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 مفهوم التسيير البيداغوجي

 المرجعيةالنصوص   

 . كتاب التربية العامة تأليف روين أوبري  •

 .   املتعلق مبهام مدير االكمالية 91.03.02املؤرخ يف  175القرار الوزاري رقم  •

 .   املتعلق مبهام مدير الثانوية 91.03.02 املؤرخ يف 176القرار الوزاري رقم  •

 املتعلقة على التوايل باألستاذ املسؤول عن157 – 172 – 177 -174جمموعة القرارات  •
 . املادة واألستاذ الرئيسي وجملس القسم والتعليم 

 .  اخلاص مبتابعة نشاط األستاذ الرئيسي 1993.11.30 بتاريخ 255شور الوزاري املن •

 املتعلق مبتابعة نشاط جمالس التعليم وجلسات 93.11.30 بتاريخ 254املنشور الوزاري  •
 . التنسيق 

 .  املتعلق بتعيني األستاذ املسؤول عن املادة 91.05.15 بتاريخ 127املنشور  •

 .  املتعلق بتعيني األستاذ الرئيسي 91.05.15 بتاريخ 126املنشور رقم  •

 . معجم علوم التربية تأليف جمموعة من األساتذة  •

I. التربية والبيداغوجيا 

قبل تحديد مفهوم التسيير البيداغوجي نشرح بإيجاز معنى كلمة بيداغوجيا 

وعالقتها بالتربية، ذلك أن معظم المتخصصين في علوم التربية أكدوا على ضرورة 

ي نمارسه على األطفال وأن الفصل بين الكلمتين وبينوا أن التربية تعني العمل الذ

 تتمثل في النظريات وهي ابقدر مالبيداغوجيا على العكس من ذلك ال تتمثل في األعمال 

كيفيات في تصور التربية وليست في كيفيات العمل والتطبيق، أو أنها : كما يقول دور كايم

 . ضرب من التأمل والنظر في مسائل التربية

ية والبيداغوجيا من زاوية أخرى غير تلك التي على أنه يمكننا النظر إلى الترب

نظر منها بعض المتخصصين وعلى رأسهم دور كايم ، فنقول أن البيداغوجيا جزء من 
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 في شتى جوانبها، اإلنسانيةلشخصية التربية وهذه األخيرة أهم وأشمل إذ تتجه إلى تكوين ا

م الذي يتبع في تكوين الفرد  النظاهي األسلوب أو : وأما البيداغوجيا فهي كما يقول فولكيه

، ولذا فهي تتضمن إلى جانب العلم بالطفل المعرفة بالتقنيات التربوية والمهارة في )الطفل(

استعمالها أو بعبارة أخرى يمكن القول بأن البيداغوجيا تمثل الجانب الفني للتربية، فهي ال 

 .وسائل المتعلقة بتحقيق التربيةتعدوا أن تكون مجموعة ال

II. وم التسيير البيداغوجيمفه 

وانطالقا من التعريف السابق لكلمة بيداغوجيا وباعتبار أن موضوع هذا العرض 

يتناول جانب التسيير البيداغوجي في المؤسسات التربوية فإن الغرض منه هو تحديد 

مجموعة الوسائل واآلليات واألساليب البيداغوجية التي يعتمدها مدير المؤسسة لتحقيق 

  .  إلى ما يخدم التلميذ الذي يعد محور كل العملياتاألداءالسمو بمستوى التربية و

 المتعلقين بمهام مدير االكمالية والثانوية تبين 176 و 175والمادة السادسة من القرارين 

أهمية التسيير البيداغوجي وتعتبره وظيفة أساسية يجب على المدير أن يوليها كل العناية 

 : ا ما يليواالهتمام حيث جاء فيه

تعد النشاطات البيداغوجية الوظيفة األساسية لمدير المؤسسة الذي يتعين عليه السهر (

 ). كل النشاطات التي تقوم بها المؤسسة أو فيها المهمة التربوية المنوطة بهاىحتى تؤد

III. العوامل المساعدة لضمان أحسن تسيير بيداغوجي 

ع بمجموعة من القدرات والمهارات التي ممارسة هذه الوظيفة البيداغوجية تقتضي التشب

 : ضمان أحسن تسيير وتحقيق أفضل النتائج وهي كما يلي  تساعد رئيس المؤسسة على

  .النظريةتنمية المعارف  -

 . اكتساب تقنيات التنشيط البيداغوجي  -

 . القدرة على تصور الحلول للمشكالت المعترضة  -

 . كوين نظرة عميقة لعملية التسيير اإللمام بالعمليات البيداغوجية التي تسمح بت -
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اكتساب القدرة على القيادة والتسيير المحكم لضمان مردود جيد يكون في مستوى  -

 . الجهد المبذول 

 . واالجتماعات وتوجيه المناقشات اإللمام بطرق وأساليب تنشيط الجلسات  -

 . التحكم في آليات ومهارات التبليغ واالتصال  -

 . ة على الحوار واإلقناع تقبل آراء الغير والقدر -

 . القدرة على المالحظة والتحليل واالستنتاج  -

IV. وسائل وآليات التسيير البيداغوجي 

 اللذان سبقت اإلشارة إليهما في مواد هما من 176 و 175لقد حدد القراران 

ليات التسيير البيداغوجي التي ينبغي أن تكون محل آالسابعة إلى الثالثة عشرة وسائل و

اهتمام رئيس المؤسسة والتي يتوقف عليها نجاح الفعل التربوي ببعديه التعليمي عناية و

 : وهييوالتعلم

 التنظيم العام للفعل التربوي داخل المؤسسة .1

ويشمل هذا التنظيم مجموعة من العمليات التربوية العامة التي تشكل أرضية 

  : صلبة لضمان دخول مدرسي ناجح وهي

لهم وتشكيل األفواج وفق الضوابط التربوية المعروفة تسجيل التالميذ الجدد وقبو -

 . لضمان التوازن واالنسجام في التربية العامة لمجموعة الدارسين

ضبط خدمات المدرسين وجداول توقيت التالميذ ونشاطاتهم مع مراعاة التوجيهات  -

ل والتعليمات الرسمية المتعلقة بهذا الجانب، باعتبار أن السير الحسن للمؤسسة خال

السنة يتوقف على مدى العناية التي يوليها المدير لهذه العملية من حيث الدقة والتنظيم 

 . وحسن استغالل الزمن

تحضير مجالس التعليم واألقسام باعتبارها مجاال خصبا لتقويم العملية التربوية  -

 . ألفكار والمقترحات التي تساهم في تحسين مستوى األداء تعليما وتعلماا وتوليد
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على تكوين المدرسين ورفع مستواهم المهني وتحسيسهم بمسؤولياتهم  سهرال -

 .رسمية المتعلقة ببرامج التعليم التربوية تجاه تطبيق التعليمات ال

 تنسيق نشاطات األساتذة الرئيسيين والمسؤولين عن المواد .2

إن التنسيق هو ممارسة العمل التربوي بشكل يحقق تنفيذ الواجبات بكفاءة عالية 

فضل مردود وبجهود جماعية مركزة باستخدام متناسق ومتوازن للوسائل واألدوات وأ

 . واالمكانات البشرية والمادية المتاحة

والتنسيق بين األساتذة الرئيسيين ومسؤولي المواد يقتضي من رئيس المؤسسة 

مهارات خاصة وإلماما بالنصوص حتى يتحكم في هذه العملية ويحقق أغراضها ومراميها 

 .ى التحصيل واألداء شكال ومحتوىمتمثلة في رفع مستوال

 جلسات التنسيق بين األساتذة المسؤولين عن المواد - أ

: دورية هذه الجلسات حيث جاء فيها ما يلي 174 من القرار 14لقد حددت المادة 

يعقد األساتذة المسؤولون عن المادة اجتماعات شهرية للتنسيق فيها بينهم ، ويجتمعون (

 كما بين نفس القرار بدقة وتفصيل اآلليات). ة مدير المؤسسة مرة في الشهرتحت رئاس

التي يمكن اعتمادها لمتابعة وتنسيق نشاطات هؤالء األساتذة، ثم جاء المنشور الوزاري 

 طريقة تعيين األستاذ المسؤول عن ن ليدعم القرار المذكور ويبي91.05.15 بتاريخ 127

 . المادة والمهام المنوطة به

لكم هي مجموعة المصادر التي يمكن الرجوع إليها لإلستزادة والتفصيل حول عملية ت

التنسيق التي ينبغي أن تتناول الكثير من الجوانب التي نذكر منها على سبيل المثال ال 

 : الحصر ما يلي

 . التنسيق بين نشاطات المواد المختلفة  -

 . تقويم التوازيع الشهرية ومدى تطبيقها ميدانيا  -

 . صر السلبيات والنقائص والبحث جماعيا عن الحلول المناسبةح -

 .  وساللم التصحيح واالختباراتتحضير مواضيع الفروض  -
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 . إعداد رزنامة الندوات التربوية المحلية ومتابعتها وتقويمها  -

 . ةي في المواد المعناالستدراكتقويم نتائج حصص  -

  .دراسة المناشير والتعليمات المتعلقة بالمادة  -

 . استعمال الوسائل واإلعتمادات المالية المخصصة للتعليم -

 . الزيارات التربوية المرتبطة بالبرامج -

 . تطبيق توجيهات السادة المفتشين -

 . دراسة الصعوبات التي تعوق تدريس المواد والبحث عن الحلول المالئمة -

 .تحضير مجالس التعليم -

 التنسيق بين األساتذة الرئيسيين -ب 

 حدد بوضوح دور األستاذ الرئيسي وبين 91.03.02 المؤرخ في 177إن القرار 

 من 7الخطوط العريضة للمجاالت التي يمكن أن ينصب عليها التنسيق، كما بينت المادة 

يعقد األساتذة : (نفس القرار دورية الجلسات واالجتماعات حيث جاء فيها ما يلي

 تحت رئاسة مدير المؤسسة لألقسام المتوازية أو ذات المستوى الواحدالرئيسيون 

ثم صدر المنشور الوزاري رقم ). اجتماعات للتنسيق والتشاور مرتين في الفصل الواحد

 ويبينا 177 ليدعما محتوى القرار 93.11.30 بتاريخ 255 ورقم 91.05.15 بتاريخ 126

نبغي طرق التعيين وكيفيات المتابعة والتنسيق ألعمال هؤالء األساتذة، ذلك التنسيق الذي ي

 : أن ينصب على عدة مجاالت نذكر منها ما يلي

تحضير مجالس األقسام وجمع كل المعطيات التي تساعد على تقويم النتائج  -

 . والسلوك

االضطالع ببعض الصعوبات ذات الطابع النفسي والتربوي واالجتماعي والعمل  -

 . على معالجتها بالتنسيق مع األطراف المعينة

 . ية التي تجمع األولياء باألساتذةتنشيط اإلجتماعات الدور -

 . تقويم نتائج التالميذ ومدى استجابتهم واستيعابهم لمحتوى البرامج -
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والتعرف على أسباب هذا العناية بالتالميذ الضعاف في جميع المواد أو بعضها  -

 . الضعف وطرق العالج

 . ضبط الدروس والمحاور التي تتطلب التنسيق بين المواد الخ -

 ى مجالس األقسام والتعليماإلشراف عل 

مجالس األقسام والتعليم هي مجالس تربوية تكتسي أهمية بيداغوجية خاصة 

باعتبارها مجاال خصبا لتقويم العملية التعليمية بجميع أبعادها ومراميها، لذا ينبغي أن 

تحضى بالعناية المركزة من قبل رئيس المؤسسة لتحقق غاياتها المرجوة في ترقية الفعل 

 . ربوي ورفع مستوى التحصيلالت

 مراقبة دفاتر النصوص .4

إذا كانت المجالس التربوية وجلسات التنسيق مجاال للتكوين والتوجيه والتقويم فإن 

مراقبة دفاتر النصوص ترمي ال محالة إلى الوقوف على مدى العناية التي يوليها األساتذة 

لتوجيهات التربوية المختلفة، لذا لتطبيق البرامج الرسمية المقررة واحترام التعليمات وا

يجدر برئيس المؤسسة فحص هذه الدفاتر بصفة دورية والتركيز في العملية على الجوانب 

 . الجوهرية األساسية التي تساهم في تفعيل العملية التربوية بكل أشكالها وأبعادها

 زيارة األساتذة في األقسام .5

يدانية للعملية التربوية داخل القسم، لذا تندرج هذه الزيارات في إطار المتابعة الم

 وتمكن رئيس المؤسسة يوالتعلمتعد مؤشرا هاما لتقويم النشاط التربوي بشقيه التعليمي 

 االجتماعاتمن الوقوف على مواطن القوة ليدعمها ومواطن الضعف ليعالجها في مختلف 

 . والجلسات 

سة في هذا اإلطار يجب على هذا ولتحقيق التكامل بين مفتشي المواد ومدير المؤس

تيش التي تجري بالمؤسسة باستثناء تفتيش التثبيت فهذا األخير أن يحضر كل زيارات الت

ن التعليمات والتوجيهات المسداة للمزورين ويعمل على متابعتها وترجمتها ألجل أن يدو

 . إلى فعاليات وممارسات
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الذي ينبغي " يير البيداغوجيالتس"وفي األخير فإن هذه األنشطة هي ما يطلق عليها 

أن يكون الشغل الشاغل لرئيس المؤسسة باعتباره حجر الزاوية في بناء الفعل التربوي 

  . الصحيح 
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 الخريطة التربوية

 الوثائق المرجعية

 املتضمن املقاييس املعتمدة يف وضع06/01/97 املؤرخ يف16املنشور الوزاري رقم •
 . اخلريطة التربوية واإلدارية 

 .   واخلاص بتعديل بعض املقاييس 13/01/98 املؤرخ يف 44املنشور رقم  •

 مقدمة

يعتمد رئيس كل مؤسسة تربوية في تسيير شؤونها على جملة من الوساثل وفي 

ومهام اإلشراف والتسيير ) األساتذة(ارد البشرية التي توكل لها مهام التدريس مقدمتها المو

وهذه ). أعوان الخدمات(ومهام الصيانة والنظافة واإلطعام ) الموظفون اإلداريون(

األصناف من الموظفين يتم تحديد أعدادهم في كل مؤسسة وفق مقاييس محددة تبعا للنظام 

ويتم هذا . فواج التربوية، وعدد المرافق والهياكل المشغلةالمعتمد في التسيير، وكثافة األ

 ". الخريطة التربوية" التحديد ضمن الوثيقة التنظيمية المسماة 

 تعريف الخريطة التربوية .1

الخريطة التربوية وثيقة تنظيمية رسمية تسمح بتحديد معالم التنظيم والتسيير في 

فهي تحدد عدد .  مؤسسة تعليمية أو تكوينيةالمجاالت التربوية واإلدارية والمالية في أي

األفواج التربوية المسموح بفتحها في كل مستوى دراسي، وتضبط االحتياجات إلى 

وتلك المقررة للتأطير اإلداري ) خريطة تربوية(المناصب المالية الموجهة للتدريس 

مصالح وثيقة تنظيمية سنوية تصدر عن ) الخريطة(وهي ). خريطة إدارية(والخدماتي 

 .مديرية التربية للوالية، وتخضع للتعديل كلما دعت الضرورة لذلك

 إعداد الخريطة التربوية .2

إن إعداد الخرائط التربوية مخول قانونا لمصالح مديريات التربية، وبالتحديد 

لمصلحة الدراسة واالمتحانات التي تقوم كل سنة بعقد سلسلة من االجتماعات بحضور 
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ليمية في كل دائرة قصد ضبط األعداد التقديرية للتالميذ المتوقع رؤساء المؤسسات التع

استقبالهم في كل طور من أطوار التعليم، وفي كل مستوى من مستوياته على ضوء نتائج 

التالميذ في الفصل األول من السنة الجارية، ونتائج التوجيه المسبق واقتراحات مجالس 

 7 –أولى أساسي ( سنة األولى من كل طور األقسام، وطاقة المؤسسة لإلستقبال في ال

 ).  أولى ثانوي –أساسي 

 : إن إعداد الخرائط التربوية يقتضي التحكم في جملة من المعطيات األساسية أهمها

 . شريحة المناصب المالية الممنوحة لقطاع التربية بالوالية ♦

 .  دراسيقائمة المؤسسات التربوية المتوقع فتحها في بداية كل موسم ♦

 . نسب االنتقال من مستوى آلخر في كل مؤسسة ♦

على ضوء هذه المعطيات تنجز المصلحة المعنية بمديرية التربية الخرائط التربوية 

للمؤسسات وتبلغها لها قبل نهاية كل موسم ليتسنى لرؤسائها إنجاز األنظمة التربوية على 

لتربوية، والمناصب ضوء الضوابط التي تتضمنها الخريطة فيما يتعلق بعدد األفواج ا

 . المالية للموظفين

أما بخصوص المقاييس المعتمدة في وضع الخرائط التربوية واإلدارية فقد حددها 

 المؤرخ في 44 والمعدل بالمنشور 06/01/1997 الصادر بتاريخ 16المنشور رقم 

13/01/998. 

 : يليوقد أوصى هذا المنشور بمعالجة الفائض والعجز في المناصب المالية كما 

 في حالة وجود فائض يجب حصره وتشخيصه ومعالجته محليا طبقا للمنشور الساري  .أ 

 : المفعول كما يلي

 . نقل الموظفين الفائضين إلى المناصب الشاغرة كلما أمكن ذلك لضرورة المصلحة −

إعادة األساتذة الذين يدرسون في غير اختصاصهم إلى مادة تخصصهم األصلية كلما  −

 . أمكن ذلك
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اد مخطط صارم لمعالجة ما تبقى من الفائض من طرف المصلحة المعنية باإلدارة اعتم −

 . المحلية

في حالة وجود عجز خصوصا في المؤسسات الجديدة يعتمد على ما تم توفيره من  .ب 

 .  مناصب مالية يمكن طلب تحويلها إذا لم تتناسب مع األصناف المطلوبة

 وهي تتعلق 16س التي تضمنها المنشور رقم يراعى عند إعداد الخرائط التربوية المقايي

 :بـ 

  مقاييس خاصة بالهياكل 1.2

 : ونكتفي هنا بذكر المقاييس العامة المشتركة بين أطوار التعليم، وهي        

 . يمنع اللجوء إلى فتح الفروع الملحقة في جميع مراحل التعليم -

ثانويات، ولكن يمكن أن ال يسمح بتحويل اإلبتدائيات إلى اكماليات، واإلكماليات إلى  -

 . يحدث العكس عند الضرورة

 . يجب تحديد مقاطعة جغرافية مناسبة لطاقة استيعاب المؤسسة الجديدة -

بما  (% 100ال تنشأ مؤسسة إال إذا كانت مرافقها كاملة وجاهزة لالستعمال بنسبة  -

 ). فيها السكنات الوظيفية

من شعب التعليم الثانوي والتقني يخضع فتح الجذع المشترك تكنولوجيا أو أية شعبة  -

للوجود الفعلي للورشات الوظيفية وللتجهيز التقني التربوي الضروري والجاهز 

 . لالستعمال

 30فترة )   ورشة– مخبر –حجرة دراسية (يعتمد في استعمال كل هيكل تربوي  -

 . ساعة أسبوعيا كحد أدنى
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 مقاييس خاصة بتشكيل األفواج التربوية 2.2

يلي جدوال يحدد الضوابط التي على أساسها يتم تحديد عدد األفواج في الخريطة نورد فيما 

 : التربوية

 مالحظات احلد األقصىاحلد األدىن األطوار املناطق

 املناطق  تلميذا40 تلميذا14 1+2

  تلميذا40 تلميذا20 3 الريفية

يف حالة عدم توفر احلد األدىن لتشكيل فوج يف 

 ميكن تسجيل التالميذ كل 2+1الطورين 

 أو تشكيل أفواج مركبه من مستوينيسنتني 

 املناطق

 احلضرية

1+2+3 

 

   تلميذا40 تلميذا26

 يعتمد يف مجيع اجلذوع املشتركة  تلميذا40 تلميذا26 األوىل ثانوي

  تلميذا كحد أدىن يف20يعتمد عند الضرورة   تلميذا40 تلميذا26  ثانوي عام2+3

 .الشعب    القليلة االنتشار

 تكنولوجي 2+3

 .وتقين

 تلميذا يف شعب التعليم 20عند الضرورة   تلميذا36 تلميذا24

 .التقين

 

 

 مجيع

 املناطق

 تلميذا كحد أقصى عند فتح 40ميكن اعتماد   تلميذا30 تلميذا20  أقسام خاصة3

 .فوج واحد عند الضرورة

 تحديد المناصب المالية التربوية  مقاييس 2.3

 :  تعتمد القاعدة التالية في حساب المناصب المالية التربوية:  في التعليم اإلكمالي1.3.2

                

 

 

 

 

=  عدد المناصب المالية   

 18 ساعة

 الحجم الساعي األسبوعي للمادة
=  عدد المناصب المالية   

 الحجم الساعي األسبوعي للمادة
ساعة22  

 :التعليم الثانوي  في  2.3.2
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 يفتح منصب مالي إضافي للباقي من الحجم الساعي األسبوعي للمادة إذا كان :مالحظة 

 .   ساعات إذا اقتضت الضرورة الملحة 10يساوي 

 ية اإلداريةمقاييس خاصة بفتح المناصب المال 4.2

إن فتح المناصب المالية اإلدارية في الخرائط يخضع لحجم استعمال المؤسسة، 

 : وللنظام المعتمد في تسييرها حسب الحاالت التالية

 . المناصب المالية القاعدية للمؤسسة الجديدة عند إنشائها -أ 

 . المناصب المالية المرتبطة بحجم استغالل المؤسسة -ب 

 . النصف الداخلي+ ات ذات النظام الخارجي المناصب المالية للمؤسس -ج 

 . الداخلي+ النصف الداخلي+ المناصب المالية للمؤسسات ذات النظام الخارجي -د 

 . الداخلي فقط+ المناصب المالية للمؤسسات ذات النظام الخارجي -ه 

وهذا الجدول يحدد مقاييس فتح المناصب المالية اإلدارية في المؤسسات ذات األنظمة 

 :الثالثة
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  التعليم الثانوي التعليم اإلكمايل
 مقاييس فتحها املناصب مقاييس فتحها املناصب األسالك
 منصب قاعدي 1 منصب قاعدي 1 رئيس املؤسسة

نائب املدير 
 للدراسات

 .فوجا تربويا20يفتح ابتداء من  1 ال شيء -

 مستشار التربية 
 أو 

 مستشار رئيسي

 تلميذ 1000 ألكثر من 1) + على األقل تلميذ 400( فوجا 12 ابتداء من 1 2
 . نصف داخلي100منهم 

 تلميذ على 400( فوجا 12 ابتداء من 1 3
+  تلميذا 1200 على ألكثر من 1)+ األقل

 . تلميذا 1800الكثر من 1
 منصب قاعدي 1 منصب قاعدي 1 مسري مايل

 
 100يذا داخليا أو  تلم50 لكل 1) +  تلميذا على األقل150( أفواج 6 لكل 1  مساعد تربوي

 تلميذا نصف داخلي 
 نفس مقاييس التعليم األساسي 

مساعد وثائقي 
 للمكتبات

 2000توفر +  تلميذا 600يفتح ألكثر من  1 ال شيء 
 .قاعة مطالعة+ كتاب ومكتبة 

نائب مقتصد أو 
عون املصاحل 
 . االقتصادية

 تلميذ 100من  ابتداء 1+  موظفا 150 ألكثر من 1+ موظفا 50 ألكثر من 1 4
 . داخلي 100 تلميذ نصف داخلي و 200 لكل شرحية من 1+ داخليا50د و/ن

 نفس مقاييس التعليم اإلكمايل 4

 ال شيء   تلميذ300ابتداء من  1 مرشد نفساين
عون أو معاون 

 إداري
 1) قل تلميذ على األ450( فوج 15ابتداء من  3 ) تلميذ على األقل450( فوجا تربويا 15ابتداء من  1

 ألكثر من 1+   تلميذ 1000ألكثر من 
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 .   تلميذ 1800
 فوجا 40  ألكثر من 1+فوجا 20ألكثر من 1 2 )تلميذ داخلي على األقل100منهم ( تلميذ1000لكل 1+ فوجا30الكثر من 1 2كاتب أو عون راقن 

 . داخلي على األقل 100 تلميذ منهم 100أو 
معاون أو عون تقين 

 للمخرب 
 45 ألكثر من 1+  فوجا 20 ألكثر من 1 2  أفواج9 من ابتداء 1

 فوجا 
مسؤول خدمة 

 داخلية 
  عامال مهنيا ومتعدد اخلدمات 15ألكثر من  1 ال شيء 

 نفس مقياس التعليم االكمايل  1  تلميذ داخليا50ابتداء من  1 ممرض مؤهل 
امل متعدد 
 3ص. اخلدمات

 للمساحات 1+  حجرات يف اجلنوب 5ولكل  حجرات يف الشمال 6 لكل 1 
د أو / تلميذ ن100 لكل شرحية من 1+ اخلضراء ومرافق النشاط الثقايف والرياضي 

  تلميذا يف املرقد50 مراقد بسعة 4 لكل 1+ تلميذا داخليا على األقل 50

 نفس مقاييس التعليم االكمايل  

 ييس التعليم االكمايلنفس مقا 1 د/ عند فتح النظام الداخلي أو ن 1 خمزين 
طباخ مطعم صنف 

1  
 نفس مقاييس التعليم االكمايل 1  نصف داخلي100 تلميذا داخليا و50ابتداء من  1

طباخ مطعم صنف 
2 

 نفس مقاييس التعليم االكمايل 1  نصف داخلي100 تلميذا داخليا و50ابتداء من  1

 نفس مقاييس التعليم االكمايل 1 ر جتهيز البياضة تلميذا داخليا عند توف50ابتداء من  1 مسؤولة الغسيل 
 تلميذا داخلي ووجود 150 لكل شرحية من 1+  تلميذا داخليا 100ابتداء من  2 غسالة 

 التجهيز
 نفس مقاييس التعليم االكمايل 2

سائق وزن خفيف 
 أو ثقيل 

1 
 

 عند توفر السيارة 1 عند توفر السيارة
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عامل متعدد 
 1اخلدمات صنف 

 نصف داخلي على 200+  داخلي 50 داخلي أو 100( تلميذ 800ثر من ألك 1
 )األقل

 50 داخلي أو 100( تلميذا 800 ألكثر من 1 2
 1) +  نصف داخلي على األقل200+ داخلي 

 داخلي أو 200( تلميذا 1400ألكثر من 
 )  .د على األقل/ ن200+  داخلي 100
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 استغالل الخريطة التربوية  .1

 :يتم استغالل الخريطة المدرسية بعد إعدادها على عدة أصعدة نميزها كما يلي

 على الصعيد التربوي البيداغوجي  1.2

 . إعداد التنظيم التربوي العام للمؤسسة -

 .تشكيل األفواج التربوية -

 .تعيين األساتذة على المناصب العليا -

 .تشكيل الخاليا التربوية -

 .ة لألساتذمألقساإسناد ا -

 على الصعيد اإلداري 2.3

 . واستئناف العملبالتنصيإعداد محاضر  -

 .تنظيم الملفات اإلدارية -

 .إعداد التقرير العام للتسيير -

 .إنجاز االستقصاء الشامل -

 .مارات المعلومات الخاصة بمفتشي الموادملء است -

 . ضبط قائمة األعضاء الشرعيين في مجلس التربية والتسيير -

 يد الماليعلى الصع 3.3

 .هي بمثابة أمر بصرف رواتب الموظفين المنصبين -

 .تسمح بإعداد التقديرات المالية السنوية للرواتب -

 .على ضوئها يفتح سجل الرواتب -

 .إعداد الميزانية السنوية -

 .مصرف اإلعتمادات الخاصة بالتعلي -

 .   فتح الملفات المالية للموظفين -
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 التنظيم التربوي والتوقيت األسبوعي

  يةالمرجعنصوص ال

 النص تارخيه النص ورقمه

  .املدرسنياملتضمن خدمات املنشور  13/07/73 31-73

  .للتسيرياملتضمن التقرير العام املنشور  05/11/73 59-73

 .األساسي والتنسيق يف التعليم االستدراكاملتضمن املنشور  07/07/82 933-82

  .ساسيةاألتوزيع الزمن للمدارس  17/10/83 500-83

1575 

 1579أو

  .للمؤسساتاملتضمن التنظيم التربوي املنشور  29/11/83

وزيع توقيت املواد  بتاملتضمن توضيحات تتعلقاملنشور  23/11/86 2149

 . الكيمياء احليوية والصناعية 

املرسوم املتضمن القانون األساسي اخلاص بعمال قطاع  06/02/90 90-49

 . التربية 

تعلق بتوقيت مادة العلوم الطبيعية يف شعبيت املنشور امل 10/02/90 50-90

 . الرياضيات واآلداب 

 هام كل من مدير مؤسسة التعليمملددان القراران احمل 02/03/91 175-176

 . التقين و امالع الثانوياإلكمايل و

املتضمن توقيت الرسم والتكنولوجيا يف اجلذع املنشور  14/10/91 1234

 . املشترك 
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 . املتضمن دراسة ومراقبة التقرير العام للتسيري املنشور  01/12/93 268-93

دد املقاييس املعتمدة يف وضع اخلرائط التربوية املنشور احمل 06/01/97 16

  . واإلدارية

 . املتعلق بتنظيم الدعم واالستدراك املنشور  19/02/97 317-93

 . تعلق خبدمات األساتذة واستعمال الزمن املاملنشور  27/07/98 30-98

 بتنظيم الزمن املخصص للدراسة يف اناملتعلقاملنشوران 06/09/200 250-251

.  العلمية اخلاصة بتنظيم الزمن واإلجراءاتالنظام التربوي 

I.  التنظيم التربويتعريف 

ية التي يعد التنظيم التربوي جزءا من ميدان شامل يتعلق بتسيير المؤسسات التربو

 . تتطلب تظافر جهود كل المعنيين من أجل السير الحسن والفعال للمؤسسة

يقصد بالتنظيم التربوي تلك األعمال التي يقوم بها مدير المؤسسة والمتمثلة في 

تشكيل األفواج التربوية وتوزيعها على المناصب المالية حسب المواد واستعمال الزمن، 

أحد أسس العمل التربوي الذي تنسجم وتتكامل فيه كل وهذا ما يجعل التنظيم التربوي 

 : البيداغوجية والتنظيمية والمادية، ويمكن حصر أهم عمليات التنظيم التربوي فينبالجوا

 )توزيع خدمات األساتذة(ي األستاذ التربو .1

وتتطلب هذه العملية من مدير المؤسسة أن يكون مطلعا على ): توزيع خدمات األساتذة(

 :ويتم ذلك من خالل، اتذة كل مادة من حيث األقدمية، الخبرة، الكفاءة الخمواصفات أس

 .االجتماعات المختلفة لمجالس التعليم ومجالس األقسام -أ 

 . الزيارات التي يقوم بها إلى األقسام -ب 

 . مراقبة دفاتر النصوص ومتابعة أعمال التربية -ج 

 . مراقبة دفاتر المراسلة -د 

 . ربية والتكوين ومفتشو التعليم األساسي بطوريهاستغالل توصيات السادة مفتشي الت -ه 
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 . تحليل النتائج المدرسية حسب المواد -و 

 تشكيل األفواج التربوية .2

لتشكيل األفواج التربوية البد من دراسة الوسط المدرسي والتعرف على التالميذ 

 : من حيث

 . الحضور والغيابات والتأخرات وأسبابها -

 . ا قصد تطويرهاتحليل نتائجهم المدرسية ومعالجته -

  . دراسة مالمح التوجيه المسبق -

 : جب مراعاة مجموعة من المقاييس عند تشكيل األفواج التربوية، والتي من بيتهايو

 . تساوي عدد التالميذ في كل فوج بالنسبة ألفواج الشعبة الواحدة -أ 

 .مراعاة التوزيع حسب الجنس أي التناسب بين عدد الذكور واإلناث -ب 

 . سةناج على معدالت التالميذ للحصول على أفواج متباالعتمادى  المستومراعاة -ج 

 . مراعاة توزيع التالميذ المعيدين والتالميذ الجدد على مختلف األفواج -د 

 . مراعاة عامل السن للحصول على أفواج تضم فئات أعمار مختلفة -ه 

. وعموما ترتبط هذه العملية بخصوصيات كل مؤسسة وظروف عملها وتطورها 

 االستعانةه العملية حسب خطة عمل تضبط من طرف رئيس المؤسسة من خالل وتتم هذ

المدرسي، ومساهمة نائب المدير للدراسات، والمستشار   بحصيلة نشاط مستشار التوجيه

 .الرئيسي للتربية

 )استغالل الزمن ( التوقيت األسبوعي  .3

 مفهوم التوقيت 1.3

بيداغوجي هام يسمح لمجموعة إن التوقيت أو استعمال الزمن عبارة عن عمل تربوي، 

من األفواج التربوية بالمؤسسة بممارسة أنشطة بيداغوجية وتربوية تحت إشراف مجموعة 

م ذلك في أوقات محددة وأماكن معينة، لذا ينبغي تألساتذة المعينين لهذا الغرض، ويمن ا

 :هيأساسية أن يكون التوقيت من تفاعل ثالثة عناصر 
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 . )األساتذة(العنصر البشري  ♦

 . )الوقت(عنصر الزمن  ♦

 ). المحالت أو الحجرات العادية والمتخصصة(عنصر المكان  ♦

لذا فالتوقيت عملية بالغة األهمية في سير المؤسسة، وخاصة من حيث النشاط 

 وإجراءاتشير والمواقيت الرسمية الخاصة بكل مادة االبيداغوجي ويجسد التعليمات والمن

دات بيداغوجية موزعة على مختلف أيام األسبوع تطبيقها في الميدان على شكل وح

في صالح التالميذ وفي خدمتهم فقط إذ يمثلون محور العملية تكون لبالتساوي وبعدالة، 

 . التعليميةالتربوية و

  أهميته 2.3

نستنتج من خالل المفهوم السابق أن التوقيت يهدف إلى تحقيق جملة من األبعاد 

تمكين فريقها من إدارة وتنظيم الوقت، إلى جانب السير الحسن للمؤسسة، و: من أهمها

استغالل اإلمكانيات البشرية والمادية المتوفرة في المؤسسة وفق خطة  محكمة تساعد على 

 .التفاعل الديناميكي المستمر طيلة السنة الدراسية

 إنجازه 3.3

يرتبط إنجاز التوقيت بقدرة رئيس المؤسسة من حيث اإلسناد، وقدرة وكفاءة نائب 

مدير للدراسات ومستشار التربية  على تجسيد ما تم االتفاق عليه على أرضية الواقع، ال

باعتباره المسؤول المباشر عن هذه العملية التي تحدد مدى نجاحه أو إخفاقه في مهامه 

البيداغوجية بوجه خاص، ولما لذلك من انعكاسات مباشرة على النتائج المدرسية بمعناها 

 وإلنجاز هذا التوقيت .1991-02-26 المؤرخ في 154 في القرار الواسع، كما هو وارد

 :يقتضي إتباع مرحلتين أساسيتين هما

كل المعطيات والوثائق وتتمثل في جمع : مرحلة التحضير واإلعداد البيداغوجي  1.3.3

 : التاليةالضرورية 
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 وهي وثيقة رسمية تحدد العالقة بين األفواج التربوية: الخريطة التربوية* 

وتجدر اإلشارة إلى أنه ال يمكن ). أساتذة لكل مادة(والمناصب المالية المفتوحة 

إنجاز التوقيت إال بتوفر هذه الوثيقة األساسية، كما يجب مراقبة عدد األفواج 

 . التربوية والمناصب المالية المفتوحة

  ويقوم به رئيس المؤسسة بعد ترتيب ):اإلسناد ( توزيع خدمات األساتذة * 

وعموما يشرع في هذه  ...ألساتذة آخذا بعين االعتبار الكفاءة التجربة ، األقدمية ا

من أجل إنجاز التوقيت منذ الدخول المدرسي في ) ضبط خدمات األساتذة(العملية 

 .عملية تحليلية، نقدية وتوجيه مستمر من خالل زياراته المستمرة لألساتذة

حجراتها العادية والحجرات من حيث : كشف لهياكل المؤسسة ومرافقها* 

 . الخ المتخصصة، إضافة إلى الو رشات

مجالس عقد حسب األفواج والقوائم األولية التي تعد بعد : كشف تعداد التالميذ* 

 .السنة ومحاضر القبول واالنتقال إلى السنة األولى ثانوينهاية  أقسام

 433رقم المنشور الوزاري  (:جدول المواقيت الرسمية لمختلف المواد* 

 ). م1995 جوان 2المؤرخ في 

 الصادر 250مثل المنشور الوزاري :  المناشير الوزارية التوجيهية والمعدلة* 

 الخاص بتنظيم الزمن المخصص للدراسة في النظام 2000 ديسمبر 5بتاريخ 

 الخاص 1998 جويلية 27 الصادر بتاريخ 150التربوي، والمنشور الوزاري 

 الصادر بتاريخ 30/98هة والمنشور لوزاري الوزاري بتنظيم األعمال الموج

 .الخ...، والمنظم لخدمات األساتذة27-07-98

 . رغبات األساتذة في نهاية السنة الدراسية لتحديد أنصاف أيام الراحة* 

 . خالل مجالس األقسام ومجالس التعليم: التوجيهات واالقتراحات المتدوالة * 
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حتى تكون جاهزة لالستعمال وقت الحاجة :  ديةتحضير جملة من الوسائل الما* 

للوحات الجدارية، الجذاذات الملونة، ومختلف المواد كاألقالم الملونة واألوراق ا(

 . الخ

 .   مطبوعات استعمال الزمن لألقسام-

 .   مطبوعات استعمال الزمن لألساتذة-

 .   مطبوعات استعمال الزمن للحجرات العادية-

 .  الزمن للحجرات المتخصصة والمخابر والو رشات مطبوعات استعمال-

ينبغي مراعاة مجموعة من الشروط : المعايير الواجب مراعاتها عند اإلنجاز 2.3.3

 : والمقاييس البيداغوجية عند إنجاز التوقيت وعلى رأسه

 . جعل مصلحة التالميذ أولى من مصلحة األستاذ والتي ال ينبغي إهمالها .1

التربية البد نية والنشاط الثقافي دون ربطها بحصة تجنب وضع ساعات حصة  .2

 . أو بحصص أخرى

لتفادي إحضار الفترتين الصباحية والمسائية تجنب برمجة ساعة واحدة في  .3

 . التالميذ أو األستاذ من أجل ساعة واحدة

 . تجنب برمجة ساعات فراغ بين الحصص للتالميذ بصفة خاصة .4

وج التربوي والمادة واألستاذ في نفس تجنب برمجة حصتين منفصلتين لذات الف .5

 . اليوم

 . يستحسن برمجة الحصة التطبيقية قبل الدروس النظرية .6

 العلوممع الكيمياء والفيزياء (توأمة األعمال التطبيقية بين المواد العلمية  .7

مع اإلنجليزية مثال والعربية مع الرياضيات (، واألعمال الموجهة )الطبيعية

 ). الفرنسية

لى تفادي الساعات المتتالية لنفس المادة في اليوم الواحد باستثناء الحرص ع  .8

أكثر من (عن عدد أيام األسبوع  توقيتها األسبوعي زيديمواد التخصص التي 
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، كالرياضيات بالنسبة للعلوم الدقيقة، واآلداب ) في األسبوع ساعات06ست 

 . الخ والفلسفة بالنسبة لشعبة العلوم اإلنسانية

عادل والمنسجم للساعات خالل أيام األسبوع، وذلك بغية تحقيق توازن التوزيع ال .9

 .  في المواقيت وضمان بقاء صلة التالميذ باألستاذ وبالمادة دون انقطاع

 . اعتماد التوجيهات والتعليمات الرسمية وتوظيفها توظيفا عقالنيا .10

وية مراعاة عدد الحجرات العادية والمتخصصة وكيفية تثبيت األفواج الترب .11

 . وكذا حجرات األفواج المتنقلة إن وجدت

 . تحديد الوسائل العلمية لتسهيل استغاللها واالستفادة منها .12

إعطاء األولوية في اإلنجاز للمواد ذات المعامالت الكبرى، وذلك بتدريسها في  .13

 . الفترة الصباحية والساعات األولى من الفترة المسائية

م راحة موحد إن أمكن وذلك من أجل منح أساتذة المادة الواحدة نصف يو .14

 . استغالله في التنسيق والندوات التربوية الداخلية

 . الحجم الساعي لألستاذ عن خمس ساعات في اليوم الواحدمراعاة عدم زيادة  .15

وتتمثل في القيام بتجسيد هذه المعطيات وفق استراتيجية محددة : مرحلة اإلنجاز  3.3.3

 : تينق طريإتباعمتوخاة، ويمكن ألهداف والغايات ال التحقيق

 :  وتتمثل في تسطير ثالثة جداول توقيت هي: الطريقة األولى •

 . جدول توقيت األفواج -

 . جدول توقيت األساتذة  -

 . جدول استعمال المحالت العادية والخاصة -

 . وتتم هذه الطريقة باستعمال قلم الرصاص والممحاة والمبراة

، وتعتمد على )لوح التنهيج(قة اللوح التنظيمي وتتمثل في طري: الطريقة الثانية •

وهي في نظرنا أحسن . حائطي، جذاذات ورقية وأوراق ملونة  استعمال لوح

 : الطرق وأكثرها دقة، وفيها يتم
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وذلك اعتمادا على األلوان والشريط الالصق : تحضير الجذاذات بطريقة معينة  -أ 

حسب إمكانيات وطبيعة (على زوايا الجذاذات، واختيار لون معين لكل مادة 

 ). المؤسسة

حسب المواد أوال، ثم حسب كل أستاذ   :تصنيف الجذاذات حسب األلوان  -ب 

وكمثال على ذلك ) أي الحجم الساعي للمادة ثم الحجم الساعي لكل أستاذ (ةعلى حد

، ومجموع )04(صب المالية المفتوحة هو أربعة االمن: نأخذ مادة األدب العربي

 ). األزرق(، واللون المقترح هو)74(وسبعون ساعة الساعات هو أربع 

 : زرقاء اللون منها) 74( نقوم بتحضير أربع وسبعين جذاذة -

 . 01جذاذة لألستاذ رقم ) 19(تسع عشرة  •

 . 02جذاذة لألستاذ رقم ) 19(تسع عشرة  •

 . 03جذاذة لألستاذ رقم ) 18(ثماني عشرة  •

 . 04جذاذة لألستاذ رقم ) 18(ثماني عشرة  •

 كذا نفعل مع باقي المواد، وعند االنتهاء من تهيئة كل ما ذكر سابقا يتم وضعوه

 . الستعمال الزمن) لوح التنهيج(الجذاذات على اللوح الحائطي 

  : تطبيق

بعد تحضير ما ذكر نبدأ في وضع الجذاذات على اللوح الحائطي الستعمال 

 . الزمن

 خانة من لوح التنهيج، وذلك حسب تكتب األفواج التربوية بخط واضح في أول: أفقيا

 . تسلسلها في الخريطة التربوية

تكتب األيام والساعات، ويستحسن الفصل بين اليوم وآخر يكون بلون مغاير، :  عموديا

 . ائية إلى جانب تحديد الساعات لكل فترةسكما يستحسن الفصل بين الفترة الصباحية والم
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ضع جذاذة خاصة بتركيبة القسم من وفي آخر خانة من أسفل اللوح يستحسن و

 : حيث

وتكتب أرقام الحجرات التي يدرس بها ... التعداد، الجنس، الصفة والحجم الساعي

 . التالميذ في آخر اللوح

 : تتبع الخطوات التاليةوأثناء توزيع المواد على األفواج وأيام األسبوع 

مياء، العلوم الطبيعية بعد  الخاصة باألعمال التطبيقية للفيزياء، الكيحصص بالءالبد -أ 

 . التوأمة بينها

و )  سا12 – سا 10(التربية البد نية في نهاية الفترة الصباحية برمجة حصص  -ب 

 ) .  سا17 – سا 15(المسائية 

 . األعمال الموجهة للجذوع المشتركةبرمجة حصص   -ج 

نية يمكن حجز بعض مال التطبيقية وحصص التربية البد األعبرمجة حصصبعد  -د 

 . ات المتنقلة إن وجدتالقاع

يجب أن يحتل موقع كل حصة مكانا الئقا من حيث توقيتها وأهميتها بالنسبة للشعبة،  -ه 

توقيت ) 1/3(توقيت المواد األساسية للفترة الصباحية، وثلث ) 2/3(بحيث يكون ثلثي 

 .  المسائية  المواد األساسية في الفترة

 ). ي الفترة المسائية أ( ويستحسن أن يكون في الساعات األولى منها 

بعد االنتهاء من وضع الجذاذات لكل األساتذة في مختلف المواد، البد من ضبط 

 . بالحجرات العادية والمتخصصة المواقيت الخاصة

بحيث تحدد مخابر العلوم الفيزيائية ومخابر العلوم الطبيعية، وتضبط : في المخابر -أوال

 .              صةبأرقام تنقل في مواقيت الحجرات المتخص

 في حالة تساوي عدد األفواج مع الحجرات يتم تعيين حجرة لكل  :الحجرات العادية-ثانيا

 .  الحجرةاستيعابفوج تربوي مع مراعاة كثافة تالميذ الفوج وطاقة 
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أما في حالة عدم التساوي، بحيث يكون عدد األفواج أكثر من عدد الحجرات 

 إلى القاعات الشاغرة خالل األعمال التطبيقية وحصص المتوفرة، فينبغي عندئذ اللجوء

 .  التربية البد نية

،  ثانوي أو الثامنة أساسييستحسن أن تكون األفواج المتنقلة من السنة الثانية: مالحظة 

 . وأن يكون تعداد تالميذها قليال بقدر اإلمكان

اد وجميع عند اإلنهاء من عملية وضع الجذاذات على اللوح الخاص بجميع المو

األساتذة، إضافة إلى استغالل كل الحجرات والمخابر تتم مراقبته بشكل محكم ودقيق 

 : بحيث

 . ال توجد فراغات لألقسام على اللوح •

 .  في توزيع الساعات للمواد على مختلف أيام األسبوعانسجاميوجد  •

 . ال يوجد تضارب بين المواد والساعات بالنسبة للقاعات •

 . ساعي لكل قسم ومستوى مساويا للمواقيت الرسميةأن يكون الحجم ال •

 : وبعد التأكد من صحته ودقته، يشرع في نقله وذلك بنسخه على المطبوعات التالية

 . استعمال الزمن بالنسبة لألساتذة -أ 

 . سامقاستعمال الزمن لأل -ب 

 . استعمال الزمن للمخابر -ج 

 . استعمال الزمن للقاعات الشاغرة -د 

 . المتنقلة إن وجدتاستعمال الزمن لألقسام  -ه 

 مواصفات التوقيت األسبوعي 4.3.3

 . عدم إرهاق التالميذ بتكثيف ساعات العمل في يوم وتخفيضها في يوم آخر -أ 

عنه ر عدم إحداث فجوات في توقيت التالميذ ألن ذلك يؤدي إلى الملل وما ينج -ب 

من إتالف لممتلكات المؤسسة ولذا البد من استغاللها إن وجدت في دروس الدعم 

 . ستدراك والمطالعةواال
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ساعات كلما أمكن، وتخفيض قترة ) 04(استغالل الفترة الصباحية كاملة أربع  -ج 

 ). خاصة الساعة بعد الرابعة(بعد الظهر 

 . تجنب إحضار التالميذ إلى المؤسسة من أجل ساعة واحدة -د 

توزيع حصص المادة الواحدة على مدى أيام األسبوع، حتى يبقى الفوج على  -ه 

 . األستاذاتصال دائم ب

إدراج حصص االستدراك في أيام مختلفة على أن يكون في بداية الفترة  -و 

 . الدراسية أو نهايتها

. برمجة حصص األعمال التطبيقية للمستوى الواحد في فترات مختلفة  -ز 

 . االستغالل األمثل للتجهيزات المخبرية

 مواصفات التوقيت اليومي للفوج التربوي  5.3.3

، بشكل 27/07/1998 المؤرخ في 30/3.03/98: ري رقمأشار المنشور الوزا

 : واضح إلى الشروط الواجب مراعاتها عند توزيع حصص المواد في اليوم كما يلي

أن تكون المواد التي تتطلب من التلميذ جهدا معينا متباعدة ومفصولة بمواد أخرى  -أ 

 . تسمح للتلميذ باستعادة نشاطه

الفرنسية : مثال( لية كلما أمكن ذلكأن تكون المواد المتشابهة غير متوا -ب 

 ). واإلنجليزية، العربية والفلسفة، الفيزياء والرياضيات

 . تحقيق االنسجام والتوافق في توزيع المواد األساسية وغير األساسية -ج 

 . تجنب برمجة المواد غير األساسية دائما في آخر اليوم -د 

 للفوج التربوي) 02(االقتصار على برمجة حصة واحدة في ساعتين متتاليتين  -ه 

الواحد، إذا كان حجمها الساعي يفوق عدد أيام األسبوع، فمثال إذا برمجت ساعتان 

 . للرياضيات في اليوم فال ينبغي أن تبرمج ساعتان أخربتان للفيزياء وفي نفس اليوم

 .  يفضل أن يكون التقاء التالميذ بأساتذتهم منتظما، مرة واحدة في اليوم -و 
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II. نظيمتأهمية ال 

تسي التنظيم أهمية كبيرة في حياة المؤسسة ويحقق األهداف المبرمجة في إطار يك

تنظيم مختلف النشاطات التربوية في إطار المشروع التربوي بالمؤسسة ومن مزايا حسن 

 : التنظيم ما يلي

 . التحكم في النظام وحسن التسيير للموارد البشرية والمادية والمالية •

 .  أمثالاستغالال البشرية والوسائل التعليمية تنظيم واستغالل كل الطاقات •

 . التوازن واالنسجام بين مختلف النشاطات التربويةخلق  •

 . ر كل الشروط الموضوعية ألداء النشاطات التربويةتوفي •

خلق التكامل واالنسجام والتوازن في استعمال كل الوسائل المادية والبشرية  •

 .والهياكل وتحقيق األهداف المبرمجة

 . ن تطبيق التعليمات والتوجيهات الرسميةاضم •

 . فعالية الفاعلين وخلق ديناميكية في العملتحقيق  •

 . رفع المردود المدرسي والتحصيلي •

 . ر أداء الفعل التربوي لألساتذة وتثمين جهودهميطوتن ويحست •

 . ل عملية الرقابة والمتابعة والتقويميسهت •

 . نشطة المبرمجةح بتأطير التالميذ لممارسة مختلف األاسمال •

 .  حسن استغالل كل اإلمكانات والوسائل العلمية والتعليمية إلجراء األعمال التطبيقية •

 .   ن التحكم في حركات التالميذ في الدخول والخروجاضم •

  توظيف الفائض من القاعات في تنظيم النشاطات الثقافية والحصص التحكم في •

 .  التدعيمية

 ).  النادي ، المطعم(اخلي للمؤسسة والمرافق االجتماعية حسن التحكم في النظام الد •

خدمات األساتذة يؤدي إلى محاربة ظاهرة الغيابات عندما تؤخذ بعين الجيد للتنظيم ا •

 .  االعتبار حاجة الموظف لنصف يوم في األسبوع لقضاء مآربه الشخصية
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بين ) تنسيقندوات ال(يضمن للنشاطات البيداغوجية والتربوية حقها في التنظيم  •

 .الوحدات التربوية

III. خصوصيات التعليم التكنولوجي والتقني 

يرمي إلى و) مثل التعليم الثانوي العام(التعليم الثانوي التقني يلي التعليم األساسي 

 : تحقيق هدفين مزدوجين

 . تحضير التالميذ إلى متابعة التعليم العالي •

تفادة من تكوين مهني مكمل اللتحاق بالحياة المهنية بعد االسلتحضيرهم كذلك  •

 . يؤهلهم أكثر في التخصص الذي باشروه في التعليم الثانوي

، الجانب النظري يقدم معاتطبيقي النظري والطابع الالتقني ب الثانوي يتميز التعليم

في القاعات العادية، أما جانبه التطبيقي فيتم في المخابر والورشات المجهزة بالوسائل 

 . لهوالمعدات الالزمة 

نظرا لهذه الخصوصية فإن تأطير التالميذ للتعليم التكنولوجي والتقني في و

 : الجانبين النظري والتطبيقي يتم من طرف فريق تربوي مكون من

 . ساتذة المهندسوناأل -أ 

 . أساتذة التعليم الثانوي التقني -ب 

 . والمتاقنلثانويات التقنية في اأساتذة تقنيون  -ج 

 .  بالتنسيق بين مختلف الورشاتون يقوم، األشغال اءسؤر -د 

 لتنسيق مجموع النشاطات التي تتم داخل )لكل ورشة رئيس(رؤساء الورشات  -ه 

 . ورشة واحدة
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  مؤسسات التعليم التقني

 .الثانويات التقنية والمتاقن: يمنح التعليم الثانوي التقني في نوعين من المؤسسات

ني، مهيكلة ومجهزة وفقا لخصوصيات وهي مؤسسات مخصصة أصال للتعليم الثانوي التق

حسب الشعب المفتوحة خمسة أنماط على  مصنفة يومتطلبات هذا النوع من التعليم وه

 . فيها

 : يحتوي التخصصات التالية) أ A(النمط األول 

 . هندسة مدنية •

 . هندسة ميكانيكية •

 . هندسة كهربائية •

 . تسيير ومكتبية •

 : التاليةيحتوي التخصصات ) ب  B (النمط الثاني

 . هندسة كيميائية •

 .هندسة مدنية •

 . هندسة ميكانيكية •

 .تسيير ومكتبية •

 :يحتوي التخصصات التالية) ج C(لث النمط الثا

 . هندسة كيميائية •

 . هندسة كهربائية •

 . يكانيكيةهندسة م •

  . تسيير ومكتبية  •

 : يحتوي على التخصصات التالية) د D(رابع النمط ال

 . هندسة كيميائية •

 .  كهربائيةهندسة •
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 . دنيةهندسة م •

  . تسيير ومكتبية •

 : يحتوي على التخصصات التالية)  هE(النمط الخامس 

 . هندسة كيميائية •

 . هندسة كهربائية •

 . هندسة مدنية •

 .هندسة ميكانيكية •

  )التخصصات (تاالختصاصاالثانويات المتعددة 

ها تعليم ثانوي هي ثانويات للتعليم العام تحتوي على ورشات وتجهيزات، يمنح في

 .تقني إلى جانب التعليم العام العادي

 يتميز التعليم التكنولوجي والتقني 

 القتناءنولوجي بمبالغ مالية توجه كمن حيث الميزانية إذ يستفيد التعليم التقني والت •

 . المواد إلجراء التطبيقات بالورشات

تعليم بمنحه التجهيز هذا النوع من الفي يستفيد التالميذ الذين يتابعون دراستهم  •

 .  دينار لكل تلميذ300 ـالمقدرة بو

تضمن المؤسسة تأمين التالميذ من األخطار التي تنجر من األعمال التطبيقية التي  •

 . تستعمل فيها اآلالت ذات الخطورة في استعمالها

يتميز التعليم التقني بإنتاج األدوات المختلفة أثناء التطبيقات بالورشات حسب 

 المقررة، ويسمح بتسويقها وحصولها على موارد جديدة تستعمل لنفس الغرض البرامج

 . طبقا للمنشور الوزاري الذي ينظم الكيفية

حسب ) األعمال التطبيقية بالورشات(يتميز التفويج في التعليم التقني والتكنولوجي  •

 .) الخخراطات، مفاريز(التجهيزات 

 . ويمكن الرجوع إليه لالستزادة والتفصيل. لية ينظم هذه العم98-38والدليل المنهجي رقم 
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 تشكيل األفواج التربوية

  النصوص المرجعية

 

 

 

 

 

 تشكيل األفواج جزء من مهام مستشار التربية .1

يعد تشكيل األفواج التربوية من المهام األساسية للمستشارين والمستشارين 

 : يلي ي تنص على ما الت171 من القرار18الرئيسيين للتربية حسب مقتضيات المادة 

يقوم مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية بتشكيل األقسام التربوية طبقا " 

لتوجيهات مدير المؤسسة ونائب المدير للدراسات وعلى أساس المالحظات المستخلصة 

 ".من مجالس األقسام المنعقدة في نهاية السنة 

 ويةالوثائق المطلوبة لتشكيل األفواج الترب .2

 : هناك مجموعة من الوثائق الرسمية التي تعتمد في تشكيل األفواج التربوية، وهي

الخريطة التربوية التي تحدد عدد األفواج في كل مستوى وشعبة وعدد المناصب  .1

 .المالية في كل مادة

محاضر مجالس األقسام نهاية السنة التي تضبط القرارت المتعلقة بالنقلة إلى القسم  .2

 . والتوجيه إلى الحياة العملية وسجل النتائج المدرسية  دةعااألعلى واإل

 الذي يحدد بعض المقاييس المتعلقة بتشكيل األفواج 16: المنشور الوزاري رقم  .3

 . في مختلف مراحل التعليم

 . محضر القبول في السنة السابعة من التعليم األساسي .4

 .ثانويمحضر القبول في السنة األولى والثانية من التعليم ال .5

).7املادة( املتعلق مبهام مدير الثانوية91.03.02 بتاريخ176القرار  •
 ). 7املادة ( املتعلق مبهام مدير اإلكمالية91.03.02 بتاريخ 175القرار  •
 ). 18املادة (  املتعلق مبهام مستشار التربية91.03.02 بتاريخ 171القرار •
 ) . 11املادة(علق مبهام نائب املدير للدراسات  املت91.02.26 املؤرخ 154القرار •
     .97.01.06 بتاريخ 16املنشور الوزاري رقم  •
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 الجوانب التي يجب مراعاتها عند تشكيل األفواج .3

كماليات والثانويات تستقبل التالميذ من جهات مختلفة ومتباينة من حيث إن اإل

الوضع االجتماعي والثقافي والحضاري ، لذا يجب مراعاة الجوانب التالية عند تشكيل 

 : األفواج

 . تعليمات وتوصيات مدير المؤسسة -

 ذة بصفة عامة ، واألساتذة الرئيسيين بصفة خاصة خالل المجالس اقتراحات األسات -

 . واالجتماعات

وحسب توصيات مجالس ) توزيعهم على األفواج توزيعا متوازنا ( معيدو السنة  -

 . األقسام

 ). ن يي نصف داخل– خارجيون –داخليون ( نظام التالميذ  -

 . ةلمتخصصواالهياكل التربوية، العادية : خصوصيات المؤسسة من حيث -

 . سن التالميذ من أجل تشكيل أفواج متوازنة من حيث األعمار -

 . أي توزيع الذكور واإلناث على األفواج بأعداد متناسبة: مراعاة الجنس  -

غة المتفق عليها في يحسب الص المستوى المعرفي لتشكيل أفواج متجانسة أو -

 . المجالس البيداغوجية

 . بعض الوضعيات الصحية والسلوكية -

 . تدائيات واالكماليات التابعة للمؤسسةبلقطاع الجغرافي أو االا -

 . عدد التالميذ في كل فوج ، أي تساوي أعداد التالميذ في األفواج -

 .وجود األقسام الخاصة بأبناء المغتربين -

 مقاييس الحد األدنى واألقصى لتشكيل األفواج التربوية في التعليم االكمالي والثانوي .4

 التدابير واألقصىألفواج التربوية من حيث الحد األدنى يراعي في تشكيل ا

 . 97.01.06 بتاريخ 16الواردة في المنشور الوزاري رقم 
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 تشكيل أفواج الحصص التطبيقية .5

يجب أن تتم العملية تحت سلطة مدير المؤسسة، بالتنسيق بين نائب المدير 

الخصوصيات التربوية للدراسات ومستشار التربية واألساتذة المعنيين ومراعاة بعض 

لتسيير عملية المتابعة والمراقبة عند تبادل األفواج بين األساتذة أو تداولها على القاعات 

 . المتخصصة

 أهمية تجانس األفواج  .6

 غايات تربوية نذكر منها ةتجانس األفواج من حيث المقاييس المذكورة يحقق عّد

 : على سبيل المثال ال الحصر ما يلي

 . م في القسمتحقيق االنسجا -

 . خلق المنافسة بين الذكور واإلناث -

 . تفادي الساعات اإلضافية أحيانا -

 . تقويم مدى تقدم فوج بالمقارنة إلى األفواج األخرى -

تقويم مدى النتائج التي يحققها كل فريق مكلف بتدريس فوج بالمقارنة إلى فريق  -

 . آخر

 .متكافئةص وضع التالميذ أمام فر -

 تحضير القوائم  .7

ى مستشاري التربية ونواب المدير للدراسات ، بعد التشكيل النهائي لألفواج أن عل

ة نسخ وتوزيعها كما يكونوا حريصين على تحضير القوائم قبل الدخول المدرسي في عّد

 : يلي

 . نسخة لمدير المؤسسة -

 . نسخة لنائب المدير للدراسات -

 . نسخة لمستشار التربية -

 . نسخة لمساعدي التربية -
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 . للمقتصدنسخة  -

 . نسخة للممرض -

  .نسخة للمكتبي -

 ونسخ أخرى تمسك مع دفاتر النصوص  -

 . مع اإلشارة إلى ضرورة إعالم المعنيين بكل تغيير يطرأ على هذه القوائم خالل السنة
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 المجالس البيداغوجية

  مجالس األقسام–مجالس التعليم 

  النصوص المرجعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعريف

هيئات استشارية تساعد ) مجالس التعليم ومجالس األقسام ( المجالس البيداغوجية 

المدير في دراسة كل المسائل ذات الطابع البيداغوجي والتربوي وفي تقديم االقتراحات 

إذن فهي هيئات . والتوصيات لتحسين األداء التربوي ومن ثم رفع المردود المدرسي

لتنسيق من أجل التقويم المستمر لمسيرة المؤسسة التربوية أساسية تعتمد أسلوب التشاور وا

وهي تستدعي عناية خاصة من طرف رئيس المؤسسة لما لها من . والبيداغوجية

 .انعكاسات مباشرة على النتائج المدرسية

 

 

 يتضمن إنشاء جمالس األقسام وتنظيمها وعملها1991.02.26 مؤرخ يف157قرار رقم •
 . يم الثانوي يف املدارس األساسية ومؤسسات التعل

 يتضمن إنشاء جملس التعليم وتنظيمها يف املدارس1991.03.02 مؤرخ يف 172قرار رقم  •
 . األساسية ومؤسسات التعليم الثانوي 

 حيدد مهام األساتذة الرئيسيني يف التعليم1991.03.02 مؤرخ يف 177قرار رقم  •
 . األساسي والتعليم الثانوي 

 حيدد مهام األساتذة املسؤولني عن املادة يف1991.03.02 مؤرخ يف 174القرار رقم  •
 . التعليم األساسي والثانوي

 املتعلق بتنظيم ومتابعة نشاطات جمالس1993.11.30 مؤرخ يف 254/93املنشور رقم  •
 . التعليم وجلسات التنسيق

 املتضمن توجيهات حول تنظيم ومتابعة1993.11.30 مؤرخ يف 255/93املنشور رقم  •
 .تاذ الرئيسي للقسمنشاطات األس
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 مجالس التعليم .1

 الدورية 1.1

 في األول في بداية السنة والثاني. ينعقد مجلس التعليم على األقل مرتين في السنة

يمكن أن تعقد مجالس استثنائية خالل السنة باقتراح من رئيس المؤسسة لعالج . نهايتها

 .النقائص المسجلة، خاصة بعد انعقاد مجالس األقسام في الفصلين األول والثاني 

 التشكيلة 2.1

يحدد . يضم مجلس التعليم زيادة عن أعضاء الفريق اإلداري أساتذة المادة الواحدة

اصب التعليم المطلوب لتشكيل هذا المجلس بخمسة مناصب، وعندما يكون الحد األدنى لمن

عدد مناصب التعليم أقل من خمسة مناصب،  فإنه يمكن القيام بضم مواد التعليم المشهور 

من ) 04(عنها أنها متقاربة أو متكاملة مع االسترشاد بالقرائن الواردة في المادة أربعة 

يم مدير المؤسسة ويخلفه عند الضرورة األستاذ يرأس مجلس التعل. 91-172القرار 

المسؤول عن المادة في التعليم اإلكمالي ونائب المدير للدراسات أو األستاذ المسؤول عن 

 .  المادة في التعليم الثانوي

 األهمية 2.1

 :  تتجلى أهمية هذه المجالس في كونها تعمل على

 . أو المواد المتقاربةتسهيل التشاور والتنسيق بين أساتذة المادة الواحدة  -

 . دراسة وفهم وتحليل المواقيت والبرامج والتعليمات التربوية -

 . دراسة الوسائل الضرورية من أجل التنسيق الجيد للتعليم في األقسام المتوازية -

 . التحسب من أجل توزيع جيد لعمل التالميذ -

 . وسائل التربويةمناقشة القضايا المادية واستعمال االعتمادات المالية المخصصة لل -

 .العمل على تناسق المناهج والوسائل التعليمية -

 . تقديم جميع االقتراحات فيما يخص المسائل المرتبطة بتعليم المادة -
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 االستغالل 4.1

إن مجالس التعليم، إثر االنعقاد ، تخرج عادة بجملة من االقتراحات والتوصيات 

يقوم األعضاء . عي التطبيق والمتابعة تستد) بيداغوجية، تربوية، مالية، مادية(التربوية 

المشاركون كل حسب مهامه وصالحياته بتنفيذ هذه التوصيات وتطبيقها وعلى وجه 

الخصوص نائب المدير للدراسات واألستاذ المسؤول عن المادة والمقتصد ورؤساء 

 . األشغال، بينما رئيس المؤسسة يسهر على مدى تنفيذ وتطبيق هذه التوصيات

 قساممجالس األ .2

 الدورية 1.2

األول في بداية السنة . مرات في السنة) 04(ينعقد مجلس القسم على األقل أربع 

 :    يخصص اجتماع بداية السنة الدراسية لما يلي. والثالثة الباقية في نهاية كل فصل دراسي

 . إطالع األساتذة بالتعليمات والتوجيهات الرسمية -

 . س التي تكون قد اعتمدت في إنشائهادراسة التركيبة البشرية للقسم والمقايي -

 . التذكير بالظروف التي جرت فيها األنشطة داخل القسم خالل السنة المنصرمة -

 . اإلطالع على سلوك التالميذ خالل السنة المنقضية وقدراتهم ومستواهم -

 . توزيع عمل التالميذ ومدى تقدمهم في تنفيذه -

عها التالميذ وأولياؤهم والتي تتعلق النظر عند االقتضاء في االلتماسات التي يرف -

 .بقرار المجلس

 يمكن لألستاذ الرئيسي أن يطلب من مدير المؤسسة عقد مجلس القسم عند :1مالحظة 

 . الضرورة

أما المداوالت الخاصة بمجالس أقسام الفصول الثالثة فتنظر على وجه الخصوص فيما 

 : يلي

 الممكن اتخاذها تة واإلجراءاتحليل الظروف التي تطبق فيها البرامج الرسمي -

 . لمعالجة النقائص المسجلة
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 . تقييم نتائج كل تلميذ وتقديرها -

دراسة المعلومات والمالحظات التي تدّون على الكشوف الفصلية والموجهة إلى  -

 . األولياء

اتخاذ القرارات الخاصة باالنتقال واإلعادة ومراجعة التوجيه أو الفصل بعد تحليل  -

 . والمعلومات الخاصة بكل تلميذكافة العناصر 

 .  تجرى اجتماعات مجالس األقسام خارج المواعيد المقررة للدروس:2مالحظة 

 التشكيلة 2.2

 الذي يستثنى منها -يضم مجلس القسم باإلضافة إلى أعضاء الفريق اإلداري 

حيث يمكن استدعاؤه للمشاركة في اجتماعاته بصفة استشارية ) المقتصد(المسير المالي 

 األساتذة الذين يدرسون في -) 91-829من القرار ) 07(المادة السابعة (د الضرورة عن

 .القسم المعني ومستشار التوجيه المدرسي والمهني

 األهمية 3.2

 : تتجلى أهمية مجالس القسم في كونها تقوم بـ

 . دراسة كل المسائل التي لها عالقة بالحياة في القسم -

سيق نشاطاتهم، وضمان االنسجام في المقاييس تشاور األساتذة فيما بينهم حول تن -

 . والكيفيات التي يعتمدونها لتقييم عمل التالميذ

 . الوقوف على الحصيلة اإلجمالية للقسم ودراسة النتائج التي يتحصل عليها كل تلميذ -

 .تقديم حصيلة عن إحصاء و تحليل النتائج -

 االستغالل 4.2

في معظم األحيان حول النتائج لمجالس األقسام كذلك اقتراحات وتوصيات تدور 

وهذه التوصيات . المدرسية، البرامج واألداء التربوي لهيئة التدريس والوسائل المسخرة

 :   واالقتراحات تهدف إلى عالج النقائص المسجلة منها

 . تنظيم دروس الدعم واالستدراك -
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 . تحسيس األولياء بالدور الذي يمكن أن يلعبوه لتحفيز أبنائهم -

 . ظومة التكوين داخل المؤسسة بالتنسيق مع هيئة التفتيشتحسين من -

 .العمل على تحسين شروط الدراسة مع توفير الوسائل الناقصة -

 التنشيط .3

نظرا ألهمية التنشيط في نجاح اجتماعات مختلف المجالس وعلى وجه الخصوص 

العنصر ولو مجالس التعليم واألقسام، فقد ارتأينا أنه من األهمية بمكان أن نعرج إلى هذا 

 . بإيجاز

جد خاصة ) مجلس القسم مثال (ووظيفة منشط الفوج. التنشيط حياة وحركة

وحساسة وبدونه ال يستطيع الفوج أن يجد الوسيلة الناجعة التي ستسمح له من التطور 

 .  وإحراز التقدم، فهو عنصر أساسي في االجتماعات وال يمكن االستغناء عنه

رئيس الجلسة هو السهر على احترام األهداف والدور الرئيسي للمنشط أي 

المسطرة وتسهيل عملية تبادل اآلراء، والعمل على احترام خطط وطرق العمل والقدرة 

 . على استخالص النتائج

وعلى هذا األساس،  يجب أن يكون منطقيا في تفكيره، يعرف كيف ومتى يسمح لآلخرين 

 تسمح له من استخالص كل ما هو إيجابي بالتدخل، حازم في مواقفه ذو كفاءة مهنية جيدة

 . ويعمل على إثراء النقاش بأفكاره

فالمنشط الناجح إذن هو الذي يتمتع بكفاءات مهنية وعالئقية كبيرة تسمح له 

 . وهو ركيزة الفوج. التحكم في االجتماعات والمواضيع المطروحة للعالجب

لوقت أن يدعم على رئيس المؤسسة، رئيس الجلسة ورئيس الفوج في نفس ا

معارفه ومكتسباته المهنية بتقنيات التنشيط ليتمكن من تحقيق األهداف المسطرة لكل 

 . اجتماع
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  التقرير العام لتسيير المؤسسة

   النصوص المرجعية 

 مقدمة 

يعتبر التقرير العام للتسيير من أهم األعمال اإلدارية والتربوية التي يكلف 

طلع كل سنة دراسية ويتم إنجاز هذه الوثيقة الهامة على بإنجازها مدير المؤسسة في م

ضوء المعلومات والبيانات واألرقام المحصل عليها إلى غاية منتصف شهر نوفمبر من 

 . كل سنة

إن إعداد هذه الوثيقة الهامة لحياة المؤسسة يتطلب الرجوع إلى جملة من الوثائق 

ية والتربوية، وقائمة التالميذ الحاضرين الرسمية التي تم إعدادها مسبقا كالخريطة اإلدار

في أول أكتوبر، وجداول توقيت األساتذة واألقسام، ومحاضر تنصيب الموظفين، وجداول 

 . المواقيت الرسمية للمواد الخ

  تعريف التقرير العام للتسيير .1

تتفق معظم النصوص الصادرة بهذا الشأن على القول بأن التقرير العام لتسيير 

 مرآة عاكسة لحياة المؤسسة التعليمية وتنظيمها في جوانبها اإلدارية والتربوية المؤسسة هو

والمالية، فهو يكتسي أهمية قصوى لكونه يبرز العمل التربوي واإلداري الذي يميز كل 

مؤسسة عن غيرها، وهو في نفس الوقت يمكن السلطات الوصية من استغالل المعلومات 

 المؤسسة ومراقبة مدى تطابق نظام األنشطة المدرسية الواردة فيه لإلطالع على وضعية

 :  المبرمجة والقوانين الجاري بها العمل في مجاالت

 

 . يتضمن حصص االستدراك والتنسيق82-933املنشور •
 . ير العام للتسيري  يتضمن دراسة ومراقبة التقر93-866املنشور  •
 .  يتضمن مراقبة التقرير العام لتسيري املؤسسات 94-12املنشور  •
  .الزمن يتضمن التذكري بتنظيم خدمات األساتذة واستعمال98-30املنشور •
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 . تنظيم سير الدروس •

 . التطبيق الحقيقي للمواقيت الرسمية •

 . توزيع خدمات األساتذة •

 . التشكيل المتوازن لألفواج التربوية •

 . التربويةاالستغالل العقالني للمناصب المالية والهياكل  •

 .التنظيمات التربوية للمدارس االبتدائية التابعة للمأمن •

 كيفية إنجاز التقرير العام للتسيير .2

يتعاون أعضاء الفريق التربوي للمؤسسة كل حسب مهامه وصالحياته على إنجاز 

الوثائق المختلفة التي يشتمل عليها هذا التقرير، وذلك بعد دراسته في جلسة خاصة في 

سيق اإلداري إلظهار أهميته واستعراض وثائقه، مع التذكير باآلجال المحددة مجلس التن

 .إلعداده وإرساله إلى مصالح مديرية التربية

  أهمية التقرير العام في التسيير والمراقبة  .3

يستمد التقرير العام لتسيير المؤسسة أهميته من تنوع الوثائق التي يشتمل عليها، 

 . ات واألرقام التي تحتويها هذه الوثائق بعد إنجازهامن ثراء المعلومات والبيان

فالتقرير العام للتسيير بهذا الثراء المتنوع الجوانب يعتبر لوح قيادة لرئيس 

، ومؤشرا أساسيا يعتمده المفتشون )مديرية التربية( المؤسسة، ووسيلة مراقبة للوصاية 

 .التربوية واإلدارية للمؤسسةكأداة رئيسية لتقويم النجاعة في تخطيط وتنفيذ األنشطة 

 :لوح قيادة للمدير، ويستدل به في 1.3

 . ضبط قوائم الموظفين الذين التحقوا بمناصبهم  •

التأكد من مطابقة الوضعيات اإلدارية للموظفين ألصناف المناصب المالية المفتوحة  •

 .في الخريطة

ل إلمكانات يسمح التأكد من التشكيل السليم لألفواج التربوية واالستغالل األمث •

 .المؤسسة في مختلف األنظمة



 البيداغوجي                       وحدة التسيري                   املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية                                          

 
 

46 

 . تحديد الحجم الساعي األسبوعي لكل مادة اعتمادا على المواقيت الرسمية •

ضمان االستغالل العقالني لمختلف مرافق المؤسسة، والتأكد من تداول التالميذ على  •

 . القاعات المتخصصة قصد االستفادة من الوسائل التعليمية

ة لكل أستاذ ، ونصاب الساعات الغير مستعملة في كل مادة تحديد الساعات اإلضافي •

 .إلستغاللها في تنظيم دروس الدعم واإلستدراك

 )  مديرية التربية (  وسيلة مراقبة للوصاية 2.3

التقرير العام للتسيير يسمح لمصالح مديرية التربية باستقراء الظروف التي يجري فيها 

 :  بالخصوص من التأكد منتمدرس التالميذ في المؤسسة ويمكنها 

 . اإلستعمال العقالني للمناصب المالية المفتوحة في الخريطة المدرسية •

 . مدى تطبيق التعليمات الرسمية المنظمة لألنشطة التربوية •

 . التطبيق الفعلي للخريطة المدرسية للمؤسسة •

 . ضبط قوائم الموظفين القابلين لإلحالة على التقاعد •

 . المؤسسة الستقبال التالميذ الجددالتعرف على امكانات  •

 .تعيين الساعات اإلضافية المستحقة لكل أستاذ •

 .احترام المقاييس البيداغوجية في توزيع الحصص التعليمية على أيام األسبوع •

  أداة تقويم ومتابعة للمفتشين 3.3

يسمح التقرير العام للتسيير للمفتشين بإبراز نقاط القوة والضعف في عمليات 

 . طيط والتنفيذ والمتابعةالتخ

 : التي يقوم بها فريق القيادة للمؤسسة خصوصا في المجاالت التالية

 . تخطيط النظام العام للمؤسسة •

 . تسجيل التالميذ وقبولهم •

 . مراعاة المقاييس المطلوبة في تشكيل األفواج التربوية •

 . إنجاز استعمال الزمن •
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 . قيت األقسامالتنظيم العام ألنشطة التالميذ وجداول تو •

 . ضبط خدمات األساتذة وتنظيمها •

 . تطبيق التعليمات الرسمية المتعلقة ببرامج التعليم •

 الوثائق التي يشتمل عليها التقرير العام للتسيير .4

 : وثائق أساسية هي) 09(يتكون التقرير العام للتسيير من تسعة 

 . الكشف المفصل للتالميذ الحاضرين -1

 . اريين كشف مفصل للموظفين اإلد -2

 . خدمات األساتذة -3

 . تعليم اللغات الحية -4

 . تطبيق المواقيت الرسمية -5

 . مواقيت األقسام -6

 . مواقيت األساتذة -7

 ). متخصصة وعادية ( جدول استعمال المحالت  -8

 . جدول خدمات معلمي التعليم االبتدائي -9

 .وهذا الجدول يوضح مضمون كل وثيقة والغايات المرجوة منها
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 رقم الوثيقة
  منهاالغاية  مضمون الوثيقة عنوان الوثيقة

 
 
01 

 كشف مفصل
 للتالميذ احلاضرين 

 ) 1منوذج (

هو كشف يعكس تعداد التالميذ يف كل فوج ويف  كل 
 .مستوى ويف اموع حسب اجلنس والصفة 

 . تطابق عدد األفواج مع التنظيم التربوي للمؤسسة  -
 . تربوية التشكيل املتوازن لألفواج ال -
 استغالل إمكانات املؤسسة يف النظامني  -
 . الداخلي والنصف الداخلي  -

 
 
 
 
02 
 

 
 كشف مفصل

للموظفني اإلداريني 
 )  2منوذج (

تسجل يف هذا الكشف أمساء مجيع املوظفني  -
اإلداريني الواردة مناصبهم ضمن اخلريطة اإلدارية 

 . للمؤسسة بدءا باملدير وانتهاءا بأعوان اخلدمات 
 :    والكشف يشتمل على املعلومات التالية 

 . اإلسم واللقب وتاريخ امليالد  -
 . أقصى درجة جامعية  -
 ) .  متعاقد – متربص –مرسم ( الصفة  -
 . تاريخ أول تعيني ذه الصفة  -
 .  تاريخ التعيني يف املؤسسة  -

 التأكد من التطبيق الفعلي للخريطة اإلدارية وتطابق الكشف مع -
 .ملالية املفتوحة املناصب ا

 مراقبة الوضعيات اإلدارية للموظفني املعينني من حيث مطابقتها -
 .لألصناف الواردة يف اخلريطة 

 . بيان املناصب الشاغرة والقابلة للشغور -
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 خدمات األساتذة 

 ) 3منوذج  (

تعترب أهم وثيقة يف التقرير العام للتسيري باعتبارها  -
 . طلوبة لإلجناز بقية الوثائق مصدرا للمعلومات امل

ختصص ورقة أو أكثر لضبط خدمات أساتذة كل  -
 عمودا تتضمن ما يلي 19وكل ورقة مقسمة إىل . مادة 

 : 

التأكد من تطابق خدمات األساتذة  للمناصب املفتوحة يف اخلريطة  -
 . التربوية 

احترام مقاييس إسناد األقسام لألساتذة من حيث عدد املستويات  -
 . ب ختصص األستاذ للمادة املسندة إليه وتناس

 . استحقاق الساعات اإلضافية  -

 
 
03 
 
 
 

 
 خدمات 
 األساتذة 

 ) 2منوذج (
 

.خمصص لتسجيل املناصب املفتوحة للمادة -1
 . اسم ولقب وتاريخ ميالد األستاذ  -2
 معلم – مربز –ث .ت. أ-أ.ت.أ( رتبة األستاذ  -3

 . (... 
)  متعاقد – متربص –مرسم ( صفة األستاذ  -4

 . وجنسيته 
 . تاريخ التعيني يف املؤسسة  -5
اخلدمة األسبوعية اليت يؤديها األستاذ مع ذكر  -6

 . األقسام املسندة إليه وعدد التالميذ يف كل قسم 
 . تعيني أقصى خدمة واجبة لألستاذ أسبوعيا  -7
 . تفصيل التخفيضات األسبوعية املستحقة 12 -8

ة جمموع األعمد( جمموع التخفيضات املستحقة  -13

 
 
 
 
 
 
 
 

حساب أقدمية كل أستاذ باملؤسسة ملعرفة استقرار  التأطري البيداغوجي 
 .وحتسب ملعاجلة الفائض
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  ) . 12 إىل 8 
اخلدمة األسبوعية الصافية بعد طرح التخفيضات  -14
 . 

ساعات مضافة نتيجة العدد القليل من التالميذ  -15
 . يف األفواج التربوية 

 15اخلدمة األسبوعية الصافية بعد إضافة العمود  -16
 . 

بيان الساعات الغري مستعملة يف التوقيت  -17
 . األسبوعي 

اوز عدد ساعات إضافية لألستاذ يف حالة جت -18
 . ساعات التوقيت األسبوعي للنصاب القانوين 

 . خانة خاصة باملالحظات  -19

 
04 

 
 
 
 

 
 تعليم اللغات احلية 

  )4منوذج ( 

هو كشف تقديري حلاجيات املؤسسة من األساتذة  -
 غطية اإلحتياجات لت

يف تعليم اللغات احلية يف السنة املقبلة وخيص التعليم 
 الثانوي و السنوات الثامنة 

وتعداد التالميذ املستفيدين ) أ9(والتاسعة أساسي ) أ8(
 . من كل لغة يف السنة احلالية 

 
 

 . ضبط عملية تكوين األفواج حسب اللغة األجنبية املختارة  -
 . تقدير احتياجات املؤسسة من األساتذة لتدريس اللغة الثانية  -
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05 

 تطبيق املواقيت 
 الرمسية 
 ) 5(منوذج 

     من أهم وثائق التقرير العام للتسيري ، وهي يف حقيقة 
األمر عبارة عن خالصة حسب املواد الوثيقة الثالثة 

املتضمنة خدمات األساتذة وعليه جيب أن تكونا 
 : ني يف البيانات املتعلقة ب متطابقت

 . جمموع النصاب األسبوعي للمادة  -
 . نصاب اخلدمة الواجبة يف املادة  -
 . جمموع التخفيضات  -
 . نصاب اخلدمة الصافية  -
 . الساعات الغري املستعملة  -
 . الساعات اإلضافية  -
 . عدد األفواج التربوية يف كل مستوى  -

 . قها مع املواقيت الرمسية مراقبة املواقيت املعمول ا ومدى تطاب -
 . التحقق من ااميع املسجلة يف خمتلف اخلانات  -
 . التحقق من صحة خدمات أساتذة املادة الواحدة  -
 . حتديد الساعات اإلضافية لكل أستاذ  -
 . استغالل الساعات الغري مستعملة  -

06 

 مواقيت األساتذة 
 ) 6(منوذج 

سبوعية     هي صورة مطابقة لالصل للجداول اال
لتوقيت األساتذة حسب اإلختصاص تتضمن اسم 

األستاذ ومادة اختصاصه ، وتبني توزيع حصص املادة يف 
 . اليوم وعلى امتداد أيام األسبوع 

مراقبة مدى تطبيق املقاييس النفسية والتربوية يف توزيع احلصص على  -
 األيام أيام األسبوع ، حبيث ال يكون جتميع يف أيام معينة والتفريغ منها يف

 .  املتبقية 

07 

 مواقيت االقسام 
 )7(منوذج 

عبارة عن كشف يتضمن جمموع املواقيت االسبوعية  -
لالفواج التربوية باملؤسسة يبني إىل جانب كل حصة 

 . املادة املدرسة واسم األستاذ املكلف بتدريسها 

  لتنظيم الفعلي للحصص يف كل مادة التأكد من ا -
لتربوية يف توزيع احلصص على أيام االسبوع مدى مراعاة التعليمات ا -
 . 
. حتقيق التوازن يف توزيع االفواج على احلجرات املتخصصة والعادية  -
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08 

 استعمال احملالت 
 )  8منوذج (

   تبني االستعمال اليومي للحجرات العادية واملتخصصة 
وتسمح بضبط التواجد اليومي لألقسام املتنقلة ، وبيان . 

رها قصد االستعمال يف ممارسة أنشطة أخرى فترات شغو
 .غري التعليمية 

ضمان استعمال الوسائل بربجمة تداول أفواج على القاعات املتخصصة  -
 ) . ورشات –خمابر ( 

التأكد من تنظيم احلصص التطبيقية ومتاشيها مع 
 التعليمات البيداغوجية 

 
 
09 
 

 خدمات معلمي
  اإلبتدائيات 

 )9منوذج (

هذه الوثيقة إىل التقرير العام مبقتضى املنشور     أضيفت 
  يف إطار تطبيق املدرسة 177/93الوزاري رقم 

وتتضمن خدمات معلمي كل ) مأمن ( األساسية املندجمة 
مدرسة ، تنجز من مديريها ويصادق عليها مدير 

 . اإلكمالية 

 . معرفة املناصب املالية وكيفية استغالهلا على مستوى املأمن  -
عدد الساعات الغري مستعملة يف كل مدرسة وعلى مستوى حتديد  -

 . املأمن 
 . معرفة نوعية التأطري البيداغوجي يف املدارس االبتدائية -
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 المراقبة والمتابعة
 المراجع المعتمدة 

 التعريف 

 تعني المراقبة جملة األنشطة التي تعتمد على المالحظة والتحليل بهدف التأكد من 

مدئ مطابقة العمليات المنجزة مع التوقعات المخططة وذلك ألجل تعديل وتصحيح سير 

لعمليات، كما يقصد بها مدى تطبيق القوانين واألنظمة والتعليمات ، أما المتابعة هذه ا

فتعني لغة اإلحكام واإلتقان والموالة بين األعمال واصطالحا تكون بمعنى مراقبة سيرورة 

اة، إذ ال حالعملية التربوية في مجاالتها وأبعادها المختلفة بغرض تحقيق األهداف المستو

خاذ قرار أو عقد اجتماع أو إعطاء تعليمات مالم تكن هناك متابعة مستمرة يمكن أن يفيد ات

ودائمة لهذه العمليات بغرض ضمان سيرها في اإلتجاه الصحيح وتقدير نتائجها وتحليل 

معطياتها وبذلك ندرك العالقة القائمة بين التعريف اللغوي واالصطالحي أو كمثل بين 

 نشاط بغرض إعطائه الفعالية والتأثير إلحداث التغيير اتخاذ القرار وما يليه أو يتبعه من

 . الذي نريده أو تحقيق النتائج التي نصبو إليها

وهكذا نالحظ أن عمليتي المراقبة والمتابعة متقاربتان من حيث المدلول إن لم نقل 

أنهما ترميان إلى نفس الهدف وهو اكتشاف مواطن الضعف للعمل على إصالحها 

 . وعالجها

 وظيفة المراقبة والمتابعة تمكننا من التعرف على مسار ونتائج الخطط أي أن

والقرارات والنشاطات وتطبيق األنظمة والتعليمات واالطالع على أداء المرؤوسين 

.     املتعلق مبهام مدير االكمالية175 القرار الوزاري-  
.  املتعلق مبهام مدير الثانوية 176 القرار الوزاري -  
.  كتاب آراء ونظريات يف اإلدارة لصاحبه أمحد عبد السالم دباس-  
.  معجم علوم التربية-  
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واكتشاف الصعوبات للعمل على تذليلها وتصحيح المسار واالنحرافات في الوقت 

 . المناسب

 احدى الوظائف األساسية التي يمارسها كذلك فإن وظيفة المراقبة والمتابعة تعد

 ). التخطيط، التنظيم، التنسيق، المراقبة والمتابعة، التقويم(المدير والمتمثلة في عمليات

عرضا خاصا بغية تمكين مدير ) المراقبة والمتابعة(وقد أفرد نا لهذه  الوظيفة 

ثيرا من النشاطات المؤسسة من معرفة أشكالها وآلياتها باعتبارها مجاال واسعا يشمل ك

 : التي تدخل في إطار تفعيل العملية التربوية داخل المؤسسة، والتي نستعرضها فيما يلي

  مختلف المجالس.أ

    تشكل مختلف المجالس التربوية أهم روافد عملية المتابعة والتقويم باعتبارها 

وردا أساسيا فرصا إلكتشاف مواطن الضعف والقوة في العملية التربوية ، باعتبارها م

ت وكذا اتخاذ القرارات المتعلقة بتحسين العمل التربوي، وفيما يلي الالقتراحات والتوصي

 . أهم الضوابط التي تساعد على تحقيق هذا الهدف

 . رئاسة هذه المجالس من طرف مدير المؤسسة شخصيا  •

تحضير هذه المجالس تحضيرا جيدا من طرف جميع المتدخلين، كل في حدود  •

 مستشار التربية - نائب مدير للدراسات -مدير المؤسسة : ته واختصاصاتهصالحيا

 .  رؤساء األشغال- األساتذة - المسير المالي -

تحضير المعطيات والوثائق التي تساعد على دراسة مختلف النقاط المدرجة في  •

 جدول األعمال  

ا في استغالل التوصيات والمقترحات التي تنبثق عن هذه المجالس وتوظيفه •

 . تحسين واصالح مختلف العمليات التربوية

 . متابعة تنفيذ القرارات المتخذة وتقويم نتائجها •
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مراعاة التكامل والتفاعل بين هذه المجالس باعتبارها أداة لهدف واحد هو تحسين  •

 . وتطوير الفعل التربوي في المؤسسة

  زيارة األساتذة في األقسام. ب

 176 و 175 من القرارين 12 و11قتضى المادتين هذه الزيارات منصوص عليها بم

المتعلقين بمهام مدير االكمالية والثانوية، وتعد هذه الزيارات عامال أساسيا في تقويم 

الكفاءات ومجاال واسعا للمساهمة في تكوين وتوجيه األساتذة الجدد وتحضيرهم المتحان 

اهج التدريس وأساليبه ترسيمهم، كما تساعد أيضا على اكتشاف مواطن الضعف في من

للعمل على عالجها لتصحيحها من خالل مجالس األقسام والتعليم أو الندوات المحلية، 

 : وينبغي أن تخضع كل زيارة لما يلي

 . االطالع على وثائق األستاذ والتالميذ •

إنجاز بطاقة زيارة تتضمن التوجيهات واإلرشادات المقدمة على نسختين ، نسخة  •

 . ملفللمعنى وأخرى لل

 . أن تتبع كل زيارة بمناقشة وحوار حول مواطن الضعف والقوة •

إضفاء طابع التكوين والتوجيه على هذه الزيارات بدل التفتيش والتهديد والوعيد،  •

 . ألجل أن تحقق الهدف التربوي األمثل والمتوخى من العملية

 يحددان مهام  اللذين176 و175 من القرارين 11 في المادة مراعاة األحكام الواردة •

 . مدير االكمالية والثانوية

 . استثمار نتائج هذه الزيارات في مختلف المجالس والندوات المحلية •

 من نفس 12وإلعطاء فعالية أكثر لهذه الزيارات يجب التطبيق الفعلي ألحكام المادة  •

القرارين وهي حضور كل تفتيش يجري في المؤسسة، وتدوين المالحظات 

داة لألستاذ في دفتر خاص بغرض تحقيق التكاملية بين رئيس والتوجيهات المس

 . المؤسسة وهيئة التفتيش، وكذا متابعة تطبيق هذه التوصيات في الميدان
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  أهمية هذه الزيارات* 

 :   يمكن حصر أهمية هذه الزيارات في النقاط التالية

 . تضمن استمرار الوقاية واإلشراف •

 . علوماتهم وتحسين أدائهمتسهم في حث الموظفين على تطوير م •

 . اكتشاف مواطن الخلل ومعالجتها في حينها قبل استفحالها •

تكشف الطاقات والمواهب الستغاللها في نشاطات تربوية أخرى كالندوات  •

 . والملتقيات

 . تساهم في توطيد العالقات اإلنسانية والمهنية بين إدارة المؤسسة والفريق التربوي •

 التي يمكن أن تكون محل التركيز خالل هذه الزياراتأهم الجوانب       * 

لكن هناك )  مستخلف- متربص–مرسم(تخضع هذه العملية لطبيعة األستاذ المزور 

 . مانع من ذكر بعضها ليستعين بها رئيس المؤسسة نقاطا عامة ال

 . الطريقة، استغالل الوسائل، استعمال السبورةإلخ: سير الدرس •

توازيع، المواقيت الرسمية، البرامج، المناشير الوزارية ال: احترام التعليمات  •

  ...المختلفة، استعمال دفاتر المراسلة

األدوات المدرسية، تصحيح الكراريس، تصحيح ( االهتمام بوثائق وأعمال  التالميذ  •

 ...) الفروض

 . التجاوب بين األستاذ والتالميذ •

 . ه في الحاضرمقارنة المردود بين مستوى القسم في الماضي ومستوا •

 . القدرة على التبليغ •

 ...التحضير، المذكرات، الكراس اليومي  •
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  استغالل نتائج هذه الزيارات*  

 يمكن استغالل نتائج هذه الزيارات في عدة مجاالت نذكر منها على سبيل المثال   

 : ال الحصر ما يلي

 .  محليةحصر الثغرات والهفوات المشتركة لعالجها عن طريق ندوة تربوية •

 . تساعد على منح عالمة سنوية لكل موظف •

يمكن أن تكون قاعدة عمل لهيئة التفتيش في اختيار مواضيع الندوات  •

 . والملتقيات

 . امكانية إدراج بعض الجوانب في مختلف المجالس •

 . دعوة األساتذة إلى عقد جلسة تنسيقية في موضوع ما لوحظ به خلل تربوي •

  مراقبة دفاتر النصوص. ج

 دفتر النصوص وثيقة أساسية في حياة المؤسسة باعتباره همزة وصل بين األستاذ 

وإدارة المؤسسة، وبينه وبين هيئة التفتيش، ولذا يجب مراقبة هذه الدفاتر بصورة دورية 

 :  ، على أن تستهدف هذه المراقبة ما يلي76 – 175 من القرارين 10طبقا للمادة 

فروض، اختبارات، وظائف منزلية، استجوابات (احترام دورية أعمال المراقبة  •

 ) . شفوية وكتابية

 . احترام األعمال التطبيقية في المخابر والورشات وورشات التعليم التقني •

 . احترام التوازيع المنبثقة عن جلسات التنسيق  •

 . احترام البرامج الرسمية •

 . تصحيح الفروض واالختبارات والوظائف المنزلية •

 . التسجيلاحترام طريقة  •

 . التسجيل المستمر للدروس حسب جداول العمل األسبوعية •
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    ولضبط هذه العملية كلها يستحسن اعداد دفتر أو وثيقة خاصة للمتابعة تدون فيها 

كل المالحظات والتوجيهات التي تقدم لألساتذة خالل الزيارات التربوية والتفتيشية وكذا 

 : موذج التاليمراقبة دفاتر النصوص ، وتكون حسب الن

 قسم الزيارات           * 

أهم التوجيهات املسداة الزائر التاريخ

  مفتش  أو  مدير 

  قسم مراقبة دفاتر النصوص * 

 أهم املالحظات القسم تاريخ الفحص

......................... .................. • ................... 

• ................... 

• ................... 

• ................... 

• ...................
   زيارة األقسام. د

      من السنن الحميدة أن يتبع كل مجلس قسم بزيارة يقوم بها مدير المؤسسة رفقة 

أعضاء الفريق اإلداري واألستاذ الرئيسي قصد تشجيع التالميذ المتفوقين ورفع معنويات 

 . لنتائج الدراسية وتقديرات األساتذة ومالحظاتهمالضعاف وتنبيه المهملين بناء على ا

  متابعة استعمال دفاتر المراسلة. ه

 دفاتر المراسلة همزة وصل بين المؤسسة التربوية والعائالت وال يمكن أن تؤدى هذه 

 إال إذا حظيت 161الوظيفة، وتحقق الغايات المنصوص عليها بمقتضى المذكرة الوزارية 

ن قبل جميع األطراف، لذا يجب على مدير المؤسسة متابعة ومراقبة بالعناية واالهتمام م

 : استعمال هذه الوثيقة متابعة جادة وصارمة كما يلي
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 . توفير هذه الدفاتر وتوزيعها على التالميذ في مطلع السنة الدراسية •

توعية التالميذ واألولياء واألساتذة بأهميتها في توطيد العالقة التربوية بين المؤسسة  •

 . والعائالت

التأكد من ملء الجداول والبيانات الواردة في الصفحات األولى بغرض توظيفها  •

 . واستعمالها من قبل األولياء

متابعة صب عالمات الفروض واالختبارات في الخانات المخصصة لكل مادة  •

 . والتأكيد على ضرورة تبليغها إلى األولياء ، لإلطالع عليها وتوقيعها

ستوى المؤسسة توظيفا عمليا عن طريق تسجيل الغيابات توظيفها على م •

 ... والتأخرات أو مالحظات حول السلوك واالهتمام 

 تقويم نتائج التالميذ. و

 تعد حصيلة النتائج المدرسية المحققة مؤشرا يوضح تطور المستوى الدراسي 

 بعض وفعالية جهود األساتذة ، وهذا يقتضي تحليل هذه النتائج ودراستها وإجراء

المقارنات قصد اكتشاف العوامل واألسباب التي كان لها األثر السلبي على التحصيل 

 الحراسة، كثافة أعمال المراقبة، –التقويم، نوعية الفروض، ساللم التصحيح ( الدراسي 

وذلك للعمل على ...) طرق التدريس، نقص الوسائل، حصص المذاكرة، ظروف التمدرس

 .لعقبات التي تقلص من فعالية جهود كل من المعلم والمتعلمتذليل الصعوبات وإزالة ا

  متابعة نشاطات األساتذة الرئيسيين ومسؤولي المواد. ز

 يضطلع مدير المؤسسة بمهمة متابعة ومراقبة نشاط األساتذة الرئيسيين ومسؤولي 

 177 و 174المواد من حيث أداء المهام المنوطة بهم على ضوء ما جاء في القرارين 

 :  ويتابع في هذا السياق ما يلي1993.11.30 بتاريخ 255كذا المنشور الوزاري رقم و

 .  عقد الجلسات التنسيقية الداخلية •

 . تنظيم الندوات التربوية المحلية •
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 . تحقيق االنسجام والتنسيق في العمل •

 . زيارة وتوجيه األساتذة المبتدئين والمستخلفين •

 . تنشيط مجالس األقسام والتنسيق •

 . تتبع تطور النتائج •

 . ضبط التدابير التي تسمح بمعرفة مستوى التالميذ •

    .تنسيق التدريس في مستوى القسم •

 . االطالع على األوضاع االجتماعية للتالميذ •

 . الخ.... االتصاالت بأولياء التالميذ  •

وال يمكن تحقيق الفعالية في هذا المجال إال إذا تم إعداد رزنامة دقيقة تضبط 

 رزنامة –رزنامة جلسات التنسيق ( طات هؤالء األساتذة منذ بداية السنة الدراسية نشا

 ). الندوات المحلية 

 14هذا باإلضافة إلى احترام دورية الجلسات المنصوص عليها بمقتضى المادتين 

 .  على التوالي177 و 174 من القرارين 17و 

  مراقبة أعمال التالميذ. ح

ن يتكفل أيضا بمتابعة ومراقبة أعمال التالميذ ونشاطاتهم    وعلى مدير المؤسسة أ

 : من خالل المجاالت التالية

 . المواظبة والحضور •

 . حصص المذاكرة والمطالعة •

 . الكراريس والكتب المدرسية أثناء زياراته لألقسام أو األساتذة •

 . أوراق الفروض والفروض المحروسة للتأكد من احترام الدورية الرسمية •

 . ل المكتبة المدرسية الخاستغال •
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وفي األخير يتعين على رؤساء المؤسسات اتخاذ التدابير الضرورية لضمان 

الفعالية في عملية المراقبة والمتابعة حتى ال يطغى عليها الطابع الشكلي أو تخرج عن 

إطارها الصحيح الذي يستهدف التكوين والتوجيه والعالج لترقية العملية التربوية بشقيها 

 . تعليمي والتعلميال
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 الفروض واالختبارات
   النصوص المرجعية

 أهمية الفروض المحروسة والواجبات المنزلية  .1

فروض المحروسة والواجبات المنزلية أهمية بالغة في العملية التربوية للإن 

. ستعمالاالسة وإضافة إلى كونها أداة للتقويم ومجاال لتدريب المتعلم على التطبيق والممار

والتأكد من التحصيل ال يتم إال بالمراقبة المستمرة عن طريق االختبارات والفروض 

 : ما يلي  تحقيق ىوتهدف إل المحروسة والواجبات المنزلية

 . ترسيخ الدروس والمعارف المقدمة للتالميذ .أ 

 .  بعث روح التنافس اليومي بين التالميذ .ب 

 .  مادتهمعرفة األستاذ لمستوى تالميذه في .ج 

طالع يوميا على نتائج التالميذ قصد متابعة داري للمؤسسة من اإلاإلتمكين الفريق  .د 

 . عملهم بدال من انتظار نهاية الفصل لمعرفتها

 . تنظيم الدعم واالستدراك على أساس تحليل النتائج في الوقت المناسب .ه 

 . التقويم المستمر ومعالجة الضعف بيداغوجيا .و 

    اإلعداد والتنظيم .2

 األساسيالفروض واالختبارات والواجبات المنزلية في الطور الثالث من التعليم  1.2

 .  مرة واحدة في الشهر حسب األهداف المسطرة لكل مادةةتنظم الواجبات المنزلي -

تها لحساب ا تجمع عالم . واحد في الفصل في كل الموادواختبارينظم فرضان  -

 . المعدل الفصلي للمادة

  . 15/09/83 بتاريخ933القرار رقم •
  . 98 – أع - وت -1011املنشور الوزاري  •
  .2000 –أع  - وت -253املنشور الوزاري  •
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خصص األسبوع وي من الفصل األخير ما قبل األسبوعصلية في تنظم االختبارات الف -

 ويمنع منعا باتا تسريح .األخير منه للتصحيح ومعالجة الثغرات التي كشف عنها التقويم

 . ختبارات ال يعني البتة نهاية الفصل من االاالنتهاء أن إذ األسبوعالتالميذ خالل هذا 

التوقيت العادي للمادة دون اللجوء  بصفة إلزامية في واالختباراتتنظم الفروض  -

 . إلى تسريح التالميذ مع تبادل الساعات بين األساتذة إن اقتضى األمر ذلك

تترك الحرية للمدرس في قسمه لبناء مواضيع : بشأن مواضيع االختبارات -

أقسام السنة التاسعة أساسي التي تنظم فيها اختبارات موحدة على : ختبارات باستثناءاال

الثالثة، توخيا لتكافؤ الفرص بين التالميذ الذين  مؤسسة في الفصولمستوى ال

 . لتوجيه في آخر السنةلسيخضعون 

 .  الفصل الثالث توحد على مستوى المؤسسة بالنسبة لكل المستوياتاختبارات -

 التعليم الثانوي العام 2.2

  .لكل مادة تنظم الواجبات المنزلية مرة واحدة في الشهر حسب األهداف المسطرة -

لحساب  ينظم فرضان واختبار واحد في الفصل في كل المواد تجمع عالماتها -

 . المعدل الفصلي للمادة وفقا للمعامالت المعتمدة

 الفصلية في األسبوع ما قبل األخير من كل فصل ، يخصص االختباراتتنظم  -

ا  ويمنع منع.عالجة الثغرات التي كشف عنها التقويمماألسبوع األخير منه للتصحيح و

باتا تسريح التالميذ خالل هذا األسبوع، إذا أن اإلنتهاء من االختبارات ال يعني إطالقا 

 . نهاية الفصل

 وءختبارات بصفة إلزامية في التوقيت العادي للمادة دون اللجتنظم الفروض واال -

 . إلى تسريح التالميذ مع تبادل الساعات بين األساتذة إذا اقتضى األمر ذلك

 تترك الحرية للمدرس في قسمه لبناء مواضيع الختباراتابشأن مواضيع  -

التي تنظم فيها اختبارات موحدة على  االختبارات باستثناء أقسام السنة األولى ثانوي
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الذين   بين التالميذفرص لتكافؤ اليامستوى المؤسسة في الفصول الثالثة، توخ

 .سيخضعون للتوجيه في آخر السنة

 بالنسبة لكل المستويات  المؤسسة توحد على مستوىاختبارات الفصل الثالث التي -

وهي بمثابة تدريب على ظروف إجراء امتحان البكالوريا بالنسبة ألقسام السنة الثالثة 

 .ثانوي

 التعليم الثانوي التقني 3.2

تخضع مراقبة أعمال التالميذ في كل مواد التعليم العام و مواد التخصص النظرية  -

المنزلية،  الوظائف التقليص من عدد ي التعليم الثانوي العام، معلنفس التدابير الواردة ف

 .الساعي األسبوعي لتالميذ التعليم الثانوي التقني  لكثافة الحجمةراعام

ي تنجز بصفة الت بالنسبة للمواد التقنية التطبيقية، ففضال عن التمارين والتطبيقات -

تطبيق  ح عليهم تمرين أو إنجازالتي يقيم عليها التالميذ، يقترمنتظمة في الورشات و

 . االختبار الفصلي بمثابةفي نهاية كل فصل ليكون

الساعي  تفادي تقديم وظائف منزلية في المواد التقنية التطبيقية نظرا للحجم -

  .يقاتبالمخصص للتط

 شروط إعداد االختبارات و الفروض .3

تضمن كان نوعها إلى جملة من الضوابط التي  تخضع أساليب التقويم مهما -

 : من ذاتية المدرس بالحرص على مصداقية العدل و اإلنصاف بين التالميذ والتقليص

 .وضوح ودقة المواضيع و األسئلة التي تقترح على التلميذ -أ 

 .بناء أسئلة تقيس فعال ما تم تدريسه وفقا لألهداف المسطرة -ب 

 .ميذدقة وتفصيل ساللم التنقيط وتبليغها للتال -ج 

حفظ المعلومات، بحيث يطلب من التلميذ  مراقبة جاوزتنويع محتوى المواضيع لت -د 

 . المعارف المكتسبة في وضعيات مختلفةاستعمال
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 تنظيم االختبارات .4

إن االختبارات الفصلية إلى جانب أهدافها التربوية و وظيفتها التقويمية، تعتبر 

 بالنسبة للتالميذ محطات للتقويم والتصحيح الذاتي، ومناسبات لتوظيف المكتسبات

 .والتدريب على ظروف االمتحانات و تعتبر االختبارات الفصلية إعدادا لها

رسمية المماثلة لالمتحانات الوعليه يتعين العمل والتأكد من توفر الظروف و الشروط 

 :السيما من حيث

 .توزيع التالميذ على الحجرات -

 .تنظيم الجلوس، الحراسة -

 .الوقت المخصص لالختبارات -

 .طباعة الموضوعات -

 .اإلجابةعويد وتدريب التالميذ على استغالل الوقت و استعمال أوراق ت -

 كما يجب مراقبة المواضيع  .اإلجابةتقديم كيفية تدريب التالميذ على منهجية العمل و -

 العلمية و التركيبية و النحوية و الصرفية و األخطاءمن خلوها من  قبل سحبها للتأكد

  . في سرية تامة واج، و تحفظ في مكان آمنغيرها، مع مراعاة حسن الطبع و اإلخر

 إعداد جدول الحراسة .5

 :يلي مع مراعاة ما يعد جدول الحراسة انطالقا من رزنامة االختبارات -

ال يسمح بتنظيم االختبارات في أي مستوى كان على حساب الساعات التعليمية  -

 التنظيم ، كما ال يسمح بالتوقف عن الدروس مهما كانت أساليب األخرىلمستوياتل

 .المعتمدة

إشراك كل األساتذة في العملية على قدم المساواة وتقديم جدول الحراسة لهم  -

 .لإلطالع عليه مسبقا
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 الضرورية المتعلقة بملء الكشوف ومراقبة المعدالت و بالتوجيهات األساتذةإفادة  -

  .غيرها

 .للعملية المادية و البشرية المتوفرة لضمان السير الحسن تاإلمكاناتجنيد كل  -

 االختباراتتنظيم العملية يوم  .6

 :يلي  ماةيجب مراعا

 لالختباراتلقاعات الدراسية بغرض التأكد من توفر الشروط الضرورية ل راتزيا -

 . االنطالققبل

 . اإلحتياطات الالزمة لتفادي الغشاتخاذ -

إعفاء األستاذ مسؤول المادة من الحراسة في مادته ليتفرغ لعملية المراقبة و  -

 .التنظيمابعة والمت

 . ضبطا محكما، و التعرف على مبرراتهاالغياباتالحرص على ضبط  -

 في قاعة األساتذة مع ذكر غير االختباراتهذه  الغائبين خالل تعليق قائمة التالميذ -

 .همات اختبارالستدراكمنها، والمبرر  المبرر

 .االختبار توجيه التالميذ إلى قاعة -

 التصحيح و معالجة النتائج  .7

  ويتعين أن تتم حسب سلم تنقيط محدد. العناية بعملية تصحيح االختباراتيجب

القيام بعملية  مسبقا، يتفق عليه أساتذة المادة ، ويلزمون بتطبيقه، ويبلغونه للتالميذ أثناء

 و الثالثة  أساسيالتاسعة( ومن المستحسن بالنسبة ألقسام االمتحان .التصحيح داخل القسم

التالميذ، و يتم ذلك تحت   فيما بينهم تصحيح أوراق إجابةساتذةاألأن يتبادل ) ثانوي

 . وواحدية التقويمة للموضوعيإشراف إدارة المؤسسة، وهذا سعيا
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 مجالس األقسام  1.7

س األقسام التي تعقد عقب االختبارات أهمية بالغة فيما يتعلق بمتابعة الإن لمج

استراتجيات التعليم ولهذا بات من أعمال التالميذ وإعادة النظر في تنظيم النشاطات و

الضروري توفير كل الظروف المناسبة لعقد هذه المجالس من خالل التحضير الجيد لها 

و في العطل المدرسية حسبما ينص عليه قات الدراسة أمع التأكد على عقدها خارج أو

 .فالالمنشور المذكور س

 الكشوف 2.7

ظات التي لها هدف تقويمي حأن يسجل األستاذ على كشف التلميذ المال ينبغي -

تحصيل التلميذ  تعطي أي لمحة عن يتجنب العبارات العامة التي ال وتوجيهي وأن

 . وقدراته

التي  األستاذ الرئيسي للقسم تحضير مجلس القسم وذلك بدراسة المسائل يجب على -

 في لها عالقة بالحياة في القسم والنتائج التي يتحصل عليها كل تلميذ، ويقوم مع زمالئه

تحليل كافة العناصر والظروف، والمالحظات المسجلة وإعداد حصيلة باجتماع تمهيدي 

       .عالج النقائصلإجمالية للقسم وتقديم اقتراحات 

 والتدابير الضرورية لتجسيد اإلجراءاتيتخذ مجلس القسم في نهاية مداوالته  -

 .المقدمة االقتراحات

  زليةالتنظيم الزمني للفروض و الوظائف المن 3.7

للتوفيق بين دورتي الفروض المنزلية و المحروسة و لتفادي تكثيف العمل على التالميذ 

ض ويستحسن ضبط توزيع عقالني للفر في فترة وتركهم بدون نشاط في فترات أخرى

  : النموذج التالياعتمادالمنزلية بالتنسيق مع األساتذة الرئيسيين مع 

 



                                                                           ..........................:الوالية
 :..............        السنة الدراسية                رزنامة الفروض واالختبارات المنزلية                           ......................:.المؤسسة

 :.......................   القسم                          253/2000 :الوزاري   طبقا للمنشور                             
 .....       :.......... األستاذ الرئيسي                                                                                                             

 اقتصاد
 

إسالمية. ع  رياضيات فيزياء  طبيعية.ع عربية  فلسفة جغرافيا.ت فرنسية إنجليزية

م.و م.ف م.و م.ف م.ف م.و م.ف م.و م.ف م.و م.ف م.و م.ف م.و م.ف م.و م.ف م.و  م.ف* م.و*

المواد 
 

 األشهر
 أآتوبر                    
نوفمبر                    
ديسمبر                    
 جانفي                    
 فيفري                    
 مارس                    
 أفريل                    
 ماي                    

 
  .النصوص نسخة لدفتر :مالحظة -
  .للمتابعةنسخة لدى نائب المدير  -

 فرض محروس / م .ف* 
 ياألستاذ الرئيس                                                    نائب المدير                                                                               واجب منزلي/ م .و* 



 البيداغوجي                          وحدة التسيري                    املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية                       

 
 

71 

 الندوات التربوية
  النصوص المرجعية

 املتضمن تنشيط الندوات التربوية داخل8/11/95 املؤرخ يف95-2006املنشور رقم •
 . املؤسسات 

. املتضمن مهام األستاذ مسؤول املادة91-174القرار  •

وات التربوية الداخلية نشاط تربوي وتكويني تمارسه الخاليا التربوية في كل 

 المحدد لمهام األستاذ 91-174يمية طبقا لما ورد في المادة الثالثة من القرار 

 المادة على مدير يعرض األستاذ المسؤول عن: مادة التي تنص على ما يلي

 بالتشاور مع إعدادهازنامة اجتماعات التنسيق واأليام التربوية الداخلية التي يتم 

    .ة، وتكون هذه اإلجتماعات محل محاضر تدون في سجل خاص لهذا الغرض

  وة التربوية

ا أو بعض يوم، وقد وة التربوية عملية تكوين تتم في وقت معين تدوم يوم

مل توالندوة التربوية تش. لة بحد ذاتها، وقد تندرج ضمن سلسلة من األعمال

ض يعالج المضامين، أو يتعرض إلى تحليل مادة أو مجموعة من المواد التعليمية 

ة، أو على حصة من األعمال التطبيقية يقصد بها تحليل الدرس أو الدروس 

للعالقة الموجودة بين ما جاء في تلك الدروس وما ورد في العرض انا 

 العبر، واستنتاج السلوكات التربوية التي يحسن اعتمادها في كل المواقف ص

 . ي كانت موضوع الدراسة في الندوة

 : نها ما يليات التربوية في المؤسسات إلى تحقيق جملة من األغراض نذكر م

 . ق المعارف وترسيخها وتحديثها
 تمهيد

الند

مؤسسة تعل

مسؤول ال

المؤسسة ر

 المادأساتذة

تعريف الند

الند

تكون مستق

على عر

أو التكويني

 تبيمةالمقد

الستخال

الشبيهة بالت

تهدف الندو

تعمي -
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طرح اإلشكاليات التعليمية والبحث عن حلول لها، وابتكار أساليب توصيل فعالة  -

 . ومتالئمة مع اإلمكانات المادية المحلية

تنمية االتجاهات اإليجابية للمتكونين، وترقية العمل الجماعي، وتطوير أساليب  -

 . يةاالتصال بين الفرق التربو

 . تعميم المنهجيات السليمة في التنظيم والتحليل واالستخالص واالبتكار -

 تنظيم الندوات الداخلية

تسطر الخاليا التربوية المختصة في بداية كل موسم مدرسي رزنامة سنوية أو 

فصلية للندوات الداخلية يتقاسم أعضاؤها األدوار فيها حسب كفاءة وخبرة وإطالع كل 

أو الخارجية ) إطارات المؤسسة( بالكفاءات المحلية االستعانةيمكن واحد منهم، كما 

 . مفتشين وأساتذة المؤسسات التعليمية والمعاهد الجامعيةلكا

تبلغ نسخة من الرزنامة عن طريق السلم اإلداري إلى مفتش المقاطعة في المادة 

 إلى رئيس بغرض المتابعة والمساهمة الشخصية قدر اإلمكان، وتبلغ النسخة الثانية

ويجدر التذكير بأن الندوات التربوية تعقد . المؤسسة للمتابعة وتقديم الدعم المادي الالزم

وتنظم خارج أوقات العمل، وبذلك يستحسن تخصيص فترة فراغ أسبوعية موحدة ألساتذة 

 قصد استغاللها في هذا االثنينالمادة الواحدة ضمن التنظيم التربوي العام أوفي أمسيات 

 . اط التربوي الهامالنش

 عيمسك سجل خاص بالندوات الداخلية لتدوين العروض والتطبيقات المنجزة يوض

لدى رئيس المؤسسة الستغالله من طرف هيئة التفتيش واإلدارة، ويكون مرجعا لألساتذة 

الجدد والمتربصين، ويكون هذا السجل صورة صادقة لنشاط الخلية التربوية خالل السنة 

 . الدراسية
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 استثمار الندوات التربوية

إن الندوات التربوية التي تنظم داخل المؤسسات التعليمية ليست غاية في حد ذاتها 

ولكنها أداة من األدوات الرامية إلى تحسين األداء التربوي تعليما وتعلما، لذا ينبغي أن 

 : تكون محل استغالل واسع النطاق يشمل الجوانب التالية

 .  لتعزيز مواطن القوة وعالج مواطن الضعفتقويم مراحل الندوة .أ 

ض النتائج على المفتشين إلبداء رأيهم في الموضوع وتقديم مقترحاتهم بغرض عر .ب 

 . تحسين وتطوير آليات المادة

 من محتويات ومضامين االستفادةتمكين أساتذة نفس المادة في مؤسسات أخرى من  .ج 

 . ةهذه الندوات بغرض ربط الصلة بين الخاليا التربوي

 .  شريط وثائقي للندوة بغرض تعميم استغالله عند الحاجةإنجازإمكانية  .د 

وعلى صعيد االستغالل الفردي للندوات التربوية الداخلية، يطلب من كل أستاذ 

 : امتالك كراس للتكوين يسجل فيه أثناء كل ندوة تربوية

المعلومات الخاصة بتاريخ اللقاء ومكانه ، ونوعية المشاركين والمؤطرين  -

 ... والموضوع المطروح للدراسة

 ). يقوم بتلخيصه  يقيد عناصره األساسية أو( العرض المقدم  -

 . استعراض الدرس والمالحظات -

 . خالصة األعمال التطبيقية ضمن األفواج -

 . رالمستخلصات النهائية من قبل هيئات التأطي -

هذا الكراس يكون بمثابة الوثيقة المرجعية لألستاذ بقدر ما تتعرض الندوات 

التربوية لقضايا عملية تفيده في وظيفته، وبقدر ما تعالج المشاكل التي تعترض سبيله، 

 .قدر ما تقدم له نماذج متعددة وصيغا متنوعة ، وحلوال وظيفية عمليةوب
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 التحليل والمناقشة

وية مبتورة إذا خلت من المناقشة والتحليل لما ورد في العرض، تعتبر أي ندوة ترب

وتتيح هذه المرحلة للمشاركين الفرصة للتعبير عن أفكارهم وآرائهم على ضوء ما تراكم 

 الوظيفي في بيئات أدائهممن تجارب وخبرات نظرية وتطبيقية اكتسبوها ميدانيا من خالل 

 . أمامهمالمقدم وظروف مغايرة لبيئة وظرف العرض النموذجي 

 على إبراز مدى تحقيق العرض أو أساساوبهذا الصدد ينبغي أن ينصب التحليل 

 :الدرس أو التطبيق العملي للوظائف التالية

 وظيفة البرهنة 1.4

الوقت الدقة في تحديد  نفس وهي أغنى الوظائف التكوينية وأثراها ألنها تتضمن في

وهي تستهدف البرهنة على صحة فرضية أو التحليلي،  األهداف والصرامة في النشاط

ثبات أو إبطال سلوك إ يضاوقد يقصد بها أ. مجموعة فرضيات تربوية نص عليها العرض

ما من السلوكات التربوية أو عالقة ما بين طريقة تربوية معينة وأهداف البرنامج 

 . التعليمي

 وظيفة التوضيح 2.4

 تضمنها العرض بعيدا عن البرهنة  والطرق التربوية التيئوتتضمن بيان المباد 

واالستدالل ، إنما القصد منها عرض أمثلة عملية ملموسة لما جاء في سياق العرض 

 . هميذ محاكاتها في أقسامهم ومع تالم– إذا ما هضموها هضما جيدا –يستطيع المشاركون

 وظيفة التقويم   3.4

التربوية التي تضمنها يقصد بها تقويم الدرس المقدم من حيث تحضيره والمقاصد  

وهذه الوظيفة من شأنها أن تسمح . ، وطريقة التقديم، ونوعية الوسائل والتقنيات المستعملة

بإتاحة الفرصة أمام كل أستاذ ليراجع نفسه، ويمحص قدراته التربوية ويصححها عند 

 . الممارسة اليومية لوظيفته
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ة بل تعكر الجو على ويجدر أن نشير إلى أن التدخالت خالل الدرس غير مجدي

التالميذ واألستاذ والمشاركين في العملية، وعليه فال يسمح بها إال إذا كانت الحاجة ماسة 

وحتى . إليها كأن ترتكب أخطاء علمية فادحة من شأنها أن تحدث تأثيرا سيئا على التالميذ

لبقة إذا كان الموقف يدعو إلى التدخل لتصحيح وضع تربوي ما وجب أن يكون بطريقة 

 . بواسطة األستاذ الذي يقوم بتقديم الدرس نفسه حفاظا على عالقته بالتالميذ

 : وختاما نقول أنه ينبغي في كل األحوال أن تستهدف مناقشة العرض ما يلي

  .استكشاف المقاصد والطرق والتقنيات المستعملة في الدرس -

تقويم وظيفتها أو إقامة إقامة العالقة بين الطرق والتقنيات وبين األهداف المنشودة و -

 . الدليل عليها

تحديد سلوكات تربوية أو تقنيات تعليمية تعادل تلك التي استعملت في الدرس المقدم  -

 . لتطبيقها في سياقات ومواقف أخرى مختلفة لبلوغ نفس األهداف

 




