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  2003اختبار دورة جويلية 
  

    مديرو املدارس االبتدائية: النمط 

  :األسئلة 

  :على املتكون أن يعاجل أحد املوضوعني على اخليار 

 :املوضوع األول 

  :يتطلب التحرير اإلداري قواعد عامة ينبغي مراعاا يف املراسالت اإلدارية 

  ما هي هذه القواعد ؟ .1

السيد مدير التربية تعديل اخلريطة التربوية حرر رسالة إدارية تطلب فيها من  .2

  .للمؤسسة

 :املوضوع الثاين 

يكتسي كل من سجل القيد واجلرد أمهية بالغة يف التسيري اإلداري للمدرسة 

  .االبتدائية عرف كال منهما وبني كيفية مسكهما

  :األجوبة 

  :اجلواب األول 

  :ة هي القواعد العامة الواجب مراعاا يف املراسالت اإلداري .1

األسلوب اإلداري والذي ال يعترب أسلوبا خاصا بل حيتاج فقط يف بعض  -

  .املراسالت إىل عبارات أو صيغ خاصة تقتضيها نوعية العمل اإلداري

وتقتضي احلرص على أال تستعمل الكلمات إال يف معناها : الدقة والوضوح  -

 .احلقيقي اليت ال تقبل االفتراض والتأويل

 أي جتنب التكلف والتصنيع البالغي والتعبري بأقل ألفاظ :البساطة واإلجياز  -

 .ممكنة مع تفادي عبارات ااملة
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  :منوذج لرسالة إدارية  .2

  

  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

  وزارة التربية الوطنية

  ............مديرية التربية لوالية 

  .......................مدرسة 

  03.../.../الرقم 

  …………………………ر مدرسة مدي

  إىل

  .........................السيد مدير التربية لوالية 

  

  طلب تعديل اخلريطة التربوية للمؤسسة: املوضوع 

  ........بتاريخ ....... اخلريطة التربوية رقم : املرجع 

  

نظرا الرتفاع عدد التالميذ يف تسجيالت املوسم الدراسي احلايل واليت 

ت اليت بنيت على اخلريطة املرجعية أعاله، يشرفين أن أطلب منكم جتاوزت التقديرا

 فوج تربوي يف السنة األوىل ابتدائي مع فتح منصب مايل يف اللغة ةتعديلها بإضاف

  .العربية

  

  .............يف ............

  املدير  
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 :اجلواب الثاين 

  :عبارة عن سجل رمسي ينقسم إىل جزئني : سجل القيد  .1

اص بتسجيل املعلمني حسب الترتيب الزمين لتنصيبهم يف املدرسة جزء خ -

  .وهو مبثابة سجل حماضر التنصيب

جزء خاص بالتسجيل التسلسلي للتالميذ حسب تواريخ التحاقهم ألول  -

 .مرة باملؤسسة إىل اية املرحلة االبتدائية

يفتح وميسك هذا السجل من طرف مدير املدرسة حسب اإلجراءات اإلدارية 

يتكون حسب اجلدولني . ملعمول ا من ترقيم وتأشرية ويراقب من طرف املفتشا

  :املبينني أدناه من املعلومات التالية 

  :اجلدول اخلاص باملعلمني 
  

رقم 

  الترتيب

اللقب 

  واالسم 

تاريخ 

التعيني 

  باملدرسة

الصفة 

مرسم أو 

  متربص 

  الدرجة 

تاريخ أول 

تعيني يف 

التعليم 

اإلنتقال إىل 
07  

يج املعاهد خر

التكنولوجية 

تاريخ الدخول 

  واخلروج 

البلديات 

اليت إشتغل 

  ا والتاريخ

التوقيف 

عن العمل 

  والسبب

                  

  

  :اجلدول اخلاص بالتالميذ 

رقم 

  الترتيب

لقب 

واسم 

  التلميذ

تاريخ 

ومكان 

  االزدياد

لقب 

واسم 

  األولياء

مهنة 

وعنوان 

  األولياء

تاريخ 

  الدخول

تاريخ االنتقال 

  07إىل 

تاريخ االنقطاع 

  الدراسة/ع
  مالحظات
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عبارة عن سجل رمسي يعرف بسجل اجلرد العام كما يطلق عليه : سجل اجلرد  .2

كذلك يف االبتدائيات سجل التقومي ويكون مطابقا للمنوال النموذجي احملدد يف 

قصد وي.  والذي حيتوي على مثانية أعمدة1987 جويلية 21القرار املؤرخ يف 

باجلرد التسجيل الويف بالوصف والتقومي كل ممتلكات املؤسسة مع ذكر املالحظات 

. اخلاصة باإلسقاط أو التحطيم أو الضياع حسب اإلجراءات القانونية املعمول ا

. ويهدف إىل حسن تسيري هذا اإلرث وحفظه وصيانته ومعرفته بدقة يف كل وقت

حسب اإلجراءات اإلدارية . ف املديريفتح من طرف مصاحل البلدية وميسك من طر

املعمول ا من ترقيم وتأشرية ويراقب من طرف املفتش ومصاحل البلدية ومصاحل 

  :أمالك الدولة ويتكون حسب اجلدول املبني أدناه من املعلومات التالية 

  
رقم 

  التسجيل

تاريخ 

  االستالم

تعيني 

  املمتلك
  التعيني  الثمن  املصدر

تاريخ 

  اخلروج
  مالحظات
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  4200اختبار دورة جويلية 
  

    مديرو املدارس االبتدائية: النمط 

  :األسئلة 

  :أجب على السؤالني التاليني 

 :املوضوع األول 

خيضع أسلوب اإلنشاء يف املراسالت اإلدارية خلصائص دقيقة متيزه عن أسلوب 

  .املراسالت الشخصية، أذكر واشرح هذه اخلصائص

 :الثاين املوضوع 

يعترب الربيد منبع التعليمات والتوجيهات اليت تسري املدرسة، ومصدر توثيقها 

  .ووسيلة ارتباط باملتعاملني معها

  .حلل واشرح ذلك .1

حرر رسالة إدارية تطلب فيها من رئيس البلدية توفري املياه الصاحلة للشرب  .2

  .للتالميذ

  :األجوبة 

  :اجلواب األول 

 يف لغة التحرير وقواعدها وينفرد مبل كل شيء التحكاإلنشاء اإلداري يقتضي ق

  : ن ونستعرضها يف العناصر التاليةخبصائص ومميزات من حيث الشكل واملضمو

 :التقدمي   .أ 

خيتلف اإلنشاء اإلداري جبميع أشكاله وأنواعه عن املراسالت العادية بنوع من 

صال التقدير، الذي يتجلى بوضوح يف تقدمي الوثيقة وفق أدبيات االت

بالسلطات واهليئات العليا اليت قد تتخذ هذه احملررات كمقياس للحكم على 

  .ثقافة صاحبها وكفاءته املهنية يف جمال التحرير اإلداري
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  :باألسلو  .ب 

إن لإلنشاء اإلداري أسلوبا خاصا يتميز باستعمال عبارات واضحة متداولة 

هو ما يقتضي حتكم تؤدي املعىن املقصود مبنتهى الدقة دون تأويل أو حتريف و

املرسل صاحب الرسالة يف املصطلحات اإلدارية والتمكن يف أسلوب التحرير 

  :وفنياته األدبية واإلبداعية وفقا للمواصفات التالية 

جيب أن يتحرى املرسل يف اإلنشاء اإلداري وضوح : الوضوح  �

 الصحيحة املتداولة املعربة عن املضمون ةاملعىن وذلك باعتماد اللغ

اد تبليغه إىل املرسل إليه، وهو أمر ال يتأتى إال إذا اختار صاحب املر

 والعبارات املناسبة اليت تؤدي املعىن وفق ما يقتضيه تالرسالة الكلما

 .البناء الفكري حملرراته اإلدارية جبميع أنواعها وأشكاهلا

وهو التعبري عن فكرة معينة بأقل ألفاظ ممكنة وجتنب : اإلجياز  �

اب، والسهر على أن تزيد كل كلمة جديدة شيئا احلشر واإلطن

جديدا بالنسبة للجملة السابقة ألن األسلوب اجليد هو الذي ال 

: يضاف إليه شيء وال حيذف منه شيء، كما يقول املثل العريب القدمي 

 .البالغة، اإلجياز، وخري الكالم ما قلّ ودلّ

عقّد وهي جتنب التكلف والتصنع البالغي الذي قد ي: البساطة �

إدراك املعىن أي أن احملررات اإلدارية تقتضي استعمال الكلمات 

املسهلة الصحيحة البعيدة عن الغرابة اللغوية اليت قد تضطر املرسل 

 .إليه الستعمال عدة قواميس الجتالء معانيها وفك رموزها

ونعين بالدقة احلرص على أال تستعمل الكلمات إال يف : الدقة  �

 اإلدارة قد تلجأ إىل استعمال عبارات ألن. معناها احلقيقي

ومصطلحات يف القانون اإلداري أو املايل أو اجلبائي اليت جيب على 

حمرر اإلنشاء اإلداري معرفتها حىت ال يستعملها إال عن روية، ذلك 

أن اللجوء إىل التحرير االرجتايل الذي يتسم بالعموم والتأويل قد خيل 

 .احملررات اإلداريةباملعىن وحيول دون تبليغ حمتوى 
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إن االعتبارات واامالت الشخصية ال حمل هلا يف : املوضوعية  �

الوثائق واحملررات اإلدارية الرمسية، كما أن األسلوب اجلديل غري 

مقبول يف اإلنشاء اإلداري، ولذا جيب على احملرر دائما أن يضع 

نصب عينيه أن النص الذي سيحرره سيعرض على سلطة إدارية وأن 

ل نص صادر عن إدارة أو من أفراد يف هذا الشأن ينبغي أن يلتزم ك

املوضوعية وأن يكون حمايدا ال يعرب عن أية عاطفة شخصية وال عن 

 .أي انفعال مبا يف ذلك عبارات الشكر واالمتنان املبالغ فيها

 :اجلواب الثاين 

  : الربيد منبع التعليمات والتوجيهات .ا . 1

سسة عمومية ختضع كسائر املؤسسات األخرى للوصاية احمللية املدرسة االبتدائية مؤ

أو الوالية أو املركزية، وهي ذه الصفة تتلقى يوميا عرب الربيد خمتلف التعليمات 

والتوجيهات املتعلقة بالتنظيم والتسيري ويسمى هذا النوع من الربيد بالربيد الوارد 

ري والتعليمات الواردة إىل املؤسسة وهو جمموع املراسالت وامللفات والوثائق واملناش

من خمتلف األوساط السلمية واإلدارية، وتشكل هذه الوثائق مبجموعها احلصيلة 

املعتمدة يف إدارة شؤون املدرسة يف اال التربوي والبيداغوجي واملادي لذا جيب 

  :على املدير أن يكون حريصا على تنظيم هذا الربيد وفق العمليات التالية 

 .الربيد وفتحه وفرزه الاستقب -

 .تسجيله يف السجل الرمسي املعد هلذا الغرض -

 .االحتفاظ بالربيد السري -

 .ترتيبه يف خزانة خاصة وفق التصنيف املتداول -

  :الربيد مصدر التوثيق يف املدرسة .  ب

تصل إىل مدير املدرسة مراسالت إدارية ووثائق من خمتلف اجلهات واإلدارات 

االبتدائية ومديرية التربية والوزارة والسلطات احمللية وكذلك واملصاحل كاملفتشية 

األولياء، كما تصدر عنه أيضا مراسالت وتقارير وملفات حيوهلا إىل جهات سلمية 
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خمتلفة، لذا يطلب منه تنظيم كل هذه الوثائق لتكوين ما يسمى بأرشيف املدرسة 

  :وذلك وفق اآلليات والعمليات التالية 

  .ة أو مصلحةفتح ملف لكل هيئ -

 .تسجيل الوثائق وترقيمها بعد االطالع عليها -

 .وضع مفتاح يساعد على مراجعة الوثائق عند احلاجة بسهولة ويسر -

 .احملافظة على األرشيف باعتباره ماضي املدرسة وجزءا من تارخيها -

  :الربيد وسيلة ارتباط باملتعاملني معها . ج

ة يعد القناة املثلى ملد جسور التعاون من املعلوم أن االتصال يف املؤسسة التربوي

والتنسيق بني جمموع املتعاملني يف حقل التعليم، والربيد هو أحد عناصر هذا 

االتصال باعتباره مصدرا ووسيلة لربط خمتلف الشركاء مبا تقتضيه عالقام 

  :باملدرسة وذلك حسب التصور التايل 

  .استدعاء أولياء التالميذ أو أعضاء مجعيتهم -

 .سلة السلطات احمللية يف إطار الصالحيات املخولة ملدير املؤسسةمرا -

إفادة الوصاية احمللية والوالية واملركزية مبختلف الوثائق والتقارير  -

 .واملراسالت اإلدارية اليت تقتضيها وضعية املدرسة أو الرزنامة اإلدارية

ين خمتلف إفادة املعلمني مبختلف املناشري والتعليمات والتوجيهات اليت تع -

 .شؤوم اإلدارية واملالية

 .حترير الردود حول املراسالت الواردة من اجلهات السلمية املختلفة -
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2 .  

  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

  وزارة التربية الوطنية

  : .................مديرية التربية لوالية 

  : .............................املقاطعة 

  : ...............................مدرسة 

  : رقم 

  إىل 

  رئيس الس الشعيب البلدي: السيد 

  

  .توفري املياه الصاحلة للشرب للتالميذ : املوضوع

  1990 أفريل 07 املؤرخ يف 08-90 من القانون 97املادة : املرجع 

  

  السيد رئيس الس الشعيب البلدي

ملشار إليها يف املرجع أعاله وبغرض توفري بناءا على ما جاء يف املادة ا

الشروط الضرورية لتمدرس التالميذ، يشرفين أميا تشريف أن أقدم إليكم هذا 

  .الطلب أللتمس منكم القيام مبساعيكم النبيلة لتزويد املدرسة باملاء الشروب

يف انتظار خدماتكم الكرمية يف هذا الشأن، تقبلوا مين أمسى معاين االحترام 

  .قديروالت

  

  :..................يف :................. بـ

 مدير املدرسة
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  4200اختبار دورة جويلية 
  

    مديرو املدارس االبتدائية: النمط 

  :األسئلة 

  :على املتكون أن يعاجل أحد املوضوعني على اخليار 

 :املوضوع األول 

من حيث عرف املراسالت اإلدارية واذكر أهم مميزاا منن حيث الشكل و

األسلوب ودعم ذلك برسالة خمتصرة توجه ملديرية التربية تطلب فيها تعديل اخلريطة 

  . فوج تربوي يف السنة األوىل ابتدائيةاملدرسية باإلضاف

 :املوضوع الثاين 

أذكر أمهية الصحة املدرسية مع أهم أنشطة وحدات الكشف واملتابعة، مربزا 

  . تكون منهاصالحيات الس الصحي والتشكيلة اليت

  :األجوبة 

  :اجلواب األول 

 :تعريف املراسالت اإلدارية  .1

املراسالت اإلدارية هي احملررات الرمسية املتبادلة بني املؤسسات واملصاحل أو بينها 

وبني األفراد بغرض إسداء تعليمات أو توجيهات أو طلب خدمات يف إطار ما 

ري وختضع هذه املراسالت لشروط يقتضيه اجلهاز اإلداري من آليات التنظيم والتسي

فنية متيزها عن سائر احملررات األخرى يف الشكل واملضمون باعتبارها قناة االتصال 

 .بني املؤسسات العامة واخلاصة وبينها وبني األشخاص املعنويني والطبيعيني

 :أهم مميزات املراسالت من حيث الشكل  .2

  :لقة بالشكل وهيض املواصفات املتعمتتاز املراسلة اإلدارية ببع
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 :احترام السلم اإلداري   .أ 

مجيع املراسالت املوجهة من أشخاص طبيعيني أو معنويني إىل خمتلف 

اإلدارات وأجهزة الوصاية العليا جيب أن ختضع الحترام السلم اإلداري 

حبسب ما تقتضيه اهليكلة التنظيمية هلذه الوصاية وذلك لتمكني خمتلف 

ري السلمي من معرفة ومتابعة نشاط القطاع املسؤولني يف اجلهاز اإلدا

 . واملوظفني

 :وحدوية املوضوع   .ب 

املراسلة اإلدارية ال ميكن أن تتناول أكثر من موضوع واحد، لذا جيب 

على صاحبها أن يتحرى فيها االختصار والدقة لتبليغ حمتواها إىل اجلهة 

د تعدد املعنية وأن حيررها على وجه واحد من الورقة، كما يطلب منه عن

املواضيع أن خيصص لكل موضوع رسالة خاصة باعتبار تباين الصالحيات 

  .يف اجلهاز اإلداري حسب اهليكلة التنظيمية للمؤسسة أو الوصاية

 :قياس الورق املستعمل   .ج 

أو ) 21x27(املراسالت اإلدارية جيب أن حترر على ورق خاص مبقياس 

)21x31 ( أو)21x29 (از به الرسالة وهو الشرط التقين الذي متت

اإلدارية لتمكني اجلهة املعنية من الترتيب اجليد هلذه احملررات ضمن 

  .حمفوظاا التوثيقية

 :ترك اهلوامش يف مجيع اجلهات   .د 

إن آداب اللياقة تقتضي يف احملررات اإلدارية ترك اهلوامش يف مجيع جهات 

 تنال الورقة إلضفاء طابع االنسجام وضمان احلفاظ على مضموا دون أن

 .منه عوامل القدم

 :عناصر املراسلة اإلدارية   .ه 

  :ر فيها العناصر األساسية التاليةكل مراسلة إدارية جيب أن تذك
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اجلمهورية (كل رسالة إدارية جيب أن تتصدرها عبارة : الرأس  �

على أن تكتب يف سطر واحد ويف اهلامش ) اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

 .األعلى للورقة

ونقصد بذلك جمموع البيانات اليت تساعد على :  املرسل العنوان أو �

 .معرفة مصدر املراسلة أو صاحبها

وهو ذكر كل البيانات املتعلقة بالطرف الذي توجه إليه : املرسل إليه  �

 .املراسلة

إذا كانت الرسالة صادرة عن مؤسسة أو إدارة جيب : رقم الرسالة  �

و الرقم الذي يسجل أن حتتوي على رقم خاص يسمى رقم اإلرسال وه

 .يف أعلى اهلامش على اليمني أو يف جدول اإلرسال

ونقصد به ذكر املوضوع املراد عرضه أو طرحه باختزال : املوضوع  �

حمتوى الرسالة يف عبارة جزلة موجزة تساعد على اإلدراك السريع 

ملضمون الرسالة بغرض حتويلها إىل املصلحة املعنية لدراستها والرد 

 .عليها

ميكن أن نشري يف املرجع إىل مراسلة سابقة يف : اجع واملرفقات املر �

املوضوع أو إىل نص تنظيمي أو تشريعي يدعم حمتوى الرسالة، كما 

 .ميكن تزكية هذه احملررات مبرفقات أخرى يراها املرسل ضرورية

وهو نص الرسالة الذي يعرب فيه صاحبه عن حاجته وغرضه : النص  �

 .ط الفنية املتعلقة بالشكل واملضمونوجيب أن يتحرى فيه الشرو

كل احملررات اإلدارية تقتضي التاريخ والتوقيع : اإلمضاء والتاريخ  �

 .سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا. من قبل صاحبها

 :مميزاا من حيث األسلوب  .3

جيب أن ختضع الرسالة اإلدارية لوضوح املعىن : الوضوح  �

عربة عن املضمون املراد تبليغه إىل واملبىن،وذلك باعتماد لغة متداولة م

 .اهليئة املعنية
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ونقصد به جتنب احلشو واإلطناب والتعبري عن الفكرة بأقل : اإلجياز  �

 .ألفاظ ممكنة

وهي أن نتفادى يف املراسلة اإلدارية كل التعقيدات اللغوية : البساطة  �

 .أو التصنع البالغي الذي قد خيل وحيول دون إدراك احملتوى

نعين بالدقة اختيار الكلمات واأللفاظ املناسبة للتعبري عن و: الدقة  �

 .الفكرة وكذا التمكن من معرفة خمتلف املصطلحات اإلدارية املتداولة

ونقصد باملوضوعية تفادي اامالت الشخصية يف : املوضوعية  �

املراسالت اإلدارية اليت تقتضي معاجلة املوضوع والتعبري عن حمتواه بعيدا 

ع العواطف الذاتية واالنفعالية أو عبارات الشكر واالمتنان عن كل أنوا

 .املبالغ فيها
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  :حترير رسالة منوذجية لطلب تعديل اخلريطة  .4

 
  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

  

  وزارة التربية الوطنية

  : ...........مديرية التربية لوالية 

  .....: ..................املقاطعة 

  : .........................مدرسة 

  : رقم 

  إىل

  .....................السيد مدير التربية لوالية 

  ...........حتت إشراف السيد مفتش املقاطعة 

  

  .طلب إضافة فوج تربوي يف السنة األوىل ابتدائية : املوضوع

  ............بتاريخ ............ اخلريطة التربوية رقم : املرجع 

  

  السيد مدير التربية احملترم

نظرا لتزايد عدد املسجلني يف السنة األوىل االبتدائية هلذا العام، وبغرض 

تلبية كل الطلبات للتالميذ البالغني سن التمدرس، يشرفين أن أقدم إليكم هذا 

الطلب القتراح عليكم تعديل اخلريطة التربوية املشار إليها يف املرجع وذلك بإضافة 

  .ج تربوي واحد يف السنة األوىل االبتدائيةفو

يف انتظار مسعاكم الكرمي يف هذا الشأن، تقبلوا مين سيدي املدير أمسى 

  .معاين االحترام والتقدير

  :..................يوم :.............. مدرسة 

  املــــدير     
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  :اجلواب الثاين 

  :أمهية الصحة املدرسية  .1

ية خاصة باعتبارها تغطي ما يقرب ربع سكان تكتسي الصحة املدرسية أمه

الوطن وهي الشرحية اليت ميثلها التالميذ املتمدرسون يف خمتلف أطوار التعليم، 

  :وتتجلى هذه األمهية فيما يلي 

: ترقية التربية الصحية يف التعليم وجعلها ترتكز على حماور أساسية مثل  -

 الفحوص الدورية –الوبائية  الوقاية من األمراض – نظافة احمليط –التطعيم 

  .اخل... عالج تسوس األسنان –للتالميذ 

 .تكوين العادات والسلوكات ذات البعد الصحي -

غرس القيم الصحية واالجتماعية اليت ميكن أن يتضمنها مفهوم الصحة  -

 .املدرسية

 .يئة الظروف املناسبة للنمو والتطور املتكامل للتالميذ -

 .جتماعية اليت دد املدرسةحماربة األمراض واآلفات اال -

 .رعاية الصحة اجلسدية والفكرية للدارسني -

 .تساعد العائالت عن طريق التوعية والتحسيس مبشاكل التربية الصحية -

وخالصة القول ألن التنظيم اجلديد للصحة املدرسية ميكن أن يكون عامال كبريا يف 

  .م يف اجلسم السليمترقية التربية وحتسني مردودها باعتبار أن العقل السلي

  :أهم أنشطة وحدات الكشف واملتابعة  .2

  :تعددة ميكن تلخيص أمهها فيما يليلوحدة الكشف واملتابعة أنشطة م

املراقبة الصحية باملؤسسة مع إعطاء األولوية للسنوات األوىل السادسة  -

م االبتدائيتني وأقسام السنوات الرابعة يف التعليم االكمايل، والثالثة يف التعلي

  .الثانوي

 .الفحوص الطبية ملختلف املوظفني العاملني يف الوسط املدرسي -

 .الكشف عن األمراض الوبائية واخلطرية -

 .توجيه احلاالت املكتشفة إىل األطباء املختصني -
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 .فتح ملف طيب لكل تلميذ، ومتابعة هذه امللفات خالل الزيارات الدورية -

  :صالحيات الس الصحي  .3

املؤرخ 410: لس الصحي حسب املنشور الوزاري رقم تتمثل صالحيات ا 

  : فيما يلي 15/01/90يف 

  .مراقبة احلالة الصحية للتالميذ واملرافق املدرسية -

 .إعطاء رأيه يف التنظيم العام للمؤسسة يف امليادين الصحية -

 .يسهر على التطبيق الفعلي للتعليمات الواردة يف هذا الشأن -

 .يقدر النتائج -

 .حات حول مجيع املسائل ذات الطابع الصحييقدم االقترا -

 .يساهم يف حل املشاكل الصحية للمجموعة التربوية -

 .يسهر على صحة وأمن وسالمة كل من يعيش يف املؤسسة -

 .مينح التحسينات والتسهيالت إلطار العمل املتمثل يف املرافق والتجهيزات -

  :تشكيلة الس الصحي املدرسي  .4

  :ي احلق وهم يتشكل الس من أعضاء ذو

  .رئيس املؤسسة رئيسا -

 .الطبيب املكلف بالصحة يف املؤسسة -

 .التقين يف الصحة املكلف باملكتب البلدي للصحة -

 .مستشار التربية واملقتصد بالنسبة للتعليم اإلكمايل والثانوي -

  :األعضاء املنتدبون وهم 

  .ممثل املوظفني املعلمني -

 .رئيس مجعية أولياء التالميذ -

  :ستشارون األعضاء امل

ميكن للمجلس بصفة استشارية أن يدعو حلضور االجتماعات كل شخص يرى فيه 

 . الكفاءة وتقدمي املساعدة للمجلس يف أعماله

 


