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 التنشيط التربوي

  النصوص المرجعية

  مقدمة

 وعضوا مهما في الفريق التربوية،يعتبر مستشار التربية عنصرا أساسيا في المؤسسة    

 ويشارك يحضر، التوجيه، التنسيق، التنظيم، :في دوره اإلشراف العام والتربوي،اإلداري 

 .المؤسسةفي مختلف أنشطة 

 مفهومه  .1

 وتنسيق، وإشراف وهو عالقة بين اإلدارة وتنظيم، تخطيط،ة  التربوي عمليالتنشيط   

 غايته رسم معالم وأهداف .الخارجي سواء على المستوى الداخلي أو معها،والمتعاملين 

 وتوفير جو عام وإرسائها، األطراف، وتنشئة عالقات بين مختلف التربوية،سير المؤسسة 

 .وإلنجاحهاالمؤسسة التربوية  لحماية متماسكة،من شأنه تكوين مجموعة تربوية 

 أهميته  .2

  :فيأهمية مستشار التربية في التنشيط التربوي تتمثل 

 .واالنضباطحفظ النظام  -

 .لمؤسسةتطبيق النظام الداخلي  -

 .المدرسيحماية الوسط  -

 .وغياباتهممراقبة حضور التالميذ  -

 في د،المرق في المطعم، في الداخلي، ونصف الداخلي،تنظيم الحياة في النظام  -

 .الخ في المداومة المذاكرة،

 .االستراحةتنظيم حركة دخول وخروج التالميذ وأثناء  -

 .يف املؤسسات التكوينية املتعلق بنظام اجلماعة التربوية778قرار رقم 
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 .وازدهارها شخصيتهم، وتنمية لقدراتهم،على االستعمال األفضل مساعدة التالميذ  -

 .التالميذتحسين الشروط المعنوية والمادية لتمدرس  -

ؤسسة تأطير التالميذ أثناء تنمية النشاطات االجتماعية والتربوية والرياضية في الم -

 .المؤسسةتنقالتهم خارج 

 .والرياضيةتشجيع ممارسة النشاطات الثقافية  -

 .وتفعيلها المكتبة،السهر على تنشيط  -

 .عليهاالسهر على احترام المنشآت وتجهيزات المؤسسة والحفاظ  -

 خارج أوقات الدراسة تنظيم خدمات الداخليين،تنظيم جداول توقيت التالميذ  -

 .وتكوينهم مهامهم، وتحديد نشاطاتهم، وتوزيع التربية،دي مساع

 .المستوى وتحسين التكوين، وعمليات المختلفة،المشاركة في تنظيم االمتحانات  -

 .األقسامتحضير مجالس  -

 .التعليمتحضير مجالس  -

 .وحضورهمبعة غياباتهم  ومتااألساتذة،تنظيم خدمات  -

 .التالميذتنشيط وتعزيز العالقات مع أولياء  -

 .التربويةتعزيز العالقات ضمن المجموعة  -
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 القانون الداخلي للمؤسسة
 النصوص المرجعية

 

 

 

 

 تعريفه 

حكام التي تنظم الحياة داخل للمؤسسة هو عبارة عن مجموعة من األالقانون الداخلي    

 .التربوية حسب ما ورد في نظام الجماعة تربوية،مؤسسة 

 مصدره

  التنظيميةومواد القانون الداخلي للمؤسسة من مختلف النصوصتستمد جميع أحكام    

 .الوطنيةلوزارة التربية 

 أهميته

تتمثل أهمية سن قانون داخلي لكل مؤسسة تربوية في تحقيق مجموعة من األهداف تتمثل 

 :يليفيما 

األهداف المرجوة من المنظومة  لتحقيق التالميذ،ضمان السير العادي لتمدرس  -

 الدخول مواقيتل واحترامه واالنضباط، قواعد النظام التلميذ علىعويد  كتالتربوية؛

 .المواضبة جب وواالمداومة، وأثناء فترات والخروج،

وتجنب الغش غرس حب العمل والجد والمنافسة الشريفة والمحافظة على األدوات  -

 .وأساتذته مع زمالئه على الصدق والنزاهة وتعويده والالمباالة،

 النشاطات، مختلف إلى يمثلها بانتمائه مؤسسته،نصر فعال شريك في تحسيسه بأنه ع -

 .المناسباتومشاركته في مختلف 

واملتعلق بنظام اجلماعة التربوية يف املؤسسات التعليمية .خ.أ/ت. و–778قرار رقم •
 .والتكوينية

 . املتعلق مبواظبة التالميذ يف املؤسسات التعليمية13/11/91 املؤرخ يف 833قرار رقم  •
.اب البدين والعنف جتاه التالميذ يف املؤسسات التعليمية املتضمن منع العق171/2قرار رقم •
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جعل التلميذ يتحمل مسؤوليته في حاالت اإلتالف والمشاركة في اإلصالح والتعويض  -

 .الخ وأدواتمن محالت وتجهيزات وإحساسه بالمحافظة على كل مرافق المؤسسة 

 وضرورة دقيقا،لتنظيم المقرر في بداية السنة الدراسية إحتراما إلزام التلميذ باحترام ا -

 .المسؤوليةمساهمة األسرة في تحمل جزء من هذه 
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 ضبط النظام

  النصوص المرجعية

 

 

 

 المقدمة 

 والتحقيق المتناسق في التربوية،للحفاظ على طابع االنسجام الذي تتسم به المنظومة    

 يجب توفير الجو المناسب للمجموعة التربوية لتصبح قادرة على تحقيق ،مؤسساتناسير 

 وذلك بضبط القواعد واإلجراءات الرامية إلى حفظ النظام واآلداب المنتظرة،األهداف 

 .المدرسيوحماية الوسط 

 تنظيم حركة دخول وخروج التالميذ .1

يت الدخول إن التالميذ مطالبون باالمتثال لقواعد االنضباط في احترام مواق -

 والتزامهم باحترام التنظيم المقرر عليهم في بداية السنة احتراما دقيقا والخروج،

 ".األساسيالقانون "

يلزم التالميذ بالحضور في المؤسسة قبل الشروع في الدروس في أجل أدناه خمس  -

لحصص المقررة في الجدول الزمني الذي يسلم إليهم مع إشعار ا وفي جميع دقائق،

 ألي تلميذ بالخروج ح وأن يلتزموا باالنضباط والنظام والهدوء كما ال يسمبه،م أوليائه

 .بذلكمن المؤسسة ما لم يرخص له 

 تنظيم االستراحة .2

 ويمتنعون والهدوء، يلتزمون فيها بالنظام لالستراحة،يتمتع التالميذ بأوقات محددة 

 .وأعمالعن كل ما يسيء إليهم أو إلى مؤسستهم من سلوكات 

 

.نظام اجلماعة التربوية يف املؤسسات التعليمية والتكوينية •
 يتضمن مكافحة البريوقراطية يف جمال 07/08/89 بتاريخ 89/ع.أ/933منشور رقم  •

.التربية والتكوين
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 المهام على المساعدين التربويينيع توز .3

يتولى المسؤول المباشر توزيع عمل المساعدين المكلفين بتأطير تالمذتهم في 

 وتحديد مواقعهم وأفواجهم ومهامهم أثناء حركة الدخول بالمؤسسة،جميع فترات تواجدهم 

تنقالتهم  في ات التربوية أو وأثناء النشاطالمطعم، وفي والمداومة،والخروج واالستراحة 

 .الخ

 لمراقد والمطعم وقاعات المذاكرةإعداد مخطط الجلوس بالقاعات وا .4

 أو الداخلي، المتعلقة بالنظام الترتيباتإذا كان التالميذ ملزمين باحترام الضوابط و    

دارة المؤسسة أن تتخذ اإلجراءات الضرورية إل فإن الخارجي، أو الداخلي،نصف 

 القاعات،المصلحة المعنية وضع مخطط الجلوس في   وتتولىومراقبتهم،لتأطيرهم 

 وتحقيق الراحة والمتعة المسؤوليات، لتحديد المذاكرة، وقاعات والمطعم، والمراقد،

 .واالنضباطوالحفاظ على النظام 

 .الجلوسعداد مخطط إللتنسيق مع أساتذة القسم ايتولى األستاذ الرئيسي 
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 مندوبو األقسام

 ةالنصوص المرجعي

 

 

 

 

 مقدمة 

 الزدهار المجموعة التربوية جو مالئم وتوفير التربوية،إن تنظيم العمل في المؤسسات    

  من جهة وبينه وبين كل الفاعلينجهة،لتلميذ واألستاذ من  بين اتتعزيز العالقايستلزم 

 يتم ن في مختلف النشاطات عن طريق ممثليهم الذيإال بإشراكهم ذلك يتمال  وأخرى،

 .االنتخابارهم عن طريق اختي

 تنظيم االنتخابات .1

 .االنتخاباتيتولى األساتذة الرئيسيون اإلشراف على تنظيم  -

 .الدراسي أو الثالث من بداية الموسم األسبوع الثانيتجرى عمليات االنتخاب خالل  -

 .والتأثير القدرة على التمييز المواظبة، الجدية، :المترشحينأن تتوفر في  -

نوي ينتخب مندوبو األقسام ممثلي التالميذ في مجلس التوجيه في التعليم الثا -

 .والتسيير

 .دراسيةمندوبين عنهم لمدة سنة ) 03(ينتخب تالميذ كل قسم ثالثة  -

 .عنهايمأل محضر االنتخابات ويرتب فيه المترشحون حسب األصوات المحصل  -

 .القسميتم تعويض المنتخبين ألسباب ما عن طريق االنتخاب على مستوى  -

 

 

 .رسة األساسية وسريها املتضمن تنظيم املد16/04/76 املؤرخ يف71-76املرسوم رقم •
 . املتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي16/04/76 املؤرخ يف 72-76املرسوم رقم  •
 املتعلق مبندويب األقسام يف املؤسسات التعليمية 13/11/91 املؤرخ يف 836قرار رقم  •

 .والتكوينية
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 مهام المندوبين .2

 .مهامهظروف العمل لتمكين األستاذ من تأدية توفير الجو المالئم و -

 الجماعية وضبط العالقات بين التالميذ واألساتذة تنظيم الحياة  -

 .اآلخرين وتحقيق التفاعل اإليجابي واحترام أداء بالذات، والثقة الحوار،تعزيز مبدأ  -

 .والنظام توفير االنضباط  ودعمها والعمل علىالمسؤولية، روح غرس -

 وتمكين التالميذ من التمييز في معالجة األمور المسؤولية،تدريبهم على تحمل  -

 .القسميهم  ماوالعمل إلى جانب األستاذ الرئيسي حول 

 لتحسين ظروف تمدرس تالميذ اإلدارةالحفاظ عل دفتر النصوص والتنسيق مع  -

  .القسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      التنشيط التربوي                                                                     المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية             
 

 

15

 الهيئة والهندام

  وص المرجعيةالنص

 األهمية .1

 من تقاليد، وغرس عامة،إن التنظيم الداخلي للمؤسسة التربوية يرمي إلى وضع ضوابط   

 الهيئة – فاألهمية التربوية من موضوع .للمؤسسةشأنها توفير الجو المالئم للسير العادي 

 :معالجة داخل المؤسسة التربوية بالتحديد يرمي إلى -و الهندام

 .التالميذي واالقتصادي وسط البعد االجتماع -

 .المؤسسةة داخل حياال وتنظيم الداخلي،ثال للقانون االمت -

وسط المجتمع الذي ينتمي إليه تجسيد غايات تربية التلميذ على تنظيم حياته  -

 .والتطورالمنظومة التربوية لتحقيق اإلنماء 

 .واختالفاتهم ومعالجة تباين مستوياتهم المساواة،تحقيق مبدأ  -

 .محترمة وجعلها التربوية، االعتبار للمؤسسة إعطاء -

 .التربويةتوفير الشروط الضرورية ألداء النشاطات  -

 .أفضل وتصرفاتهم وإعدادهم لحياة التالميذ،تقويم سلوكات  -

 النظافة واألناقة .2

  :يلي ما 44 رقم لمذكور في المرجع أعاله وفي المادة ا778ورد في القرار رقم    

جسما ولباسا ويرتدون المآزر ويحرصون على الظهور في داهم يعتني التالميذ بهن" -

 " هيئة تتماشى مع اآلداب العامة

يحترم التالميذ قواعد حفظ الصحة والنظافة ويمتنعون عن " 45"كما ورد في المادة  -

 .مؤسستهم وجمالها أو تسيء إلى نظافة تعاطي التبغ وتبادل المواد التي تضر بصحتهم

 . املتعلق بنظام اجلماعة التربوية يف املؤسسات التكوينية778قرار رقم 
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 .الخزم التالميذ بالنظام والهدوء في حركتهم داخل المؤسسة يلت" 48"وفي المادة  -

من هنا يتبين أنه ال يمكن تحقيق هذه األهداف إال بالتزام جميع األطراف بقواعد  -

 .واالحترام وإقرار مبدأ روح التعاون واالنضباط،النظام 

ميذ التال إال بمساهمة الجميع وإشراكهم من أساتذة وأولياء كما ال يمكن بلوغ ذلك -

 .  جانب اإلدارةإلى

ستخلص من كل ما سبق ذكره أن المؤسسة التربوية حقا مدرسة للتكوين والتربية ون -

 تعمل على تقويم السلوك وتهذيب النفوس وإعداد جيل يتسم بالنظام والنظافة والتعليم،

  .الممتلكات والحفاظ على واالحترام،

  .الساميةشبع باألخالق وتهدف إلى تكوين جيل متوازن في الفكر والمظهر مت
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 االستقباالت

 النصوص المرجعية

  

  

 

 

 

 مقدمة 

 فإنها يجب أن تكون قريبة الشامل،إذا كان للمؤسسة المدرسية رسالة مقدسة بمفهومها    

 يتوجب فيه، وبحكم أهدافها والوسط االجتماعي الذي توجد معها،كل القرب من المتعاملين 

 سواء تعلق األمر بالتالميذ والثقة،وطيد عالقات تتميز بالشفافية عليها بدون شك ت

 .االحتكاك ذلك إالّ على أساس تنظيم عالقات وتشجيع تآتى وال ي.باألساتذة أو وأوليائهم،

 األولياء .1

 فإن األولياء مطالبون في إطار التربوية، من نظام الجماعة 94وبالنظر إلى المادة    

 وال يتم ذلك إالّ عن طريق قنوات أبنائهم،مدرسة بمتابعة تمدرس التكامل بين األسرة وال

 االتصال المباشر بأعضاء الفريق اإلداري أو التربوي في أوقات محددة مختلفة؛وطرق 

 أو عن طريق مكتب ثالثي،كل  أو في إطار لقاءات دورية منظمة في نهاية الغرض،لهذا 

 .الخجمعية أولياء التالميذ 

 التالميذ  .2

 من نظام الجماعة التربوية تحدد عالقة التشاور والتحاور بين أساتذتهم 42 المادة أن   

 أو عن المجاالت، مندوبي األقسام الذين يمثلون زمالءهم في مختلف طريق،وذلك عن 

 .طارئةاستعجالية في حاالت  أو المداومة،طريق الزيارات المختلفة لألقسام وأثناء فترات 

.نظام اجلماعة التربوية يف املؤسسات التعليمية والتكوينية •
 حول مكافحة البريوقراطية يف جمال التربة 07/08/89 بتاريخ 89/ع.أ/933منشور رقم  •

 .والتكوين
 يتعلق حبماية مؤسسات التربية والتكوين28/05/91 بتاريخ 91/167مرسوم تنفيذي رقم  •

.واستعماهلا
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 األساتذة  .3

 يجب ضبط العالقات بين أعضاء الفريق التربوي والتزام للعمل،جو المالئم لتوفير ال  

بقواعد النظام واالنضباط وفي هذا اإلطار على اإلدارة أن تعمل على تسهيل عمل الجميع 

نظم لهم فترات ت كما منظم،األساتذة وحل مشاكلهم إما بصفة انفرادية أو في إطار هيكلي 

 تدرج هذه المواقيت في جداول استعمال الزمن وفي ليائهم،وأومحددة الستقبال تالمذتهم 

 أو في إطار ثالثي، كما تنظم استقباالت في نهاية كل األولياء،رزنامة االستقباالت إلعالم 

 .الخجمعية أولياء التالميذ 

 أهميتها  .4

 وتصحيح حلول،فسح المجال أمام الجميع لطرح اآلراء والمالحظات والبحث عن  

 .الخاألخطاء 

إبراز مصداقية المؤسسة التربوية وقدسيتها وقدرتها على معالجة القضايا بالطرق  

 .الحديثةالتربوية 

 .مسؤولياتهمفتح المؤسسة التربوية على المحيط وضرورة إشراك الجميع في تحمل  
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 االنضباط

 النصوص المرجعية

 

 

 

 مقدمة 

اف التي يراد  في بلوغ األهدساسياباط في العمل والمواظبة عليه يشكل عنصرا أاالنض  

في الحياة واالستقامة  والمواظبة، .الجديةتحقيقها وتأتي فعاليته وجودته في التزام 

ن الجماعة التربوية ملزمة بضبط العالقات فيما بينها والتزام الجميع باحترام  إالمدرسية

 .قواعدها

 مراقبة حضور التالميذ  .1

طبقا لجداول مواقيت يهم  الحصص المقررة علجميع  بالحضور فيملزمونالتالميذ  -

 .أقسامهم

يلزم التالميذ بالحضور في المؤسسة قبل الشروع في الدروس في أجل أدناه خمس  -

 .دقائق

 نصف داخلي – داخلي :التاليةيجري الدوام في المؤسسات التعليمية حسب األنظمة  -

 .خارجي –

 .التالميذأخرات وغيابات يتعين على مصلحة االستشارة التربوية تسجيل كل الت -

ويوقع على كل أستاذ ملزم باإلعالن عن الغيابات والتأخرات الحاصلة في حصته  -

 .كذلكالوثيقة المخصصة 

 والمطعم وأثناء والمذاكرة،تسجل كل الغيابات والتأخرات أثناء حصص المداومة  -

 .الخالنشاطات المختلفة 

. يتعلق بنظام اجلماعة التربوية يف املؤسسات التكوينية778قرار رقم •
 . يتعلق مبواظبة التالميذ يف املؤسسات التعليمية13/11/1991 مؤرخ يف 833قرار رقم  •
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 .رخصةسمح ألي تلميذ بمغادرة المؤسسة ما لم يتحصل على ال ي -

 .ذلكيبلغ األولياء إلزاما عن كل غياب ويتعين عليهم تبرير  -

تسجيل كل الغيابات والتأخرات في ملفات التالميذ وفي سجل المراسلة والكشوف  -

 .الفصلية

 ت التالميذ وسلوكاتهم ومعالجتهاتصرفا .2

يعرض التلميذ إلى عقوبات لحسن لألنشطة كل سلوك من شأنه اإلخالل بالسير ا -

 .التأديبيمكن أن تؤدي إلى تقديمه أمام مجلس 

 .فيهيترتب عن كل إتالف تعويض الضرر الذي تسبب  -

 .ومتابعتهمتفعيل دور مندوبي األقسام  -

 .دوريةرير اجلسات تنسيقية مع األساتذة الرئيسيين وتقديم تق -

 .األولياءالتعاون مع  -

  .المؤسسة المتخذة من إدارة التدابيروما لالمتثال لمختلف تأطير التالميذ عم -
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 الحياة المدرسية

  النصوص المرجعية

 

 

 

 مقدمة 

 األوضاع،إن الحياة في المؤسسة المدرسية تبنى أساسا على قدرة التأقلم والتكيف مع   

التي يتمحور العالقات التشريعية المنظمة لمختلف النشاطات وومدى االستجابة للنصوص 

 وفي إطار بعث وتشجيع روح التفاهم داخل المؤسسة ضمن العمل المدرسي،حولها 

 .المدرسيةالمجموعة المتفاعلة مع الحياة 

  التنظيم .1

 الحياة يعتبر أحد الركائز األساسية في إنجاح والمخططإن العمل الجماعي المنظم   

 أخص،ومستشار التربية بصفة  عموما،اإلداري   ومن هنا وجب على الفريق المدرسية،

 واحترام آراء والتشاور،أن يولي اهتمامه إلى العمل المتكامل المبني على التعاون والتفاهم 

 وجعل القرارات والنصوص التشريعية والمناشير التطبيقية وسيلة لتنظيم مهامه اآلخرين،

 .اآلخرينوعالقاته مع 

 التنشيط  .2

 وتوجيه أهداف،بعث الحيوية واالنسجام لتحقيق يمكن فهم التنشيط عموما على أنه    

 .غيرهم أو مع بينهم، وتنظيم حياة أفراد وجماعات فيما مبادرات،

لم توضع لهم قوانين يلتزم  لم تكن لتحدث بينهم هذه التفاعالت اإليجابية بصورة تلقائية ما

 .للمؤسسةالجميع باحترامها لضمان السير الحسن 

 احملدد ملهام مستشاري التربية واملستشارين الرئيسيني 02/03/91 بتاريخ171قرار رقم •
 .للتربية يف مؤسسات التعليم الثانوي

 . املتعلق بنظام اجلماعة التربوية778قرار رقم  •
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عاال داخل المؤسسة  عنصرا فالتربية،في المستشار الرئيسي يعتبر مستشار التربية أو 

  :فيالتربوية بحكم دوره المتمثل 

 .والتوجيهات – حصر التعليمات –تحضير النظام الداخلي  -

 .الداخليتنظيم الحياة في النظام الداخلي ونصف  -

 .وتكوينهم التربويين،تنظيم عمل المساعدين  -

 .ربويةالت لألفواج االسميةتحضير القوائم  -

 .والسجالتتحضير مختلف المطبوعات والوثائق  -

 .للمؤسسةإطالع األساتذة على اإلجراءات التنظيمية للنظام الداخلي  -

 .الخ المطعم – المذاكرة –متابعة التالميذ في المداومة  -

 .التالميذمتابعة أنشطة ومواظبة  -

 .المتابعة وبطاقات التالميذ،مسك ملفات  -

 .والرياضيةقافية تنشيط نوادي الجمعية الث -

ومواظبتهم وسلوكهم وعرضها في إنجاز مختلف التقارير حول انضباط التالميذ  -

 .األقساممجالس 

 .الغرضتدوين مالحظات ومعدالت التالميذ على البطاقات المخصصة لهذا  -

 .التالميذ وأولياء واألساتذة،التنسيق مع مندوبي األقسام  -
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 الحياة الداخلية
 مقدمة 

 وتسييرها تعتبر من األعمال األساسية والهامة في الداخلية،تنظيم الحياة في إن     

 وكل المعنيين للمؤسسة، ذلك أنه يتوجب على الفريق اإلداري التربوية،المنظومة 

 والعمل على توفير الداخليين، توفير كافة ظروف اإلقامة الجيدة للتالميذ بالموضوع،

 .الدراسيين مردودهم االستقرار النفسي لتمكينهم من تحس

بغرض محاربة مجموعة من السلبيات التي يعاني  أن النظام الداخلي أنشئ علما

 انعدام التغذية، كسوء :سكناهممنها التالميذ في بعض المناطق البعيدة عن مقر 

 االستقرار المذاكرة، االنضباط في أوقات الجيد، إمكانية العمل الدراسي المواصالت،

 .الخالنفسي 

 والذي يحدد 02/03/91 الصادر بتاريخ 171مستشار التربية طبقا للقرار الوزاري إن 

 هو المسؤول المباشر على مراقبة التالميذ في مختلف التربوية،مهامه في المؤسسة 

 :الداخليةمراحل الحياة 

  في النادي .1

لرياضية  تنشط في إطار الجمعية الثقافية اللتالميذ،تنشأ في كل مؤسسة تربوية نوادي    

 .للمؤسسةيستفيد التالميذ من النادي في األوقات المخصصة له طبقا للنظام الداخلي 

  المداومة .2

مقسما حسب المستويات وخاص  يكون التالميذ،يفتح دفتر خاص بالمداومة يتابع فيه    

 .عليهم يوضع تحت إشراف المساعد التربوي المسؤول بالداخليين،

 سلوكهم، يسجل فيه – عدد التالميذ الداخليين –مداوم قسم الال :الدفتريسجل في   

  .المؤسسةل تواجد التالميذ داخل  وذلك في مختلف مراحالمنجز، والعمل وغياباتهم،

 المذاكرة  .3
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 .  من حصص المذاكرة طبقا للنظام المعمول به داخل المؤسسةيستفيد التالميذ   

 ايتداء من يوم السبت إلى عية،األسبويمسك مستشار التربية دفترا خاصا بالمذاكرة 

 – التطبيقات – السلوك :حيث يسجل فيه مختلف المالحظات حول القسم من الخميس،

ت إشراف المساعد التربوي  ويكون ذلك تحالمرضية، الحاالت – المواظبة –الدروس 

  .األفواجالمكلف بمتابعة 

 المطعم .4

  :علىمستشار التربية مسؤول 

  .وجباتهم وكيفية انضباطهم لتناول وخروجهم،ذ حركة دخول التالميتنظيم  -

يتأكد من أن جميع اإلجراءات الضرورية لتحضير استقبال التالميذ بالمطعم  -

  .متوفرة

  .ونوعا كما الغذائية،يتحقق من الوجبة  -

   .واألعياد وخاصة أيام الراحة المطعم،يقدم اإلحصاء الدقيق للتالميذ المتوجهين إلى  -

ه المساعدون التربويون المكلفون بالنظام الداخلي ونصف يعمل تحت مسؤوليت -

  .المعلوماتالداخلي ويقدمون إليه جميع 

 يسجل فيه تعداد التالميذ الحاضرين والغائبين في بالمطعم،يمسك دفتر خاص  -

  .العشاء – الغذاء – فطور الصباح –مختلف الوجبات 

  ... ونشاطاتهم، ،مواظبتهم من حيث –يتابع وضعية المساعدين التربويين  -

  .بالنظامل مخيقدم تقريرا مفصال لرئيس المؤسسة في حالة مالحظته ألمر  -

  المرقد .5

 .المرقداة التالميذ في مستشار التربية مسؤول عن تنظيم حي

 والحرارة الالزمة في مختلف الفصول النقي، والهواء والنظافة،على توفير النظام يسهر 

 تسبب  أنالتابعة للمرقد لتفادي الروائح الكريهة من شأنهيسهر على نظام دورات المياه و
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 والمياه الصالحة يفتح دفترا خاصا بالمرقد الالزمة، كما يعمل على توفير اإلنارة أمراضا،

 والحاالت والغائبين، وعدد الحاضرين ليلة،يسجل فيه ظروف اقامة التالميذ في كل 

 ويتم كل ذلك من طرأت،تي  والحوادث ال،والقسم مع ذكر اسم ولقب التلميذ االستثنائية،

   .التربيةطرف المساعد التربوي المكلف بمتابعة األفواج تحت مسؤولية مستشار 

 التحريض واالستراحة .6

 للمؤسسة،يستفيد التالميذ الداخليون من فترات لالستراحة محددة حسب النظام الداخلي   

تناول وجبة ول إلى األقسام وبعد  صباحا قبل الدخ:المختلفةوهي موزعة حسب الفترات 

  .العشاء وبعد –الغذاء 

 للعيادة،ريض لمتابعة التالميذ المتوجهين مكما يفتح في كل مؤسسة داخلية قائمة للت   

 في الحاالت االستعجالية تدون النتائج المستخلصة خارجها،سواء داخل المؤسسة أو 

   .المتخذةواإلجراءات 
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 ودوره المزدوج مجلس التأديب

  النصوص المرجعية

 مقدمة

 وسياسيا والبعث في نفسه روح النقد واجتماعيا، ثقافيا،إن تكوين التلميذ تكوينا   

 وتعويده على التمييز بين اآلخرين، والقدرة على المالحظة واحترام آراء الموضوعي،

إطار يحدد  يستدعي وضع التبرير،الخطأ والصواب وتحسيسه بالوضعيات التي تتطلب 

  .سلوكاتهوينظم مختلف 

 أهميته  .1

  :فيتتمثل   

  .التربوية نظام محكم الزدهار المجموعة وإقرار المدرسي،حماية المحيط  -أ 

البث في المخالفات التي تصدر عن التالميذ عند إخاللهم بالنظام الداخلي للمؤسسة  -ب 

  :مثل

  .المواظبةالمبالغة في الغيابات غير المبررة أو عدم  -

  .األساتذةساءة إلى اإل -

  .زمالئهاإلساءة إلى  -

  .اإلتالفاتفي حالة  -

  .الدراسةالالمباالة والتهاون في  -

القرار نظام يمكن التالميذ من ممارسة مختلف النشاطات في جو من الصفاء  -ج 

  .والطمأنينة

 واملتضمن إنشاء جمالس التأديب92 مارس02خ واملؤرخ يف.أ.ت. و178قرار رقم•
 . وتنظيمه وعمله يف املدارس األساسية ومؤسسات التعليم الثانوي

 .عة التربوية املتعلق بنظام اجلما778قرار رقم•
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 دوره  .2

  .للمؤسسةالتأديب في نهاية كل فصل لإلطالع على الحالة المعنوية مجلس يجتمع  -

  .بأعمالهمم المكافآت للتالميذ الذين امتازوا بسلوك جيد وكانوا قدوة لزمالئهم يسل -

  .أمامهثلون تينعقد للبث في المخالفات واألخطاء التي يرتكبها التالميذ الذين يم -

  .الحاضرينيتخذ قراراته بأغلبية أصوات األعضاء  -

  .ليهع المعروضة في القضيةيستمع ألي شخص بإمكانه اإلدالء بشهادة  -

  .والثانيةال يقبل الطعن في القرارات التي تتضمن عقوبات من الدرجتين األولى  -

 تقويم النشاط التربوي
 المدرسية وللدور الذي يقوم به من أجل اإلدارة منا للمهام المنوطة بمؤطري إدراكا   

 واقتناعناالتربوية المنظومة  وادراكا منا لحتمية مسايرة تطورات وتربيتهم،تكوين األجيال 

بضرورة تعميق الخبرات التربوية بالشكل الذي يجعل المؤطر وفي مقدمتهم مستشار 

 . التربية يعمل على تحقيق األهداف التربوية والقيام بما يتوجب عليه

قمنا بإنجاز هذا العمل الذي نضعه بين أيديكم والذي نعتبره محاولة متواضعة لتوضيح     

 موجزة والتي تحتاج إلى مزيد من البحث والتحليل بعض الجوانب األساسية بصورة

  .والتعمق

 حليل أكثر ؟ترى ما هي الجوانب التي تحتاج إلى توضيح وت -1

يحتل مستشار التربية مكانة خاصة في المؤسسة التربوية وبصفته ممثلها  -2

فكيف ...  أولياء– أساتذة – تالميذ :إليها فهو يستقبل كل وافد وواجهتها،وصورتها 

 واصفاته ؟ ترى م

هل مستشار التربية له دور في إعداد وتعديل القانون الداخلي للمؤسسة ؟ ما هي  -3

 المعطيات التي يعتمد عليها ؟ 

  .المدرسيةلمستشار التربية دور أساسي وفعال في الجمعية الثقافية والرياضية  -4
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 ماهي النصوص التي خولته هذه المكانة ؟ ما هي الطرق التي يعتمدها في تفعيل

  .النوادي –الجمعية الثقافية والرياضية المدرسية 

 أي مجال يمكن برمجة هذه  تبرمج خرجات ميدانية فيتربوية،في كل مؤسسة  -5

 ؟  الخرجات
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 مفهوم النشاط البيداغوجي

  النصوص المرجعية

 

 

 

 

 تعريفه .1

 –التنشيط البيداغوجي هو كل عمل يهدف إلى تنظيم عمليات التعليم من حيث البرامج    

 تقويم – ضياع ساعات التدريس – التقويم – المراقبة – التكوين – الدروس –المواقيت 

 .الخالنتائج المدرسية 

 أهميته .2

األساسية لمستشار التربية تتمثل في دوره التربوي كما ينص عليه رغم أن الوظيفة   

 إال أنه يعمل ضمن مجموعة من الموظفين هدفهم إيصال المعارف ،171/91القرار رقم 

 ويتمثل هذا .البيداغوجي الشيء الذي يحتم عليه المساهمة الفعالة في التنشيط للتلميذ،

 :يليالنشاط البيداغوجي فيما 

 .التربويةج  األفواتشكيل -

 .التوقيتول اضبط جد -

 .القاعاتضبط جدول استعمال  -

 .التالميذضبط قوائم  -

 .التعليمتحضير مجالس  -

 .تحضير مجالس األقسام -

 .التربويينتكوين المساعدين  -

. املتعلق مبهام مستشار التربية171القرار رقم •
 . املتضمن متابعة نشاطات األساتذة الرئيسيني30/1193 بتاريخ 255املنشور  •
 . املتضمن إنشاء جملس التعليم172القرار  •
 .املتعلق بإنشاء جملس القسم157القرار  •
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 .واالختباراتإنجاز رزنامة الفروض  -

 .التالميذإحصاء ضياع ساعات تمدرس  -

 .األقسامتنفيذ قرارات مجالس التعليم ومجالس  -

 .المحروسةتابعة سير دروس الدعم واالستدراك والدروس م -

 .التعليميةالمحافظة على الوسائل  -

 .المراسلةمتابعة استغالل دفاتر  -

 .النصوصالحفاظ على دفاتر  -

 .التالميذمتابعة نشاط حصص المداومة ومساعدة  -
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 الخريطة التربوية والتنظيم التربوي

  النصوص المرجعية

 

 

 

 ا تعريفه .1

  :مؤسسةالخريطة التربوية هي وثيقة رسمية تنظيمية تربوية إدارية ومالية تحدد لكل    

 مستوى؛تعداد التالميذ وعدد األفواج التربوية في كل  -

 واإلداري؛عدد المناصب المالية للتأطير التربوي  -

 المحالت؛ -

 .المستخدمينعدد  -

 أهميتها في التنشيط البيداغوجي  .2

 .بيداغوجية –ي وثيقة ذات أهمية تنظيمية الخريطة التربوية ه  

  :البيداغوجيمن حيث التنشيط  

 .الرسميةمتابعة أعمال األساتذة وتنفيذ البرامج  -

 .النصوصإنجاز وتنظيم دفاتر  -

 .التوقيتإنجاز جداول  -

 .واالختباراتتنظيم جداول الفروض  -

 .االمتحاناتتنظيم  -

 :التربويفي مجال التنظيم 

 :تحددإنها 

 .مستوىواج التربوية والشعب في كل عدد األف -

 . املتضمن مقاييس إعداد اخلريطة التربوية16/07/97 بتاريخ16املنشور رقم •
 . املتضمن مهام مستشار التربية02/03/1991 املؤرخ يف 171القرار رقم  •
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 .الرسميةعدد األساتذة المكلفين بتنفيذ البرامج  -

 .المستعملةعدد المحالت  -

 .التربويينعدد المساعدين  -

 :عمليةويعتمد عليها في 

 .األساتذةتوزيع األقسام على  -

 .التربويينتوزيع المهام على المساعدين  -

 .التربويينتوزيع مهام المساعدين  -

 .والحراسةمات عمال الصيانة إنجاز خد -

 اإلعداد واالستعمال .3

 اإلعداد -أ 

تقترح الخريطة المدرسية اإلدارية والتربوية للسنة المقبلة من طرف مدير المؤسسة    

 :اآلتيةويؤخذ بعين االعتبار العناصر 

النتائج المدرسية للفصل الثاني حيث يقدر تعداد التالميذ لكل مستوى ولكل شعبة  -

 ).ومنتقلونمعيدون  (للسنة المقبلة

 .الموجودةالمحالت  -

 .الرسميةالمواقيت  -

 .سابقا المذكور 16المقاييس المذكورة في المنشور رقم  -

يوافق عليها أو تعدل من طرف مديرية التربية وتصل للمؤسسة قبل نهاية الموسم 

 .الدراسي

 االستعمال -ب 

 :لـتستعمل الخريطة المدرسية على مستوى األمانة 

 .الموظفينترتيب ومتابعة ملفات فتح وتنظيم و -
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 .العمل فنائتحضير محاضر التنصيب ومحاضر است -

 :  مدرسية في مجال التنظيم التربوي والبيداغوجيتستعمل الخريطة ال

 .التالميذتشكيل األفواج التربوية وضبط قوائم  -

 .لألساتذةإسناد األقسام  -

 .التوقيتإنجاز جداول  -

 .بويينالترإعداد جداول خدمات المساعدين  -

 .الرئيسيينضبط قائمة األساتذة  -

 :لـفي مجال التسيير المالي يعتمد على الخريطة التربوية 

 .الرواتبفتح سجالت  -

 .الميزانيةتحضير  -

 .الموظفينتصفية وضعيات  -

 .الموظفينمراقبة صرف رواتب  -

 .والمطعمإعداد جدول خدمات عمال الصيانة والحراسة  -
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 األفواج التربوية

 ص المرجعيةالنصو

  

 

 تشكيلها .1

 :الضروريةالوثائق والمعلومات 

 .التربويةالخريطة  -

 ).ثانويالسنة السابعة أساسي واألولى (محاضر القبول والتوجيه واالنتقال  -

 .مستوىقوائم التالميذ المعيدين في كل شعبة وفي كل  -

 .مستوىتقلين من مستوى إلى نقوائم التالميذ الم -

 .األقسامتوصيات مجالس  -

 .االستيعابعلومات حول المحالت وطاقات م -

 تشكلها  .2

 يؤخذ .مستوىتشكل األفواج التربوية طبقا للخريطة التربوية التي تحدد عددها في كل   

 معدل 07/97 /16 المؤرخ في 16بعين االعتبار المقاييس المذكورة في المنشور رقم 

 .32عدد التالميذ في كل قسم هو 

 :يلي يجب مراعاة ما عند تشكيل األفواج التربوية

 .التالميذتوازن جنس وسن  -

 .المستوىتكافؤ  -

 .اإلعادة -

 .التالميذإعاقات  -

-  

 . املتضمن مقاييس إعداد اخلريطة التربوية16/07/97 يتاريخ16املنشور  •
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 إعدادها .3

تسهيال للعملية وقصد تكوين  .ة قبل الخروج إلى العطلة الصيفيةتشكل األفواج التربوي    

 :وية منسجمة يستحسن العمل بما يليأفواج ترب

 المعدل السنوي – تاريخ الميالد – واالسم إعداد بطاقة لكل تلميذ يبين فيها اللقب -

 .األب مهنة – عنوان العائلة – اإلعادة –

 .السنيرتب كل التالميذ الجدد ترتيبا تنازليا حسب المعدل السنوي ثم الجنس ثم  -

 .والسنيرتب التالميذ المعيدين في كل مستوى حسب المعدل السنوي والجنس  -

ولى إلى األخيرة تنفيذ توصيات توزيع البطاقات حسب عدد األفواج من األ -

 .األقسامواقتراحات مجالس 

 .العكسيوضع اإلخوة والجيران في قسم واحد إن أمكن أو  -

 .القوائميرتب التالميذ حسب الحروف األبجدية قبل كتابة  -
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 استعمال الزمن لألساتذة واألقسام

  النصوص المرجعية

 

 

 

 

 الوثائق الضرورية .1

 – قائمة األساتذة تبين فيها الصفة واألقدمية – المواقيت الرسمية –وية الخريطة الترب  

 – قائمة األساتذة المسؤولين عن المواد – عدد القاعات المتخصصة –عدد القاعات العادية 

 .المؤسسة هياكل – تعداد التالميذ –قائمة األساتذة الرئيسيين 

 تقنيات التنظيم والتوظيف .2

 التنظيم  1.2

 :يجبألفواج التربوية على األساتذة عند توزيع ا   

 مراعاة المواقيت الرسمية وأقصى خدمة واجبة بالنسبة لألساتذة  -

 .الشعبويين على األقل لكل أستاذ مع مراعاة نوعية إسناد مست -

 .اإلمكانتقليص من الساعات اإلضافية قدر ال -

 .أكثرإسناد األقسام النهائية لألساتذة المرسمين والمتمكنين  -

  الماديالتحضير 2.2

 على أوراق كبيرة الحجم مسطرة حسب عدد سعات العمل وأيام األسبوع :األولىالطريقة 

 .عموديا وحسب عدد األفواج التربوية أفقيا

 .Fiches Planning باستعمال قصاصات ملونة على اللوح الحديدي :الثانيةالطريقة 

 .أستاذكل قصاصة لكل ساعة وبلون مختلف لكل مادة مع تعيين رمز أو رقم ل

. املتضمن حتديد مناصب العمل21/06/82 بتاريخ912املنشور رقم •
 . املتضمن اخلدمة األسبوعية للمعلمني22/06/82 بتاريخ 913املنشور رقم  •
 . املتضمن استعمال الزمن يف املدارس األساسية10/06/84 بتاريخ 26املنشور رقم  •
 . املتضمن تنظيم خدمات املعلمني16/04/84 بتاريخ32املنشور رقم •
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 :يلييجب مراعاة ما 

 

 .اآللي يمكن استعمال اإلعالم :الثالثةالطريقة 

 اإلنجاز 3.2

 :يليينبغي العمل بما 

تخصيص الحصص األولى من اليوم للمواد العلمية أو األساسية تجنب فراغ الساعات  -

 .للتالميذ

 .معينةتجنب إعطاء ساعة واحدة ألستاذ ما أو لفوج ما خالل فترة عمل  -

 .اليوم ساعات في 6إرهاق التالميذ بأكثر من تجنب  -

تجنب تكرار الحصص في اليوم الواحد في المواد التي ال يفوق التوقيت الرسمي  -

 ساعات في التعليم اإلكمالي وفي التعليم الثانوي ال يجوز استقبال 06األسبوعي 

 .رياضياتالتالميذ في حصتين مختلفتين في اليوم في نفس المادة مثال 

 .األخيرة حصص االستدراك في الساعة تعيين -

 .الستةتوازن في توزيع التوقيت األسبوعي لكل مادة خالل أيام األسبوع  -

 .واالستدراكاستكمال النصاب لألساتذة في دروس الدعم  -

 .البدنيةإعطاء ساعتين متتاليتين بالنسبة لألعمال التطبيقية وللتربية  -

 توقيت األقسام  -أ 

 :تعيينجدول التوقيت العام ويستحسن يستخرج توقيت األقسام من 

 .القاعةرقم  -

 .االستدراكحصص  -

 .التفريجحصص  -
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 توقيت األساتذة 

 :ويعينيستخرج أيضا من التوقيت العام 

 .االستدراكحصص  -

 .التفريجحصص  -

 .واجبةأقصى خدمة  -

 .الصافيةالخدمة  -

 .الرسميةاألقسام المسندة مع المواقيت  -

 .اإلضافيةالساعات  -

 .واستعمالهاضة الساعات الفائ -
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 المجالس وأنواعها

 النصوص المرجعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعريفها .1

في المدارس اإلكمالية والثانويات والمتاقن أنشئت عدة مجالس ذات طابع إداري 

 :وهي بيداغوجي لتساعد مدير المؤسسة في مهامه المختلفة – تربوي –ومالي 

ليم اإلكمالي والتربية والتوجيه بالنسبة للتعليم للتعمجلس التربية والتسيير بالنسبة  -

 .والمتاقن   الثانوي

 .اإلداريمجلس التنسيق  -

 .اإلكماليمجلس التنسيق اإلداري في المأمن بالنسبة للتعليم  -

 .التأديبمجلس  -

  املتضمن07/04/1983ؤرخ يف امل1519املنشور رقم •
 . املتضمن إنشاء جملس التعليم02/03/1991 بتاريخ 172القرار رقم  •
 . املتضمن تنظيم ومتابعة نشاطات جملس القسم30/11/1993 بتاريخ 254املنشور رقم  •
 املتضمن توصيات حول تنظيم ومتابعة نشاطات30/11/93 بتاريخ 255القرار رقم  •

 .األستاذ الرئيسي
 . املتضمن إنشاء جملس التنسيق اإلداري26/02/91 بتاريخ 156ار رقم القر •
 . املتضمن إنشاء جملس التوجيه والتسيري26/02/91 بتاريخ 151القرار رقم  •
  املتضمن إنشاء جملس التربية والتسيري 26/02/91 بتاريخ 152القرار رقم  •
 . املتضمن إنشاء جملس القسم26/02/91 بتاريخ 157القرار رقم  •
  املتضمن مهام األستاذ الرئيسي 15/05/91 بتاريخ 177القرار رقم  •
 بتاريخ36 املتضمن إنشاء جملس التأديب املنشور 02/03/91 املؤرخ يف 173القرار رقم  •

 .والفروض احملروسةجيهات حول الواجبات املرتلية  املتضمن تو13/01/98
لس التربية والتسيري يف املتضمن إنشاء جم16/02/1994 بتاريخ 135/51القرار رقم  •

 .مأمن
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 .القسممجلس  -

 .التعليممجلس  -

 .والتوجيهمجلس القبول  -

 أهميتها .2

لق بتسيير المؤسسة من الجانب إن هذه المجالس تساعد المدير في كل ما يتع

 .والبيداغوجي – التربوي –اإلداري 

 :كل هذه المجالس لها أهمية تربوية بالغة ، فهي تساعد في 

 .التعليمتخطيط عمليات  -

 .المؤسسةتنظيم وتسيير الحياة داخل  -

 .التربويةتسهيل العالقات بين أفراد الجماعة  -

 .يذالتالم تنشيط وتقويم أعمال مراقبة، متابعة، -

 مجلس القسم .3

 تشكيله -أ 

 مستشار التوجيه المدرسي – أساتذة القسم – مستشار التربية –مدير المؤسسة رئيسا     

 .األشغاللدراسات ورئيس ا يضاف في التعليم الثانوي والتقني نائب مدير –والمهني 

 هدفه  -ب 

 :هيأهداف مجلس القسم 

 .القسمالحياة في بدراسة المسائل التي لها عالقة  -

 .األساتذةاور بين التش -

 .التالميذكيفيات ومقاييس تقييم عمل  -

 .المدرسيةالعمل على تقويم النتائج  -

 .األولياءتحضير لقاءات مع  -
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 .واالجتماعيةدراسة حالتهم الصحية  -

 تحضيره -ج 

 .الرئيسيتنسيق مع األساتذة لجمع كل المعلومات وخاصة األستاذ ال -

 .المعدالتحساب  -

 .ةالمدرسيتنظيم وتحضير الكشوف  -

 .للتالميذتحديد الحاالت الخاصة  -

 .التالميذمعلومات تخص غيابات  -

 .للتالميذمعلومات خاصة بالحاالت االجتماعية  -

 .األولياءحوصلة اللقاءات مع  -

 مجلس التعليم .4

 تشكله -أ 

 رئيس –ار التربية ش مست– المسير المالي – أساتذة المادة الواحدة –مدير المؤسسة    

  نائب المدير للدراسات –  رؤساء الورشات–األشغال 

 هدفه -ب 

 .األساتذةتسهيل التشاور بين  -

 .التربويةالوسائل ودراسة وتحليل البرامج والمواقيت  -

 .التربويتحديد التدرج  -

 .التربويةالزيارات  -

 .واالختباراتالفروض  -

 .االستدراك -
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 تحضيره  -ج 

 .العاموضعية االنضباط  -

 .االستدراكاقتراحات بخصوص  -

 .بويةالترتشكيل األفواج  -

 .القاعاتاستعمال  -

 .المكتبةاستغالل  -

 .والرياضيةتنشيط الجمعية الثقافية  -

 .المدرسيةقائمة األدوات  -

 .التالميذمواضبة  -

 .البيداغوجيةاحتياجات الوسائل  -

 مجلس القبول والتوجيه  .5

 التشكيلة  -أ 

 مديرو المدارس –يتشكل هذا المجلس من مدير التربية أو من ينوب عنه رئيسا 

 مستشار التوجيه المدرسي والمهني – مدير ثانويات المقاطعة المستقبلة – المعنية اإلكمالية

 .األولياء ممثل –

 هدفه -ب 

 .ثانويفي السنة األولى القبول والتوجيه 
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 متابعة أعمال التالميذ
  النصوص المرجعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكيفية .1

ربويين ميدانيا وعن طريق تتابع أعمال التالميذ بمساعدة األساتذة والمساعدين الت

 .وثائق وسجالت

 

 

 

. املتضمن العمل املدرسي10/10/83 بتاريخ14/83املنشور  •
 . املتضمن الواجبات املرتلية والفروض احملروسة01/09/93 بتاريخ 20/93املنشور  •
 . املتضمن الواجبات املرتلية والفروض احملروسة13/01/98 بتاريخ 36/98املنشور  •
 . املتضمن االختبارات الفصلية وجمالس األقسام13/01/98 بتاريخ 37/98املنشور  •
 . املتضمن املتابعة وتقومي االستدراك13/01/98 بتاريخ 02/98املنشور  •
  املتضمن التقومي البيداغوجي يف املنظومة التربوية 12/08/98 بتاريخ 1011/98املنشور  •
 .ستمر املتضمن إعادة تنظيم التقومي امل05/09/2000 بتاريخ 253املنشور  •
 . املتضمن منع العقاب البدين والعنف جتاه التالميذ171/02القرار  •
 . املتضمن تنظيم الدروس احملروسة02/03/91 بتاريخ 835القرار  •
 . املتضمن مسك دفتر النصوص155القرار  •
 . املتضمن االختبارات الفصلية37/96املنشور  •
 . التربية وشروط عملهم املتضمن مهام مساعدي27/02/93 بتاريخ 156املنشور رقم  •
  املتضمن الواجبات املرتلية والفروض احملروسة 01/12/93 بتاريخ 196/93املنشور رقم  •
  المتضمن منع العقاب البدني 15/01/94 بتاريخ 26/94املنشور رقم  •
 املتضمن ترسيم دفتر املراسلة وتعميم استعماله 10/07/94 بتاريخ 161/94املنشور رقم  •
 . المتضمن مواظبة التالميذ02/03/91 بتاريخ833القرار رقم •
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 المتابعة الميدانية -أ 

تتابع أعمال التالميذ من خالل الدورات التي يقوم بها مستشار التربية أثناء 

وجودهم في المداومة وأوقات الدراسة الحرة في الداخلي والتشاور مع األساتذة 

 .ءاألوليا وأيضا من خالل استقبال –والمساعدين التربويين 

 الوثائق التي تتابع من خاللها أعمال التالميذ  -ب 

 كشف –ف المدرسية و الكش– كراريسهم – دفتر النصوص –دفتر المراسلة 

 .المنزلية البحوث واألعمال – قائمة التالميذ المعنيين باالستدراك –الغيابات اليومية 

 األهمية .2

 :فيإن متابعة أعمال التالميذ لها أهمية مميزة تتمثل 

 .العملزهم على تحفي -

 ).المكتبة –حصص االستدراك (مساعدتهم في تحسين مستواهم الدراسي  -

 .أبنائهمنشاطات على إطالع األولياء  -

 .توجيههمالميذ قصد  من طرف التالمجهودات التي تبذل على األساتذةإطالع  -

 .بينهمغرس روح المنافسة في ما  -
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 النشاطات الثقافية والرياضية

 جعيةالنصوص المر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أهميتها .1

 :التاليةتتمثل أهمية النشاطات الثقافية في المجاالت 

 .للعملخلق جو مالئم  -

 .التالميذتدعيم التضامن المدرسي بين  -

 .التربويةضمن المجموعة تعزيز العالقات المنسجمة  -

 .التمدرستحسين ظروف  -

 .المدرسةزرع حب  -

 .واالكتشافزرع حب المطالعة  -

 .العملعلى تحفيز التالميذ  -

 .معارفاكتساب  -

.04/12/90 بتاريخ90/31قانون اجلمعيات رقم •
 املتضمن إنشاء وجتديد النوادي الثقافية والفنية06/11/90 بتاريخ 208/90املنشور رقم  •

 .والعلمية
 املتضمن جتديد مكاتب اجلمعيات الثقافية17/11/90 بتاريخ 176/90املنشور رقم  •

 .اضيةوالري
 املتضمن إنشاء اجلمعيات الثقافية والرياضية17/10/92 بتاريخ 275/92املنشور رقم  •

 .املدرسية
 املتضمن إنشاء اجلمعيات الثقافية والرياضية11/09/93 بتاريخ 265/93املنشور رقم  •

 .املدرسية
 املتضمن تنشيط العمل الثقايف واملمارسة13/10/97 بتاريخ 1016/97املنشور رقم  •
 .رياضةال
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 الجمعية الثقافية والرياضية .2

هي جمعية مكونة من تالميذ يمارسون نشاطات ثقافية ورياضية داخل مؤسسة 

 .وموظفينتربوية في إطار منظم وتحت إشراف أساتذة 

 :هيئات 03تتكون الجمعية من 

 .المؤسسةالجمعية العامة المتكونة من تالميذ  -

 األمين العام وهو –المكتب التنفيذي منتخب ما عدا الرئيس وهو مدير المؤسسة  -

 .للمؤسسةمستشار التربية وأمين المال وهو المسير المالي 

 .منشطينالفروع والنوادي المكونة أساسا من تالميذ وأساتذة وموظفين  -

كانيات يمكن تأسيس عدة نوادي ثقافية أو رياضية حسب ميول ورغبات التالميذ وإم

 نادي الرسم – نادي المجلة – نوادي رياضية – نوادي علمية – نادي المصرح :المؤسسة

 .الخ نادي اإلعالم اآللي –

 تقنيات التنشيط .3

 :تنشيط

 .تربويةندوات  -

 .واجتماعاتمحاضرات  -

 .ومجالتملصقات  -

 .عمل مذكرات إعالنات، -

 .المؤسساتمقابالت فكرية أو ثقافية بين األقسام أو بين  -

 .األولياءاهمات مس -

 .والمؤهلينالتشاور مع األساتذة المختصين  -
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 المكتبة

 تنظيمها .1

كل الكتب  ،الكافيينبغي أن يكون المحل واسعا وأن يحتوي على أثاث الترتيب بالعدد     

جل جرد المكتبة مهما كانت الموجودة في المكتبة أو التي تضاف إليها يجب أن تقيد في س

 .قيمتها

جل المفتوح من طرف مدير المؤسسة تكون مرقمة ومختومة من الصفحة صفحات هذا الس

 .الرسميتحتوي صفحات سجل المكتبة على أعمدة حسب النموذج   .األخيرةاألولى إلى 

 بعد جرد .داخلههذا مع العلم أن لكل كتاب تحرر له بطاقة الجرد العام التي توضع 

 ترتيب هذه الكتب في خزانات كل الكتب ووضع داخل كل كتاب بطاقة الجرد يستحسن

 علوم – طب – فيزياء كيمياء – علوم طبيعية –مجالت  – أدب – تقني :األنماطحسب 

 ...اجتماعية

يفتح على مستوى المكتبة سجل اإلعارة يسجل فيه كل اإلعارات الداخلية   تسييرها .2

 القسم –وى  المست– لقب واسم التلميذ أو الموظف – تعيين الكتاب :الخارجيةواإلعارات 

 .المالحظات – تاريخ االسترجاع والتوقيع – إمضاء التلميذ – تاريخ اإلعارة –

 عند إعارة كتاب توضع بطاقة الجرد في حافظة .المؤسسةتسترجع الكتب حسب نظام 

وفي ( بهذه الطريقة يمكن ضبط وضعية الكتب المعارة يوميا .استرجاعهخاصة إلى غاية 

 :تقديراتالسجل وعلى أساسه يعرف يستمر هذا ) آخر كل ثالثي

 .المطلوبةالكتب  -

 .المعارةعدد الكتب  -

 .المكتبةنسبة التالميذ الوافدين على  -

 .المطلوبةالمواضيع  -

 .القراءويمكن تخصيص جائزة للتالميذ 
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 تكوين المساعدين التربويين

 النصوص المرجعية

 

 

 

 

 

 

 األهمية .1

 :آلتيةاالمساعد التربوي هو الموظف المكلف باألعمال 

 في المطعم، أثناء وجودهم في دخولهم،استقبال التالميذ والسهر على سالمتهم عند  -

 .المدرسة في المرقد وعند خروجهم من الساحة،

 .األستاذحراستهم عند غياب  -

 .المرقد في المطعم وفي الساحة، في القسم،مراقبة غيابات التالميذ في  -

  سلطة مستشار التربية إدارية تحتإضافة إلى ذلك فهو يقوم بأعمال 

 :التاليةولكي يكون على استعداد للقيام بهذه المهام فإنه يتطلب منه الصفات 

 .وتربوية أخالقية مثالية،تصرفات  -

 .واسعةثقافة  -

 .ثقافيةاستعداد لتنشيط نوادي  -

 .عملهماستعداد لمساعدة التالميذ في  -

 .تكويناكون أحسن  المسؤول المباشر له أن يالتربية،يجب على مستشار ولهذا 

 

. املتضمن مهام مستشار التربية171القرار رقم •
 . املتضمن مهام املساعد التربوي832القرار رقم  •
  .14/03/92 املؤرخ يف 64/92املنشور رقم  •
 . املتضمن مهام مساعد التربية وشرط عملهم27/02/93 بتاريخ 156املنشور رقم  •
 .ماعة التربوية املتضمن نظام اجل26/10/1991 بتاريخ 778القرار رقم  •
 . املتضمن منع العقاب البدين01/07/1992 بتاريخ171/02القرار •
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 الطريقة .2

 :اآلتيةيتكفل مستشار التربية بتكوين المساعدين التربويين بالطرق     

 اجتماعات دورية بمبادرة من مستشار التربية أو بطلب منهم تتناول  -أ 

 .المؤسسةتوجيهات رئيس  -

 .الوصايةدراسة نصوص تطبيقية ومناشير صادرة من  -

 .داخليةدراسة قضايا  -

 .بسيكوبيداغوجيةمناقشة مواضيع  -

 المتابعة الميدانية -ب 

 .العامة الثقافة األخالق، العمل،مالحظات ميدانية تخص 

 .بالموضوعتوجيههم إلى نصوص أو كتب لها عالقة 
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 الرحالت والخرجات التربوية

  النصوص المرجعية

 

 

 

 

 

 األهمية .1

ة والمحيط وتساعد إن الرحالت والخرجات التربوية تربط المدرسة بالحياة المهني

 على التكنولوجيات واإلطالعالتي تقدم له في القسم التلميذ على فهم واستيعاب المعارف 

 .الجديدةوالعلوم والتقنيات 

كما تسمح هذه الخرجات التربوية للتلميذ من اكتساب ثقافة واسعة في ميادين مختلفة 

 :اإم وقد تكون هذه الخرجات .المجهودوتحفزه على العمل وبذل 

 .أكثرترفيهية وغايتها إعطاء نفسا جديدا للتلميذ للعمل  -

 ...علمية – طبيعية –اكتشافية وهي متنوعة تاريخية  -

 .الدراسيةتربوية وتتعلق بتطبيق البرامج  -

 التنشيط واإلعداد .2

تبرمج الرحالت والخرجات التربوية بمبادرة من مجالس التعليم أو في إطار 

 :يحددوالجمعية الثقافية والرياضية 

 – المحطات – المستوى المعني والتالميذ المعنيين – التوقيت – التاريخ –الهدف 

 .المرافقون

 

. املتعلق بتنظيم التربية والتكوين16/04/76 بتاريخ76/35األمر  •
 املتضمنني تنظيم وتسيري املدرسة األساسية ومؤسسات التعليم76/71 و 76/71األمرين  •

 .الثانوي
  .21/12/86 بتاريخ 334/86املنشور رقم  •
 .07/04/93 بتاريخ28/0.3/129/93املنشور رقم •
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 التنظيم .3

 قبل الرحلة -أ 

 :اآلتيةيجب القيام بالترتيبات 

 التاريخ – هدف الرحلة :الطلبطلب الرخصة من مديرية التربية ويذكر في هذا  -

 .المرافقين قائمة –يذ المعنيين  المسار ويرفق بقائمة التالم– المكان المقصود –

 .المدرسيةإعالم التعاضدية الوطنية للحوادث  -

 االنطالق،طلب رخصة من أولياء التالميذ المعنيين يبين فيها تاريخ وساعة  -

 والسماح بإجراء عملية جراحية – وقت الرجوع الرحلة، مسار المقصود،المكان 

 .القصوىعند الضرورة 

 .ءوالماتحضير وجبات الغذاء  -

عقد اجتماع تنسيقي إلعطاء اإلرشادات وتوصيات للمرافقين قصد ضمان أمانة  -

رح  كما يجب تحضير التالميذ لط.المكان في الحافلة وفي التنقل،ثناء أالتالميذ 

 .عين المكاناألسئلة الالزمة في 

 بعد الرحلة  -ب 

 :فيهبعد عودة التالميذ يطلب منهم تقريرا يحددون 

  .التحسينية االقتراحات –ف المكتسبة واالكتشافات المحققة  المعار–حقق مهدف الال

 .التالميذويمكن إعداد مجلة تطبع وتوزع إلفادة جميع 
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 تقويم النشاط البيداغوجي
لقد حاولنا من خالل هذا المستند المتواضع أن نضع بين أيديكم وسيلة بيداغوجية 

بية في إطار ممارسة مهامه إذا تتضمن رؤوس أقالم يمكن أن يستعين بها مستشار التر

 .الميدانيةأحسن استغاللها وأثراها بالبحث والتجربة 

الموضوع بين أيديكم يتطلب البحث من أجل التعميق في المواضيع وأن هذا العمل 

 .الشخصيةالمقدمة وإثرائها بالتجارب 

إن مهام مستشار التربية واسعة ومتشبعة تتطلب مجهودات وتضحيات ويقظة  -

 ...إدارية بيداغوجية، تربوية، فله مهام .كبيرة

تصور جدول توقيت مستشار التربية خالل أسبوع ؟ قارن بين مهام مستشار التربية 

 .ومصالح أخرى ؛ ال شك أن هذه المقارنة تدعوك إلى وضع مخطط عمل 

 يوزع التالميذ بصفة متوازية بالنسبة مثال، عملية تشكيل األفواج التربوية عند -

  ما رأيك في تشكيل قسم خاص بالمعيدين ؟.جنسهم سنهم، ،لمستواهم

 ما رأيك في مشاركة التالميذ في مجلس القسم ؟ -

من خالل مشاركتك في مجالس األقسام ما هو الوقت المخصص عاديا لدراسة  -

 وتحليل نتائج تالميذ كل قسم ؟ هل هذا الوقت كاف ؟

 ب المدرسي ؟ما هي الطرق الممكن استعمالها لمحاربة ظاهرة التسر -

 ما هي المجاالت .معلوماتعند تسجيل تلميذ جديد يشترط عليه ملء استمارة  -

 التي تستغل فيها ؟

تتطلب من الممارسين لهذه المهنة التفكير فيها التي هذه بعض اإلشكاليات واالنشغاالت 

 .وإثرائها
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 استقبال التالميذ

 النصوص المرجعية

 

 

 

 

 

 التنظيم .1

محك لعملية التسجيالت وفق الرزنامة المحضرة في نهاية  مسار يجب القيام بتنظيم   

 :يليالسنة المنصرمة ويراعي في ذلك ما 

 .ويرتبهاتعيين الموظف الذي يراقب الملفات  -

 دة تعيين الموظف الذي يقوم بعملية التسجيل وفق القوائم المع -

أحد (يعين الموظف الذي يجمع نفقات التمدرس مقابل تقديم أوصال ثبوتية فردية  -

 ).االقتصاديةموظفي المصالح 

بطاقة (في منتهى التنظيم والدقة  بطاقة خاصة للقيام بهذه العملية إنجازويمكن  -

 ).التسجيلتؤشر من طرف موظف للتأكد من استفاء إجراءات 

 يمكن أن تخضع لتنظيمات أخرى أكثر نجاعة الستقبالواالمهم أن عملية التسجيالت 

وعلى الفريق اإلداري للمؤسسة أن يبحث دائما عن أساليب جديدة للتحكم في التنظيم 

 .واألولياءوتقليل الصعوبات بل تذليلها أمام التالميذ 

 االستقبال  .2

  تستعمل المؤسسات الستقبال التالميذ وتسخر للتكفل:778 من القرار 4المادة 

 .العملباألنشطة التربوية والتعليمية طبقا لألهداف المحددة في التنظيم الجاري به 

 .26/10/1991 بتاريخ778القرار رقم •
  .27/07/1986 بتاريخ 1227/86املنشور الوزاري رقم  •
  .513/0.1.7/95اري املنشور الوز •

  .16/07/96 بتاريخ 698املنشور رقم  •
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 تأثير كبير على نفسيتهم باعتبار هذا لهإن أحسن استقبال للتالميذ عند تسجيلهم 

 لذا يجب إيالء العناية الكاملة لهذه وموظفيها،االستقبال أول اتصال بينهم وبين المؤسسة 

 وسلوكهم،ساتها على تربيتهم انعكا ولها السيكولوجي،حادثة لها مدلولها العملية باعتبارها 

ها باللطف والبشاشة كلما فكلما وجدوا المدرسة في منتهى النظام والنظافة واستقبلوا في

 .وأحبوهاليها مالوا إ

 التسجيالت .3

لتسهيل عملية التسجيالت يجدر بمستشار التربية أن يرسل إلى األولياء مع كشف 

 :التاليةة السنة الوثائق نهاي

 .رزنامة التسجيالت التي يراعى فيها احترام رزنامة العطل المدرسية -

القانون الداخلي مع شهادة التعهد وااللتزام التي ستوقع من طرف األولياء طبقا  -

 .التربوية المتعلق بنظام الجماعة 778 من القرار 103للمادة 

 تكييفها وترتيب معطياتها حسب حاجة استمارة المعلومات الشخصية التي يستحسن -

 .اإلدارة

 .المطلوبةالقائمة الرسمية لألدوات المدرسية  -

الوثائق األخرى التي يتطلبها النظام الداخلي بالنسبة للتالميذ الجدد المستفيدين من  -

 ).وغيرها وقائمة األلبسة –بطاقة المراسل (هذا النظام 
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 السجالت والدفاتر والكشوف

 االستمارات والوثائق اإلداريةومختلف 
 التعريف واالستعمال

 سجل الدخول والخروج .1

هذا السجل الذي كان في البداية يسمى بالكتاب اليومي للدخول والخروج هو وثيقة 

 .النهائيتبرز حركة التالميذ منذ دخولهم حتى خروجهم 

 .بالخروج جزء خاص بالدخول وجزء خاص :مختلفينويتكون من جزئين 

 الدخول -أ 

 وليس المقصود ترتيب مجموع الفعلي،يسجل فيه التالميذ حسب ترتيب الدخول 

 .بدقة ويجب احترام التسلسل الزمني الرسمي؛التالميذ حسب التاريخ 

 .بدقةأما البيانات المطلوبة في مختلف العناوين يجب تسجيلها  

 .)الخ.…اللقب واالسم والصنف والتاريخ ومكان االزدياد وعنوان األولياء 

 .للتلميذوفي عمود المالحظات يشار إذا اقتضى األمر إلى تاريخ الخروج النهائي 

 الخروج -ب 

 للخروج،يسجل في القسم المخصص لهذا الغرض مع احترام التسلسل الزمني 

هناك سلسلتان من األرقام الترتيبية إحداها للدخول واألخرى للخروج نتيجة الطرح بين 

 .المؤسسةللتالميذ الحاضرين في السلسلتين تمثل العدد الحقيقي 

هذا السجل المفتوح المرقم والممضي من طرف المدير يجب أن يحظى بعناية 

 وفي نهاية السنة الدراسية يقفل السجل بجزئيه .تحوير سالما من كل تشطيب أو فائقة،

  .المدير ويراقب ويصادق عليه من طرف التربية،ويمضى من طرف مستشار 
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 سجل القسم .2

وهو يضم قائمة التالميذ لكل قسم ولكل صنف " كتاب القسم"مى في البداية كان يس

 ).خارجي داخلي، نصف داخلي،(

 اللقب واالسم :تلميذيجب أن يكون دائما مهيأ ومضبوطا مبينا فيه بالنسبة لكل 

يمكن " المالحظات"عمود  (.الخروجوالتاريخ الفعلي للدخول وإذا اقتضى األمر ذكر تاريخ 

 اإلشارة إلى النتائج المتحصل عليها من طرف التلميذ –وهذا في نهاية السنة ) ومعند اللز

 ..) .راسب مقبول،(

امة سالما من يفتح ويرقم ويمضى من طرف المدير ويجب أن يحظى بالعناية الت

السنة الدراسية يقفل من طرف مستشار التربية ويراقب وفي نهاية  .تحويركل تشطيب أو 

 .المديررف ويصادق عليه من ط

 سجل النتائج المدرسية .3

هي وثيقة يسجل فيها النتائج المتحصل عليها من طرف التلميذ خالل السنة 

 :التاليةالدراسية تحرر قائمات التالميذ حسب الترتيب األبجدي مع ذكر البيانات 

 – الرسوب – المعدل العام للسنة المنصرمة – تاريخ االزدياد –قب واالسم لال

 هذه النتائج المتحصل عليها من طرف التلميذ يمكّن هذا السجل من متابعة وبفضل تدوين

يفتح ويرقم ويمضى  .الدراسيةوالنتائج المتحصل عليها خالل الفترة تطور الجهد المبذول 

 .والتحوير يجب أن يكون سالما من التشطيب المدير،من طرف 

 سجل كشوف النتائج الفصلية .4

ة عن مجموعة أوراق ذات ثالث أجزاء قابلة كشوف النتائج الفصلية هي عبار

 بعد ملء الورقة األصلية وإمضائها من طرف المدير .سجالللفصل في نسختين تكون 

 أما النسخة فيحتفظ بها لمقارنة النتائج المتحصل عليها في .األولياءتفصل وترسل إلى 

جتماع مجلس القسم وقبل ا  وفي نهاية السنة يقع ضمها إلى ملف التلميذ .المواليالفصل 
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من طرف مستشار التربية وتوضع تحت تصرف األساتذة ) سجل لكل فوج(تعد السجالت 

 .والمالحظاتلرصد النقاط 

إن هذه المالحظات موجهة إلى التالميذ واألولياء وعليه يجب أن تكون واضحة 

 ذات هدف تربوي وتطلع األولياء بوضوح على نوع العمل والسلوك قراءتها،تسهل 

 .النتائجالمواظبة وتتبع هذه المالحظات بنصائح مالئمة من شأنها الحثّ على تحسين و

 ضعيف، سيء، له، ال باس حسن،(ولهذا البد من اجتناب العبارات المختصرة مثل 

 وأثناء المجلس وتحت إشراف المدير يناقش األساتذة كي يعطي تقييما شامال ).الخمتوسط 

 .التلميذتقبل لما له من أهمية بالنسبة لمس

 )التالميذ واألساتذة(سجالت الغيابات  .5

 ألن كل الغيابات التي تخص هؤالء ضرورية،مراقبة غيابات التالميذ واألساتذة 

وهؤالء مهما كانت األسباب تسجل بانتظام على شكل نصف يوم في سجالت خاصة لهذا 

 المئوية للحضور  وفي نهاية الشهر تجري عملية جمع الغيابات وتستخرج النسبة.الغرض

 األسباب حتى يوضع حد ئج لدراسة تطور الغيابات وتحديد تستغل هذه النتا.والغياب

 .الغيابلظاهرة 

 سجل جرد المكتبة .6

 يفتح مستشار المقتصدية،زيادة على سجل الجرد المستعمل على مستوى مصالح 

 .ساتذةاألالتربية على مستواه سجال خاصا بالمكتبة سواء أكانت للتالميذ أو 

 كما يجب أن تسجل في هذا السجل كل الوثائق .مضبوطاويجب أن يكون دائما مهيأ 

 .بها ذكر كل المعلومات التي تتعلق مع) الخ مجالت، كتب،(الخاصة بالمكتبة 
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 سجل اإلعارة .7

 كل وثيقة خاص،يمكن للتالميذ واألساتذة استعارة وثائق لهذا الغرض يفتح سجل 

ي السجل المناسب مع ذكر تاريخ اإلعارة وتاريخ اإلعادة وحالة معارة يجب تسجيلها ف

 .الوثيقة

 سجل تكوين المساعدين التربويين .8

 من هنا فمن نللمساعدين التربويييعتبر مستشار التربية المسؤول المباشر 

صالحياته السهر على تكوين المساعد سواء على الصعيد اإلداري أو الصعيد البيداغوجي 

 .المثمره إلى العمل وذلك حتى يدفع

 في بداية كل موسم دراسي وبمساعدة المدير يحدد حصصا للتكوين ويسطر 

 ويمكنه أيضا استغالل حوار طارئ يتعلق بحادث .اإلمكانتوزيعا يعمل على احترامه قدر 

 إن هذا السجل المفتوح لهذا الغرض يصلح ألن تدون فيه المواضيع .استثنائيةأو وضعية 

 .المتوقعةطط عرض المناقشة والحوار وملخص المداوالت المعالجة ومخ

 سجل النشاطات االجتماعية التربوية .9

 .للنشاطاتعلى مستوى كل مؤسسة تكون جمعية ثقافية ورياضية تضم فروعا مختلفة    

الموافقة و قوانينها األساسية مركزها الجمعية،فيه تأسيس  يسجل ولهذا الغرض يفتح سجل

 ).الخطات المختصة عليها من طرف السل

 .اإلطارأثناء نشاطاتها تدون محاضر كل االجتماعات المنظمة في هذا 

 دفاتر المذاكرة والمداومة والمراقد والمطعم .10

هذه الدفاتر المفتوحة والموجودة على مستوى مستشار التربية وهي حسب النماذج   

ها زيادة على الذين يسجلون في التربويين  توضع تحت تصرف المساعدين.المرفقة

 .المتخذةالغيابات كل أمر يستحق الذكر أو حادث مع ذكر األسباب واإلجراءات 
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تمضى هذه الدفاتر يوميا من طرف مستشار التربية الذي يتخذ شخصيا أو عن طريق  

 .المناسبةمساعديه اإلجراءات 

 دفتر الساعات اإلضافية .11

ة للساعات المؤدات بصفة طبقا للتشريع المعمول به ال تمنح األجرة إال بالنسب

 الممنوحة، ولهذا يفتح دفتر من طرف مستشار التربية لتسجيل الساعات اإلضافية .فعلية

هذا من جهة ومن جهة أخرى ساعات الغياب وفي النهاية الساعات المدفوعة األجر وعند 

مه حلول األجل المناسب يستخرج من هذا الدفتر المعلومات الالزمة ويدونها في كشف يسل

ويبلغها المسير  إلى المدير الذي يأخذ كل اإلجراءات الالزمة بصفته اآلمر بالصرف

 .للمؤسسةالمالي 

 دفتر االستخالف .12

 لهذا .اإلضافيةتخضع ساعات االستخالف لنفس النصوص الخاصة بالساعات 

خضع لها دفتر الساعات يالشروط التييفتح دفتر يخضع من حيث االستغالل لنفس 

 .اإلضافية

 تر استدعاء األولياءدف .13

يجب إطالع األولياء بصفة منتظمة من حيث سلوك أبنائهم وعملهم وتصرفاتهم 

أو استقباالت األساتذة لألولياء في وزيادة على ما هو مدون بالكشوف الفصلية المرسلة 

 .مستعجلةإطار االتصال الدائم يمكن استدعاء األولياء ألسباب مختلفة جد هامة أو 

 منتظمة،ى به عناية يومية وبصفة عتني)  على النموذجاإلطالع(تح دفتر لهذا يقع ف

ويوجد مع الوثائق التي يجب أن تكون في حوزة مستشار التربية حتى يمكن إطالع 

حتى يتسنى لألساتذة إصدار حكم المجلس على مواقف األولياء الذين وقع استدعاؤهم 

 .اإلجراءات الالزمةموضوعي بشأن التلميذ واتخاذ 
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 دفتر رخص الدخول والخروج .14

 وقد وقع التمييز بينهما .بالخروجهما دفتران مختلفان أحدهما خاص بالدخول واآلخر    

 ).وردي أبيض،(بواسطة اللون 

تعد رخصة الدخول لكل تلميذ يدخل أو يسجل ألول مرة بعد أول أكتوبر أو طرأ له    

ّ  رخصة الخروج لكل تلميذ ينفصل وتعد)  خارجي–داخلي (تغيير في النظام الدراسي 

 .الصفةعن المؤسسة أو يطرأ له تغيير في النظام الدراسي أو بعبارة أخرى تغيير في 

فهي وثائق أساسية في ميدان المحاسبة ألنها تمكّن المسير المالي من ضبط القائمات 

 .يرالتسيوالكشوف ومتابعتها متابعة يومية واتخاذ اإلجراءات الضرورية على صعيد 

 األصلية تفصل وتوجه بدون تأخير إلى مصلحة التسيير :نسختينويقع إعدادها في 

 ).الرقابة(أما الثانية فتحفظ على مستوى االستشارة 

 دفتر مقطوعات التخريب .15

 يعد مستشار .الفاعلعندما يقع اإلطالع على الحادث التخريبي ويقع التعرف على    

إلى  توجه إذ ذاك المقطوعة .الفاعلتخريبي ويذكر التربية مقطوعة يصف فيها الحادث ال

 لزم االمسير المالي الذي يقدر قيمة الشيء المخرب ويطالب بتسديد الغرامة المالية إذ

 يمضى هذا الدفتر من طرف المدير بصفة منتظمة ويمكن استغالله أثناء المجالس .األمر

يذ سببا في العمليات التخريبية حتى تتخذ اإلجراءات الضرورية في حالة ما إذا كان التلم

 .ومكررةبصفة متعمدة 

 الدفتر المدرسي .16

 تسجل به النتائج المدرسية فور انتهاء .الفصليفهو صورة طبق األصل للكشف 

 هذه الطريقة في التسجيل تؤدي السنة،مجالس األقسام يجب تجنب تأجيل النقاط إلى نهاية 

مال في نهاية السنة وتكون مصدرا  وتخلق تراكم األعواجب،إلى إزالة عمل دوري 

 .بالتلميذلألخطاء الكثيرة التي تلحق الضرر 
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وفي نهاية السنة وبعد التسجيل األخير للنقاط يعطى األساتذة تقييما شامال واضحا متعلقا 

 .السنويبالعمل 

 ثم يمضي المدير زمالئه،م حوصلة يحوصل فيها أراء يقدبت للقسم يويقوم األستاذ الرئيس

 .ذلكالطالع على كل بعد ا

 ملف التلميذ .17

 .األساسيةيعد الملف المدرسي للتلميذ منذ تسجيله في السنة األولى من المدرسة 

ويشمل من جهة على وثائق الحالة المدنية والمالحظات المتعلقة بالنتائج والسلوك 

 .الصحيوالتصرفات ومن جهة أخرى الملف 

القبول في السنة السابعة أساسي فإن وعند هذا الملف يتبع التلميذ طيلة دراسته 

الملف المرسل من طرف المدرسة االبتدائية األصلية تضاف إليه الوثائق الخاصة بالطور 

الثالث ويضبط ويعنى به عناية يومية حتى نهاية دراسة التلميذ في هذا المستوى وعند 

 .المستقبلةفي السنة األولى ثانوي يرسل الملف إلى الثانوية القبول 

 .األرشيففي حالة نهاية الدراسة يوضع في و

 :الملفتكوين 

 ).والتسجيلوثائق الحالة المدنية (التسجيل  .1

 .الدراسة .2

 .وغيرهاالغيابات والتأخرات  .3

 :مناملف الصحي ويتكون  .4

 .اإللزاميشهادات التطعيم  •

 ) على النموذج المرفقاإلطالع(ترخيص من طرف األولياء  •
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 كشف التالميذ الحاضرين 

ثيقة ذات غاية أساسية في ميدان المحاسبة وتعد أساسا للمسير المالي فحسب هو و

 التي من الضرورية،تسييره المالي تسييرا حسنا وبوضع التقديرات فهي تسمح له بتنظيم 

 . شأنها تحقيق السير الحسن لمصلحته

ف  يشرع مستشار التربية في تحرير الكشاليوم، في نهاية سبتمبر،في الثالثين من 

ا من طرف المدير وتسلم إثر ذلك النسخة مفي نسختين يراقبان ويقفالن ويصادق عليه

  .للمؤسسةاألصلية إلى المسير المالي 

وحتى ال يعرقل المسير المالي في عمله يعمل مستشار التربية على أن يسلم هذا 

 . الكشف في نفس األسبوع

وال تالئم نظامنا التربوي ) ةموروث(غير أن المطبوعة المستعملة حاليا قديمة جدا 

 وحتى يقع إدخال التصحيحات الضرورية عليها يجب على مستشار التربية إزالة .الحالي

لتسجيل صفة التلميذ والرقم  وإضافة أعمدة ).الخبعض األركان مثل منح الوالية والبلدية 

 .والخروجالترتيبي ورقم التسجيل في سجل الدخول 

 التقرير اليومي .18

ار التربية يوميا إلى المدير عرضا عن حياة المؤسسة مع ذكر الحوادث يقدم مستش

 هذه الوثيقة التي تم تحريرها بكل وضوح تصلح قاعدة لكل الترتيبات .داخلهاالتي وقعت 

المفيدة والضرورية التي يتم اتخاذها من طرف المدير بعد أخذ رأي مجلس التنسيق 

 .المؤسسةن وضعية اإلداري لحل الصعوبات المعترضة أو لتحسي

 الكشف الشهري للتالميذ الحاضرين .19

وقع وضع مطبوعة مخصصة لهذا الغرض تمأل في نهاية كل شهر من طرف 

 بعد مراقبته وإمضائه من طرف المدير يسلم إلى المسير المالي حتى يقوم .التربيةمستشار 
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 دخول،(هر ضح كل حركات التالميذ خالل الش ميدان المحاسبة ما دام يوفيباستغالله 

 ).خروج الخ

 رزنامة حصص التكوين .20

التربية هو المسؤول األول عن تكوين المساعدين التربويين بعد تحديد إن مستشار 

 يعد رزنامة سنوية ينظم فيها حصص أسبوعية أو المدير،برنامج التكوين باالتفاق مع 

 .بمكتبهن عليها ويلصقها ون التربويواعدس ثم يطلع الم.شهريةنصف 

 امة النشاطات االجتماعية التربوية رزن .21

 فهو التربية،إن النشاطات االجتماعية التربوية التي يسهر على تنشيطها مستشار 

 وتبعا للنشاطات المنظمة في المؤسسة .إثنين تقع بعد ظهر كل يوم .لهاالمنشط الرئيسي 

 .األساتذةيعد مستشار التربية رزنامة يلصقها بمكتبه وبقاعة 

 ات الشاغرة واألفواج الحرة جدول القاع .22

 يعد مستشار التربية جدوال .نهائيابعد ما يتم ضبط جدول استعمال الزمن ضبطا 

 هذان الجدوالن الحرة،يسجل فيه القاعات الشاغرة وجدوال آخر يسجل فيه األفواج 

يسمحان دون إضافة أي وقت باتخاذ كل اإلجراءات المتعلقة بتعويض حصة أو القيام 

 .حراتطلب قاعة أو فوجا بنشاط ي

 قائمة األمراض المعدية .23

إن بعض األمراض معدية وتؤدي بإبعاد التلميذ عن المؤسسة لمدة معينة وطبقا  .24

بعاد ثم للتشريع المعمول به يعد مستشار التربية قائمة األمراض المعدية مع تحديد مدة اإل

 .األساتذةعة التمريض وبقاعة وبقا) الرقابة العامة( هذا الجدول باالستشارة إلصاقيتم 
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 كشف حضور التالميذ المتمتعين بالمنح .25

الكشف هو فصلي ويعد من طرف مستشار التربية بأمر من المدير بعد هذا 

في عملية  الستغالله مراقبته وإمضائه من طرف المدير يسلم فورا إلى المسير المالي

 .التصفية
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 تنظيم المكتب

 المرجعيةالنصوص 

 

 مقدمة

التنظيم هو أحد العوامل للنجاح في ممارسة أي نشاط ذلك أن العمل الذي يخلو من    

 .جزئيةالنظام والتنظيم ال يمكن أن يحقق الهدف المتوخى منه إال بنسبة 

 أهمية تنظيمه  .1

 .حينهاالتحكم في إنجاز مختلف المهام في  -

 .األطرافطلب من مختلف سهولة الحصول على المعلومات والمعطيات التي ت -

التحكم في تعداد التالميذ والتعرف على وضعياتهم الصحية والتربوية  -

 .واالجتماعية

 .وغيرهتنسيق األعمال في حينها بين مستشار التربية  -

 .معهإعطاء المثال لكل المتعاملين  -

 محتوياته

 .المكتبياألثاث  -

 .حديديةلوحات  -

 .المعلقاتلوحة  -

 .الملفاتحافظات  -

 .مختلفةوأدوات مكتبية أقمصة  -

 .القياديةاللوحة  -

 .التالميذملفات  -

 ).الخمختلف السجالت والدفاتر والوثائق واالستمارات  -

.171القرار•
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 اللوحة القيادية

 التعريف  .1

 زيادة على أن المصالح،هي مجموعة من الوثائق اإلجبارية يقع إلصاقها في مختلف 

 للمؤسسة فإنّه يسهل متابعة هذا اإللصاق يسمح بإعطاء نظرة سريعة على التنظيم العام

العمليات المبرمجة ويمكن أيضا الرجوع إليه بطريقة سريعة من أجل وضعية ما وبالتالي 

 .الضروريةيقع تجنب ضياع هام للوقت من حيث البحث عن الوثائق التربوية 

 .الضروريةيجب أن ال يكون هذا اإللصاق فوضويا لكن يشمل فقط الوثائق األساسية 

 .األعمارهرم  -           .الحرةجدول األفواج  -   امحتوياته .2

 .المعديةقائمة األمراض  -

 .األقسامقائمة التالميذ مندوبي  -

 .الرئيسيينقائمة األساتذة  -

 .الموادقائمة األساتذة مسؤولي  -

 .األساتذةالرسم البياني لغيابات  -

 .التالميذالرسم البياني لغيابات  -

 .جدول استعمال الزمن للتالميذ  -

 .لألساتذةدول استعمال الزمن ج -

 .التربيةجدول استعمال الزمن لمساعدي  -

 .التكوينيةرزنامة الحصص  -

 .والتربويةرزنامة النشاطات االجتماعية  -

 .الدوريةرزنامة الفروض  -

 .االختباراترزنامة  -

 .التالميذوجبة  -
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 مكانة مستشار التربية
 النصوص المرجعية

 

 

 

 ه  من المرسوم المذكور أعال89المادة 

يكلف المستشارون في التربية بالنظام واالنضباط داخل مؤسسات التعليم والتكوين 

 .التربيةويشاركون في المهام التربوية واإلدارية وينسقون أنشطة مساعدي 

 171 من القرار 05المادة 

يعتبر مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية عضوين في الفريق اإلداري 

للمشاركة في االجتماعات التي تعقدها مختلف المجالس ان عوا يدمه حيث أنللمؤسسة،

 .المجالسهذه بالقائمة في المؤسسة طبقا لألحكام المنصوص عليها في القرارت المتعلقة 

  من نفس القرار06المادة 

 موقع مستشار التربية في المؤسسة .1

شار التربية في المواد المذكورة أعاله تدّل بوضوح على المكانة التي يحتلها مست 

 :فهوالمؤسسة 

 منشط -أ 

ندية الجمعية يتابع مختلف النشاطات التي تجرى في المؤسسة في إطار تنشيط أ -

 .الثقافية والرياضية

 .الثقافيةالمساهمة في إحياء مختلف التظاهرات  -

تأطير التالميذ أثناء تنقلهم خارج المؤسسة بمناسبة التظاهرات واألنشطة المبرمجة  -

 .المحيطاح المدرسة على في إطار انفت

.1991 مارس02 املؤرخ بتاريخ171القرار رقم •
 .06/02/1990 بتاريخ 49-90املرسوم التنفيذي  •
 .93 إىل 88املواد من  •
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 .والبيداغوجيينشط مختلف األعمال اليومية ذات الطابع اإلداري والتربوي  -

 مرب  -ب 

يساعد التالميذ على االستعمال األفضل لقدراتهم وإمكاناتهم قصد تحقيق التنمية المنسجمة 

 لشخصيتهم 

 ).171 من القرار 09المادة (كونه قدوة للتالميذ بسلوكه وجديته ومواظبته  -

 .المؤسسةتربية التالميذ على المحافظة على ممتلكات  -

 .للمؤسسةحرصه على تطبيق القانون الداخلي  -

 .مشاكلهمتوجيهه للتالميذ ومساعدته لهم في حل  -

إشرافه على الحياة في الداخلية وحرصه على تعويد التالميذ على النظام  -

 تنظيم –لنشاط  احترام أوقات ا–النظافة (والتحلي بحسن الخلق واالنضباط 

 ).الخ إعادة األمانات إلى أهلها – تنظيم الفراش –األدوات 

 .وتزيينهتنظيم حمالت التطوع لتنظيف المحيط  -

 .بالنفستعويد التالميذ على الصدق والوفاء والثقة  -

 قائد ومشرف -ج 

 مسك – تنظيم الملفات –الفروض واالختبارات ( على مختلف النشاطات إشرافه -

 ).الخلعمل األقسام وغيرها  تحضيره –السجالت 

 .المسطرة األهداف  لتحقيقحرصه على توجيه وقيادة فريقه -

تعاونه مع األساتذة الرئيسيين وإفادتهم بمعلومات تساعدهم على أداء مهامهم  -

 ).177 من القرار 05المادة (

 .أعمالهممساهمته في تكوين مساعديه وتنشيط  -
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 عالقته بغيره من موظفي المؤسسة .2

 بمدير المؤسسةعالقته  1.2

 ).171 من القرار 01المادة (يمارس مهامه تحت سلطة المدير في المؤسسة  -

 .واإلداريةيشارك تحت سلطة المدير في المهام التربوية  -

 وفي الثانويات أما المؤسسة،يتلقى التعليمات في اإلكماليات مباشرة من مدير  -

 .للدراساتمباشرة أو عن طريق نائب المدير 

 .مختلفةات وإحصاءات يفيده بمعلوم -

 من القرار 24المادة (يقدم لمدير المؤسسة التقارير اليومية ليطلع ويصادق عليها  -

171.( 

 ).171 من القرار 06المادة (يقوم مقامه عند غيابه  -

إنجاز جداول استعمال (يساهم معه في نشاطات تربوية وبيداغوجية وإدارية مثل  -

 ).الزمن

 ت عالقته بنائب المدير للدراسا 2.2

أو (يتلقى التعليمات من مدير المؤسسة أو عن طريق نائب المدير للدراسات  -

 ).171 من القرار 04المادة ) (مباشرة

 من القرار 24المادة (يرفع تقريرا يوميا مكتوبا إلى نائب المدير للدراسات  -

171.( 

 .الحاجةيفيده بمعلومات وإحصاءات عند  -

 عالقته مع مساعدي التربية   3.2

 ).171 من القرار 19المادة (دماتهم ينظم خ -

 .أعمالهمينسق  -

 ).171 من القرار 20المادة (يشارك في تكوينهم وتوجيههم  -



        التنشيط اإلداري والمالي                                                        المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية             
 

 

70 

يمارس مساعدو التربية مهامهم تحت سلطة مدير المؤسسة وتحت المسؤولية  -

 ).832 من القرار 04المادة (المباشرة لمستشاري التربية 

شار التربية أو نائب المدير للدراسات أو مساعدو التربية التعليمات من مستيتلقى  -

 .المؤسسةمدير 

 .الحاجةيفيده مساعدو التربية بمعلومات مختلفة عن حياة المؤسسة عند  -

 عالقته بالمقتصد 4.2

 .بينهمافيما محكما كالهما عضوين في مختلف المجالس األمر الذي يتطلب تنسيقا  

 من 23المادة )  الخدمة الداخلية–تسجيل التالميذ : (اشتراكهما في بعض النشاطات مثل 

 ) .171القرار 

 :يلييفيد المقتصد بما 

 .أكتوبرقائمة التالميذ الحاضرين في أول  -

 .أكتوبرقصاصات الدخول والخروج بعد  -

 .الشهركشف التالميذ الحاضرين في نهاية  -

 .الحاجةمعلومات إضافية أخرى عند  -

 ) 171من القرار  25المادة (لكتب المساهمة في تنظيم عملية بيع ا -

 عالقته باألساتذة  5.2

 تحديد مسؤولية –تنظيم االختبارات (ينسق معهم في عدة مجاالت سيما منها  -

 احترام القانون الداخلي – المحافظة على هياكل المؤسسة وممتلكاتها –تالفات اال

 ) التالميذ الخمن طرف 

ضعياتهم االجتماعية يتعاون مع األساتذة الرئيسيين في متابعة نتائج التالميذ وو -

 ).177 من القرار 05المادة (والصحية 

 يتلقى منهم معلومات عن التالميذ أو يفيدهم بها عند الحاجة  -
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 عالقته مع األولياء 6.2

 .أبنائهميتعاون معهم في متابعة نتائج وسلوك  -

تحت سلطة ) 778 من القرار 32المادة (يبلغ األولياء جداول التوقيت الرسمي  -

 .المدير

 ).778 من القرار 40 – 39 – 38المواد (م غيابات وتأخرات أبنائهم يبلغه -

 .المديرتحت سلطة )  المتعلق بالمواظبة833القرار (

 62المادة (يخبر أولياء التالميذ بالجدولة الزمنية لالختبارات تحت سلطة المدير  -

 ).95 المادة – 778من القرار 

 .أبنائهم وسلوك ومواظبة مستقبل األولياء ويفيدهم بمعلومات حول نتائج -

 المراسالت

 التعريف .1

 .باألشخاصالمراسلة اإلدارية تعرف عاديا بأنها وسيلة لالتصال 

ثم عن طريق  في البداية عن طريق التعبير الشفوي :مختلفة وقد تجلت في أنواع 

 .الكتابة

 أنواعها كثيرة ونخص بالذكر المراسلة اإلدارية .2

لمتبادلة بين مصلحة عمومية وأشخاص عاديين أو  هي الرسالة ا:اإلداريةالرسالة 

 .عموميتينبين مصلحتين 

 إعدادها .3

التحرير اإلداري الذي يتطلب معرفة كافية للغة المستعملة وأسلوبا يعتمد على بعض   

 .القواعد

 .التحريرتحضير  -
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 العمل األول واألهم قبل الشروع في التحرير هو الحصول :الموضوعمعرفة  -

 ويحتوي إجباريا على تمهيد :المخططعما يراود عرضه على فكرة واضحة 

 .وخالصةوجسم الموضوع 

 ويجب أن تكون نهاية .بعد ينبه القارئ في جملة أو اثنتين بما سيذكر :التمهيد -

 .الموضوعالتمهيد ذات اتصال طبيعي لجسم 

الفرضية وضدها ( يحتوي جسم الموضوع عادة جزئين أو ثالثة :الموضوعجسم  -

 :التاليينيتم تطبيق المبدأين ) رواالختيا

 .الجسمالتوازن بين أجزاء  •

 .بالخالصةقانون االهتمام المتدرج ويكون الجزء الثاني مرتبطا طبيعيا  •

 .والشكل وتكون محل عناية خاصة من حيث المحتوى موجزة، يجب أن تكون :الخالصة

-يناألشخاص المخاطب- الموضوع المعالج:بـ يتعلق الصوت :الصوتاختيار  -

 .الظروف

 – انفعال – فرح – هدوء – يجب تناسب اإليقاع مع أهداف التفكير :الجملةإيقاع  -

 ...نشاط

  ).اللغويةاختيار المفردات ( الوضوح والدقة :األسلوبمميزات  -

 .واإليجاز البساطة والدقة  -
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 مسك وضبط ملفات التالميذ

  النصوص المرجعية

 

 

 المقدمة

ة عمومية تسير بنظام محكم له كل المتعاملين المؤسسة التعليمية مؤسس

والمتدرسين فيها ومن أساليبه فتح ملف شخص يحتفظ به على مستوى إدارة المؤسسة 

 ويهدف مسك الملف المدرسي الثانوي،يرافق التلميذ من بداية تسجيله إلى نهاية التعليم 

 :إلىللتلميذ 

 .مستواه تحسين ىلدراسي لمساعدته علالتأكد من قانونية تسجيل التلميذ ومتابعة مساره ا

زيارة (واعتباره مرجعا أساسيا يستند إليه عند الحاجة الستغالل الوثائق المدرسية فيه 

 .الضرورة تقديم معلومات عن التلميذ لألساتذة أو المصالح األخرى عند األولياء،ومراسلة 

ويمكن أن يقوم بذلك  مباشرة،يتولى المدير مسك الملف المدرسي للتلميذ بصفة  مسكها .1

في الثانويات والمتاقن أو مستشار التربية في وتحت إشرافه نائب المدير للدراسات 

 .اإلكماليات

وفي حالة انتقال التلميذ إلى مؤسسة أخرى يقدم مدير المؤسسة األصلية بناء على 

طلب مكتوب من مدير المؤسسة المستقبلة بتحويل ملفه كامال في ظرف سري مضمون 

 .األولياءع في جميع األحوال تسليم هذا الملف إلى ويمن

يتفقد موظفو التربية والتفتيش والمراقبة والتحقيق ملفات التالميذ ويسمح بموافقة 

 .التالية عليها في إطار العمل لألشخاص اإلطالعمدير المؤسسة 

 .واألساتذةالمدرسون  -

 .للدراساتنائب المدير  -

 . يتعلق مبسك امللف املدرسي13/11/1991 مؤرخ يف834القرار رقم •
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 .التربيةمستشار  -

 .والمهنيالمدرسي التوجيه مستشار  -

 .المدرسيةطبيب الصحة  -

 كما محتوياتها، إفسادتخضع ملفات التالميذ إلى قواعد السر المهني وال يمكن في أي حال 

التالميذ الذين انهوا دراستهم تحفظ ملفاتهم  .فيهاال يمكن استخراج أو إتالف وثيقة مدرجة 

  .ضمن أرشيف المؤسسة

ي للتلميذ في حافظات داخلية تدرج في حافظة ترتب وثائق الملف المدرس  ضبطها .2

  :كالتاليمعتمدة تحمل بطاقة استعالمات وتصنف هذه الوثائق 

 .للتلميذ خاصة بالوثائق الخاصة بالحالة المدنية والعائلية :األولىالحافظة  -

 – دفتر مدرسي –كشوف ( خاصة بالمسار المدرسي للتلميذ ونتائجه :الثانيةالحافظة  -

 .السابعةي السنة شهادة نجاح ف

 قانون – رخص –تعهدات (تدرج فيها جميع الوثائق المختلفة  :الثالثةالحافظة  -

 .واالنضباطللمؤسسة المواضبة ) داخلي

الملف (ة والبدنية للتلميذ ي تجمع كل الوثائق الخاصة بالحالة الصح:الرابعةالحافظة  -

 ).الطبية الشهادات –الطبي 

 .ةمختلف وثائق :الخامسةالحافظة  -

بالنسبة للتالميذ الذين يستقبلون في السنة األولى أساسي فإن ملف التسجيل محتوياتها  .3

  :يتكون

نسخة من شهادة الميالد أو الشهادة الشخصية للحالة المدنية تنجزها المؤسسة على  -

 .عائليأساس تقديم دفتر 

 .الجغرافينسخة من شهادة اإلقامة في القطاع  -

 .اإللزاميشهادة التطعيم  -
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 .شمسيتانورتان ص -

 .ثانويبالنسبة للتالميذ الذين يستقبلون في السنة السابعة أساسي واألولى  -

كما تضاف استمارة مسية تجدد الشهادة الشخصية للحالة المدنية وكذا الصور الش -

 .سنويامعلومات تقدم من طرف المؤسسة وتجدد 

ذين سجلوا في الرخصة االستثنائية للتسجيل من طرف مفتش المقاطعة بالنسبة لل -

 .السنإطار تخفيض 
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 التقارير اليومية وكشف حضور التالميذ

  النصوص المرجعية

 

 التعريف .1

يقدمها مستشار التربية إلى المدير وإلى نائب المدير التقرير اليومي وثيقة الزامية 

نبها خالل  ويتضمن خالصة عن حياة المؤسسة بكل جواوالمتاقن،للدراسات في الثانويات 

 .كامليوم 

 محتوياتها .2

 :منهاعناصر يحتوي التقرير اليومي على عدة 

 .والنظامتعداد التالميذ من حيث الحضور والغياب حسب المستوى والجنس  -

وضعية الهياكل ) األساتذة والمساعدين التربويين(غيابات وتأخرات الموظفين  -

 .والتجهيزات

 ).الخ المفتشون لصحي،االقطاع (زيارة مختلف الهيئات للمؤسسة  -

 .مختلفةحوادث  -

مالحظات واقتراحات مستشار التربية ونائب المدير للدراسات في الثانويات  -

 .والمتاقن

وينجز هذا التقرير من طرف مستشار التربية على نسختين وتقدم لمدير المؤسسة للتوقيع 

 .والمتاقنوالمصادقة وفي ثالثة نسخ في الثانوي 

 أهميتها .3

مستشار التربية يرفع إلى مدير المؤسسة  إلى أن 171 من القرار 24 تشير المادة

أو نائب المدير للدراسات تقريرا مكتوبا عن حياة المؤسسة وهو ما يوضح األهمية البالغة 

 :التاليةالتي تكتسبها هذه الوثيقة باعتبارها تهدف إلى الغايات 

  .171القرار •
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 .اليومامل تمكين مدير المؤسسة من االطالع على حياة المؤسسة في ك -

اعتبار هذه الوثيقة مرجعا لكل الحوادث التي عرفتها المؤسسة في كل يوم من أيام  -

 .السنة

ضبط تعداد التالميذ من حيث الحضور والغياب يوميا حسب المستوى والجنس  -

 .والنظام

 .والصيانةاإلطالع على وضعيات الهياكل والمرافق التربوية من حيث النظافة  -

 .المؤسسةحوادث والزيارات التي وقعت في يفيد المدير بكل ال -

 .وتأخراتهمإعالم المدير بغيابات األساتذة والمساعدين التربويين  -

تمكين المدير من اتخاذ اإلجراءات الضرورية في الوقت المناسب بشأن القضايا  -

 .االستعجاليذات الطابع 

خاذها من يصلح أن يكون قاعدة لكل الترتيبات المفيدة والضرورية التي يتم ات -

 .المديرطرف 

 .اإلداريحصر الوضعيات التي تتطلب التشاور والتحاور في مجلس التنسيق  -

العودة إلى هذه التقارير أو الوثيقة عند الضرورة لمعرفة معطيات معينة تتعلق  -

 .السنةبأي يوم من أيام 

 .الداخليةمتابعة نشاط المكلفين بالخدمة  -

مؤسسة عند عودته من مهمة إدارية ما استغالل هذه الوثيقة من طرف مدير ال -

 .الغيابطالت أو قصرت لمعرفة ما حدث في المؤسسة خالل فترة 

 كشف حضور التالميذ في نهاية الشهر

 التعريف .1

 3يعتبر هذا الكشف وثيقة إحصائية رسمية وينجز من قبل مستشار التربية على 

 .بنسخةكل منهم  ليحتفظ اإلداري، نسخ تؤشر كلها من قبل أعضاء الفريق 4أو 
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 محتوياته .2

الداخلية مجموعة من " الثانية" والصفحة عامة،تضم الصفحة األولى معلومات 

 .الدراسيالجداول مصنفة حسب الجنس والصفة والمستوى 

 في نهاية يلة والحص– خروج –دخول –ويعكس هذا الجدول تعداد التالميذ 

 .الشهر

التلخيصي الداخلي ومع معطيات سجل ويجب أن تكون هذه الحصيلة مطابقة مع الجدول 

 .الشهرالدخول والخروج والتقرير اليومي آلخر 

 أهميتها .3

 .شهريعتبر هذا الكشف وثيقة رسمية لضبط تعداد التالميذ في نهاية كل 

بدءا من كشف نهاية شهر سبتمبر الذي يعتمد عليه في إنجاز قائمة التالميذ الحاضرين في 

 وثيقة مالية لقبض الحقوق المسجلة على العائالت وكذا تحديد أول أكتوبر التي تعد بمثابة

 .األطرافمختلف االشتراكات التي تدفع لمختلف 

 مالحظة

ترسل نسخة من كشف التالميذ الحاضرين في نهاية كل شهر إلى مديرية التربية 

 ).المعنيةالمصلحة (
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 الرزنامة اإلدارية

 النصوص المرجعية

 

 مقدمة 

 وذلك لها،امة اإلدارية على مستوى الوزارة بمشاركة المديريات التابعة تعد الرزن

 كاألعمال التي ينبغي إنجازها عمل،حسب الترتيب الزمني وحسب اآلجال المحددة لكل 

 مع تحديد المصلحة المكلفة بالتنفيذ والمتابعة مع إرسال نسخة منها إلى دراسية،خالل سنة 

 .للتنفيذمديريات التربية 

استالمها تستغلها مديرية التربية للوالية مع إمكانية إثرائها بأعمال تابعة عند 

 ...التفتيشلمهامها حتى توزعها على المؤسسات التعليمية ومصالح 

أما بالنسبة للمؤسسات فتثرى هذه الرزنامة اإلدارية بأعمال أخرى من أجل إعداد 

 .بهارزنامة إدارية خاصة 

 رزنامة نشاط مستشار التربية

 وإن .مسؤولياتهتحديد أدوار مستشار التربية تحديدا واضحا كما وقع تحديد وقع 

 وحتى يتمكن من .منظممهامه متعددة وال يمكنه التحكم في الوضع إال في إطار عمل جد 

ذلك يجب عليه منذ بداية السنة إعداد رزنامة أي أخذ كل التدابير المفيدة قصد تنفيذ 

نظم سير المؤسسة مع األخذ بعين االعتبار الفترة الزمنية المعينة األعمال المختلفة التي ت

 .النشاطاتوالروابط التي توجد بين مختلف ) سنة دراسية واحدة(

 .المؤسسةمن بين مهام مستشار التربية العديدة والتي تعتبر قاعدة لتسيير 

 رزنامة العمل

أو .... ..شهر( :محدودةيبرمج مخطط النشاط لألعمال في فترة زمنية 

تحصى رزنامة العمل بصفة مفصلة مجموع األعمال   .....).إلى......من....... .أسبوع

 خمتلف املناشري الوزارية
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التي يجب انجازها حسب ترتيب زمني مضبوط محددة بتواريخ التنفيذ وتواريخ 

 ...اإلرسال

عادة تعد رزنامة العمل عن طريق الحساب المعاكس الذي يجعل التاريخ النهائي 

 .األعمالق للصعود في خط النشاطات حتى تاريخ بداية أو األقصى كنقطة انطال

جداول استعمال الزمن في  تفرض تعليمة واردة من مديرية التربية إرسال :مثال

 .انطالق يصبح نقطة 04/07/2002 فتاريخ 04/07/2002

 .مساء 04/07/2002يجب إرسال الجداول في 

ها قبل هذا التاريخ وحتى تكون جاهزة في هذا التاريخ يجب الشروع في إعداد -

 .صباحا 28/06/2002 بعبارة أخرى يوم أيام، 07ببعض األيام أي 

 27/06/2002 يجب منذ يوم صباحا، 28/06/2002وحتى يمكن الشروع في  -

 ...مستوىمساء توفر بعض المعلومات مثل عدد األقسام التربوية لكل 

شروع في  أيام يجب ال3وللحصول على هذه المعلومات التي يتطلب ضبطها  -

 صباحا يجب 25/06/2002 وللحصول عليها يوم 25/06/2002تحضيرها يوم 

 .أجلآخر / 24أن تنتهي مجالس األقسام من أعمالها يوم 

يجب أن تشرع المجالس في اجتماعاتها بداية من / ولكي يمكن إنهاء هذه األعمال يوم 

 ...وهكذاالمنتصف الثاني من شهر جوان 

عمل فصلية أو سداسية أو سنوية وهي مفيدة جدا للتحكم في يمكن أن تكون رزنامة ال

 ...واالرتجالالوضع ألنّها تسمح بتجنب تراكم األعمال 
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 العالقات

 المقدمة 

 وإن مهمة العالقات،لعّل أصعب مشكلة تواجه أي موظف أو مسؤول هي قضية 

 ولكنها رسالة شاقة نا،هيمستشار التربية باعتبار تعدد األطراف المتعاملة معه ليست أمرا 

  .متعددةتتطلب صفات 

  :اإلنسانيةالعالقات  .1

  .الغيرتتطلب الرزانة والهدوء والتعبير بكيفية سليمة ومفهومة من طرف 

 .الغيراالتصاف باآلداب واألخالق الطيبة وأن يتفهم  -

 .والكالمالقدوة الحسنة لغيره في الهندام والملبس  -

 .العملالوعي في  الوضعيات المختلفة والتكيف مع -

 .والتماسكالبشاشة والتحكم في النفس  -

فرض االحترام لنفسه وذلك بالعمل على أن ينمي روح التعاون والحوار وربط  -

 .المحيطالعالقات مع 

 العالقات المهنية .2

 .المجالسالمساهمة الفعالة في مختلف  -

 .بهاإنجاز مختلف األعمال المكلف  -

 .األعمالمواعيد في إنجاز الاحترام  -

 .المتعاملةتعزيز العالقات بين مختلف األطراف  -

 .المحيطالعمل على تفتح المدرسة على  -

 .والمسابقاتالمشاركة في مختلف االمتحانات  -

 .الثانويةاالستجابة لالستدعاءات  -
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 العالقات السلمية .3

 .المباشرتطبيق التعليمات الثانوية للمسؤول  -

 .اإلدارياحترام السلم  -

 .والتالميذساعدين م الفرض عالقات سلطوية على -

 تنظيم مكتب المساعدين التربويين
 المقدمة 

جزءا من المصلحة يكتسي تنظيم مكتب مساعدي التربية أهمية خاصة باعتباره 

 .مؤسسةخصوصيات كل ل غير أن هذا التنظيم يخضع التربية،التي يشرف عليها مستشار 

 وظيفة التنظيم .1

 :تاليةالوظيفة التنظيم في النقاط يمكن تلخيص 

 .العملالدقة في  -

 .التنفيذالسرعة في  -

 .العملاالستمرارية في  -

 .العملاالنتظام في  -

 .الوقتربح  -

 .التسييرالتحكم في  -

 كيفياته  .2

 .حافظاتترتيب مختلف السجالت والدفاتر والوثائق واالستمارات المختلفة في  -

 .الملصقاتترتيب بعض الجداول والمعلومات المتداولة يوميا على لوحة  -

 .اليوميةمسك دفتر المتابعة  -

 .يومياالمحافظة على مختلف المعلومات المسجلة  -

 .النصوصتخصيص مكان لدفاتر  -
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وإن مثل هذا التنظيم لمكتب مساعدي التربية يحقق كثيرا من الفوائد التي تساعد مستشار   

لقة باالنضباط التربية كمسؤول أول عن المصلحة من التحكم في جميع الوضعيات المتع

 فضال العمل هذاالعام وإنجاز مختلف األعمال المختلفة في وقتها وفق القوانين الجاري بها 

على تربية التالميذ وإعطائهم المثل في عن البعد التربوي الذي يكتسبه هذا التنظيم 

 .واالنسجامالترتيب والتنسيق 
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 تصنيف المناشير والوثائق المختلفة

  نصوص المرجعيةال

 

 

 التعريف .1

 ما هو ناتج :منهايتداول على مستوى المؤسسات التعليمية عدد معتبر من الوثائق 

عن نشاط المؤسسة ومنها ما يصل إليها من اإلدارة الوصية ومن البديهي أن ال تتعدد 

ى أساليب تنظيم وتسيير وثائق إدارة مؤسسات تعليمية تحكمها قوانين وأنظمة موحدة وتتلق

 .واحدتعليمات من مصدر 

وفي هذا السياق يندرج إعداد مخطط خاص بإحصاء وتصنيف الوثائق المتداولة 

 ةعلى مستوى المؤسسات التعليمية الذي نسعى من خالله إلى وضع نواة تنظيم موحد

ضمن الحفاظ على وثائق أنشطتها تساعد على تحسين تسيير المؤسسات من جهة وت

 .أخرىوذاكرتها من جهة 

 األهمية .2

مرهون بمدى تنظيمه لمصلحته وترتيبه لوثائقه إن نجاح مستشار التربية في عمله 

 وذلك أن التنظيم يشكل أحد األسس الهامة لممارسة النشاط اإلداري بما يحققه من وملفاته،

 .الحاجة وتسيير مراجعة الوثائق والملفات عند التنفيذ، وسرعة الوقت،غايات كثيرة كربح 

التربية بطبيعة وظيفته يتداول خالل نشاطه اليومي كثيرا من الوثائق إن مستشار 

 وال يستطيع أداء مهامه بفعالية إال إذا اعتمد أسلوبا ناجعا في تنظيم وتصنيف .وغيرها

 .ميسوراهذه الوثائق بالكيفية التي تجعل تسيير المصلحة أمرا سهال 

 

 

 .خمطط إحصاء وتصنيف الوثائق املتداولة على مستوى املؤسسات التعليمية •



        التنشيط اإلداري والمالي                                                        المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية             
 

 

85 

 الطريقة .3

 .التربيةيف وثائق مستشار يمكن اعتماد األسلوب التالي لتنظيم وتصن

 لها بنفس األرقام إجمالية مع إعداد قائمة نوعها،يستحسن ترقيم هذه الوثائق مرتبة حسب 

 .الحاجةوالترتيب لتسيير مراجعتها من طرف أي موظف في المصلحة عند 

 :التاليويمكن أن تخضع هذه العملية للتصنيف 

عنوان 

 امللف

الوثائق اليت 

يتكون منها

القيمة  ظمدة احلف

 اإلدارية

املالحظات

قاعة يف املصلحة

 الرئيس

  

 

 

  

 

 بطاقة االستعالمات للتالميذ

 تعريفها وتنظيمها .1

 1985هي عبارة عن بطاقة وصفية تسمى في دليل الوثائق اإلدارية الصادرة سنة 

 حول  وهي تتناول معلومات مختلفة05-20-85نية للتلميذ التي تحمل عالمة بالبطاقة البيا

كما تحمل في .. .وغيرها اإلدارية والعائلية والتربوية والصحية الشخصية،وضعية التلميذ 

 .التلميذأعالها صورة 

 استغاللها .2

تفتح بطاقة لكل تلميذ عند تسجيله األول في المؤسسة وتستعمل في الحاالت 

 :التالية

 .والخروجعند إنجاز قائمة التالميذ الحاضرين في أول أكتوبر وسجل الدخول  -
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 .األولياءعند استدعاء  -

 .صحيعند وقوع أي حادث مدرسي أو مشكل  -

 ).وجدرقم الهاتف إن (االتصال االستعجالي بالعائلة  -

 .الماديةإعداد قوائم التالميذ المحتاجين بغرض االستفادة من المساعدات  -

كما يمكن الرجوع إليها في مجالس األقسام أو عند امتثال التلميذ أمام مجلس  -

 .لتأديبا

 حفظها .3

 .والعائليةتوضع داخل ملف التلميذ في القميص الخاص بالحالة المدنية  -

 .االستعالماتيمكن استعمال اإلعالم اآللي الستغالل بطاقة  -
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 تنظيم الفروض واالختبارات

 النصوص المرجعية

 

 

 

 المقدمة

بوية تستهدف  هي عملية ترواالختبارات، المختلفة،تنظيم الفروض بأشكالها 

مراقبة وتقويم نشاط التالميذ الفكري ومردودهم التحصيلي بشكل مستمر خالل سنة 

 .دراسية

أدوات التنظيم وكيفياتها وعددها وفتراتها تحدده النصوص التشريعية لوزارة التربية 

 .الوطنية

رى  بل هناك وسائل أخالتقويم،ال تشكل الفروض واالختبارات األدوات الوحيدة في مجال 

 .الخ االستجوابات الكتابية، الشفوية، األسئلة :مثليمكن استعمالها 

 :اآلتيةتخضع عملية التحضير والتنظيم للخطوات    تنظيم الفروض .1

يعقد رئيس المؤسسة جلسات تنسيقية مع األساتذة لضبط وإعداد الجدولة الزمنية اعتمادا 

 .الرسميتينعلى رزنامة العطل ورزنامة االختبارات 

 أو في السنة،كن تناول الموضوع في إطار جدول أعمال مجالس التعليم لبداية ويم

 وتكون فجائية بالنسبة للتالميذ مع تفادي إجراء أكثر من فرضين األقسام،إطار مجالس 

 .أكثر إن لم نقل فرضا واحدا لتمكين التالميذ من التركيز واحد،في يوم 

 :علىارات باالعتماد تتم عملية تنظيم االختب تنظيم االختبارات  .2

 .الفصليةالرزنامة الوزارية حول تنظيم االختبارات  -

 .الموادتنظيم اجتماعات تنسيقية مع مسؤولي  -

تنظيم التقومي:  املتضمن املادة05/09/2000 الصادر بتاريخ253/2000منشور رقم •
 .املستمر يف النظام التربوي



        التنشيط اإلداري والمالي                                                        المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية             
 

 

88 

 .االختباراتإعداد جدول  -

 .االختباراتإشعار التالميذ واألولياء برزنامة  -

 .الحراسةإعداد جدول  -

 :توحيدعقد جلسات تنسيقية بين أساتذة المادة الواحدة قصد  -

 .والمسؤولياتلمهام ا وتحديد النهائية،يع االختبارات بالنسبة لألقسام مواض •

 .الممكنةوضع األجوبة النموذجية  •

 .التنقيطتوحيد سلم  •

 .المواضيعاحترام رزنامة سحب  -

 .الحراسةاحترام جدول  -

 .مادةضبط الغيابات ومتابعتها في كل  -

 .التصحيح بعد السهر على استرجاع وثائق اختبارات التالميذ والحفاظ عليها -

 .المعدالت ومراجعة الفصلية،رصد عالقات التالميذ على الكشوف  -

 الحرص على تسجيل المالحظات المناسبة على كل تلميذ الخ  -

 التقويم  .3

 األقسام،على األستاذ الرئيسي للقسم أن يقوم بالتحضير الدقيق الجتماع مجالس  -

 والنتائج التي تحصل عليها سم،القوذلك بدراسة المسائل التي لها عالقة بالحياة في 

 وأن يعد حصيلة إجمالية للقسم واالقتراحات العملية لمعالجة نقاط تلميذ،كل 

 .الضعف

مداوالته قراراته اإلجرائية الضرورية لمعالجة النقائص يتخذ مجلس القسم أثناء  -

 .المجلسواالستعانة بمختلف المالحظات الفردية والجماعية ألعضاء 

 واالنضباط،تربية بمتابعة نتائج مجالس األقسام من حيث المواظبة يقوم مستشار ال -

 .المستوىمن أجل تحسين 
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 المجالس اإلدارية وأنواعها

 النصوص المرجعية

 

 

 

 التعريف .1

 المؤسسة،المجالس هي هيئات تربوية استشارية تساعد المدير على تسيير شؤون 

 .بها طبقا للنصوص المعمول واتخاذ القرارات المالئمة والمساعدة على ضمان العمل

 أهميتها .2

تساعد المجالس اإلدارية مدير المؤسسة على تسيير شؤون المؤسسة واتخاذ  -

 .بهاالقرارات المالئمة والمساعدة على ضمان العمل طبقا للنصوص المعمول 

 .للمؤسسةتبدي رأيها في التنظيم العام  -

 المرسومة وفقا تقدم مقترحات لتحسين ظروف العمل وتضافر الجهود لتجسيد -

 .السلميةللتوجيهات والتعليمات الصادرة عن السلطات 

 .المصالحالتعاون المتين والتنسيق الفعال بين مختلف  -

 .المؤسسةإقامة جو من الثقة داخل  -

 .المؤسسةالسهر على قيام تعاون وحوار مثمر في  -

 تنظيمها .3

  :فهو اإلدارية في هذا اإلطار فإن مدير المؤسسة مطالب بإدارة وتنشيط المجالس

 .المنهجية – الفعالية –يتميز بالحيوية  -

 .األعماليسهر على احترام األهداف المسطرة في جدول  -

 .المشاركةيعمل على حث وترغيب األعضاء في  -

 .51/135القرار رقم •
 . يتضمن إنشاء جملس التنسيق اإلداري156القرار  •
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 .األداءيسهل عملية تبادل  -

 .االنفعالية تجنب المواجهات والمواقف الفردية أو الروح ىيعمل عل -

 .النتائج تكون له القدرة على استخالص -

 .متسامحاأن يكون حازما  -

 .المنطقيأن يمتاز بالتفكير  -

 .متسامحاأن يكون حازما  -

 .المنطقيأن يمتاز بالتفكير  -

 .عاليةأن تكون له كفاءة مهنية  -

 .النقاشأن يكون قادرا على إثراء  -

 .األعمالأن يكون ملما بالموضوع المطروح في جدول  -

 .راحاتاالقتأن يساهم في إيجاد العالج بتقديم  -

 مجلس التنسيق اإلداري

 التعريف  .1

نظرا ألهمية التنسيق اإلداري في مجالس التسيير وتنظيم المؤسسة التربوية فقد 

 إنشاء  يتم الذي بمقتضاه26/02/91 بتاريخ 156أصدرت وزارة التربية الوطنية القرار 

 .التربويةمجلس التنسيق اإلداري في كل المؤسسات 

 :منوالذي يتشكل 

 .لمؤسسةامدير  -

 .للمؤسساتنائب المدير  -

 .للتربيةالمستشارون الرئيسيون والمستشارون  -

 .الماليالمقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير  -

 .األشغالرؤساء  -
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 .بالمؤسسةويمكن لمدير المؤسسة أن يدعو للتشاور أي موظف آخر يعمل 

 األهمية .2

ر بين أعضاء يعتبر مجلس التنسيق اإلداري اإلطار المفضل والطبيعي للتشاو

 وفيه يتم االتفاق على اتخاذ القرارات المناسبة بشأن مختلف للمؤسسة،الفريق اإلداري 

 .المؤسسةالقضايا المتعلقة بتنظيم وتسيير 

 غير يخصه،مما يتطلب من كل األطراف المعنية بتحضير هذا المجلس كل فيما 

 :التاليةور أن مدير المؤسسة بإمكانه ضبط جدول األعمال انطالقا من األم

 .النشاطاتالمتابعة اليومية لمختلف  -

 المخبري – الممرض – المقتصد –مستشار التربية )التقارير اليومية لكل من  -

 ).الخ

 .الطارئةاألمور المستجدة  -

 .واردةتعليمات ومناشير ونصوص  -

 .المجالسمقترحات ونتائج مختلف  -

 .الختوصيات فرق الصحة المدرسية  -

 .والوسائلهيزات معاينة الهياكل والتج -

 .التربيةمالحظات مساعدي  -

 .السابقإعدادا عروض حال على مدى تطبيق القرارت المتخذة خالل المجلس  -

ولضمان فعالية هذا المجلس في تسيير وتنشيط المؤسسة ينبغي في كل جلسة 

جديدة تقويم نشاط الجلسة السابقة للوقوف على ما هو منجز أو غير منجز وتحديد 

 .األعمال ضمان المتابعة المستمرة لمختلف  قصداألسباب
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 مجلس التربية والتسيير أو مجلس التوجيه والتسيير

 النصوص المرجعية

 

 

 

 

 تعريف مجلس التربية والتسيير .1

يشكل مجلس التربية والتسيير في المدرسة األساسية المندمجة اإلطار الذي يساهم من    

ثليها في إدارة شؤون المؤسسة وفقا ألحكام خالله أطراف الجماعة التربوية بواسطة مم

، وطبقا للتعليمات والتوجيهات الصادرة من 175/2 والقرار رقم 76/71المرسوم رقم 

 .السلطات السلمية

لى توفير الظروف المناسبة والشروط الضرورية التي عيعمل هذا المجلس    األهمية .2

 وبما يكفل استفادة لها،رسومة  المهام المإنجازتمكن المدرسة األساسية المندمجة من 

الثالثة من جميع األنشطة التعليمية والفعاليات المكملة وفق البرامج التالميذ في األطوار 

 .الوطنيةوالمضامين والمناهج والمواقيت التي تحددها وزارة التربية 

يتكفل مجلس التربية والتسيير بحسن استخدام الموارد البشرية والوسائل المادية 

الية المخصصة للمدرسة األساسية المندمجة ويسهر على تسييرها لتحقيق األغراض والم

 .وماليةالتربوية في فائدة التالميذ وعلى هذا األساس يقوم بنشاطات تربوية وإدارية 

 النشاطات التربوية -أ 

السهر على حسن تطبيق التوجيهات الرسمية وتنفيذ البرامج الدراسية المقررة  -

ربوية والثقافية والرياضية بما يحقق األهداف التربوية المرسومة وأداء األنشطة الت

 .لها

 بتاريخ71-76 من املرسوم06 ، املادة16/11/1993 بتاريخ51/135رار رقمالق •
 . املتعلق بتنظيم وتسيري املدرسة األساسية 16/04/1976
. املتعلق بتنظيم وتسيري املدرسة األساسية املندجمة1992 جوان 03 بتاريخ 175/02القرار  •
  .30/11/96 بتاريخ0.0.2/96املنشور رقم •
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التربوي عند المدرسين والدفع من المردود المدرسي العمل من أجل تحسين األداء  -

 .المدرسيعند التالميذ عن طريق إقامة جو الجدية والفعالية في المحيط 

ربوي للمؤسسة وتقديم المتابعة المنتظمة للتعليمات المسطرة في المشروع الت -

ظروف التمدرس والنتائج المتعلقة بالدراسة وتقديم كل االقتراحات المرتبطة 

 .التربويةبالوسائل 

خدمات أسالك التعليم ورزنامة التنسيق المحكم لمختلف العمليات المتعلقة بضبط  -

 .التربويةالثقافية والرياضية والزيارات االختبارات وجدولة األنشطة 

التكوينية التي تنظم على مستوى المدرسة األساسية المندمجة طة ضبط األنش -

 وحسن استعمال كماليةلمدارس االبتدائية أو المدرسة اإلسواء في ا) مأمن(

 .الشأنمكانات وتسيير الكفاءات المتوفرة في هذا اإل

تنشيط أعمال الجماعة التربوية وتحضيرها للمشاركة في مختلف التظاهرات  -

  .وخارجهافية والرياضية المنظمة داخل المؤسسة العلمية والثقا

تشجيع المبادرات التربوية واألنشطة االجتماعية سواء كانت فردية أو جماعية  -

بهدف تنمية الشعور بالمسؤولية وترقية الحس المدني وغرس قيم الصداقة 

 ) مأمن ( والتضامن بين أعضاء الجماعة التربوية في المدرسة األساسية المندمجة 

العمل على حسن تطبيق التعليمات والتوجيهات النشاطات اإلدارية والمالية  -ب 

  .والماليةالرسمية المتعلقة بالتنظيم العام للمؤسسة وسيرها من حيث الجوانب اإلدارية 

" مأمن " المداولة على مشروع الميزانية للمدرسة األساسية المندمجة  •

  .للتسييروالحساب المالي 

فقات في مجال التموين والتجهيز وأشغال الترميم والصيانة إبرام العقود والص •

 طبقا للتنظيم الجاري به العمل 

  .المؤسسةصلحها ألبت في موضوع اإلعانات والهبات التي تستفيد منها أو ت •
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المساهمة في معالجة المسائل القضائية وتسوية الخالفات المرتبطة بالحياة  •

  .فيهان ظروف العمل داخل المؤسسة وتقديم المقترحات لتحسي

السهر على إقامة التجهيزات والوسائل في مجال األمن والوقاية ومتابعة  •

  .المدرسيعمليات حفظ الصحة والنظافة وحماية الوسط 
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 حماية وصيانة مختلف المرافق

  المرجعيةالنصوص 

 

 

 

 

 

 التعريف  .1

العمليات التي تهدف إلى إبقاء يقصد بصيانة وحماية المرافق والتجهيزات مختلف 

  .مستعمليهاهذه الممتلكات في حالة جيدة تمكنها من أداء وظيفتها مع ضمان راحة وأمن 

 التدفئة – السطوح – إعادة الرهن –اإلصالحات الكبرى   أنواع أعمال الصيانة  .2

 تجهيزات – الشبكة الكهربائية – قنوات صرف المياه – تعبيد الساحات –المركزية 

  .والنوافذ األبواب –لمطبخ ا

 وال يجوز بأية صورة أن .الصيفيةهذه األشغال يجب القيام بها خالل العطلة 

  .استثنائيةتجرى بعد افتتاح الموسم الدراسي إال في حاالت 

ال يخفى على أحد أن قضية صيانة المرافق والممتلكات مسؤولية مشتركة   كيفيتها  .3

)  تالميذ – عمال – أساتذة –إداريون (لحرم المدرسي وجودة في ابين سائر الفئات الم

لهذا أصبح من الضروري توعية الجميع بمسؤولياتهم تجاه المحافظة على تراث المؤسسة 

  .عموميةالتربوية كملكية 

إذا كانت هذه الحماية والصيانة هي مسؤولية الجميع فإن لمستشار التربية دورا عظيما 

مباشر على االنضباط داخل المؤسسة لذا كان لزاما عليه اتخاذ وأكيدا باعتباره المسؤول ال

.91 ماي28 بتاريخ167-91فيذي رقماملرسوم التن •
 . 19/01/90 بتاريخ 50 - 90املرسوم التنفيذي رقم  •
  . 16/10/91 بتاريخ 778القرار  •
  .18/02/90 بتاريخ85/90املنشور رقم •
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 وذلك .تجهيزاتهاكل اإلجراءات التربوية والوقائية لحماية ممتلكات المؤسسة وصيانة 

  :يليبإتباع ما 

توعية مندوبي األقسام بدورهم في هذا المجال وتزويدهم بالتوصيات التي تمكنهم  -

  .بفعاليةمن أداء هذا الدور 

  .أنيقام حمالت تطوعية مستمرة داخل المؤسسة لتنظيفها وإعطائها مظهرا تنظي -

 بها استغالل األنشطة االعتناءاستحداث مساحات خضراء يشارك التالميذ في  -

  .المؤسسةالثقافية لمساعدة التالميذ على تجميل األقسام وتزيين 

ثل أجمل فتح مسابقات تحفز التالميذ على صيانة مرافق وتجهيزات المؤسسة م -

  .الخ أنشط فوج في المحافظة على العتاد المدرسي –وأنظف قاعة دراسية 

  .اإلصالحتبليغ مدير المؤسسة بواسطة التقدير اليومي بكل الوضعيات التي تتطلب  -

 حلول بشأن السلبيات الملحوظة في القتراحالتدخل في مجلس التنسيق اإلداري  -

  .والصيانةمجال الحماية 

  .المسؤولياتعدي التربية ضبطا محكما لتحديد ضبط خدمات مسا -

 ... . .المراقد –المراقبة المكثفة لألماكن التي تكثر فيها اإلتالفات مثل دورة المياه  -

 ... ) . .الحركة – المداومة – المرقد –المطعم ( تأطير التالميذ في جميع المرافق  -

مي األوراق في محاربة بعض الظواهر السلبية التي تشوه مظهر المؤسسة كر -

 ....) . الساحة ورمي قشور الفواكه والكتابات على الطاوالت والجدران

  .كالمخابرمراقبة القاعات المتخصصة التي تحتوي على تجهيزات مثبتة  -

يوجد بها  سيما في المؤسسات التي ال( متابعة استعمال الوسائل التربوية المختلفة  -

  )مخبري

  .المسؤولياتداخل القسم الواحد لتحديد  تصميمات جلوس التالميذ إنجاز -

 



        التنشيط اإلداري والمالي                                                        المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية             
 

 

97 

 أهميتها  .4

  .المؤسسةالمساهمة في الحفاظ على أناقة  -

جعل المدرسة مركز شعاع تنير المحيط االجتماعي والثقافي المحافظة على أناقة  -

  .للمؤسسةالمحيط الداخلي 

  .وتجهيزاتهاالمحافظة على ممتلكات المؤسسة  -

  .وصيانتهاص والمحافظة على الممتلكات النظافة والصحة وحفظ أمن األشخا -

الشعور بأن المؤسسة ملكية عمومية والمحافظة عليها غاية تربوية وسلوكا مبينا  -

  .وحمايتهايتوجب على كل متعامل العناية بها ويشارك في تجميلها وصيانتها 
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  اإلتالفوصوالت

  المرجعيةالنصوص 

 

 

 التعريف  .1

تضمن مطبوعات خاصة معدة لالستعمال عند حدوث إتالف هي عبارة عن دفتر ي

ما في مرافق المؤسسة أو تجهيزاتها لذا يجب على مستشار التربية العمل بما ورد في 

 .إتالف عند حدوث أي 02/03/1991 بتاريخ 171 من القرار 23المادة 

 إنجازها  .2

المنشآت يسهر مستشار التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية على احترام 

 ويقدمون تقريرا عن الضرر الذي قد لحق بها إلى مدير المؤسسة،والتجهيزات في 

محضرا  ويرفعون عن طريقه إلى المصالح االقتصادية للدراسات، ونائب المدير المؤسسة،

يتضمن طبيعة التلف وظروفه والفاعل المسؤول قصد القيام بالتصليح عند االقتضاء 

 .الضرروتقدير مبلغ 

 البد من إتباع الخطوات التالية عند حدوث أي إتالف في التالميذ،يم ولتقد

 .المؤسسة

 الشيء – الساعة – التاريخ –المكان (إثبات اإلتالف من قبل الجهة المعنية  -

 ).المتلف

 .التلفالتحقيق وتحديد المسؤول عن  -

 عن طريق مجلس التربية والتسيير أو مجلس التنسيق اإلداري(تحديد قيمة الضرر  -

 ).الماليأو المسير 

 .المتلفةاستعمال دفتر اإلتالف لتغريم التلميذ أو تعويض األشياء  -

 . املتعلق بنظم اجلماعة التربوية778القرار رقم •
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 .التأديبعند اللزوم يمكن إحالة الفاعل على مجلس  -

 حفظها .3

وصوالت اإلتالف هي عبارة عن دفتر يتضمن مطبوعات خاصة معدة لالستعمال 

جب أن تحفظ على مستوى  لذا ي.تجهيزاتهاعند حدوث إتالف ما في مرافق المؤسسة أو 

لتغريم التلميذ أو مستشار التربية الذي يعتبر مسؤوال عن ملء واستعمال دفتر اإلتالف 

 منه التي تنص صراحة على ضرورة تغريم 52تعويض األشياء المتلفة تطبيقا للمادة 

 :يليميذ أو أوليائهم عند حدوث أي إتالف في المؤسسة حيث جاء فيها ما التال

كل إتالف للمحالت والتجهيزات تعويض مادي أو مالي يتحمله يترتب عن (

ميذ وأولياؤهم مقابل وصل الدفع ويحتفظ المسير المالي بنسخة وصوالت اإلتالف التال

 ).ماليةكوثيقة 
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 العالقة بمختلف المصالح

  المرجعيةالنصوص 

 

 

 

  مقدمة

 :أن ينص على 06/02/1990 بتاريخ 90/49 من المرسوم التنفيذي 89المادة 

يكلف المستشارون في التربية بالنظام واالنضباط داخل مؤسسات التعليم والتكوين 

 .التربيةويشاركون في المهام التربوية واإلدارية وينسقون أنشطة مساعدي 

 :171 من القرار 05المادة 

 للمؤسسة، يعتبر مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية عضوين في الفريق اإلداري

حيث أنهما يدعيان للمشاركة في االجتماعات التي تعقدها مختلف المجالس القائمة في 

 .المجالسالمؤسسة طبقا لألحكام المنصوص عليها في القرارات المتعلقة بهذه 

 العالقة المالية .1

  كالهما عضوين في مختلف المجالس األمر الذي يتطلب تنسيقا بينها :بالمقتصدعالقته 

 :مثلكهما في بعض النشاطات اشترا

 .التالميذتسجيل  -

 ).القرار من 16المادة (الخدمة الداخلية  -

 ).171القرار من 29المادة (اإلتالفات  -

  :يلييفيد المقتصد بما 

 .أكتوبرقائمة التالميذ الحاضرين في أول  -

 .أكتوبرقصاصات الدخول والخروج بعد أول  -

.1991 مارس02 بتاريخ171القرار رقم •
.93 إىل88 املواد من06/02/90 بتاريخ90/94املرسوم التنفيذي •
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 .الشهركشف التالميذ الحاضرين لنهاية  -

 .الحاجةومات إضافية أخرى عند معل -

 ).171 من القرار 25المادة (المساهمة في تنظيم عملية بيع الكتب  -

 العالقة اإلدارية .2

 :المؤسسةعالقته بمدير  1.2

 ).171 من القرار 04المادة (يمارس مهامه تحت سلطة مدير المؤسسة  -

 .واإلداريةيشارك تحت سلطة المدير في المهام التربوية  -

ما إ وفي الثانويات المؤسسة،ت في اإلكماليات مباشرة من مدير تتلقى التعليما -

 .للدراساتمباشرة أو عن طريق نائب المدير 

 .مختلفةيفيده بمعلومات وإحصاءات  -

 ) 171 من القرار 24المادة (يقدم لمدير المؤسسة التقارير اليومية ليطلع ويصادق عليها 

 ).171 من القرار 06المادة (يقوم مقامه عند غيابه 

 :للدراساتعالقته بنائب المدير  2.2

يتلقى التعليمات من مدير المؤسسة عن طريق نائب المدير للدراسات أو مباشرة  -

 ).171 من القرار 04المادة (

 ).171 من القرار 24المادة (يرفع تقريرا يوميا مكتوبا إلى نائب المدير للدراسات  -

 .الحاجةيفيده بمعلومات أو بإحصاءات عند  -

 :التربيةمساعدي عالقته ب 3.2

 ).171 من القرار 13المادة (ينظم خدماتهم  -

 .أعمالهمينسق  -

 ).171 من القرار 20المادة (يشارك في تكوينهم وتوجيههم  -
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يمارس مساعدو التربية مهامهم تحت سلطة مدير المؤسسة وتحت المسؤولية  -

 ).832 من القرار 04المادة (المباشرة لمستشار التربية 

أو نائب المدير للدراسات أو ربية التعليمات من مستشار التربية لقى مساعدو التتي -

 .المؤسسةمدير 

 .الحاجةيفيده مساعدو التربية بمعلومات مختلفة عن حياة المؤسسة عند  -

 :باألساتذةعالقته  4.2

 تحديد مسؤولية االختبارات،تنظيم (ينسق معهم في عدة مجاالت سيما منها  -

 احترام القانون الداخلي من وممتلكاتها،لمؤسسة  المحافظة على هياكل ااالتالفات،

 ).الخطرف التالميذ 

يتعاون مع األساتذة الرئيسيين في متابعة التالميذ ووضعياتهم االجتماعية والصحية  -

 ).177 من القرار 05المادة (

 .الحاجةيتلقى منهم معلومات عن التالميذ أو يفيدهم بها عند  -

 :األولياءعالقته مع  5.2

 .أبنائهم في متابعة نتائج وسلوك يتعاون معهم -

تحت سلطة ) 171 من القرار 32المادة (يبلغ األولياء جداول التوقيت الرسمي  -

 .المدير

 ) 778 من القرار 40- 39-38المواد (يبلغهم غيابات وتأخرات أبنائهم  -

 .المدير المتعلق بالمواظبة تحت سلطة 833القرار  -

 62المادة ) تحت سلطة المدير(ة لالختبارات يخبر أولياء التالميذ بالجدولة الزمني -

 .القرار من هذا 95 المادة .778من القرار 

 .أبنائهميستقبل األولياء ويفيدهم بمعلومات حول نتائج وسلوك ومواظبة  -

 األهمية .3
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ا مستشار التربية في المواد المذكورة أعاله تدل بوضوح على المكانة التي يحتله

 وعالقاته بغيره من موظفي المؤسسة والمشرف، والقائد المنشط والمربي :المؤسسة فهو

  .المجاالتفهو يتابع مختلف النشاطات التي تجري في المؤسسة في مختلف 
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 المشاركة في أعمال نهاية السنة

  المرجعيةالنصوص 

 

 التعريف

 الفصل يتناول تحضير الدخول المدرسي وأعمال نهاية السنة جانبا مشتركا يصعب

 في إنجاز أعمال نهاية السنة وتحضير الدخول ا كبيرابينهما ولمستشار التربية دور

 .المؤسسةالمدرسي على مستوى 

 التحضير والتنظيم .1

 على الصعيد اإلداري

 .العملعقد سلسلة من مجالس التنسيق اإلداري لتنظيم 

 ونصف النظام الداخلي(تحضير دفاتر النصوص والسجالت والدفاتر المختلفة  -

 ).الخارجيو –الداخلي 

ملفات التالميذ أي وضعها في صناديق المحفوظات مع مراعاة (تنظيم األرشيف  -

 .الحاجةالجانب التنظيمي الذي ييسر مراجعتها عند 

 .834فتح ملفات للتالميذ الجدد مع مراعاة ترتيبات القرار  -

 .الضروريةإعداد البطاقات  -

 سيما ما يتعلق إليها، تكون المؤسسة بحاجة طبع وسحب االستمارات المختلفة التي -

 قائمة – بطاقة المراسل – استمارات المعلومات –باستمارات التسجيل والنظام الداخلي 

 .األلبسة

  .)..األقسام سجل –سجل الدخول والخروج ( السجالت المختلفة توقيف -

لشعب المحولين إلى الثانويات والمتاقن حسب اإعداد وتنظيم ملفات التالميذ  -

 .االستقبالمؤسسات و

 .834–832–171القرار رقم •
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 .األفواجطبع قوائم التالميذ بعد تشكيل  -

 .الضروريةتحضير الكشوف إلرسالها إلى األولياء مرفقة بالوثائق  -

 رزنامة التسجيالت – القانون الداخلي – استمارة المعلومات –بطاقة المراسل ( -

 قائمة –  حقوق التمدرس–تتضمن تاريخ التسجيل لكل مستوى وثائق ملف التسجيل 

 ...المطلوبةاألدوات 

 .القادمةات التالميذ حسب األفواج المشكلة للسنة تنظيم ملف -

 .بالمنحالمساهمة في إنجاز الكشوف المتعلقة  -

 الصعيد البيداغوجي والتربوي

 أساسي وكذا مجالس 7بناء على نتائج مجالس األقسام ومحاضر النقلة إلى السنة 

 :التاليةتربية بتشكيل األفواج مع مراعاة الجوانب القبول والتوجيه يقوم مستشار ال

 .األقسامتوجيهات رئيس المؤسسة واقتراحات ومالحظات وتوصيات مجالس  -

 .والمستوىالتوازن بين األقسام في العدد والجنس  -

توزيع الداخليين ونصف الداخليين والخارجيين حسب ما تقتضيه خصوصيات  -

 .المؤسسة

 .المعوقينوالتالميذ األباعد والمرضى  -

 .متوازناتوزيع المعيدين على مجموع األقسام توزيعا  -

 .التحصيلالتوازن في مستوى  -

 .التربويةاحترام معطيات الخريطة  -

 .سبتمبراستغالل كل هذه السجالت والدفاتر والوثائق واالستمارات في شهر  -

 .العامةمستلزمات العمل الخاص باالستشارة تقديم طلب  -

 ".الوثائقختلف ملفات وم"ضبط األرشيف  -

 .المكتبةد رتوقيف ج -
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 قبل دخول التالميذ .2

 .واإلداريةالمشاركة في المداوالت لمختلف المجالس البيداغوجبة والتربوية  -

عقد اجتماع للمساعدين التربويين وتبليغهم التعليمات والتوجيهات الجديدة إن  -

 .وجدت

الحه مع المسير زيارة تفقدية لمختلف المحالت والمرافق للتعرف على ما تم إص -

 .ينوبهالمالي أو من 

 .بالمؤسسةمراجعة القوائم المعدة ومسكها وتوزيعها على مختلف المصالح  -

التسجيالت وبيع الكتب المدرسية واشتراكات جمعية أولياء عملية جمع حقوق تنظيم  -

 .التالميذ

 .ألصحابهانقل جداول استعمال زمن التالميذ واألساتذة قصد توزيعها وتسليمها  -

عقد جلسة عمل مع مساعدي التربية قصد إسناد المهام المنوطة بهم وتعيين قطاع  -

العمل لكل منهم واألقسام المسندة لهم ضبط بطاقيات التالميذ الداخليين ونصف 

 .والخارجيينالداخليين 

 .القانونيةتسجيل طبقا للشروط التسجيل وإعادة ال -

 ).القيادةتنظيم لوحة (لعامة اتعليق المعلقات والجداول الخاصة باالستشارة  -

 .التربويةضبط اللوح الحديدي الحائطي الخاص باألفواج  -

 .الحرة األفواج – القاعات الشاغرة –ضبط أرقام الداخلية ونصف الداخلية  -

 .الرئيسيينقائمة األساتذة  -

 .الموادقائمة األساتذة المسؤولين عن  -

 –مراقد (رات الضرورية تحضير مختلف السجالت والدفاتر والوثائق واالستما -

  ..).مطعم
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 عند الدخول .3

استقبال التالميذ وتوجيههم إلى األقسام وتزويدهم بجداول استعمال الزمن  -

 .الضروريةوالتوجيهات 

 ).التعدادموجز (ضبط تعداد التالميذ الحاضرين في اليوم األول  -

 مندوبي في انتخابمساهمة استشارة التربية وبالتنسيق مع األساتذة الرئيسيين  -

 .األقسام

 .المدرسيمراسلة أولياء التالميذ الغائبين عن الدخول  -

توزيع الداخليين على المراقد ومراقبة لوازم النظام الداخلي مع إجراء عملية انتخاب  -

 مسؤولي المراقد والمذاكرات والحمام 

 ...والحمامضبط جداول تغيير المالبس  -

مراقد والمطعم إلعطائهم اإلرشادات عقد اجتماع مع مندوبي األقسام ومسؤولي ال -

 .الالزمة

 ...والمذاكرةالسهر على وضع تصميم لجلوس التالميذ في األقسام والمطعم  -

الشروع في استغالل المكتبة من طرف التالميذ وذلك بوضع رزنامة للمطالعة  -

 .واإلعارة

 نهاية شهر سبتمبر .4

إنجاز نسبة ) للجدد( ضبط البطاقات والملفات المدرسية –ضبط قوائم التالميذ  -

 .الغيابات

 .الشهرإنجاز كشف التالميذ الحاضرين في نهاية  -
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 جمعية أولياء التالميذ

  المرجعيةالنصوص 

 

 

 

 31-90القانون التعريف العام للجمعيات حسب نص  .1

 وتجمع في إطارها أشخاص بها،تمثل الجمعية اتفاقية تخضع للقوانين المعمول 

 كما يشتركون في تسخير مربح،أساس تعاقدي ولغرض غير طبيعيون أو معنويون على 

لمدة محددة أو غير محددة من أجل ترقية األنشطة ذات الطابع المهني معارفهم ووسائل 

 .الخصوصواالجتماعي والعلمي والديني والتربوي والثقافي والرياضي على 

 تشكيلها  .2

 :هيت ثالث اللجمعية هيئ

 .العامةالجمعية  -

 .المجلس -

 .التنفيذيالمكتب  -

 الجمعية العامة  -أ 

تمثل الجمعية العامة الهيئة العليا للجمعية وهي تشتمل على األعضاء المؤسسين واألعضاء 

 .العاملين

 مجلس اإلدارة -ب 

منهم  عضوا ينبثق 25 إلى 20تجرى عملية االنتخاب على مجلس اإلدارة المتكون من 

 .التنفيذيالمكتب 

 

  .04/12/1990 بتاريخ90/31القانون •
  .05/12/90 بتاريخ 53املنشور يف اجلريدة الرمسية رقم  •
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 المكتب التنفيذي  -ج 

 :منية يتكون مكتب الجمع

 الرئيس  -

 النائب األول للرئيس -

 النائب الثاني للرئيس  -

 الكاتب العام  -

 مساعد الكاتب العام  -

 أمين المال -

 مساعد أمين المال  -

 مساعد أول -

 مساعد ثان -

 دورها .3

 :يلييتمثل دورها في ما 

 .مساعدة المؤسسة ماديا ومعنويا -

 .المحتاجينمساعدة التالميذ  -

 .واالجتهادزهم على المزيد من العمل تشجيع التالميذ الموهوبين لتحفي -

 .المؤسسةتقديم اقتراحات تهدف إلى تحسين الحياة المدرسية في  -

 .الوصيةتوثيق الروابط بين المدرسة وأولياء التالميذ والسلطات  -

 .والمعنويةالدفاع عن مصالح التالميذ المادية  -

ية واإلدارية التي وال ينبغي لجمعية أولياء التالميذ أن تتدخل في القضايا التربو

 .الغرضهي من اختصاص المسؤولين المؤهلين لهذا 
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 تحضير الدخول المدرسي

  المرجعيةالنصوص 

 

 

 

 المقدمة

 وتجنبا للتجاوزات المنبثقة من مختلف مشاكل الدخول ناجح،لضمان دخول مدرسي 

الفوضى واالضطرابات واألوضاع الطارئة المدرسي التي تتسبب في خلق جو من 

ودقيقا في المجاالت  يجب أن يتم تحضيرا محكما واإلدارة،ة بالتالميذ والعائلة ومضر

 .والتربويةالمادية واإلدارية والبيداغوجية 

وعلى هذا األساس تعتبر مكانة مستشار التربية أساسية بصفته عضو فعال ضمن 

لخصوص أعضاء الجماعة التربوية للمؤسسة وعالقته المباشرة مع مختلف المتعاملين وبا

 .التالميذمع 

 الجوانب المتعلقة بمستشار التربية .4

ل به مستشار التربية في هذه العملية عن دور فعب فصل الدور الذي يتكيص

والمتداخلة أحيانا في جميع المناحي البيداغوجية  نظرا لألعمال والنشاطات المتكاملة غيره،

 .والماليةوالتربوية واإلدارية والمادية 

 ل المدرسي ؟متى ينظم الدخو .5

 .الممكنةطيلة السنة بتسجيل النقائص الملحوظة والتعديالت  -

في بداية شهر ابتداء من شهر جوان بعد كل المعطيات والمعلومات الالزمة  -

 .سبتمبر

 157 – 155 –778–837–836–834–833–832–171:القرارت •
– 172–51/135–156–96–177. 
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 تغيير الخريطة المدرسية القوائم،تعديل (تدوم حتى شهر أكتوبر في بعض الحاالت  -

 ).الخ

 لدخول المدرسي الوثائق والمعطيات الالزمة لتحضير ا .3

 .المدرسيةرزنامة العطل  -

 .واإلداريةالخريطة التربوية  -

 .السنةنتائج مجالس األقسام في نهاية  -

 .السابعةمحاضر التالميذ المقبولين في السنوات  -

 .المتوفرةقائمة وأسعار الكتب المدرسية  -

 .والتجهيزاتحالة المحالّت والمرافق واألثاث  -

 احل برمجة العمليات في مختلف المر .4

 .الدراسيةأعمال نهاية السنة  -

ضبط القوائم األولية للتالميذ على ضوء نتائج نهاية السنة الدراسية وفق قرارات  -

 .األقساممجالس 

 .المدرسيةالتشكيل النهائي لألفواج التربوية طبقا للخريطة  -

 ...والجنسمراعاة مالحظات مجالس األقسام والتكافؤ في المستوى والعدد  -

 .لبطاقياتاضبط مختلف  -

 ).الجديدترتيب حسب نتائج آخر السنة وحسب التفويج (ضبط ملفات التالميذ  -

المشاركة في إنجاز جداول التوقيت الخاصة باألساتذة والتالميذ والمساعدين  -

 .التربويين

تفقد محالت ومرافق المؤسسة وحصر النقائص والوسائل التي تحتاج إلى  -

 .العطلةإصالحات خالل 

 .التربويةلزمات العمل الخاص باالستشارة تقديم طلب مست -
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  "ضبط األرشيف -..) .النظرالشاغرة والتحويالت وإعادة  (:عية المنحضبط وض -

  ."فات ومختلف الوثائقملال

 .المكتبةتوقيف جرد  -

 ل دخول التالميذ قب

 المشاركة في المداوالت لمختلف المجالس التربوية واإلدارية  -

 .الجديدةويين وتبليغهم التعليمات والتوجيهات عقد اجتماع للمساعدين الترب -

زيارة تفقدية لمختلف مرافق ومحالت المؤسسة للتعرف على ما تم إصالحه مع  -

 .الماليالمسير 

 .بالمؤسسةمراجعة القوائم المعدة ومسكها وتوزيعها على مختلف المصالح  -

لياء تنظيم عملية جمع حقوق التسجيالت وبيع الكتب المدرسية واشتراكات أو -

 .التالميذ

 .أصحابهانقل جداول التوقيت الفردية لألساتذة وجداول األقسام قصد توزيعها على  -

هم نعقد جلسة عمل مع المساعدين التربويين قصد إسناد المهام المنوطة بهم وتعيي -

 .إليهمقطاع العمل لكل منهم واألقسام المسندة 

 .لخارجيينواضبط بطاقيات التالميذ الداخليين ونصف الداخليين  -

 .القانونيةتسجيل وإعادة التسجيل طبقا للشروط  -

 ).القيادةتنظيم لوحة (إلصاق المعلقات والجداول الخاصة باستشارية التربية  -

 .التربويةضبط اللوح الحائطي الخاص باألفواج  -

 األساتذة المواد، مسؤولو الشاغرة، القاعات الداخلية،ضبط األرقام الداخلية ونصف  -

  ....الرئيسيون

  ..).مطعم مراقد،(تحضير مختلف السجالت والدفاتر والوثائق الضرورية  -

-  
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  عند الدخول

استقبال التالميذ وتوجيههم إلى األقسام وتزويدهم بجداول التوقيت والتوجيهات  -

 .الضرورية

 ).التعدادموجز (ضبط تعداد التالميذ الحاضرين في اليوم األول  -

 مع األساتذة الرئيسيين في انتخاب مندوبي مساهمة استشارة التربية وبالتنسيق -

 .األقسام

 .المدرسيمراسلة أولياء التالميذ الغائبين عن الدخول  -

توزيع الداخليين على المراقد ومراقبة لوازم النظام الداخلي مع إجراء عملية  -

 االنتخاب لمسؤولي المراقد والمذكرات والمطعم 

 ...والحمامضبط جداول تغيير المالبس  -

جتماع مع مندوبي األقسام ومسؤولي المراقد والمطعم إلعطائهم اإلرشادات عقد ا -

 .الدائمة

 نهاية شهر سبتمبر

 .التالميذضبط قوائم  -

 ).للجدد(بطاقات والملفات المدرسية الضبط  -

 .الغياباتإنجاز نسبة  -

 .الشهرإنجاز كشف التالميذ الحاضرين في نهاية هذا  -

 شهر أكتوبر

 ).ماليةوثيقة ( أكتوبر 01اضرين إلى غاية إنجاز حالة التالميذ الح -

 .األقسام سجل –مسك سجل الدخول والخروج  -

 .المدرسية دفتر الشهادات :والتأخراتسجل الغيابات  -

 .الشاملإنجاز وثيقة اإلحصاء  -
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 .التالميذمسك دفتر المراسلة الخاص بأولياء  -

 .واالستخالفمسك دفتر الساعات اإلضافية  -

 .الممنوحيناخليين ونصف الداخليين ضبط قائمة التالميذ الد -

اإلشراف على وضع تصميم لجلوس التالميذ في األقسام والمطعم والمذاكرة  -

 .والمراقد

الشروع في استغالل المكتبة من طرف التالميذ وذلك بوضع رزنامة للمطالعة  -

 .واالستعارة

 تقويم النشاطات اإلدارية والمالية

وجب اإلطالع واإللمام بمختلف النصوص إن ممارسة وظيفة مستشار التربية يست

 لذا حاولنا أن نقدم لكم ملخصات موجزة قابلة للدراسة والتعمق .والتنظيميةالتشريعية 

هذه  تتضمن .للمؤسسةالفهم الجيد من أجل التطبيق الصارم لضمان السير الطبيعي لبلوغ 

 والمالية، اإلدارية الخالصات جملة من المواضيع التي يعتمدها مستشار التربية في مهامه

 :التاليةندعمها ببعض االنشغاالت واالستفسارات 

هل يحق إلدارة المؤسسة التربوية استدعاء التالميذ لتثبت تسجيالتهم قبل التاريخ  .1

 الرسمي للدخول المدرسي ؟ وكيف يتم هذا التسجيل ؟

ن تاريخ ما هي وضعية التالميذ الذين دخلوا المؤسسة وخرجوا منها في الفترة ما بي .2

 الدخول المدرسي ونهاية شهر سبتمبر ؟

هي التصريح بالتزام المؤسسة األصلية ) EXEAT(هل تعلم بأن اإلذن بالتحويل  .3

 للتلميذ تجاه المؤسسة المستقبلة له ؟ ما هي شروط تحويل هذا التلميذ في نظرك ؟

 ما هي المناسبات التي تنعقد فيها جلسات مجلس التأديب ؟ .4

ر الحسن للمصلحة عند سية لتكوين مساعدي التربية إداريا لضمان الما هي أنجع طريق .5

 غياب مستشار التربية ؟
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  تتمثل استفادة مستشار التربية من دور مندوبي األقسام ؟افيم .6

هذه انطباعات وآراء موجزة تحتاج إلى تحاليل ودراسة نصوص تشريعية لإلجابة 

 .االنشغاالتعنها وعن غيرها من 




