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  2002اختبار دورة جويلية 
  

  مديرو املدارس االبتدائية : النمط 

  :األسئلة 

  : السؤال األول 

أخ واخلاص باجلماعة التربوية وبني أحكامه الست /ت.و/778عرف القرار رقم 

)06.( 

  : السؤال الثاين 

  ما العالقة اليت تربط املدير باملفتش تربويا وإداريا ؟

  :السؤال الثالث 

  األعمال اليت يقوم ا املدير حتضريا للدخول املدرسي من كل سنة ؟ما هي أهم 

  :األجوبة 

  :اجلواب األول 

  : املتضمن نظام اجلماعة التربوية 778تعريف القرار رقم 

 ويتضمن نظام 1991 أكتوبر 26 صادر بتاريخ 778هو قرار وزاري حيمل رقم 

ويهدف إىل ضبط العالقات بني . اجلماعة التربوية يف املؤسسات التعليمية والتكوينية

أعضاء اجلماعة التربوية اليت تتكون من التالميذ واملوظفني وأولياء التالميذ وبني 

  .املدرسة وحميطها

  : مواد موزعة كالتايل 106يشتمل هذا القرار على ستة فصول و 

تشرحان أهداف ) 2-1(ويشتمل على مادتني اثنتني ) : أحكام عامة(الفصل األول 

  .ارالقر
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 3من املادة ( مادة 26يشتمل على ) : أحكام خاصة بسري املؤسسة(الفصل الثاين 

تتعلق باستعماالت املؤسسة ومحايتها، وحتدد األشخاص املسموح هلم ) 28إىل املادة 

  .بالدخول إليها

 إىل 29من املادة ( مادة 37يتكون من ) : أحكام خاصة بالتالميذ(الفصل الثالث 

  .دد شروط متدرس التالميذ وانضباطهم وعملهموهي حت) 66املادة 

 إىل 67من املادة ( مادة 27يشتمل على ) : أحكام خاصة باملوظفني(الفصل الرابع 

كما . تضبط عالقة املوظفني العاملني باملؤسسة بإدارا وباإلدارة الوصية) 93املادة 

  .حتدد شروط ممارسة احلق النقايب وأشكال الغيابات املسموح ا

 08يشتمل على ) : أحكام خاصة بالعالقات بني األولياء واملؤسسة(لفصل اخلامس ا

تضبط هذه املواد العالقات بني األولياء ) 101 إىل املادة 94من املادة (مواد 

  .واملدرسة وحتدد جماالت تدخالم لصاحل الفعل التربوي

 إىل املادة 102من املادة ( مواد 05يتشكل من ) : أحكام ختامية(الفصل السادس 

  .وتنص كلها على نشر ومتابعة تنفيذ هذا القرار) 106

  :اجلواب الثاين 

العالقة اليت تربط املدير مبفتش التربية والتعليم األساسي تربويا وإداريا هي عالقة 

مراقبة ومتابعة لنشاطات املدرسة ومدى تطبيق التعليمات والتوجيهات املتعلقة 

درسته من حيث التوزيع الزمين للربامج وخدمات بالتنظيم التربوي اخلاص مب

  املدرسني الصادرة عن السلطة السلمية كما خيضع لتفتيشه وتقوميه، وهذا طبقا 

 نوفمرب 13 الصادرين على التوايل يف 175-2 و839ألحكام القرارين رقم 

  .1992 يونيو 03 و1991

  :اجلواب الثالث 

المسية لذلك طبقا للخريطة تشكيل األفواج التربوية وإعداد القوائم ا -

  .التربوية

 .حتضري كل السجالت والدفاتر واملستندات اخلاصة بتسجيل التالميذ -
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إجناز اإلصالحات الضرورية يف املرافق واحملالت اإلدارية والتربوية بالتنسيق  -

 .مع املصاحل العمومية

 .إجناز التنظيم التربوي اخلاص باملدرسة -

 اقتناء وسائل – السبورات – الطاوالت إصالح(حتضري الوسائل املادية  -

 .بالتنسيق كذلك مع مصاحل البلدية) عمل املعلمني

 .حتضري حماضر تنصيب املوظفني -

  

  2003اختبار دورة جويلية 
  

    مديرو املدارس االبتدائية: النمط 

  :األسئلة 

  :على املتكون أن يعاجل أحد املوضوعني على اخليار 

 :املوضوع األول 

ات اليت ينبغي أن يقوم ا مدير املدرسة االبتدائية يف بداية السنة ما هي النشاط

  الدراسية لضمان دخول مدرسي يف ظروف عادية ؟

  يف اال التربوي .1

 يف اال اإلداري .2

  يف اال املادي .3

 :املوضوع الثاين 

ئيسي واملنسق لكل النشاطات يعترب مدير املدرسة االبتدائية هو املوجه واملنشط الر

  .التربوية اليت تقام على مستوى املؤسسة

  .أشرح كيف ميكنه جتسيد ذلك ميدانيا أثناء ممارسة مهامه .1

  ما هي الوسائل اليت تساعده على حتقيق ذلك ؟ .2
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  :األجوبة 

  :اجلواب األول 

إن ضمان انطالق املوسم املدرسي من كل سنة يف ظروف حسنة مرهون مبدى 

  ادات واإلجراءات اليت يتخذها الفريق اإلداري يف اية كل سنة حىت يتفرغ االستعد

املربون عند الدخول الستقبال التالميذ والسماح بانطالق الدروس دون تأخر أو 

  .تعطل

  :وتتركز هذه اإلجراءات فيما يلي 

 :يف اال التربوي  .1

  .إجناز قوائم التالميذ بعد تشكيل األفواج -

 .تربويإعداد التنظيم ال -

 .تنظيم عملية بيع الكتب املدرسية -

 .توزيع املناهج والربامج املقررة على املعلمني -

  .عقد اجتماع جملس املعلمني -

 :يف اال اإلداري  .2

 سجل اجلرد –سجل القيد (حتضري خمتلف السجالت ذات الطابع اإلداري  -

  ...). حماضر التنصيب اخل–

 .فتح ومسك ملفات التالميذ اجلدد -

 . ملفات املعلمني اجلددفتح ومسك -

 .جتديد وثائق لوحة القيادة لدى املدير -

  :يف اال املادي  .3

حتضري املرافق التربوية الستقبال التالميذ بالقيام بعملية التنظيف والصيانة  -

  .الضروريتني

 .إعداد املطعم املدرسي لفتحه يف التاريخ احملدد رمسيا -

 .صيانة أو جتديد العلم الوطين -

 ...). مساطري اخل– طالسات –طباشري (ائل التربوية الالزمة اقتناء الوس -



 مادة التسيري التربوي                                                                                   

 197 

  :اجلواب الثاين 

ملا . حيضى النشاط التربوي ملدير االبتدائية باألولوية من بني نشاطاته املختلفة .1

ومن العمليات امليدانية . هلذا النشاط من ارتباط بعمل كل من التلميذ واملعلم

  :اسدة هلذا النشاط نذكر ما يلي 

  .يارة املعلمني يف أقسامهم لالطالع على مدى تنفيذ الربامج التعليميةز -

تكوين وتوجيه املعلمني وخاصة اجلدد منهم من خالل تنظيم الندوات  -

 .التربوية الداخلية

 .السهر على حسن استعمال الوسائل التعليمية املتوفرة -

 السهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي للمدرسة السيما يف جانبه -

 .االنضباطي والسلوكي

فية خصوصا يف جانبها يتنشيط احلياة املدرسية، وتشجيع األعمال الص -

 .االجتماعي والثقايف ومحالت التطوع

ربط صلة املدرسة باحمليط، والعمل على إنشاء مجعية لألولياء قصد  -

 .إشراكهم يف حياة املدرسة

 يف اال ولكي يتمكن مدير املدرسة من لعب دوره كموجه ومنشط ومنسق .1

  :التربوي، ينبغي أن يستعني مبا يلي 

  .امتالك رصيد وافر من الثقافة املهنية والعامة -

أن يتحلى بالشخصية املتزنة اليت تساعده على التواصل مع خمتلف أعضاء  -

 .اجلماعة التربوية

 .االطالع على النصوص التنظيمية والتسيريية اخلاصة بقطاع التربية -

ك املثايل والتحلي باألخالق احلسنة حىت يكون قدوة حسنة التزام املدير بالسلو -

 .لغريه

حسن تنظيم وتسيري شؤون املدرسة بانتهاج أسلوب التشاور واحترام رأي  -

  .اآلخرين لتمكينهم من املسامهة الواعية يف حتقيق األهداف

  


