفة مؤقتة  •

يف حالة تساوي جمموع نقط مترشحني اثنني أو أكثر، يفصل بينهم :
  . العامةباألقدمية

 
א−4.6
א− אא :א

 عن األعباء ا سنوياعويض تبالثانويات التأهيلية حارس عام للخارجية يتقاضى
  درمها؛ 3120قدره 

:אא−
 من احلق يف التأهيلية الثانويات بتسيري املكلف حارس عام للخارجيةستفيد ي
 درهم 1200 يف ره السنويدادد مقحي    و عند عدمه، من تعويضزل للسكنـمن

  .سبة للعازبلنبارهم د 800 و  ،بالنسبة لرب األسرة
  . التعويضات شهريا عند انتهاء األجلوتؤدى هذه

  



دليل اإلدارة التربوية 

א−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− א −−−−−−−−−−−−−−−−−−−א  

-39-

א -7 א א    :א
 :א−7−1

 2.02.376 من املرسوم 16 طبقا ملقتضيات املادة  ،للداخليةيقوم احلارس العام 
  :يليمبا  ،اخلاص مبؤسسات التربية والتعليم العمومي

  ؛باط  يف القسم الداخلي للمؤسسةمسؤولية احملافظة على النظام واالنض -
 والسهر على راحة التالميذ وضمان استقامتهم ونظافة حميطهم، كما -

 . يقوم مبراقبة نشاطهم التربوي 
تنشيط احلياة الثقافية والرياضية والفنية للتالميذ الداخليني وتقدمي املشورة  -

  .هلم يف هذا اجملال 
:אאא−7−2

  شروط الالفئات املعنية
سنوات على األقل من اخلدمة هبذه الصفة ) 3(  •  احلراس العامون

  منصب؛يف آخر 
  رؤساء األشغال 

  
يف  على األقل من اخلدمة هبذه الصفة ) 3(  •

  ؛أخر منصب
املستشارون يف التوجيه التربوي 
 ؛ة على األقلالدرجة الثاني  •  واملستشارون يف التخطيط التربوي

  ؛سنوات من اخلدمة هبذه الصفة) 6(ست   •
 أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي 

  من مجيع الدرجات 
سنوات على األقل من اخلدمة هبذه ) 6(أربع  •

 ؛الصفة
  .تفتيش؛نقطة امتياز يف آخر  •

  .امللحقون التربويون 
حتتسب األقدمية يف اإلطار (

األصلي بالنسبة هليأة التدريس 
  ) غريوا إطارهمالذين

 ؛الدرجة الثانية على األقل •
 يعادهلا؛ اإلجازة أو ما  •
سنوات على األقل من اخلدمة ) 6(ست  •

  .هبذه الصفة
  .ملحقو اإلقتصاد واإلدارة

حتتسب األقدمية يف اإلطار (
األصلي بالنسبة هليأة التدريس 

  )الذين غريوا إطارهم

 ؛الدرجة الثانية •
 يعادهلا؛ اإلجازة أو ما  •
سنوات على األقل من اخلدمة ) 6(  ست •

  .هبذه الصفة
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:אאא−7−3
  :املعايري املشتركة   - ب

 النقطة املعيار
  :أهلية املترشح وتتمثل يف 

  املواظبة؛ −
 السلوك؛ −
 . اهلندام −
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  :املعايري اخلاصة –ب

                                               النقطة املعيار

 امتياز الشهادات 

 ألساتذة التعليم الثانوي التأهيلي )2(متنح نقطتان  •
املستشارين يف واملستشارين يف التوجيه التربوي و
 من الدرجة الثانية التخطيط التربوي وامللحقني التربويني

 وملحقي اإلقتصاد واإلدارة من الدرجة الثانية
بثانوية تأهيلية للداخلية املترشحني ملنصب حارس عام 

احلاصلني على شهادة التربيز للتعليم الثانوي أو دبلوم 
عمقة أو الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا امل

 .معادلة الدكتورة أو شهادة املتخصصة أو شهادة 
 نقط ابتداء من 6متنح نقطة عن كل سنة يف حدود  •االستقرار يف املنصب

 .السنة الرابعة لكل مشارك
 . بصفة مؤقتةللتكليف) 3(نقط ثالث   متنح :التكليف بصفة مؤقتة  •

كثر، يفصل بينهم يف حالة تساوي جمموع نقط مترشحني اثنني أو أ:
  .باألقدمية العامة
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א−4.7
א− א א :א

 عن األعباء ا سنويا تعويضبالثانويات التأهيلية للداخلةحارس عام  يتقاضى
  درمها؛ 3120قدره 

א− :א
ق يف  من احلالتأهيلية الثانويات بتسيري املكلف للداخلةحارس عام ستفيد ي
 درهم 1200 يف ره السنويدادد مقحي    و عند عدمه، من تعويضزل للسكنـمن

  .سبة للعازبلنبارهم د 800 و  ،بالنسبة لرب األسرة
  .وتؤدى هذه التعويضات شهريا عند انتهاء األجل
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א אא א א א א
א אא א .א

 א א
 عن كل سنة) 2(نقطتان اثنتان  األقدمية يف املنصب
 عن كل سنة) 1(نقطة واحدة  األقدمية يف املهمة 

 األقدمية
األقدمية للمكلفني مبهام التفتيش  

  ) املترشحني للنظارة(

عن كل سنة بالنسبة ) 2(نقطتان 
  للسنتني األوليني؛

قطة عن كل سنة ابتداء من السنة ن
 .الثالثة

امتياز 
 الشهادات

إسناد منصب (
  )النظارة

شهادة التربيز للتعليـم 
الثانـوي أو دبلوم الدراسـات 
العليـا أو دبلوم الدراسات العليا 
املعمقة أو املتخصصة أو شهادة 
الدكتورة أو شهادة معادلة 

التعليم الثانوي  بالنسبة ألساتذة
  التأهيلي

  

االستقرار يف اجملموعة املدرسية بالنسبة ملديري 
  املدارس االبتدائية

عن ) 2(متنح نقطتان إثنتان 
 نقط 10كل سنة يف حدود 

ملديري املدارس االبتدائية الذين 
يشغلون مهام اإلدارة التربوية 
باجملموعات املدرسية وال حتتسب 
هذه النقط إال ابتداء من السنة 

 .الثالثة 

للتكليف ) 3(متنح ثالث نقط   )ملنصب النظارة( صفة مؤقتةالتكليف ب
 .بصفة مؤقتة
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IV-ومديري الدراسة مبؤسسات  كيفيات تنظيم املقابلة النتقاء املديرين
 . ألول مرةالتربية والتعليم العمومي

طبقا ملقتضيات مقرر وزير التربية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر  
توضع كل سنة الئحة لألهلية لشغل  ،2005 أكتوبر 13خ والبحث العلمي بتاري

 يرتب فيها املرشحون ،مبؤسسات التربية والتعليم العمومياإلدارة التربوية مهام 
 مهام مدير  لتقلدنو يتم إخضاع املرشحو   ،والنقط املخصصة حسب االستحقاق
  . على الصعيد املركزيألول مرة إىل انتقاء أويل و مدير الدراسة

 األوىل إلجراء اخلمسةضع املترشحون الذين مت انتقاؤهم وترتيبهم يف الرتب خي 
  .مقـابلـة

  :وتتم هذه املقابلة وفق الشكليات التالية 
  إجراء املقابلة 

ميكن للمترشحني الذين مت انتقاؤهم إلجراء املقابلة يف أكثر من منصب، إجراء 
  . مناصب على األكثر3املقابالت يف 

  ابالتمكان إجراء املق 
  : للمدرسة اإلبتدائيةبالنسبة 

يتم إجراء املقابالت على صعيد النيابات اليت حتددها األكادميية اجلهوية  
  .للتربية والتكوين املعنية

  :بالنسبة للثانوية اإلعدادية والثانوية التأهيلية 
 .  على صعيد األكادمييات اجلهوية للتربية والتكوين يتم إجراء املقابالت 

  : املقابالتتركيبة جلن 
تتألف جلن املقابالت من أطر، ختتلف حسب املراحل التعليمية، يتم اختيارهم من 

:وذلك على الشكل التايللدن مدير األكادميية اجلهوية للتربية والتكوين املعنية ، 
: االبتدائيةللمدارسبالنسبة  

 النائب أو من ميثله؛ 
 لتربيةلباألكادمييات اجلهوية ئيس قسم أو رئيس مصلحة ر 

  ؛أو رئيس مصلحة بالنيابة والتكوين
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 مفتش منسق للتعليم االبتدائي؛ 
  من مراكز التكوين؛أستاذو أ مديرو 
  ؛ للتعليم االبتدائيمفتش تربوي 
  يف التخطيط التربوي؛مفتش يف التوجيه التربوي أو مفتش 
 مفتش املصاحل املادية واملالية؛  
 .ة مدرسة ابتدائية خيتار لتجربته املهنيمدير 

  : اإلعدادية للثانويات بالنسبة 
 النائب أو من ميثله؛ 
باألكادمييات اجلهوية للتربية ئيس قسم أو رئيس مصلحة ر 

 ؛أو رئيس مصلحة بالنيابةوالتكوين 
  للتعليم الثانوي اإلعدادي أو الثانوي التأهيلي؛مفتش تربوي 
  يف التخطيط التربوي؛مفتش يف التوجيه التربوي أو مفتش 
 احل املادية واملالية؛  مفتش املص 
  من مراكز التكوين؛مدير أو أستاذ 
 . إعدادية خيتار لتجربته املهنيةةمدير ثانوي 

  : بالنسبة للثانويات التأهيلية   
  ؛ أو من ميثلهنائب الوزارة 
  مفتش منسق للتعليم الثانوي؛ 
  مفتش منسق للشؤون اإلدارية؛ 
  مفتش منسق يف التوجيه أو التخطيط التربوي؛ 
 منسق للمصاحل املادية واملالية،مفتش  
  من مراكز التكوين؛ تاذو أسأ مدير 
باألكادمييات اجلهوية للتربية ئيس قسم أو رئيس مصلحة ر 

  ؛أو رئيس مصلحة بالنيابةوالتكوين 
 مفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة املمتازة؛ 
  من التكوين املهين؛ أو مؤطر التقينمفتش التعليم  
 يف مفتش أو  من الدرجة املمتازة يف التوجيه التربويمفتش 

 ؛من الدرجة املمتازة التخطيط التربوي
 مفتش املصاحل املادية واملالية؛   
 . تأهيلية خيتار لتجربته املهنيةة مدير ثانوي 
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النسبة للثانويات التأهيلية املتوفرة على أقسام حتضريية لولوج املعاهد  
 :لتحضري شهادة التقين العايلواملدارس العليا أو أقسام 

 ؛  أو من ينوب عنهمدير األكادميية اجلهوية للتربية والتكوين 
  ؛أحد نواب الوزارة باجلهة 
  مفتش منسق للتعليم الثانوي؛ 
  مفتش منسق للشؤون اإلدارية؛ 
  مفتش منسق يف التوجيه أو التخطيط التربوي؛ 
 مفتش منسق للمصاحل املادية واملالية، 
 ؛ املدارس العليا لألساتذةمن  تاذو أسأ مدير 
 باألقسام التحضريية لولوج املعاهد واملدارس بالتنسيق مكلف 

 العليا؛
 من املدارس العليا اليت تستقبل طلبة هذه الثانويات أستاذ 

 الستكمال الدراسة؛
 ؛  من ذوي اإلختصاص من التكوين املهينمؤطر 
 .خيتار لتجربته املهنية  تأهيليةةمدير ثانوي 

  املترشحنيتقومي  
املترشحني لشغل منصب مدير مؤسسة تعليمية أو منصب مدير يتم تقومي 

  .مشروع يشمل تصوراهتم لتدبري املؤسسةبناءا على الدراسة 
  :ويتم تقومي املترشحني بناء على شبكة تقومي تشمل اجلوانب التالية   

 ؛2، املعامل اجلانب املتعلق باملشروع 
 ؛1 املعامل ،اجلوانب التشريعية والتنظيمية 
 ؛2، املعامل اجلوانب املتعلقة باختصاصات املنصب املطلوب 
 .2، املعامل اجلوانب الشخصية والتواصلية 

ويتم تقومي كل جانب من هذه اجلوانب واجلاهزية لتقلد املنصب املطلوب بقطة 
  .20 و0عددية تتراوح ما بني 

  نتائج عمل جلن املقابلة 
ترشحني حسب كل منصب وتضع حمضرا تعمل جلن املقابالت على ترتيب امل

ألشغاهلا، وتسلم النتائج وشبكة التقومي وحماضر األشغال من طرف مدير األكادميية 
  .اجلهوية للتربية والتكوين إىل املصاحل املركزية بعد إهناء املقابالت

  .ويتم إسناد املناصب حسب األفضلية
  .األقدمية العامةيف حالة تساوي مترشحني إثنني أو أكثر، يفصل بينهم ب
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V -  شروط وكيفيات تنظيم التكوين اخلاص لفائدة األطر املكلفة مبهام
 . اليت مت تعيينها ألول مرةاإلدارة التربوية

طبقا ملقتضيات قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث 
وكيفيات وط  بشأن حتديد شر،2005 أغسطس 8 الصادر يف 1849.05العلمي رقم 

هذه ختضع  ،تنظيم التكوين اخلاص لفائدة األطر املكلفة مبهام اإلدارة التربوية
 و اليت مت تعيينها ألول مرة، لتكوين خاص يشمل اجلانب النظري و امليداين األخرية
  .و الذايت

  :التكوين النظري
 هبذه وينظم ينظم التكوين النظري حتت إشراف مديري مراكز التكوين 

  .ز، و عند االقتضاء مبؤسسات التربية و التعليم العمومياملراك
ساعة على األقل موزعة على ) 150( مائة و مخسني هذا التكوينيستغرق و
  .دورات تكوينية تبتدئ من فاتح أكتوبر على غاية هناية شهر مارس) 6(ست 

و ينظم هذا التكوين حسب خصوصيات كل مهمة و كل سلك تعليمي من 
 اجلهوية للتربية و التكوين املعنية، ويتم على شكل جمزوءات ختتار لدن األكادميية

  :من بني اجملاالت التالية
   النصوص التشريعية و التنظيمية اجلاري هبا العمل بقطاع التربية الوطنية؛-
   التدبري التربوي و اإلداري و املايل ملؤسسات التربية و التعليم العمومي؛-
  ع املؤسسة؛ إعداد خطط العمل و مشاري-
   اإلعالميات و اإلحصاء يف اجملال التربوي و اإلداري؛-
   منهجيات و تقنيات البحث التربوي العلمي؛-
   اقتصادي؛– عالقة املؤسسة باحمليط التربوي و اإلداري و السوسيو -
   تنظيم احلياة املدرسية؛-
   مستجدات منهجيات تدريس املواد املدرسية؛-
   املدرسية؛ منهجيات إعداد اخلريطة-
   التقومي و الدعم التربوي؛-
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   التواصل و التنشيط الثقايف و االجتماعي؛-
   طرق تدبري برامج التعاون و الشراكة؛-
   حتضري املختربات و تسيري اآلالت السمعية البصرية و املعوماتية؛-
   التوثيق و تدبري اخلزانات و املكتبات الرمسية؛-
  ؛ سيكولوجية الطفولة و املراهقة-
   الدميوغرافية السكانية؛-
 . التربية على املواطنة-

و يتوج هذا التكوين بتقومي عند هناية كل دورة حسب جماالت التكوين اليت 
استفاد منها املعين باألمر، على أن تنقط كل دورة بنقطة عددية تتراوح ما بني 

  ).20(و عشرين  )0(صفر 
  :التكوين امليداين

 اجلهوية للتربية و التكوين أو مبصاحلها تألكادميياينظم التكوين امليداين با
  .اإلقليمية حتت إشراف الفريق اإلقليمي للمصاحبة امليدانية

أسابيع خالل نفس السنة الدراسية اليت يتم ) 5(التكوين مخسة هذا و يستغرق 
  :فيها التكوين النظري و الذايت، و يشتمل على

  وين امليداين؛إعداد و برجمة و تتبع مجيع مراحل التك -
زيارات ميدانية ملصاحل األكادمييات اجلهوية للتربية و التكوين أو مصاحلها  -

اإلقليمية، و لبعض مؤسسات التربية و التعليم العمومي حسب املهمة و 
  السلك التعليمي الذي ينتمي إليه املستفيدين؛

ن أثناء زيارات الفريق اإلقليمي للمصاحبة امليدانية للمستفيد من التكوي -
  مزاولة مهامه؛

حضور املستفيد للعروض و اللقاءات املنظمة من لدن الفريق اإلقليمي  - 
للمصاحبة امليدانية، ملناقشة قضايا مرتبطة باملستجدات اليت يعرفها اليت يعرفها 

 .نظام التربية و التكوين
 و يتوىل الفريق اإلقليمي للمصاحبة امليدانية إعداد تقرير مفصل عن أنشطة
) 0(التكوين امليداين للمستفيد، ومينح للمعين باألمر نقطة عددية تتراوح ما بني صفر

  ).20(و عشرين 
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يتكون الفريق اإلقليمي للمصاحبة امليدانية حسب املهمة و السلك التعليمي و 
  :من 

أساتذة التعليم االبتدائي، ( أستاذ باحث، أو أستاذ ينتمي إىل هيئة التدريس -
م الثانوي اإلعدادي وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي واألساتذة  أساتذة التعلي

  ملني بإحدى مراكز التكوين ؛ا، و الع)املربزين بالتعليم الثانوي التأهيلي
 مفتش تربوي للتعليم االبتدائي أو الثانوي اإلعدادي أو الثانوي التأهيلي، -

 حسب اإلطار الذي ينتمي إليه املستفيد من التكوين؛
فتش يف التخطيط التربوي أو مستشار يف التخطيط التربوي من الدرجة  م-

 األوىل؛
 مفتش يف التوجيه التربوي أو مستشار يف التوجيه التربوي من الدرجة -

 األوىل؛
  مفتش املصاحل املادية و املالية من اجلرة األوىل أو ممون من الدرجة األوىل؛-
 ؛ مدير مؤسسة للتربية و التعليم العمومي-
 مشرف على التكوين ذي جتربة يف جمال اإلدارة التربوية ال تقل عن أربع -
سنوات، يتوىل إرشاد و توجيه و مساعدة املستفيد من التكوين على ) 4(

األداء اليومي للمهام املنوطة به، و ذلك حسب الربنامج احملدد من لدن 
 .الفريق اإلقليمي للمصاحبة امليدانية

إلقليمي للمصاحبة امليدانية مبا يف ذلك منسق أعماله، و يتم تعيني الفريق ا
  . اجلهوية للتربية و التكوين املعينةمبوجب مقرر ملدير األكادميي

  :التكوين الذايت -ج 
يعد املستفيد من التكوين تقريرا عاما جيسد تكوينه الذايت و يعكس جتربته و 

كما ميكن أن يتضمن مالحظاته حول التكوين النظري و امليداين الذي خضع له، 
هذا التقرير اقتراحاته اخلاصة لتحسني و تطوير مستوى التكوين اخلاص بأطر 

  .اإلدارة التربوية
ويناقش هذا التقرير، الذي يؤخد بعني االعتبار عند التقومي النهائي للمستفيد 
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أمام جلنة التقومي النهائي املشار إليها أسفله، وينقط بنقطة عددية تتراوح ما بني 
  ).20(وعشرين ) 0(صفر 

 :التقومي النهائي−

  تعني مبوجب مقرر للسلطة احلكومية املكلفة بالتربية الوطنية جلنة تتكون من 
أعضاء على األقل تتوىل مهمة اإلشراف على التقومي النهائي، ) 3(رئيس وثالثة 

 التكوين واإلعالن عن النتائج النهائية أخذا بعني االعتبار النقط احملصل عليها يف
 :النظري والتكوين امليداين والتكوين الذايت طبقا للجدول أسفله 

املعامل التنقيط صنف التكوين

معدل النقط احملصل عليها خالل دورات التكوين النظري
 3 .التكوين الستة

 التكوين امليداين
النقطة املمنوحة للمستفيد من طرف الفريق

  3  .االقليمي للمصاحبة امليدانية

  لتكوين الذايتا
نقطة متنح من طرف جلنة التقومي النهائي بعد
عرض ومناقشة التقرير العام املقدم من طرف

  .املستفيد من التكوين
2  

ويعترب ناجحا يف التكوين كل مترشح حصل على معدل عام يساوي على 
 موجبة للرسوب، ويتم إخبار 20من  5، وتعترب كل نقطة تقل عن 20 من 10األقل 
 الصادر 764.04يني باألمر مبقتضيات قرار وزير التربية الوطنية والشباب رقم املعن
 بتحديد كيفيات وضع لوائح األهلية لشغل مهام اإلدارة 2004 أبريل 20يف 

التربوية مبؤسسات التعليم العمومي، فيما يتعلق باإلقرار أو عدم اإلقرار يف املناصب 
  .قطة احملصل عليها يف التقومي النهائي للتكويناملسندة إليهم، أخذا بعني االعتبار الن
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 اململكـة املغربية
 وزارة التعليم الثانوي والتقين

 2000 يناير18:الرباط يف   
  

  89: مذكرة رقم  
  :اىل السادة

  مديري األكادمييات
  نواب الوزارة  

   مديري املؤسسات الثانوية  
  . تعزيز شروط أمن الثانويات : املوضوع  

  م بوجود موالنا اإلمام املؤيد باهللا ،سالم تا
وبعد ، ففي إطار العمل على تعزيز شروط أمن الثانويات،وسهرا على ضمان 
تدابري توفر أمن التلميذات والتالميذ داخل فضاء الثانويات ويف حميطها 

واعتبارا للمراسالت  القريب،وحفاظا على ممتلكات الثانويات وعلى حرمتها،
  : بالتدابري التاليةالقيامأهيب بكم   هذا الشأن على الوزارة،املتعددة الواردة يف

 رصد كل األسباب املختلفة اليت تؤدي إىل املس مبمتلكات الثانويات -1
 سور،مداخل،أبواب املخازن(بالبناية وبأمنها وأمان تالميذها، سواء ما تعلق منها 
بتدبري زمن التالميذ أو يرتبط  ....)واملخابر،نوافذ،قاعات املكتبة أو املداومة

  ....)حصص فارغة بني حصص العمل(واستعماالته
 وضع برنامج استعجايل والشروع يف تنفيذه ملعاجلة األسباب اليت مت - 2

رصدها ، ولتجاوز نتائجها املالحظة داخل الثانويات ، مع احلرص على اخنراط 
  .مجعيات آباء وأولياء التالميذ يف وضع الربنامج وتنفيذه 

إشراك اجلماعات احمللية والدوائر األمنية يف معاجلة األسباب املؤدية إىل  –3 
املس بأمن الثانويات وأمان تالميذها والنابعة من حميطها القريب ، ودعوهتم إىل 

  .املسامهة يف إطار مسؤوليتهم ، يف احلد من هذه الظاهرة 
والسادة فاملرجو من السادة مديري األكادمييات والسادة نواب الوزارة 

مديري الثانويات ، العمل على تنفيذ مقتضيات هذه املذكرة واحلرص على املسامهة 
  .والسالم . اجلماعية يف تعزيز أمن وأمان الثانويات 

  الوزير املكلف بالتعليم الثانوي والتقين
  عبد اهللا ساعف
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 اململكة املغربية
  وزارة التربية الوطنية
  الكتابة العامة

 2000 أكتوبر 10: الرباط يف   

  75: مذكرة رقم       
  إىل

  السادة مديري األكادمييات
  السيدات والسادة نواب وزارة التربية الوطنية

  السيدات والسادة أعضاء هيئة التأطري واملراقبة التربوية
  السيدات والسادة أعضاء هيئة اإلدارة التربوية
  السيدات والسادة أعضاء هيئة التدريس

  .ار مواد االتفاقية الدولية اخلاصة حبقوق الطفل استثم : املوضوع 
  باهللا،سالم تام بوجود موالنا اإلمام املؤيد 

 وزارة التربية الوطنية جلعل الربامج  وبعد ، ففي إطار اجلهود اليت تبذهلا 
التعليمية أشد ارتباطا بواقع النشء املغريب ، وأكثر استجابة لتطلعاته ، وموازاة مع 

التربية والتكوين ، ومراعاة لروح االنفتاح اليت تعرفها املؤسسات مقتضيات ميثاق 
التعليمية على حميطها ، وانسجاما مع روح مذكرة تدعيم ثقافة التربية على حقوق 
اإلنسان ، وعمال على استثمار مواد االتفاقية الدولية اخلاصة حبقوق الطفل غري 

ه تقرر توزيع الكتيب اخلاص  االتفاقية ، فإن املتحفظ عليها وطنيا ، ضمن هذه
مبواد االتفاقية املذكورة يف صيغة مبسطة على أوسع نطاق ، ليشمل مجيع 

  .املؤسسات التعليمية 
  :التايل وسيتم استثمار مواد الكتيب املشار إليه تربويا على الشكل هذا،

ـ تكتب كل أسبوع مادة من مواد االتفاقية املعنية، يف سبورة عادية، 
 ، عند مدخل كل مؤسسة تعليمية ، حبيث يتمكن مجيع وبصفة بارزة

التالميذ من االطالع عليها بصفة مستمرة ، أثناء التحاقهم باملدرسة، وخالل 
  مغادرهتم هلا ؛

ـ خيصص املدرسون حيزا زمنيا مقتضبا لفتح باب احلوار واملناقشة مع 
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  .التالميذ حول املادة موضوع األسبوع ، حسب اإلمكان وظروف العمل 
  ومقترحاته؛ـ حيرص كل مدرس على تدوين مالحظاته واستنتاجاته 

ـ يسهر مدير املؤسسة على تنظيم اجتماعني دوريني خالل السنة الدراسية 
 ومع أعضاء اجملالس التعليمية االبتدائي،مع الفريق التربوي بالنسبة للتعليم 

 مقترحاهتم،و ملناقشة مالحظاهتم واستنتاجاهتم اإلعدادي،بالنسبة للتعليم 
  .املوضوعوحترير تقارير تركيبية يف 

 تقريره إىل النيابة اليت تعمل دورة، يف هناية كل املؤسسة،ـ يبعث رئيس 
 يعهد إليه باستخالص أهم التربوي،على تكوين فريق من أطر اإلشراف 

النتائج واملالحظات يف شكل تقرير مركب يبعث إىل األكادميية اليت توجد 
  .هباالنيابة يف ترا

ـ تقوم كل أكادميية بوضع تقرير تركييب شامل ، انطالقا من تقارير 
النيابات، ويبعث إىل مديرية املناهج الستخالص النتائج وترمجتها يف شكل 
توجيهات تربوية أو مذكرات بيداغوجية ، واستثماره يف سريورة إعادة بناء 

  .املناهج 
 املعنيني مطالبون ببذل جهودهم لذا ، فإن كافة الفرقاء التربويني واإلداريني

الضرورية جلعل استثمار مواد االتفاقية الدولية اخلاصة حبقوق الطفل عملية جمدية 
 تالمذتنا قناعة تامة بأنه لكي تترعرع شخصيتهم ترعرعا  مفيدة ، ترسخ لدى

مهم الثقافية ، أن ينشئوا يف جو عائلي كامال ومتناسقا ، ينبغي هلم ، يف إطار قي
يضمن هلم السعادة واحملبة والتفاهم، ويربون تربية قوامها الكرامة ، والتسامح 

  .والعدل ، واملساواة 
ولذلك ، فاملرجو من السادة والسيدات مديري األكادمييات ونواب وزارة 

واها وتتبعه التربية الوطنية السهر على نشر مضمون هذه املذكرة ، وإشاعة فح
              .مخالل عمليات التنفيذ واالستثمار املختلفة ، والسال
  عبد الرمحان رامي
  مدير املناهج
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 اململكـة املغربية
  وزارة التربية الوطنية

 
  

  2001 أبريل 12 :الرباط يف 

  42: مذكرة رقم        
  إلـى السادة

  مديري األكادمييات
  املفتشني العامني

  ب وزارة التربية الوطنيةنائبات ونوا
  مديرات ومديري املؤسسات التعليمية

              .التعليمية تفعيل األندية التربوية يف املؤسسات :املوضوع  
  سالم تام بوجود موالنا اإلمام املؤيد باهللا ،

وبعد، اعتبارا لكون األندية تشكل يف املؤسسات التعليمية فضاء تربويا 
 التالميذ يف خمتلف اجملاالت ، واكتشاف ميوالهتم وصقل مالئما لتنمية مؤهالت

مواهبهم وإذكاء روح العمل اجلماعي فيما بينهم خدمة للمؤسسة التعليمية اليت 
ينتمون إليها ، وسعيا إىل حفز األطر التعليمية واإلدارية الستثمار قدراهتا يف ميدان 

عي ، وإىل خلق فضاءات التنظيم والتنشيط والتأطري التربوي والثقايف واالجتما
للمتعلمني للحوار والتعاون فيما بينهم ومع شركاء املؤسسة ، يشرفين إخباركم بأنه 

 إلعطاء انطالقة جديدة لألندية التربوية وذلك 2001 أبريل 20تقرر ختصيص يوم 
بالعمل على تفعيل األندية املتوفرة ، وتأسيس أندية جديدة باملؤسسات اليت تفتقر 

  : لك حتقيقا لألهداف التاليةإليها ، وذ
  تنمية روح املواطنة وترسيخ القيم األخالقية لدى التالميذ ؛   -

  وحتسيسهم بأمهية العمل اجلماعي ؛توعيتهم
  إذكاء الفضول املعريف والعلمي لديهم ؛ -
   فسح اجملال أمامهم لتفجري طاقاهتم اإلبداعية ؛ -
ة الفرصة هلم لإلسهام يف  تعريفهم بقضايا حميطهم وجمتمعهم وإتاح -

  .معاجلتها 
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ويتطلب حتقيق هذه األهداف القيام مبجموعة من الترتيبات ، يذكر من  
  :بينها

وضع ملصقات والفتات أمام املؤسسات التعليمية للتعريف هبذه املناسبة  -
  ؛

   وضع برامج عمل لألندية ، وتقدميها خالل هذا اليوم ؛ -
شاركة مؤطري هذه األندية والتالميذ  تنظيم أنشطة وإلقاء عروض مب-

  املنخرطني فيها ؛
   إقامة معارض ومشاغل تربز إنتاجات األندية ؛ -
تنظيم مسابقات يف اجملاالت اليت تندرج يف إطار اهتمامات هذه   -

  األندية ؛
احلرص على توفري تغطية إعالمية هلذه املناسبة وإيالئها اهتماما خاصا    -

  خالل هذا اليوم ؛
 إقامة شركات تعاون مع مكونات اجملتمع املدين واملقاوالت وخمتلف    -

  .األنديةاجلهات املعنية لالرتقاء هبذه 
فاملرجو من السادة مديري األكادمييات والسيدات والسادة نائبات ونواب 
الوزارة والسيدات والسادة مديرات ومديري املؤسسات التعليمية العمل على تعبئة 

( قات إلجناح هذا النشاط ، وموافاة مديرية الدعم التربوي اجلهود وحفز الطا
، ومديرية الدراسات واالستراتيجيات التربوية ) بالنسبة ملؤسسات التعليم األساسي

بتقرير حول ماأجنز خالل هذا اليوم، والسالم ) بالنسبة ملؤسسات التعليم الثانوي ( 
.  

  وزير التربية الوطينة
  عبد اهللا ساعف
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 كـة املغربيةاململ
 وزارة التربية الوطنية والشباب

 مارس  25 فـياط ـالرب  
2003  

 30: مذكرة رقم 
  إلـى

  السادة مديري األكادمييات اجلهوية للتربية والتكوين
  السيدات والسادة نواب الوزارة
  السيدات والسادة املفتشني

  السيدات والسادة مديريي املؤسسات التعليمية
  ساتذةالسيدات والسادة األ

  .احترام احلصص الدراسية    :املوضوع
  لقرار بشأن النظام املدرسي يف التعليم األويل واالبتدائي والثانوي؛ ا-:   املرجـع

   2002 – 2003 املقرر املنظم للسنة الدراسية -
  سالم تام بوجود موالنا اإلمام املؤيد باهللا ،

 املؤسسات بعد، فلقد لوحظ أنه يف الوقت الذي تلتزم جمموعة منو
 فإن مؤسسات أخرى تربمج املدرسي،التعليمية باحترام املذكرات املنظمة للزمن 

بعض االجتماعات اإلدارية والتربوية يف أوقات غري مناسبة مما تسبب يف ضياع 
  . السواءحصص دراسية للتالميذ واألساتذة على 

لصادر  ا2071.01ويف هذا الصدد ، وعمال على تطبيق مقتضيات القرار رقم 
بشأن النظام املدرسي يف التعليم األويل ) 2001نونرب 23(1422 رمضان 7يف 

 أسبوعا من 34 على ختصيص 28 و27واالبتدائي والثانوي، والذي ينص يف مادتيه 
 يوليوز 24 الصادر يوم 89السنة الدراسية لألنشطة الفعلية ، وتفعيال للمقرر رقم 

صا على متكني السيدات والسادة املدرسني  وخاصة املادة التاسعة منه ، وحر2002
من إجناز املقررات وما يرتبط هبا من أنشطة وفروض يف ظروف تربوية طبيعية جتعل 
التالميذ يستفيدون فعال من كل احلصص املربجمة خالل السنة الدراسية بعيدا عن 

طة يف أجواء التوتر واإلرهاق الناتج عن اإلسراع يف إجناز الربامج أو تكثيف األنش
فترات معينة يشرفين تذكريكم بضرورة احترام احلصص الدراسية للتالميذ واحلرص 
على عقد مجيع اجتماعات جمالس املؤسسة والندوات التربوية واألنشطة الداعمة 
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والتظاهرات الثقافية والفنية والرياضية خارج هذه احلصص ، مع العمل على التقيد 
الدراسة والعطل املدرسية خبصوص استمرار الدراسة مبا ورد يف املقرر املنظم لفترات 

  . وتنظيم االمتحانات وانعقاد اجملالس 
فاملرجو من السيدات والسادة مديري األكادمييات ونواب الوزارة ومديري 
املؤسسات التعليمية ومفتشي خمتلف التخصصات أن حيرصوا كل يف نطاق 

وا على انعقاد جمالس املؤسسة اختصاصه ، على تتبع تطبيق هذه املذكرة وأن يعمل
  .والسالم. وكافة األنشطة التربوية من لقاءات وندوات خارج احلصص الدراسية 

  
  الكاتب العام

 أمحد املريين: إمضاء 
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 اململكـة املغربية
  وزارة التربية الوطنية والشباب

 يوليوز 10 :الرباط فـي   
2003  

  88: مذكرة رقم        
  لسيدات والسادة الـىإ

  مديري األكادمييات اجلهوية للتربية والتكوين
  نائبات ونواب الوزارة

  مفتشات ومفتشي التعليم االبتدائي والثانوي
  والتوجيه والتخطيط التربوي واالقتصاد
  .رئيسات ورؤساء مؤسسات التربية والتكوين

   . استغالل فضاء املؤسسات التعليمية: املوضوع 
التربية  مبثابة النظام األساسي اخلاص مبؤسسات 2.02.376 رقم املرسوم: املرجع 

                                    ). 2002  يوليوز17(والتعليم العمومي 

  باهللا،سالم تام بوجود موالنا اإلمام املؤيد 
وبعد، فتفعيال ملقتضيات املرسوم املشار إليه يف املرجع أعاله، وخاصة  

املتعلقة باخلدمات التربوية ) 35 – 26 – 23 – 18 – 11– 9 – 6 – 5 – 4(املواد 
 للتربية والتثقيف، فضاءاتوالتكوينية اليت تقدمها املؤسسات التعليمية باعتبارها 

وتنمية وتطوير مؤهالت وكفاءات املتعلمني يف خمتلف اجملاالت ؛ وسعيا إىل 
ونات اجملتمع جعل هذه املؤسسات قطبا جذابا وفضاء وظيفيا مرحيا يتيح ملك

املدرسي من متعلمني وأطر تربوية وإدارية وشركاء املدرسة وبصفة خاصة 
مجعيات آباء وأولياء التالميذ توظيف إمكاناهتا وقدراهتا يف جماالت التنظيم 
والتأطري والتنشيط التربوي والثقايف والرياضي واالجتماعي، يشرفين أن أطلب 

نقطة انطالق لالرتقاء باحلياة ) 2003 – 2004(منكم اعتبار الدخول املدرسي 
املدرسية وذلك بإيالء فضاءات مؤسساتنا التربوية والتكوينية األمهية املطلوبة 
والعمل على استغالهلا بشكل عقالين يتيح لألنشطة املتنوعة إجياد املكان والزمان 

  :املناسبني ، وذلك باختاذ الترتيبات التالية 
كيز على محالت منتظمة للنظافة تشمل مجيع وضع برنامج يتم فيه التر   -

مرافق املؤسسة ، مع العمل على تزيني واجهاهتا اخلارجية مبسامهة التالميذ 
  والفاعلني التربويني واالجتماعيني ؛
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 تزيني فضاء املؤسسة الداخلي باجلداريات وجتديدها سنويا حفاظا على   -
ارات ومقتطفات من مجاليتها، والعمل على تدوين األمثال واحلكم وعب

املواثيق الدولية واألحداث الوطنية التارخيية على اجلدران ، خاصة تلك اليت 
  تدعو إىل األخالق الفاضلة ، والتشبت باملواطنة وقيم التسامح والتضامن ؛

 التربوية، وضع لوحات توجيهية لكل مرافق املؤسسة كاإلدارة   -
 واملالعب املتخصصة،والقاعات  املدرسية، واملكتبة العلمية،واملختربات 
  التربوية؛ ومقرات األندية واملستودعات، الرياضية،

إضفاء الطابع التربوي التعليمي على املنظر العام لفضاءات املؤسسات   -
التعليمية مبنع إدخال السيارات والدرجات ، أو وضع إعالنات جتارية ، 

  والعمل على عزل السكنيات عن باقي مرافق املؤسسة ؛
 نشر النظام الداخلي للمؤسسة بصفة مستمرة يف سبورة االعالنات  -

وشرح مقتضياته، وحتسيس اجلميع بضرورة احترامه يف بداية كل موسم 
دراسي، وذلك حفاظا على حرمة املؤسسة وترسيخ قيمها النبيلة ، ويدخل 
يف هذا االطار االلتزام هبندام مناسب، وتوحيد اللباس املدرسي بالنسبة 

لميذات والتالميذ، واحملافظة على جتهيزات املدرسة وأثاثها واملوارد للت
الديداكتيكية والتحلي بسلوك متحضر يقوم على نبذ العنف يف العالقات ، 

  واحترام الغري ؛
 ضرورة إيالء عناية خاصة للهندام داخل املؤسسات التعليمية ، من قبل   -

  األطر اإلدارية والتربوية ؛
ة الالزمة للمؤسسات اليت تفتقر إىل قاعات التنشيط وإلقاء  إيالء العناي-

العروض واملالعب الرياضية ، ومساعدهتا على استكمال بنيتها وجتهيزاهتا 
وذلك بالتعاون مع الشركاء والفرقاء التربويني واالجتماعيني واالقتصاديني ، 

از خمتلف مع السماح هلا باستغالل فضاءات املؤسسات التعليمية املتقاربة إلجن
  أنشطة احلياة املدرسية وفق برنامج دقيق ومدروس؛

 استغالل فضاءات املؤسسات التعليمية لتفعيل أنشطة األندية التربوية،  -
واختاذ اإلجراءات الالزمة لتوسيع دائرة ممارسة األنشطة الرياضية والفنية 
اية والترفيهية حىت خارج أوقات الدراسة وخالل الفترات البينية وعطل هن

  األسبوع والعطل املدرسية؛
 تنظيم زيارات تفقدية من طرف هيآت التفتيش للمؤسسات التعليمية  -

لالطالع على مكونات مشروع املؤسسة جبميع عناصره مبا يف ذلك األنشطة 



دليل اإلدارة التربوية 

א−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− א −−−−−−−−−−−−−−−−−−−א  

-59-

   ؛ املندجمة
تضمني تقارير التفتيش والزيارات التفقدية مالحظات السادة املفتشني   -

  .سسات وتوجيهاهتم حول كيفية استغالهلا حول حالة فضاءات املؤ
فاملرجو من السادة مديري األكادمييات ، والسيدات والسادة نائبات ونواب 
الوزارة ، والسادة املفتشني ورؤساء املؤسسات التعليمية واألساتذة العمل على تعبئة 
 اجلهود وحفز الطاقات إلجناح هذا املسعي التربوي النبيل حىت يستجيب لطموحات

التعلمي يف جعل مؤسساتنا فضاءات رحبة / وتطلعات مجيع أطراف الفعل التعليمي 
  .للتربية والتكوين والتثقيف واإلبداع والتنشئة االجتماعية الصاحلة ، والسالم 

   
  وزير التربية الوطنية والشباب

  .حبيب املالكي: اإلمضاء 
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 اململكـة املغربية
  والشبابوزارة التربية الوطنية

  2004 فرباير 28يف  الرباط     

  12:  مذكرة رقم       
  : السيدات والسادةلـىإ

  مديرة ومديري األكادمييات اجلهوية للتربية والتكوين
  نائبات ونواب الوزارة
  املفتشات واملفتشني

  رئيسات ورؤساء مؤسسات التربية والتكوين

   . االعتناء بفضاءات املؤسسات التعليمية : املوضوع
      .2003 يوليوز 10 بتاريخ 88املذكرة رقم  : املرجع

  سالم تام بوجود موالنا اإلمام املؤيد باهللا ،
فتأكيدا ملا جاء يف املذكرة املشار إليها يف املرجع أعاله ، واعتبارا  وبعد،  

لألمهية اليت ينبغي إيالؤها لفضاءات املؤسسات التعليمية باعتبارها جماالت للحياة 
درسية بكل جتلياهتا ، وميدانا للتنشئة البيئية واالجتماعية والتشبع بقيمها ، وسعيا امل

إىل جعل مظاهر مرافق املؤسسات التعليمية وحميطها من العوامل اليت تساهم يف 
حتسني ظروف متدرس التالميذ ، ويف إقباهلم على الدرس والتحصيل ويف حتفيزهم 

ربوية بفاعلية ومحاس وتلقائية ، وتساهم على االخنراط يف خمتلف األنشطة الت
كذلك يف الرفع من أداة هيأة التدريس وتطوير عطاءاهتا ، وعمال على جتاوز 
مالوحظ من تقصري يف العناية بفضاءات بعض املؤسسات التعليمية ، يشرفين 
موافاتكم جبملة من التوجيهات اإلضافية ، اليت من شأهنا حتفيز اجملتمع املدرسي 

صيانة مرافق املؤسسات وجتهيزاهتا ، واإلعتناء برونقها ومجاليتها بضرورة 
 ، وجعل فضاءاهتا تليق برسالتها التربوية النبيلة يف تكريس القيم ببيئتهاواالهتمام 

  .اجلمالية 
ويف هذا الصدد ، فقد تقرر أن تقوم األكادمييات والنيابات ومؤسسات التربية 

 حبملة 2004بال خالل شهري مارس وأبريل والتكوين يف احلواضر والبوادي واجل
نظافة مؤسساتنا ومجالية فضاءاهتا مدخل أساسي للرفع من " مكثفة حتت شعار 

  :وذلك من خالل " جودة تعليمنا 
عقد اجتماعات جملالس التدبري قصد دراسة اإلجراءات الكفيلة بتحسني  •
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ا اخلارجي ، فضاء املؤسسة ومرافقها ، والعناية ببيئتها الداخلية وحميطه
ووضع برنامج حمدد لذلك تشارك فيه كل األطراف املعنية باحلياة املدرسية 
من تلميذات وتالميذ وأساتذة وإداريني ومجعيات اآلباء واألولياء 

  واجلماعات احمللية وفعاليات اجملتمع املدين ؛
االهتمام مبظهر املؤسسة واالعتناء بواجهاهتا اخلارجية حىت تكون يف   •

  الرسالة التربوية املنوطة هبا ؛مستوى 
إصالح أبواب ونوافذ وزجاج احلجرات واملكاتب ومجيع مرافق  •

  املؤسسات؛
  تنقية ممرات املؤسسة وفضاءاهتا ومساحاهتا وختليصها من املتالشيات ؛  •
االعتناء مبرافق األقسام الداخلية، وذلك باحلرص على تنظيف املراقد  •

  ؛...واملطاعم والنوادي 
دران الداخلية واخلارجية للحجرات واملكاتب وباقي املرافق وطالء تبيض اجل •

  األبواب والنوافذ ؛
تنظيم محلة تعبوية شاملة ، مبسامهة التلميذات والتالميذ واألطر اإلدارية  •

والتربوية وبتعاون مع الفاعلني التربويني واالجتماعيني واالقتصاديني لتزيني 
  : طريق الفضاءات الداخلية للمؤسسة وذلك عن

  االهتمام برونق املكاتب اإلدارية ، واحلرص على حسن تنظيمها ؛ 
والتالميذ ليسامهوا يف تزيني احلجرات الدراسية  فسح اجملال للتلميذات 

  املؤسسات؛وجدران 
القيام حبمالت التشجري بتعاون مع قطاع املياه والغابات بكيفية تدرجيية  

غراس اليت تتأقلم مع ومنتظمة ، وذلك بغرس أصناف األشجار واأل
مناخ املنطقة ، والتتطلب كميات كبرية من املاء ، ووضع خطة حمكمة 
لرعايتها والعناية هبا مبشاركة فعلية لتلميذات وتالميذ املؤسسات 

   ؛ التعليمية ونواديها البيئية
تنظيم عروض ومباريات فنية وأدبية ، واستغالل خمتلف األنشطة التربوية  

ملية والعربية والوطنية احملددة حلماية البيئة ، أو العناية وكذا األيام العا
بالصحة ، أو املاء ، أو حماربة التصحر واجلفاف ، أو الوقاية من 
الكوارث الطبيعية ، أو اليوم العاملي للشجرة ، أو األسبوع العاملي 
للغابة أو غريها من املناسبات اخلاصة مبوضوع البيئة ، وذلك قصد 

 يف هذه األنشطة ونشر التوعية  والتالميذ لميذاتإشراك كل الت
والثقافة البيئية بينهم ، وفسح اجملال أمامهم للقيام بأنشطة تطبيقية من 
شأهنا أن تنمي يف أنفسهم الوعي البيئي املسؤول ، والسلوك اإلجيايب 
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  جتاه املكونات البيئية عامة ، والفضاء املدرسي خاصة؛
ري ومجالية املؤسسة التعليمية ومرافقها وذلك احملافظة على النظام املعما 

بالتصدي حبزم للخروقات اليت تؤدي إىل استغالل غري قانوين للبنايات 
املدرسية، كتحويل حجرات دراسية أو مرافق إدارية أو مستودعات 
مدرسية إىل غري ما خصصت له ، أو إدخال تعديالت عليها ، دون 

اءات اإلدارية املعمول هبا احلصول على ترخيص مكتوب ، وفق االجر
، أو إضافة بناءات عشوائية داخل املؤسسة تؤثر على رونقها ، حفاظا 
على امللك العمومي وضمانا لسالمة تلميذات وتالميذ املؤسسات 

  التعليمية واألطر العاملة هبا؛
احلرص على مراقبة البنايات والتجهيزات املدرسية وطرق استعماهلا  

الدراسية وصيانتها، واحملافظة على ممتلكات وعلى نظافة املرافق 
املؤسسة وتتبع حالتها باإلصالح والترميم بإشراك كل اجلهات املعنية 

  املدرسية؛ احلياة ريبتدب
إعداد تقارير مفصلة من طرف إدارات املؤسسات التعليمية حول ما مت  

  ؛ 2004إجنازه، وتوجيهها إىل النيابات اإلقليمية قبل منتصف ماي 
ث فرق نيابية لزيارة املؤسسات التعليمية وتتبع تنفيذ خمتلف إحدا 

العمليات املنصوص عليها يف هذه املذكرة ، تضم يف عضويتها مفتشني 
تربويني، ومفتشي التخطيط والتوجيه، ومفتشي املصاحل املادية واملالية ، 
يتم على إثرها إجناز تقارير تركيبية تستثمر على املستوى اإلقليمي ، 

ث خالصات نتائجها إىل األكادميية اجلهوية قصد تقومي خمتلف وتبع
عناصرها ، وتدارس السبل الكفيلة بتجاوز الصعوبات اليت اعترضت 
حتقيق مضمون هذه املذكرة ، للعمل على تداركها يف أقرب اآلجال ، 

  .يف إطار برامج العمل اجلهوية 
هوية للتربية والتكوين لذا ، يرجى من السيدة والسادة مديري األكادمييات اجل

استنساخ هذه املذكرة وتوزيعها على النيابات اإلقليمية واملؤسسات التعليمية ، 
كما يرجى من السيدات والسادة نواب الوزارة واملفتشات واملفتشني ومديرات 
ومديري مؤسسات التربية والتكوين ، كل يف دائرة اختصاصه ، احلرص على تنفيذ 

، وحفز خمتلف األطراف املعنية على االخنراط يف هذا مقتضيات هذه املذكرة 
العمل التربوي النبيل وإجناحه جلعل مؤسساتنا فضاءات رحبة للتربية والتكوين ، 

  وجماالت خصبة للتنشئة االجتماعية الصاحلة ، والسالم 
  وزير التربية الوطنية والشباب
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 اململكـة املغربية 
 وزارة التربية الوطنية والشباب

 2004وز ي يولـ10لرباط يف ا  

  87: مذكرة رقم        
   السيدات والسادةلـىإ

  مديري األكادمييات اجلهوية للتربية والتكوين
  نائبات ونواب الوزارة

  مفتشات ومفتشي التعليم االبتدائي والثانوي
  والتوجيه والتخطيط التربوي واالقتصاد

  رئيسات ورؤساء مؤسسات التربية والتكوين
  

                             . تفعيل أدوار احلياة املدرسية : املوضوع
  باهللا،سالم تام بوجود موالنا اإلمام املؤيد 

وبعد، فانطالقا من املبادئ األساسية اليت اعتمدها امليثاق الوطين للتربية 
والتكوين ، ومتاشيا مع املشروع اجملتمعي الدميوقراطي احلداثي لصاحب اجلاللة 

 عرب نشر فيه السادس ، الذي تنخرط وزارة التربية الوطنية والشباب امللك حممد
التعليم وتعميمه وحتسني جودة التربية وتدبري النظام التربوي ، ودعما للجهود 

 وجتسيد سياسة القرب وفسح اجملال والالمتركزاملبذولة يف ترسيخ الالمركزية 
لقاهتا من اخلصوصيات للمؤسسات التعليمية لبلورة مشاريع تربوية تستقي منط

احمللية ومن حاجات التلميذات والتالميذ وتطلعاهتم ، يشرفين موافتكم جبملة من 
  :التوجيهات الرامية إىل تفعيل أدوار احلياة املدرسية 

  :من خالل ) ة(تثبيث القيم األساسية لدى التلميذ: أوال 
اطن املتصف التشبع مببادئ اإلسالم السمحة وقيمه الرامية إىل تكوين املو •

  باالستقامة والصالح ، واملتسم باالعتدال والتسامح ؛
 تكريس حب الوطن، والتربية على املواطنة، واملشاركة اإلجيابية يف الشأن •

  لبلده؛العام 
 باهلوية الوطنية بكل أبعادها احلضارية والتفاعل بانسجام وتكامل االعتزاز  •

  وتفتح مع القيم اإلنسانية الكونية ؛
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بادئ املساواة، وبروح احلوار وقبول االختالف، وتبين املمارسة التشبع مب •
  الدميقراطية، واحترام حقوق االنسان وتدعيم كرامته ؛

   ناصية العلوم والتكنولوجيا واالسهام يف تطويرها ؛امتالك •
  :أدوار احلياة املدرسية : ثانيا 

مايفرضه ذلك من نظرا لالرتباط الوثيق بني احلياة املدرسية واحلياة العامة ، و
تفاعل وجتاوب مع خمتلف املتغريات االقتصادية ، والقيم االجتماعية ، والتطورات 

املؤسسة داخل اجملتمع "املعرفية والتكنولوجية ، ومايقتضيه من تفعيل مقاربة 
فإن املدرسة تقوم بأدوارها ومهامها التربوية " واجملتمع يف قلب املؤسسة
  :جتماعية قصد متكني التلميذات والتالميذ من واملؤسساتية والتنظيمية واال

إعمال الفكر، والقدرة على الفهم والتحليل والنقاش احلر، وإبداء الرأي  •
  واحترام الرأي اآلخر؛

   على املمارسة الدميقراطية وتكريس النهج احلداثي والدميقراطي ؛التربية •
  ووجدانيا؛النمو املتوازن عقليا ونفسيا  •
هارات والقدرات الكتساب املعارف ، وبناء املشاريع  الكفايات واملتنمية •

  الشخصية؛
 وجتنب اهلندام،تكريس املظاهر السلوكية اإلجيابية، واالعتناء بالنظافة ولياقة  •

 والتحلي حبسن السلوك أثناء التعامل العام،ارتداء أي لباس يتناىف والذوق 
  املدرسية؛مع كل الفاعلني يف احلياة 

خصبا يساعد على تفجري الطاقات اإلبداعية جعل املدرسة فضاء   •
  واكتساب املواهب يف خمتلف اجملاالت ؛

 يف احلياة املدرسية واإلقبال على املشاركة يف خمتلف أنشطتها اليومية الرغبة •
  بتلقائية؛

 والعمل على املشاركة يف خمتلف أنشطتها عامة،جعل احلياة املدرسية  •
  بتلقائية؛اليومية 

 جماال لإلقبال خاصة، والعمل اليومي للتلميذ عامة،ية جعل احلياة املدرس •
  اجلاد؛على متعة التحصيل 

 وباحلق يف عيش مراحل الطفولة واملراهقة التلمذة،االستمتاع حبياة   •
والشباب من خالل املشاركة الفاعلة يف خمتلف أنشطة احلياة املدرسية 

  وتدبريها؛
  .با وفضاء مرحيا  بكل فضاءات املؤسسة وجعلها قطبا جذااالعتناء •
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  :آليات تفعيل أدوار احلياة املدرسية : ثالثا 
اعتبارا لدور احلياة املدرسية األساس يف هتيئ الفرد للتكيف مع خمتلف التحوالت 
العامة واخلاصة، وتعلم أساليب احلياة اجلماعية ومتثل وظائفها ، وتبعا خلصوصية 

توفري مناخ تربوي سليم وإجيايب احلياة املدرسية ، وماتتطلبه من توجيه وتنظيم ل
يساعد املتعلمني على التعلم واكتساب القيم والسلوكات البناءة ، فإن تفعيل ذلك 

  : يقتضي
 من املرسوم رقم 18قيام جمالس املؤسسة بأدوارها املنصوص عليها يف املادة   •

مبثابة ) 2002 يوليوز17(1423 مجادى األوىل 06الصادر يف  2.02.376
  ساسي اخلاص مبؤسسات التربية والتعليم العمومي ؛النظام األ

 واهلادف إىل دعم العمل هلا،العمل مبشروع املؤسسة املتصل باحلياة اليومية  •
 جودته، سعيا إىل رفع مستوى التعليم وحتسني مساراته،التربوي يف خمتلف 

  والتالميذ؛وإىل حتقيق الترقي الذايت للتلميذات 
واالجتماعيني واالقتصاديني من تالميذ، وأساتذة إشراك الفاعلني التربويني   •

وإداريني، ومفتشني ومجعيات آباء وأولياء التالميذ، وسلطات ومجاعات 
، وخمتلف ركاء اجتماعيني وثقافيني ومبدعني، وش، وفاعلني اقتصادينيحملية

   اجملتمع املدين يف بلورة مشروع املؤسسة ويف تنفيذه؛فعاليات
اجلهويني واإلقليميني واحملليني بربامج املؤسسة  خمتلف الشركاء إخبار  •

  وإشراكهم يف إعداد وتتبع تنفيذها وتقوميها ؛
 يف حتسيس وتوعية كل طرف تتجلى املقاربة التشاركية اليت انتهاج · •

بأدواره يف تدبري الشأن التربوي حمليا ، ويف التعبئة الشاملة من أجل كسب 
  رهان اإلصالح ؛

تجسيد املشاركة على أرض الواقع والعمل على  الفرص املمكنة لخلق  •
  انفتاح املؤسسة على حميطها االجتماعي والثقايف واالقتصادي؛

 وتنفيذا العامة،انتهاج الشفافية يف تدبري املوارد املادية واملالية ختليقا للحياة   •
  .مليثاق حسن التدبري

ناية فائقة لتفعيل لذا أهيب بكافة املسؤولني يف املنظومة التربوية أن يولوا ع 
 ، الذي نريده 2003/2004أدوار احلياة املدرسية انطالقا من مفتتح املوسم الدراسي 

مجيعا دخوال متميزا عرب إشراك كافة الفاعلني التربويني واجلمعويني يف املشاريع 
  .التربوية الوطنية واجلهوية واإلقليمية واحمللية 
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هوية وإقليمية وحملية لتفعيل أدوار كما أدعوهم إىل العمل على تكوين جلان ج
احلياة املدرسية ، ولضمان توحيد الرؤى بني الربامج واملشاريع اليت تقترحها خمتلف 
املؤسسات التعليمية وتتعاقد مكوناهتا على إجنازها ، تركز هذه اللجان يف أعماهلا 

   : على 
توى هذه شرح مضامني وأبعاد تفعيل أدوار احلياة املدرسية انطالقا من حم 

املذكرة، واملذكرات والوثائق الوزارية املنظمة للحياة املدرسية وذلك خالل 
لقاءات إعداد الدخول املدرسي ، مع احلرص على إتاحة الفرصة إلبداع 
طرائق كفيلة بتحقيق مشاريع املؤسسة وتفعيل أدوار احلياة املدرسية هبا وفق 

  خصوصية كل جمال ؛ 
  .ريع وتقوميها هبدف تطويرها والرفع من مردوديتهاتتبع تنفيذ املراحل واملشا 

  :يتعني يف هذا الصدد و
اعتبارالتلميذ احملور األساس واملستهدف األول من العملية التربوية ،  

  واملشارك الفاعل يف خمتلف األنشطة الصفية وغري الصفية؛
ق اجلو التربوي السليم ،ودعم دينامية التحفيز واملنافسة من أجل لخ 

  وتشجيع روح اخللق واملبادرة؛ والتميز، والتفوق،  اجلودةحتقيق
  معاجلة كل أشكال اإلنزالقات والسلوكات غري التربوية ؛ 
إعطاءالعمل التربوي دفعة قوية تعيد للمؤسسة موقعها املتميز داخل  

  اجملتمع؛
تشجيع املؤسسات التعليمية علىإجناز مشاريعها وتنفيذ براجمها  

  وأنشطتها احمللية؛
يل دور مجعيات التلميذات والتالميذ كجمعية تنمية التعاون تفع 

املدرسي ومجعية األنشطة االجتماعية التربوية ، وفروع اجلامعة امللكية 
املغربية للرياضة املدرسية وغريها، وحثها على املشاركة الفاعلة يف 
خمتلف الربامج واالنشطة التربوية والثقافية والفنية والرياضية املنظمة 

ائدة تلميذات وتالميذ املؤسسات التعليمية وفق األهداف والربامج لف
  الوطنية واجلهوية واحمللية؛

عقد اجلموع العامة للجمعيات املذكورة يف تواريخ يعلن عنها ، تعرض  
خالهلا التقارير األدبية واملالية ملختلف أنشطة املؤسسة وتتم مناقشتها 

وابط املنظمة للعمل واملصادقة عليها،وذلك وفق األعراف والض
  .اجلمعوي
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ونظرا لألمهية اليت توليها الوزارة للحياة املدرسية داخل املؤسسات التعليمية 
،فإنه يرجى من السيدات والسادة مديري األكادمييات ،ونائبات ونواب الوزارة 
،واملفتشات واملفتشني، ورئيسات رؤساءمؤسسات التربية والتكوين،كل يف دائرة 

رص على تنفيذ مقتضيات هذه املذكرة ؛ سعيا إىل جعل املدرسة اختصاصه، احل
مفعمة باحلياة وفق هنج تربوي نشيط، ومنفتحة على حميطها بكل ما يعود بالنفع 

  .على الوطن ويساهم يف حتقيق النماء الشامل للعنصر البشري، والسالم 
     

  وزير التربية الوطنية والشباب
  حبيب املالكي
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 بيةاململكة املغر
  وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل

  ن األطر والبحث العلميـوتكوي
 قطاع التربية الوطنية

2006  يونيو  05:يفالرباط  

 90: مذكرة رقم 

  :إىل السيدات والسادة 
 والتكوين مديرة ومديري األكادمييات اجلهوية للتربية

 نائبات ونواب الوزارة
 التحضريية مديرات ومديري مراكز األقسام

باألقسام التحضريية لولوج املعاهد   مهام مدير الدراسة:املوضوع 
  العليا واملدارس

 باهللا، سالم تام بوجود موالنا اإلمام املؤيد
العليا  وبعد، رغم تواجد األقسام التحضريية لولوج املعاهد واملدارس 

 له خصوصياتمبؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي، فإن التكوين هبذه األقسام 
ومن أهم هذه اخلصوصيات كون هذا النوع . متيزه عن باقي املراحل التعليمية

مفتوحا أمام التالميذ املتميزين حاملي شهادة باكلوريا التعليم  من التكوين
وكونه ضمن مسالك اجلودة واالمتياز اليت يتوفر عليها نظام  الثانوي التأهيلي،
 .املغريب التربية والتكوين

 6الصادر يف ، 2.02.376 لكل هذه االعتبارات، فإن املرسوم رقم ونظرا 
نص على إحداث منصب مدير ) 2002 يوليو 17 (1423مجادى األوىل 

التاهيلية املتوفرة على أقسام حتضريية لولوج املعاهد  الدراسة يف الثانويات
 .حتسني أداء العمل التربوي هبذه األقسام  العليا، وذلك بغية واملدارس

 منه، تأيت 12أعاله، وخاصة املادة  ويف إطار تفعيل املرسوم املشار إليه 
يعترب حتت إشراف السيد مدير  هذه املذكرة لتدقيق مهام مدير الدراسة، الذي
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التشريعية والتنظيمية  املؤسسة، املسؤول املباشر عن تطبيق كافة النصوص
لولوج املعاهد  يةواملستجدات املنظمة للعملية التربوية باألقسام التحضري

 .واملدارس العليا
العمل التربوي  تتبع وتنسيق أعمال املوظفني القائمني مبهام1- 

 لولوج املعاهد واملدارس العليا  باألقسام التحضريية
  : هذه املهمة العمليات التالية وتشمل 

خمتلف  اقتراح شبكة املوارد واحلاجيات بشأن توزيع حصص - 
  التخصصات ؛

  ملية إعداد استعماالت الزمن اخلاصة باألقسام ؛تنسيق ع  -
  تنسيق عملية إعداد جداول احلصص اخلاصة باالختبارات الشفوية ؛ - 
  اخلاصة بالفاعلني التربويني ؛ ضبط جداول احلصص - 
  حصصهم ؛ تتبع مدى احترام الفاعلني التربويني جلداول - 
 (séances de concertation)   تتبع حصص املشاورة األسبوعية - 

مادة، مع القيام بتجميع وتنظيم واستثمار التقارير املنجزة خالل  اخلاصة بكل
  هذه احلصص ؛

رفع تقرير إىل مدير املؤسسة حول سري العملية التربوية مرة كل  - 
  الضرورة إىل ذلك ؛ نصف دورة، وكلما دعت

  درسية ؛امل إعداد وضبط الوثائق واملستندات اخلاصة بتتبع تدبري احلياة - 
  .رصد حاجيات األساتذة من التكوين املستمر - 

السهر على تنفيذ الربامج واملناهج واألنشطة التربوية املتعلقة باألقسام  -2
  التحضريية لولوج املعاهد واملدارس العليا

  وتشمل هذه املهمة العمليات التالية 
بارات النصوص وكذا دفاتر االخت التأشري بصفة منتظمة على دفاتر -  

  للدروس؛ وتتبع السري العادي (cahier de colles)  الشفوية
 أشغال املبادرة الشخصية(تنسيق األعمال املتداخلة االختصاصات -  
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وكذا تنظيم استعمال ) املؤطرة، اإلعالميات، دراسة احلاالت، إخل
  هلا؛ القاعات املخصصة

  إلشراف على تنظيم أنشطة الدعم التربوي ؛ -
حماضرات، زيارات، خرجات دراسية، (املوازية  نشطة التربويةنظيم األ  -
  ) إخل
بتنسيق مع املسؤولني على خمتلف املرافق  دبري الوسائل املادية  -

  ؛) االستنساخ و املكتبة  اإلعالميات، قاعة  خمتربات، قاعة(
واجملالس  املشاركة يف جملس تدبري املؤسسة، واجمللس التربوي،  -

   جمالس األقسام ؛التعليمية، وكذا
اجمللس التربوي وتطبيق مقرراته فيما  إجناز األعمال التمهيدية ألشغال - 

 .واملدارس العليا يتعلق باألقسام التحضريية لولوج املعاهد
  واالمتحانات ظيم وتتبع ومراقبة خمتلف عمليات التقومي تن -3

  :ويتم إجناز هذه املهمة من خالل العمليات التالية
املرتلية، احملروسة، (عملية إعداد الربنامج العام اخلاص بالفروض  تنسيق  -
  على تطبيقه ؛ وكذا السهر) إخل
  تتبع عملية إجناز االختبارات الشفوية ؛  - 
واستغالل خمتلف النقط احملصل عليها من طرف  تتبع عملية تدوين - 

  التالميذ ؛
ميذ يف خمتلف احملصل عليها من طرف التال إعداد دراسة حول النتائج-  

واملعاهد العليا، وإدراجها  عمليات التقومي، وكذا مباريات ولوج املدارس
 .النصف دوري ضمن التقرير

التحضريية لولوج املعاهد  املسامهة يف اإلرشاد والتوجيه باألقسام -  4
  واملدارس العليا

   :بالعمليات التالية وتتجلى هذه املسامهة يف القيام
  التحضريية ؛ ونشر كل ما يساهم يف التعريف باألقساماقتراح وإعداد   -
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 املشاركة يف عملية انتقاء التالميذ الراغبني يف االلتحاق باألقسام - 
  التحضريية ؛

  املدارس واملعاهد  حول  توفري املعلومات الضرورية السهر على - 
 .يف متناول تالميذ األقسام التحضريية   وجعله العليا

الدراسة يف مجيع املهام  مدير املؤسسة، ينوب عنه مديرويف حالة غياب  
وتبقى ملدير . العليا املتعلقة بتسيري األقسام التحضريية لولوج املعاهد واملدارس

التدابري اليت  الدراسة، حتت إشراف مدير املؤسسة، الصالحية يف اختاذ كافة
  .لعملا تضمن السري العادي للعملية التربوية وفق النصوص اجلاري هبا

وإذ أهيب بالسيدات والسادة مديرة ومديري األكادمييات اجلهوية  
والتكوين ونائبات ونواب الوزارة ومديرات ومديري املؤسسات  للتربية

التحضريية للمدارس واملعاهد العليا احلرص على تطبيق  احملتضنة لألقسام
كني إىل تقدمي املساعدات الضرورية لتم مقتضيات هذه املذكرة، أدعوهم

املؤسسات من القيام  السيدات والسادة مديرات ومديري الدراسة هبذه
  .واملهنية مبهامهم كاملة وبأقصى درجة ممكنة من الدقة

 .والسـالم
 الكاتبة العامة

لطيفة العبيدة : إمضاء   
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  اململكة املغربية

  وزير التربية الوطنية والتعليم العايل
   وتكوين األطر والبحث العلمي 

  2006 أكتوبر 20: لرباط يف ا

       :143                         
א א

א א א
                 

بشأن حتديد شروط وكيفيات تنظيم التكوين اخلاص لفائدة : املوضـوع
 دراسيالاألطر املكلفة مبهام اإلدارة التربوية للموسم 

2006/2007.   
قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر : املرجــع

      1426 رجب   2 صادر يف1849.05والبحث العلمي رقم 
 .)2005 اغسطس 8(

   
    سالم تام بوجود موالنا اإلمام املؤيد باهللا

جع  املشار إليه يف املر1849.05وبعد، فتنفيذا ملقتضات القرار رقم 
أعاله، بشأن حتديد شروط وكيفيات تنظيم التكوين اخلاص لفائدة األطر 
املكلفة مبهام اإلدارة التربوية، يشرفين أن أطلب منكم التفضل بالسهر على 
تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر اإلدارة التربوية اليت مت تعيينها ألول مرة 

عدادي والتعليم الثانوي مبؤسسات التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي اإل
 .التأهيلي، تشتمل على تكوين يف اجلانب النظري وامليداين والذايت

  :النظريالتكوين  -1
ينظم التكوين النظري حتت إشراف مديري مراكز التكوين ويتم هبذه 

  .املراكز، وعند االقتضاء،  مبؤسسات التربية والتعليم العمومي
 ساعة على األقل موزعة )150(ويستغرق هذا التكوين مائة ومخسني 



دليل اإلدارة التربوية 

א−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− א −−−−−−−−−−−−−−−−−−−א  

-73-

 إىل غاية هناية شهر مارس 2006أكتوبر دورات تكوينية تبتدئ من شهر 6على 
  . مبعدل أسبوع يف كل شهر2007

وينظم هذ التكوين حسب خصوصيات كل مهمة وكل سلك تعليمي 
من لدن األكادميية اجلهوية للتربية والتكوين املعنية حسب الربنامج املرفق 

 : ئة، ويتم على شكل جمزوءات ختتار من بني اجملاالت التالية اخلاص بكل ف
 النصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري هبا العمل بقطاع التربية -
  الوطنية؛
(  التدبري التربوي واإلداري واملايل ملؤسسات التربية والتعليم العمومي -

 ؛ )ضمانا جلودة التربية والتكوين 
  املؤسسة؛ إعداد خطط العمل ومشاريع-
  اإلعالميات واالحصاء يف اجملال التربوي واالداري؛-
  منهجيات وتقنيات البحث التربوي والعلمي؛-
مع (  اقتصادي - عالقة املؤسسة باحمليط التربوي واإلداري والسوسيو-

 ؛)التأكيد على تكامل كل من أدوار ومهام املدرسة واألسرة 
  تنظيم احلياة املدرسية؛-
 ؛الدراسيةنهجيات تدريس املواد  مستجدات م-
  منهجيات إعداد اخلريطة املدرسية؛-
  التقومي والدعم التربوي ؛-
  التواصل والتنشيط الثقايف واالجتماعي؛-
  طرق تدبريبرامج التعاون والشراكة؛-
  حتضري املختربات وتسيري الآلالت السمعية البصرية واملعلوماتية؛-
 املكتبات املدرسية؛ التوثيق و تدبري اخلزانات و-
مع التعريف حبقوق الطفل ومدونة ( سيكولوجية الطفولة واملراهقة -

 ؛)األسرة واملرصد الوطين حلقوق الطفل وبرملان الطفل 
  الدميوغرافية السكانية؛-
 . التربية على املواطنة-

وتسند مهمة تأطري الدورات التكوينة لألساتذة املكونني مبراكزالتكوين 
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طر هيئة التأطري التربوي واملراقبة التربوية، وأطر هيئة التسيري مع إشراك أ
واملراقبة املادية واملالية، فضال عن أطر هيئة التوجيه والتخطيط التربوي، وعند 
االقتضاء ميكن االستعانة بأطر أخرى ذات كفاءة وخربة يف بعض اجملاالت 

ويتوج هذا التخصصية، ضمن فريق التكوين املكلف بتأطري اجملزوءات، 
التكوين بتقومي عند هناية كل دورة حسب جماالت التكوين اليت استفاد منها 

وعشرين ) 0(املعين باألمر، على أن تنقط كل دورة بنقطة عددية ما بني صفر 
، ويتم توجيه النتائج احملصل عليها يف التكوين النظري اىل رئيس جلنة )20(

  .ية اجلهوية للتربية والتكوين املعنيةالتقومي النهائي حتت إشراف مدير األكادمي
  :التكوين امليداين -2

ينظم التكوين امليداين باألكادمييات اجلهوية للتربية والتكوين أو مبصاحلها 
اإلقليمية حتت إشراف الفريق اإلقليمي للمصاحبة امليدانية الذي يتم تعيينه مبا 

هوية للتربية والتكوين يف ذلك منسق الفريق مبوجب مقرر ملدير االكادميية اجل
  :املعين والذي يتكون حسب املهمة والسلك التعليمي من 

أساتذة التعليم ( أستاذ باحث أو أستاذ ينتمي اىل هيئة التدريس، -
االبتدائي، أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي وأساتذة التعليم الثانوي 

، والعاملني )التأهيلي واألساتذة  املربزين بالتعليم الثانوي التأهيلي
  بإحدى مراكز التكوين ؛

 مفتش تربوي للتعليم االبتدائي أو الثانوي اإلعدادي أو الثانوي -
 التأهيلي، حسب اإلطار الذي ينتمي إليه املستفيد من التكوين ؛ 

 مفتش يف التخطيط التربوي أومستشار يف التخطيط التربوي من -
 الدرجة األوىل؛

و مستشار يف التوجيه التربوي من الدرجة  مفتش يف التوجيه التربوي أ-
 األوىل؛

 مفتش للمصاحل املادية واملالية من الدرجة األوىل أوممون من الدرجة -
 األوىل؛

   مدير مؤسسة للتربية والتعليم العمومي؛-
 مشرف على التكوين، ذو جتربة يف جمال اإلدارة التربوية ال تقل على -

ه ومساعدة املستفيد من التكوين  سنوات، يتوىل إرشاد وتوجي)4(أربع
على األداء اليومي للمهام املنوطة به، وذلك حسب الربنامج احملدد من 

 .لدن الفريق اإلقليمي للمصاحبة امليدانية
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 أسابيع خالل املوسم الدراسي احلايل )5(ويستغرق التكوين امليداين مخسة 
  :  ويشتمل على2006/2007

  ل التكوين امليداين؛ إعداد وبرجمة وتتبع مجيع مراح-
 زيارات ميدانية ملصاحل األكادميية اجلهوية للتربية والتكوين أومصاحلها -

اإلقليمية ولبعض مؤسسات التربية والتعليم العمومي حسب املهمة 
 والسلك التعليمي الذي ينتمي إليه املستفيدون؛

  زيارات الفريق اإلقليمي للمصاحبة امليدانية للمستفيد من التكوين-
 أثناء مزاولة مهامه؛

 حضور املستفيد للعروض واللقاءات املنظمة من لدن الفريق اإلقليمي -
للمصاحبة امليدانية، ملناقشة قضايا مرتبطة باملستجدات اليت يعرفها نظام 

 .التربية والتكوين
ويتوىل الفريق اإلقليمي للمصاحبة امليدانية إعداد تقرير مفصل عن أنشطة 

 للمستفيد، ومينح للمعين باألمر نقطة عددية تتراوح ما بني التكوين امليداين
، وتوجه النتائج احملصل عليها يف التكوين امليداين إىل )20( وعشرين )0(صفر

رئيس جلنة التقومي النهائي حتت إشراف مدير األكادميية اجلهوية للتربية 
  .والتكوين املعنية

  : التكوين الذايت-3
 تقريرا عاما جيسد تكوينه الذايت، ويعكس  يعد املستفيد من التكوين

جتربته ومالحظاته حول التكوين النظري وامليداين الذي خضع له، كما ميكن 
أن يتضمن هذا التقرير اقتراحاته حول حتسني وتطوير مستوى التكوين اخلاص 

  .بأطر اإلدارة التربوية
نهائي ويناقش هذا التقرير، الذي يؤخد بعني االعتبار عند التقومي ال

للمستفيد أمام جلنة التقومي النهائي املشار إليها أسفله، وينقط بنقطة عددية 
  ).20( وعشرين )0(تتراوح ما بني صفر 

 : التقومي النهائي-4
  تعني مبوجب مقرر للسلطة احلكومية املكلفة بالتربية الوطنية جلنة 

ف على أعضاء على األقل تتوىل مهمة اإلشرا) 3(تتكون من رئيس وثالثة 
، واإلعالن عن النتائج )حسب النمودج رفقته(التقومي النهائي للمترشحني 

النهائية أخذا بعني االعتبار النقط احملصل عليها يف التكوين النظري والتكوين 
  :امليداين والتكوين الذايت طبقا للجدول أسفله 
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 املعامل التنقيط صنف التكوين
ليها خالل دوراتمعدل النقط احملصل ع التكوين النظري

 3 .التكوين الستة

النقطة املمنوحة للمستفيد من طرف الفريق  التكوين امليداين
  3  .االقليمي للمصاحبة امليدانية

  التكوين الذايت
  

نقطة متنح من طرف جلنة التقومي النهائي بعد
عرض ومناقشة التقرير العام املقدم من طرف

  .املستفيد من التكوين
2  

 يف التكوين كل مترشح حصل على معدل عام يساوي ويعترب ناجحا
 موجبة للرسوب، 20 من 5، وتعترب كل نقطة تقل عن 20 من 10على األقل 

ويتم إخبار املعنيني باألمر مبقتضيات قرار وزير التربية الوطنية والشباب رقم 
 بتحديد كيفيات وضع لوائح األهلية لشغل 2004 أبريل 20 الصادر يف 764.04
إلدارة التربوية مبؤسسات التعليم العمومي، فيما يتعلق باإلقرار أو عدم مهام ا

اإلقرار يف املناصب املسندة إليهم، أخذا بعني االعتبار النقطة احملصل عليها يف 
  .التقومي النهائي للتكوين

وعليه، فاملرجو منكم التفضل بإصدار تعليماتكم للنيابات، ومؤسسات 
ر على اختاذ التدابري الالزمة، وتوفري الشروط الكفيلة التكوين املعنية، قصد السه

بإجناح الدورات التكوينية يف امليدانني التربوي واإلداري، وموافاة  قسم 
استراتيجيات التكوين بلوائح أعضاء جلن التقومي النهائي قبل متم شهر يناير 

صب املسندة  وباللوائح النهائية القتراحات اإلقرار أوعدم اإلقرار يف املنا2007
  .، والسالم 2007للمعنيني باألمر، حسب النمادج املرفقة قبل متم شهر أبريل 

  
  الكاتبة العامة

  لطيفة العبيدة: اإلمضاء 
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  :املرفقات * 
  برنامج التكوين النظري ملديري املدارس االبتدائية؛-
 برنامج التكوين النظري ملديري الثانويات اإلعدادية و الثانويات -

 لية ومديري الدراسة والنظار؛التأهي
 برنامج التكوين النظري للحراس العامني بالثانويات اإلعدادية -  

  واحلراس العامني ورؤساء األشغال بالثانويات التاهيلية؛   
   بطاقة تقومي التكوين النظري؛-
  بطاقة تقومي التكوين امليداين؛-
  بطاقة تقومي التكوين الذايت؛-
 نهائي؛ بطاقة التقومي ال-
 منودج الئحة أعضاء جلنة التقومي النهائي لألطر املكلفة مبهام اإلدارة -

 التربوية مبؤسسات التربية والتعليم العمومي؛
  . مناذج اللوائح النهائية لإلقرار أو عدم اإلقرار يف املناصب-
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الئحة احلراس العامني اجلدد مبؤسسات التعليم الثانوي اإلعدادي الذين مل 

  يتم إقرارهم يف املناصب املسندة إليهم
א 2006/2007א

  النيابة مؤسسة التعيني  التأجري.ر  اإلسم والنسب  .ت.ر
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2005 فرباير 03: الرباط يف  احلمد هللا وحده  

         
 

 اململكة املغربية
 وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل

ن األطر والبحث العلميـوتكوي  
الوطنيةقطاع التربية   

 الكتابة العامة

02  مذكرة رقم  

 إلـى
:السيدات والسادة   

   مديرة ومديري األكادمييات اجلهوية للتربية والتكوين ؛-
.   نائبات و نواب الوزارة -  

يف شأن تأطري اتفاقيات الشراكة املربمة من لدن األكادمييات    :املوضوع
  .يمية واحملليةوالتكوين ومصاحلها اإلقل اجلهوية للتربية 

                     
 باهللا ، سالم تـام بوجود موالنا اإلمام املؤيد          

 إىل األكادمييات اجلهوية  07.00وبعد، لقد أسند املشرع مبوجب القانون رقم  
للتربية والتكوين باعتبارها مؤسسات عمومية متمتعة بالشخصية املعنوية 

 جمموعة من املهام من بينها القيام مببادرات الشراكة واالستقالل املايل واإلداري،
مع اهليئات واملؤسسات اجلهوية اإلدارية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، هبدف 
إجنازاملشاريع الرامية إىل االرتقاء مبستوى التربية والتكوين يف اجلهة، شأهنا يف ذلك 

ة التعاقد، استنادا إىل مقتضيات شأن املؤسسات التعليمية اليت أصبحت تتمتع بأهلي
 مبثابة النظام األساسي اخلاص 2002 يوليو 17الصادريف  2.02.376املرسوم رقم 

  . مبؤسسات التربية والتعليم العمومي 
وسعيا وراء تقنني جمال الشراكة وإحاطته بكل الضمانات القانونية الضرورية، 

 مبادرات الشراكة، واليت  حول2002مايو 10 بتاريخ 59مت إصدار املذكرة رقم 
حددت أساسا املسطرة الواجب احترامها عند إبرام هذا النوع من العقود من قبل 
األكادمييات اجلهوية للتربية والتكوين، وذلك من خالل التأكيد على ضرورة 
عرضها لزوما على املوافقة املسبقة لسلطة الوصاية، كلما تضمنت بعض مقتضياهتا 

م هذه املؤسسات بتفويت املمتلكات املنقولة أوالعقارية التابعة بنودا تنص على إلزا
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مللك الدولة اخلاص، أو بوضع املوظفني واألعوان املنتمني إىل اهليئات التعليمية 
  . واإلدارية والتقنية رهن إشارة األطراف املتعاقدة

كما دعت نفس املذكرة، إىل ضرورة إحالة مجيع مشاريع االتفاقيات على 
  .الشؤون القانونية واملـنازعات لالختصاصمديرية 

    غري أنه، وعلى الرغم من التأطري القانوين للمجال املذكور، فقد لوحظ أن 
بعض اتفاقيات الشراكة يتم إبرامها واعتمادها دون احترام  املسطرة اجلاري هبا 
العمل يف هذا الصدد، فضال عن تنصيصها على مقتضيات منافية للنصوص 

 والتنظيمية اجلاري هبا العمل، مما جيعلها جمانبة للصواب وللقانون على التشريعية
  .   حد السواء، و بالتايل قابلة لإللغاء

وملعاجلة هذه الوضعية، وانطالقا من اعتبار الشراكة مؤشر أساسي لتقدم 
الالمركزية والالتركيز بقطاع التربية الوطنية وإحدى أهم جتليات وظيفة املؤسسة 

ة يف التنمية االجتماعية واإلقتصادية املستدامة، فضال عن دورها يف تعبئة التعليمي
املوارد املادية واملالية والبشرية القمينة باملسامهة يف إصالح املنظومة التربوية، فإين 

 السالفة 59أدعوكم، باإلضافة إىل احلرص على احترام مقتضيات املذكرة رقم 
  :  اليةالذكر، إىل التقيد باملقتضيات الت

 بالنسبة ملشاريع االتفاقيات املزمع إبرامها من لدن األكادمييات اجلهوية - )1
  :للتربية والتكوين  ومصاحلها اإلقليمية

 يتعني إحالة كل مشروع اتفاقية شراكة تتضمن بنودها مقتضيات تتعلق -
ة بتفويت املمتلكات أو بوضع املوظفني رهن إشارة األطراف املتعاقدة، على مديري

الشؤون القانونية واملنازعات قصد دراستها وتقومي جوانبها القانونية للتأكد من 
مدى مطابقتها للنصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري هبا العمل، وذلك حىت يتسىن 

  عرضها على تأشرية سلطة الوصاية؛
 وموازاة مع ذلك، يتعني إحالة مشاريع اتفاقيات الشراكة املزمع إبرامها مع -
معيات احملدثة بصفة قانونية، على مديرية التعاون واالرتقاء بالتعليم املدرسي اجل

اخلصوصي، قصد التأكد من مدى مالءمة أهدافها واألنشطة الربجمة فيها، مع 
  استراتيجية الوزارة يف جمال الشراكة؛

 العمل على إرفاق مشاريع اتفاقيات الشراكة بالقوانني األساسية للجمعيات -
  .ات واهليئات إذا كانت هذه األخرية طرفا فيها واملنظم
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 بالنسبة ملشاريع االتفاقيات املزمع إبرامها من لدن املؤسسات -)2
  :التعليمية

فانطالقا من األدوار اجلديدة اليت أنيطت باملؤسسات التعليمية، مبقتضى املرسوم 
تلقي الدعم املشار إليه أعاله، والذي جعل منها مؤسسات مؤهلة ل 2.02.376رقم 

التقين أواملادي أوالثقايف من لدن هيئات عامة أوخاصة يف إطاراتفاقيات الشراكة، 
وحىت تتم هذه العملية يف ظل احترام اإلطار القانوين اجلاري به العمل،  فإنه يتعني 

  :االلتزام باملقتضيات التالية 
  رأي؛عرض مشروع االتفاقية على جملس تدبري املؤسسة املعنية إلبداء ال

ضرورة عرض مشروع االتفاقية املوقعة من قبل مدير املؤسسة على موافقة مدير 
 األكادميية اجلهوية للتربية والتكوين املعنية، قبل الشروع يف تنفيذهــا؛

إحالة مشاريع  هذه االتفاقيات من طرف األكادميية املعنية، على مديرية 
 .  الشؤون القانونية واملنازعات لالختصاص

دير باإلشارة، أنه يتعني وجوبا عرض مجيع مشاريع االتفاقيات املزمع واجل
مجعيات، منظمات حكومية وغري حكومية حملية أو (إبرامها مع جهات أجنبية 

على مديرية التعاون واالرتقاء بالتعليم املدرسي اخلصوصي، قصد إبداء ...) دولية،
  .الرأي يف مضامينها وعرضها على مسطرة املصادقة

نفس السياق، وحرصا على توحيد واستكمال اجلوانب الشكلية ويف 
لالتفاقيات املزمع إبرامها من قبل األكادمييات اجلهوية  للتربية والتكوين ومصاحلها 

  :اإلقليمية أو احمللية، فيجب أن تتضمن  مشاريع هذه االتفاقيات العناصر التالية 
عيات القانونية املؤطرة يف   الديباجة، ويتعني أن تتضمن اإلشارة إىل املرج-

حالة توفرها، وكذا بعض مقتضيات امليثاق الوطين للتربية والتكوين ذات الصلة 
  مبوضوع االتفاقية، وكل العناصر اليت من شأهنا أن تدعم اإلطار العام لالتفاقية؛

  اهلدف العام لالتفاقية؛-
  التزامات الطرفني؛-
  طرق وآليات تنفيذ وتفعيل االتفاقية؛-
  مدة االتفاقية وطريقة إهنائها أوفسخها أو تعديلها؛-
  ..  كيفية حل الرتاعات النامجة عن تنفيذ بنود االتفاقية-
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 ونظرا ألمهية جمال الشراكة، فاملرجو منكم العمل على إيالء هذه العملية 
العناية اليت تستحقها، علما أن مصاحل مديرييت الشؤون القانونية واملنازعات 

واالرتقاء بالتعليم املدرسي اخلصوصي، ستبقى رهن إشارتكم لتقدمي والتعاون 
اخلربة واالستشارة واملساعدة الالزمة، حىت يتم  إبرام هذا النوع من العقود يف ظل 
احترام تام للقوانني واألنظمة اجلاري هبا العمل من جهة، وانسجام كامل 

  . ثانية، والســالمواستراتيجية الوزارة يف جمال مبادرات الشراكة من جهة
  

  عن الوزير وبتفويض منه
 أمحد املريين: الكاتب العام 

 


