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 دمــةـمق  

 

أصبح من الوثائق البيداغوجية الضرورية للمتعاملين مع المنهجي للتنظيم التربوي إن الدليل 
يقتضى أن يكون جزء ال يتجزأ من الوثائق المنهجية في المفهوم ومختلف عمليات التنظيم ألتربوي 

 .فهو سند يصاحب المنفـذ والمتابع لهذه العمليات ويرافقه ويوجهه. الحديث
وبهذا لم يعد الضطراب المتعامل مع عمليات التنظيم التربوي وقلقـه مبرر في تنفيذ المهام التي يكلف 

 .بأدائها، ولم يعد في كبير حاجة إلى من يضبط أعماله ويحققها معه
بقدر التزامه بروح التوجيهات التي يقدمها الدليل، واستئناسه بها، بقدر ما يصيب في أداء مهامه وفي و

 .ته باالجتهادمبادر
الدليل الذي نعرضه بهذا الشكل، يحدد االطار العام الذي يجب االلتزام به  ويبين نوع وعدد و

الوثائق التي ينبغي للمكلفين بهذه المهام أن يجسدوها ميدانيا، كما أنه يأخذ بيدهم، فيقترح عليهم 
 . النماذج المتعلقة بمختلف مجاالت التنظيم التربوي

 

  ؟ لتنظيم التربويا دليـلما هو 
، الغاية التربويةالتنظيمات  بالتعامل مع الدليل المنهجي للتنظيم التربوي هو وثيقة خاصة بالمكلفين

منها مساعدتهم على تنفيذها ومتابعتها، والتعرف على وسائلها، وما تفرضه كل هذه الوسائل من طرق 
ألعمال التي ينبغي السعي إلى إنجازها،إنه وتقنيات منهجية تسهم في عمليات التنفيذ والتقويم، وعلى ا

 :سند منهجـي  يستهدف 
 ـ اإلحاطة بمختلف العمليات الخاصة بالتنظيمات التربوية؛

 ـ معالجة المعطيات والمعلومات حسب كل مجال على ضوء التوجيهات معالجة  مفصلة ودقيقة؛
 ـ التعرف على الطرائق المنهجية المناسبة لإلنجاز؛

 بالنماذج المقترحة المتعلقة ببعض مجاالت التنظيم التربوي وتقييمها؛ـ االسترشاد 
 التكنولوجية؛األدوات ـ تذليل الصعوبات في كيفية استعمال هذه النماذج والوسائل و

ـ توضيح بعض المفاهيم وإزالة اللبس والغموض المحتمل في بعض النصوص والمناشير الخاصة 
 .بالتنظيم التربوي

 
 ل التطبيقالدليل في مجـا

تخضع هذه الوثيقة لمراجعة دورية قصد تحيينها أو تطويرها ويتعين  وفي مجال التطبيق الميداني
لكل  ادعمورد فيها من إرشادات واقتراحات  ، واعتبار مااعتمادها واستعمالها بشكل متوازن ومتكامل

 عما يقدمه المفتشون من للمزيد من المبادرات وتقديم األفضل، هذا فضال االمجهودات المبذولة وحافز
 .   توجيهات وتعليمات في مختلف المجاالت التنظيمية االدارية والمناسبات التكوينية

 

 

 مدير التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

 

عبد القادر ميسـوم
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 .رزنامة التنظيم التربوي ونماذج المطبوعات المستعملة .0
 (.الخريطة التربوية،الخريطة اإلدارية)يرالتربوي واإلداريحاجيات التأط:الدراسية تحضيرا لسنة .2
 ، الدعم البيداغوجي، امتابعة تنفيذهواستعمال الزمن،التوزيع السنوي للمناهج،: تسيير الزمن الدراسي .3
 .مراقبته، المصادقة عليه: التقرير العام لسير المؤسسة  .4

 .صيلتهإعداده، تحليل ح: استخالص التقرير الوالئي لسير المؤسسات
 .متابعتها، تقييمها: مشاريع المؤسسات  .5
 .تقرير نهاية السنة، شبكة التقويم، ترتيب المؤسسات: تقييم أداء المؤسسات .6

 التحكم في عمليات التنظيم التربوي، -

 ترابط بين مكونات التنظيم التربوي،ضبط ال -

 متابعتها، تقييمها،: العمل بخطة المشاريع -

 تقييم األداء التربوي للمؤسسات من خالل تحديد معاييره ومؤشراته،  -

؛وتطويرها تدريجيا رقمنة التنظيم التربوي -
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 5ص  ............        رزنامة التنظيم التربوي :  األول لــ الفص

 6ص ............          تحضير السنة الدراسية : يـالثان ـ الفصل

 9ص ............          تسييـر الزمن الدراسـي : ثـالثال ـ الفصل

 04ص  ............  التقرير العام لسيـر المؤسسة : عـالراب ـ الفصل

 06ص  ............          مشـاريع المؤسسات : الخامس ـ الفصل

 07ص ............         م أداء المؤسساتـتقيي : السادس ـ الفصل

 18ص ..........   ـ قائمة النصوص التنظيمية والمناشير المرجعية

 21ص .......... ـ نمـــاذج الجـــداول المستعمـــلــة                  

 22ص ..........  ـ  رزنــامـــة التنظيـم التربــوي                    
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 رزنامة التنظيم التربوي :األول  الفصل

  

  رزنامةالأسس :  0 -0البند 

لى ضمان وهي تهدف إ .التعليم الثانويالمعتمدة في تسيير أهم العمليات  رزنامة التنظيم التربويتتضمن 

والتصورات التي تسعى اإلدارة المركزية على مستوى المؤسسات ومديريات التربية التواصل بين األعمال الميدانية 

تعد أداة فعالة في ضبط العمل التربوي المبني على أساس احترام الوقت ومراعاة اآلجال  ، كما أنهاإلى تحقيقها

 .الح المعنية على مستوى مديريات التربيةالمصخاصة من طرف  ةبعوالمتانجاز إلل المحددة 

  

 

 .مطبوعات المستعملةال نماذج  : 2 -0البند

التي يطلب و هاوتنفيد التنظيم التربويعمليات النماذج الخاصة بمتابعة  عملة كلتيقصد بنماذج المطبوعات المس

من  هااستغاللمن أجل تسهيل وذلك  كل عملية  حسب مرقمنة وتعد وأ /و مطبوعةتكون هذه النماذج بها و التقيد

 .المعنيةطرف المصالح 

  

 

  .الـاآلجلتقيد با:  3 -0البند 

 لتقيدبان التواصل بين األعمال الميدانية والتصورات التي تسعى اإلدارة المركزية إلى تحقيقها اضمتحقق ي 

رزنامة الالمسطرة في متابعة مختلف العمليات أجل من وذلك ، هاحترامابولمحددة النجاز العمليات ا باآلجال

 .واسغاللها

 

 .هاوتبادلالمعلومات ال ـإرسكيفية  : 4 -0البند  

يتم ارسال وتبادل كل المعلومات والمعطيات المتعلقة بعمليات رزنامة التنظيم التربوي مسبقا عن طريق البريد 

. عن طريق البريد العادييتبع بإرسال ، ورونيتاإللك

  

 

 

TABLEAUX/رزنامة%20التنظيم%20التربوي%20في%20التعليم%20الثانوي.doc
TABLEAUX/TABLEAUX%20O%20P%20-التنظيم%20التربوي.xls
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 تحضير السنة الدراسية: الثاني الفصل

 تحضير السنة الدراسية :0 -2البنـد 

 :إلىوالية يهدف تحضير السنة الدراسية الم : أهـدافــه

 ،التالميذجميع ل يعادالتمدرس الضمان ـ 

 بيداغوجي والتربوي،ن األداء الالمالئمة لحسالظروف  رـ المساهمة في توفي

 ،ـ التحسب لمختلف متطلبات التنظيم  التربوي واإلداري 

 .يم المؤسسات خالل السنة الدراسيةالعمل على استقرار هيكلة تنظ ـ

 :المدرسي ما يلي ا لدخولتحضير يتطلب  :هــاتتطلبم

 حسب كل مستوى وشعبة، واألفواج التربوية تعداد التالميذضبط ـ 

 ،المسبق قدير االنتقال واالعادة والتوجيهتمن أجل  لتالميذ للفصلين األول والثانيـ اعتماد نتائج ا

 واالستئناس بالنسب المسجلة في السنوات الثالت األخيرة بالثانوية،

 من أجل الضبط النهائي وشهادة التعليم المتوسط ـ اعتماد نتائج التالميذ للفصل الثالث ونتائج البكالوريا 
 ية،للخريطة التربو 

 لمعتمدة لتشكيل األفواج التربوية،ـ تطبيق المقاييس ا

 ـ العمل على إحداث االنسجام بين الثانويات في مجال تغطية االحتياج التربوي واإلداري وذلك بمراعاة 
 نظام الدراسة وتعداد التالميذ،

 .عديالت الالزمة في الوقت المناسبـ دراسة القطاعات الجغرافية وإدخال الت

 :لـوندخمتال
ـ يستلزم تحضير السنة الدراسية العمل بالتنسيق على جميع المستويات المحلية والمركزية وفق 

 . في جميع المراحلاالختصاصات ويتطلب حتما إشراك مديري الثانويات 
 

  .توقعات األفواج والتالميذ وفق التوجيه المسبق:  2 -2البنـد 

 مع في الفصلين األول والثانيعلى نتائج التالميذ  التوجيه المسبق تمعطيا توقعات األفواج وفقيعتمد في تحضير 
 .مراعاة تطبيق المقاييس المعتمدة

 : المعطيات التاليةومؤشرات البناء على  ـعاتقتوالتضبط 

 حسب كل مستوى وشعبة،  تعداد التالميذ ـ 

ـ نسب االنتقال واإلعادة والتسرب،

   

   في السنة األولى ثانوي، ينبولقمالمتوسط  الرابعة تعداد تالميذ السنة ـ 

    .األهداف المسطرةو مقاييس التحجيم معوانسجامها  لمختلف الشعبلى عاألمستوى الالتوجيه إلى ـ  نسب 
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 (0997جانفي  16المؤرخ في  06المنشور الوزاري رقم  ) .الخريطة التربوية وضع المقاييس المعتمدة في : 3 -2البنـد 

وشروط فتح المناصب  ،تشكيل األفواجفي المقاييس المعتمدة حضير الخريطة التربوية وفقا لإلجراءات ويتم ت   

  التربوية لتغطية كل األنشطة من التأطير التربويتياج حاإلقدير تالدقة في مراعاة مع 

  

   :ل ـمقاييس خاصة بالهياك

 .دنى مع مراعاة مقاييس تشكيل األفواجتربوية في السنة األولى ثانوي كحد أأفواج  (60)ستةـ اعتبار

على أن ال يقل عدد األفواج في السنة األولى ثانوي أفواج تربوية بين السنتين األولى والثانية ( 60)ستة  أو اعتبار 

 . أفواج( 60)عن أربعة 

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

يحدث العكس إن دائية إلى متوسطات والمتوسطات إلى ثانويات ولكن يمكن أن ـ اليسمح بتحويل المدارس االبت

 .اقتضت الضرورة ذلك، مع مراعاة وجود المخابر والقاعات المتخصصة

 .طاقة استيعاب الثانوية الجديدةـ يجب تحديد مقاطعة جغرافية مناسبة ل

 

      : واجتشكيل األفـمقاييس 

وعند  اتلميذ 06 أقصى كحدو اتلميذ 60كحد أدنى بالنسبة للتعليم الثانوي ية يعتمد في تشكيل األفواج التربوـ 

 .في الشعب قليلة االنتشار وشعبة تقني رياضي اتلميذ 66الضرورة كحد أدنى 

 .تلميذ كحد أقصى عند فتح فوج تربوي واحد  بالنسبة للتعليم التكنولجي إن اقتضت الضرورة ذلك 06ـ يمكن اعتماد 

مقاييس عند فتح فوج تربوي واحد إذا توفر الحد األدنى من عدد التالميذ، وفي فتح الفوج التربوي الثاني تعتمد هذه ال

أفواج تربوية فما أكثر ( 60)أما ابتداء من توفر العدد لفتح ثالثة  .إذا تجاوز العدد الحد األقصى لتشكيل فوج واحد

 .في الفوج الواحد اتلميذ( 06)يقدر بـ  معدل دفيعتم

 .تقديم مبررات لهامع  ثناءاتتاسيخضع تجاوز مقاييس الحد االدنى والحد األقصى إلى ـ 

 

 :المناصب المالية التربوية حساب

 :على القاعدة التالية بناء  حساب المناصب  المالية تمي

  الحجم الساعي األسبوعي للمادة=   عدد المناصب المالية 

 ساعة 81       

ساعات إن  86لباقي من الحجم الساعي األسبوعي للمادة إذا كان يساوي أو يفوق يفتح منصب مالي إضافي ل ـ

  .اقتضت الضرورة الملحة
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 . متطلبات تحضير الخريطة اإلدارية : 4 -2البنـد 

 :ترتكز متطلبات تحضير الخريطة على

يق المقاييس المعتمدة لتشكيل ـ إحداث االنسجام بين الثانويات في مجال تغطية االحتياج التربوي واإلداري وذلك بتطب

 .(داخلي، نصف داخلي، خارجي) اة نظام الدراسة وتعداد التالميذ األفواج التربوية وبمراع

ما عند استالم الهياكل ـ دراسة القطاعات الجغرافية وإدخال التعديالت الالزمة عليها في الوقت المناسب، السي

 .الجديدة

   .اإلداريةالخريطة  وضع المقاييس المعتمدة في : 5 -2البنـد 

  

  :المناصب القاعدية 

.الضرورية التي تفتح على الخريطة اإلدارية للمؤسسة الجديدة عند إنشائهاهي المناصب المالية     

  :المناصب المالية المرتبطة بحجم استعمال المؤسسة 

والمرافق  المناصب المالية القاعدية،وهي مرتبطة بتزايد عدد الحجراتإلى هذه المناصب تضاف 

.المستعملة وبعدد التالميذ واألفواج التربوية وبنظام الدراسة المعتمد بكل ثانوية

  

 

  فحص المكتسبات القبلية  : 6 -2البنـد 

لتالميذ الجذعين المشتركين  يم فحوص تشخيصيةلتنظ األيام األولى للدخول المدرسي وبصفة إلزامية تخصص

.  وذلك قبل الشروع في تناول المناهج التعليمية ، تتناول مراقبة مكتسبات التالميذ القبلية،في السنة األولى ثانوي

  

 :الفحص أهداف

 :يهدف فحص المكتسبات القبلية لتالميذ الجذعين المشتركين في السنة األولى ثانوي إلى 

 ى أسباب التفاوتات المسجلة في مواد التعابير األساسية لدى التالميذ؛ـ الوقوف عل

 ـ اتخاذ االجراءات الالزمة لمعالجة االختالالت واستدراكها؛

 ـ تقليص الفوارق في المستوى المعرفي بين التالميذ من حيث المعلومات والمهارات والمعارف المكتسبة؛

 . ومتقاربا ـ جعل مستوى تالميذ القسم الواحد متجانسا

  :تنظيمـه

 : ما يلي، على أساتذة السنة األولى ثانوي، وفي أول لقاء لهم مع التالميذ، القيام بمن أجل تحقيق هذه األهداف 

 ، ياتالرياض اللغـة العربيـة، )  ةـر األساسيـواد التعابيـة بمـالخاصـ إجراء فحص لتشخيص المكتسبات القبليـة 

 ؛(اللغة الفرنسية  

 راء مقارنة بين نتائج الفحوص ونتائج شهادة التعليم المتوسط في المواد المذكورة؛ـ إج

عيا ـ تنظيم فترة مراجعة على ضوء نتائج الفحوص تدوم اسبوعا إلى ثالثة أسابيع بمعدل حصة أو حصتين أسبو

 .حسبما  تتطلبه وضعية كل مادة أو وفق خطة يعتمدها مجلس التعليم

 

 

TABLEAUX/المناصب%20المالية%20للخريطة%20الإدارية.doc
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 ير الزمن الدراسيتسي: الثالث  الفصل
 

 تعريف تسييرالزمن الدراسي : 0-3البنـد 

قات الدراسة بالنسبة أوع الترتيبات التنظيمية التي تضبط استعمال الزمن وويقصد بتسيير الزمن الدراسي مجم

.والفصل والسنةواألسبوع ساتذة في اليوم للتالميذ واأل

  

 

 .اإلعداد البيداغوجي:  2-3البنـد 

 :على األسس التالية سيير الزمن الدراسي تاد البيداغوجي لبنى االعدي 

  

  

  

  

  

  

  
 

  الرسمية المواقيت : 3-3البنـد 

 
 

 

 

 .توزيع الخدمات على األساتذة : 4 -3البنـد 

 

TABLEAUX/Volumes%20Horaires%20&%20coefficients%201ères%20-%20%202ème%20et%203ème%20années%20secondaire.pdf
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 .توزيع الحجم الساعي : 5 -3البنـد 
 

 

 .مواصفات جدول التوقيت اليومي : 6 -3البنـد 

 

 ـ

    

 ـ

    

 ـ

ـ

 ـ

  

 ـ

 ـ

   

 ـ

ـ
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 .سبوعيمواصفات جدول التوقيت األ : 7 -3البنـد 

ـ  

ـ

 ـ

81ـ

 

 .استعمال الزمننجاز ا  : 8 -3البنـد 

 

  

  

 

 

  
 

  
 

  

 

 .اج التربويةتوزيع القاعات الدراسية على األفو  : 9 -3البنـد 
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 .األفواج التربوية المتنقلـة:   01 -3البنـد 

  

 . التربوي بحيث يكون منخفضا ـ عدد التالميذ في الفوج

 .ـ االنضباط العام للفوج التربوي

ـ سهولة تنقل الفوج وعدم تأثير ذلك على األفواج األخرى

 .العوائق التي يجب تجاوزها عند إعداد استعمال الزمن:   00 -3البنـد 

 ـ 

 ـ 
 

 ـ 

 ـ

 ـ

 ـ

 ـ

 

 .الدعم البيداغوجيظيم نت : 02 -3البنـد 
 

ـ 
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 التقويـم   تنظيـم : 04 -3البنـد 

:سنويالمخطط ال

 

:رزنامة االختبارات الفصلية 
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 .التقرير العام لسير المؤسسة : لرابعا الفصل

 

 .تحضير التقرير العام لسير المؤسسة : 0-4البنـد 

يتم إعداده سنويا من . التربوي وجدوى تنظيمهاها التقرير العام لسيرالمؤسسة الخصائص التي تميز تسيير برزي  

أكتوبرمن كل  08ة التربية قبل يريدنسخ تسلم لم( 60)في ثالثة  تحت مسؤولية مديرهاتعليمية ة مؤسسكل طرف 

  .وفق معايير المراقبة المحددة بعد إخضاعه إلى دراسة التربية من طرف مصالح  مديريةالمصادقة عليه تتم . سنة

  .التفتيشة هيئ من طرف ابةالرقإلى   التقرير العام لسيرالمؤسسة ويخضع .

  .ات التقرير العام لسير المؤسسةونمك:  2-4البنـد 

 :هي كشوفة تسع التقرير العام لسير المؤسسة يتضمن

 .الكشف المفصل للمـوظفيـن اإلدارييــن (8

 .أصناف الخريطة ق الوضعيات اإلدارية للموظفين معيتجلى من خالله التطبيق الفعلي للخريطة اإلدارية، وتطاب 

 .نوفمبر 05ية رين إلى غاالكشف المفصل للتالميذ الحاض (6

 يهدف هذا الكشف إلى تقييم المعلومات المتعلقة بعدد التالميذ في األفواج التربوية وتوازنها من حيث  

 .   الجنس واإلعادة   

  .خدمـــات األســاتــذة (0

 . تطابق المناصب المفتوحة مع الخريطة التربوية والمناصب المشغولة فعليايمكن من خالله تقييم مدى  

 . كما يسمح بالتعرف على إسناد األقسام لألساتذة ومواد تخصصهم     

 .تطبيق المواقيت الرسميـــة (0

 يبين هذا الكشف صحة تطابق المواقيت المطبقة مع المواقيت الرسمية 

 .التداريس المتكاملـــة (1

 جاري العمل بهماال التنظيمفق وتشكيلها واألفواج في هذه التداريس المتكاملة ضبط بيتعلق هذا الكشف    

 .مواقيــت األقســـــام (0

 .التوقيت الرسمي لكل مادة وتوزيع الحصص على مدار األسبوع قيت مراعاةاوهذه الم إعداديجب عند    

 يجب أن تبرمج الستغاللها في حصص وأنشطة بيداغوجية في مواقيت القسم  ساعات الفراغ في حالة وجود 

 وال يسمح بتسريح  .ة والمذاكرة المحروسة ومختلف أنواع الدعم البيداغوجيفي المكتبة وعمل األفواج المصغر 

  .التالميذ من المؤسسة إال في حالة ساعة الفراغ في نهاية اليوم الدراسي

 .مواقيــت األســاتــذة (7

 :إعداد هذه المواقيت مراعاة ما يلييتطلب    

 الفراغات لألساتذة، مع األخذ بعين االعتبار  توازن توزيع الحصص في اليوم وفي األسبوع وتجنب كثرة  

 .اليوم البيداغوجي في هذا التوقيت

 .استعمال المحـالت المتخصصـة (1

واألقسام وتطابق  مع توقيت األساتذة ت استعمال المحـالت المتخصصـة الكشف مدى تطابق توقيهذا  يبين 

 .األفواج التربوية على هذه المحالت توقيت حصص األعمال التطبيقية مع التوقيت الرسمي، وعلى تداول

 استعمـال المحـالت العاديـــــة (9

 .يتبين من هذا الكشف عدد األفواج المتنقلة، وتنظيم توزيع هذه األفواج على القاعات  

TABLEAUX/RGF-2012.xls
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 .يةبالتر مديريةالعام لسير المؤسسة على مستوى  التقرير : 3-4البنـد 

 :لتربية بتنفيذ العمليات التالية ومتابعتهاوى مديريات اتستقوم المصالح المعنية على م

من حيث وذلك على مستوى المصالح المكلفة بالتنظيم التربوي، جمع وترتيب التقارير العامة لسير المؤسسات ـ

.واكتمالها من عند جميع المؤسساتوصولها 

  

يات من أجل القيام بعمليتي إلدارة الثانو التربية الوطنية ن مديري الثانويات تحت إشراف مفتشمتشكل لجنة تـ 

.(نموذج شبكة التقييم . )والتقييمالمراقبة 

ـ

ـ

ـ

ـ 

  

 .على مستوى المفتشين : 5-4البنـد 

يحوله ينجز المفتش تقريرا و،  مفتشي التربية الوطنية من طرفوتقييمها التقارير العامة لسير المؤسسات  

  .إلى مديرية التربية

 .على المستوى المركزي : 6-4البنـد 

 

 .رـريالتقالحصيلـة الوالئية ل:  7-4البنـد 

 الغرض،ة لهذا نصبالموالئية اللجنة المن قبل  هايتم إعدادعبارة عن حصيلة تقارير ثانويات الوالية، هي

.تقاريرالالواردة في والمالحظات تنظيمية والتربوية أهم الجوانب الحصيلة الهذه  في قدمتو
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 .مشاريع المؤسسات :الخامسفصـل ال

 .مشروع المؤسسة : 0-5البنـد 

المؤسسة  اتسعى إلى تحقيق األهداف التي حددته  متناسقةوالعناصر مشروع المؤسسة هو خطة متكاملة   :ه تعريف

واالبعاد التربوية والتسييرية المنتظرة والمقررة من طرف جماعتها  الخصائص التي تتميز بها برازإمع لنفسها 

 .التربوية

على مستوى كل مؤسسة تربوية من طرف فريق القيادة المشكل لهذا الغرض يتم إعداد مشروع المؤسسة  : دادهـإع

نتائجها عن طريق يكون تقويم االلتزام بها و مدى يقدر تمد من برامج مسطرة محليا وفي إطار نظام متكامل، مس

  .ق شبكات التقييم المعتمدةـمؤشرات ذات داللة وف

 م تحيين مشروع المؤسسة سنويا ، ويعد مشروع جديد بعد انتهاء المدة المخصصة للمشروع الجاري، يت :تحيينــه

عله وظيفيا على شكل عمليات قابلة للقياس مبدأ إلزامية تحقيق النتائج بين كل األطراف المعنية، ويجمشروع يجسد ال

 .وفق مؤشرات النظام التربوي، واألهداف الرامية إلى تحسين مؤشرات النجاح
 

 .آليات المتابعة : 2 -5البنـد 

الوالئية لإلشراف على مخطط عمل الوالية  ةنمن خالل تنشيط عمل اللجيتجسد مبدأ المتابعة العملية في الميدان  

ومبدأ  تنظيمية الجديدة لمشروع المؤسسة والعمل بالضوابط ال. ةنذالك بعد تحيين تركيبة هذه اللج كونومتابعتها، وي

 .ميةيالعمل بالمؤشرات واسقاطاتها على مستوى المؤسسات التعل

 هذه العملية على مستوى المصالح المكلفة بالتنظيم التربوي بمديريات التربية، نجزتـ  ا

تسلمها ثم . من حيث وصولها واكتمالها من عند جميع المؤسسات ة وثائق المشاريعبمراقبتكلف هذه المصالح و
 . من أجل القيام بعمليتي المراقبة والتقييمللجنة الوالئية 

 مدير صدريواللجنة الوالئية تتم المصادقة على المشاريع بصفة تشاورية من قبل  :المصادقة على المشاريعـ  ب

اللجنة تعد  كما. لمؤسسةا ع المؤسسة، وتحول نسخة منه لمديرالتعديل على مشروربية مقررالمصادقة أوالت
   .المركزيةإلى المصالح المعنية باإلدارة  انسخة منه مديرية التربية تحولالحصيلة الوالئية و

 .التقييمشبكات  : 3 -5البنـد 

نقائص وتعديل ما ينبغي تعديله وتجاوز الصعوبات التي لتقويم دوري يسمح باستدراك ال كل مشروع خضعي   

ناقصة يم نهائي شامل لمدى تحقق األهداف المسطرة كاملة أو ويتوج المشروع في الختام بتقي. تنفيذالتقد تظهر خالل 

يم مشاريع يتم تقيو. احةتة األطراف المشاركة والوسائل الميها مستقبال وتحديد مدى فعاليادفمع تحديد األسباب بدقة لت

.لمؤشرات التقويم المعتمدةالمؤسسات وفقا 

 .الحصيلة الوالئية لمشاريع المؤسسات : 4 -5البنـد 

تنجز الحصيلة الوالئية لمشاريع المؤسسات من طرف اللجنة الوالئية بعد دراستها لهذه المشاريع وتقييمها،    
 . ى المصالح المعنية باإلدارة المركزيةإلم يحصيلة التقيبشبكة مرفقة  وتحول نسخة من هذه الحصيلة 

 .النظـام الداخلـي :  6 -5البنـد 

 .تلخص فيه أهم محاور النظام الداخلي للثانوية وخاصة تلك التي تميزها عن غيرها من المؤسسات األخرى  

 : لمشاريع المؤسسات نيـةالبطاقة التق:   7 -5البنـد 

 : وتتكون من  مشاريع المؤسساتوهي وثيقة تتضمن ملخصا عن 

 .د ـ مـؤشرات التقـويـم جـ ـ الوسائل وآجال التنفيذ، ب ـ أهـداف المشروع،  ا ـ المحاور الكبرى لمشروع المؤسسة،

TABLEAUX/مشاريع%20المؤسسات%20-%20جداول%20.xls
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 .تقييم أداء المؤسسات :السادسفصـل ال

 .نهاية السنة قريرت : 0-6البنـد 

تعد كل ثانوية في نهاية السنة الدراسية تقريرا يعكس حصيلة المجهودات المبذولة والمكتسبات المحققة من  

 .از مشروع المؤسسة في نهاية السنةفهو حصيلة انج .المجاالت البيداغوجية والمادية طرف المؤسسة في

 

 .حسب المؤشرات شبكة التقييم : 2-6البنـد 

 ،التي اختيرت من أجلهائل والدال للثانويات على المؤشرات المعتمدة  وي والتسييريبيعتمد في تقييم األداء التر      

 لنجاعة،مؤشرت امؤشرات التحديث، مؤشرات االستقرار، مؤشرات التوجيه، ،مؤشرات االستقبال:  والمتمثلة في

 .مؤشرات التسييرمؤشرات النجاح و

 .تقييم الوذج متقوم كل ثانوية بتقييم ذاتي ألدائها على أساس المؤشرات المذكورة  باستعمال ن

 .الترتيب الوالئي للمؤسسات : 3-6البنـد 

يستعمل في ذلك ويم األداء التربوي والتسييري للثانويات، ئي للثانويات باستعمال شبكات تقييتم الترتيب الوال 

  .عطيات التقييم الذاتي للثانوياتمالتي تجمع حصيلة الالنموذج الوالئي المبني على أساس 

 

 .الفصليةتحليل نتائج االختبارات  : 4 -6البنـد 

 ـ إجراء دراسة  تحليلية للمستويات الثالثة حسب كل شعبة وكل فصل دراسي،

 البكالوريا للسنوات الثالثة األخيرة ومعرفة داللة الفروق، ـ مقارنة نتائج االختبارات الفصلية مع نتائج

 تحليل النتائج العامة للمواد حسب كل الشعب ونسب النجاح المتوقعة في البكالوريا، و ـ دراسة

 

 تحليل نتائج البكالوريا عل مستوى الثانوية : 5 -6البنـد 

 لى إبرازحليل نتائج امتحان البكالوريا  وتعمل عكل ثانوية بتتقوم 

 لشعب ولمواد احسب  المواد والمعدالت العامة معدالتـ تصنيف 

 .رارهامنقاط القوة وعوامل است ـ

 .ـنقاط الضعف وإجراء معالجتها

 .لمواد في كل شعبة  باعتبارها مؤشرات ذات داللة اـ حساب معدل 

 .سابقةـ مقارنة هذه المعدالت بما كانت عليه في السنة ال

 

 حليل نتائج البكالوريا عل مستوى الواليةت:  6 -6البنـد 

ضع حصيلة تبرز ما وتعلى مستوى الثانويات حليل نتائج امتحان البكالوريا كل مديرية تربية بجمع معطيات تتقوم 

 :يلي 

 . ـ الترتيب الوالئي للثانويات حسب النسب العامة  للنجاح 

 .اصة بكل شعبة ونسب النجاح الخنويات حسب الشعب ـ الترتيب الوالئي للثا

 .ـ التصنيف الوالئي حسب معدالت المواد

 .ـ إبراز عوامل القوة والضعف وتحليلها

 

TABLEAUX/شبكة%20تقويم%20أداء%20الثانويات%20%20%20وترتيبها%20.xls
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 :النصوص التنظيمية والمناشير المرجعية قائمـة 

 

 رزنامة التنظيم التربوي:  األول الفصل

 ورزنامة التنظيمعمليات البط ضالمتضمن  6688 سبتمبر 68المؤرخ في  61المنشور رقم ـ  

 تربوي في التعليم الثانويال 

 

 تحضير السنة الدراسية : الثانيالفصل 

 . 6686/6688المنشور اإلطار لتحضير الدخول المدرسي   ـ  

 .6686/6688دليل تحضير الدخول المدرسي   ـ  
 08/61/6660المؤرخ في  116المنشور رقم   ـ  

 تضمن المقاييس المعتمدة الم 8997جانفي  60المؤرخ في  80المنشور الوزاري رقم  ـ  

 في وضع الخريطة التربوية و اإلدارية    
 

 :قبول التالميذ إلى ما بعد التعليم اإللزامي و توجيههم  ــ

 ،86/60/6661المؤرخ في  878و رقم .م  -

 ،التوجيه إلى الجذعين المشتركين (80/66/6661المؤرخ في  09و رقم .م   -

 ،6686أفريل  61رخ في المؤ 68المنشور الوزاري مشترك رقم   -

 

 . قبول و توجيه تالميذ السنة الرابعة متوسط إلى مرحلة ما بعد اإللزامي

 ،االختيارات في مادة التكنولوجيا  6661أوت  86المؤرخ في  010و رقم  .م  -

 ،التوجيه إلى الشعب المنبثقة عن الجذعين المشتركين 80/66/6661المؤرخ في  01و رقم  .م  -

 .، تدابير توجيه التالميذ إلى شعبتي تقني رياضي رياضيات 67/61/6669مؤرخ في ال 861و رقم.م  -

 .( 87المادة  )المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية  6661جانفي  60المؤرخ في  60 -61القانون ــ 

 ت التربية الذي يحدد شروط الدخول إلى مؤسسا 6686جانفي  60المؤرخ في 60 -86المرسوم التنفيذي رقم ــ 

  .التعليم و استعمالها و حمايتهاو

الخاص بالموظفين والمتضمن القانون األساسي  88/86/6661المؤرخ في081 - 61رقم  المرسوم التنفيذي ــ

  .الوطنية التربيةالمنتمين لألسالك الخاصة ب

الخاص بالعمال  ، المتضمن القانون األساسي89/68/6661المؤرخ في 61 – 61المرسوم التنفيذي رقم  ــ

 .المهنيين وسائقي السيارات والحجاب

بإجراء فحوص لتقييم المكتسبات القبلية  المتعلق 68/67/6686المؤرخ في   86/ 6.6.0/ 860المنشور رقم  ـ 

  .لتالميذ السنة األولى ثانوي
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 تسيير الزمن الدراسي:  الثالثالفصل 

  :ــ الدعم البيداغوجي

 قسام االمتحاناتالموجه أل الدعم البيداغوجي نظام المتضمن. 6686-86-66خ في المؤر 998رقم المنشورـ 

 .المتضمن التكفل بتالميذ أقسام االمتحانات. 6667-86-66المؤرخ في  907رقم المنشورـ 

 .660جوان  66في  8111المنشور الوزاري   ـ

  :متابعة تنفيذ المناهج ــ

متعلق بإقرار المناهج التعليمية في السنة الثالثة من التعليم الثانوي العام ال 6688جوان61المؤخ في  81ـ القرار رقم 

 .والتكنولوجي

المتصمن موضوع تطبيق ومتابعة المناهج التعليمية للسنة الثالثة  66/67/6688المؤرخ في / ع.أ/061ـ المنشور رقم 

 .6688ثانوي ـ طبعة جوان 

 .6688جويلية 66فيالمؤرخ / اع /وت و/011المنشورالوزاري رقم ـ 

 6686اوت  61و في .خ.أ/و.ت.و/ 600المنشور الوزاري رقم    ـ

 066.6.091678991  ـ

المتضمنة متابعة تنفيذ البرامج التعليمية  6667نوفمبر  67المؤرخة في  68: مراسلة وزير التربية الوطنية رقمــ 

 .متحانات الرسميةفي األقسام المقبلة على اال

08998997ـ

 التقرير العام لسير المؤسسة:  رابعال الفصل

30597419000974

303547419000974

2669310020993

291010019816140998
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 مشاريع المؤسسات: خامسال الفصل

 

ل به المتعلق بمشروع المؤسسة واعتماد العم  5779/  40/  40المؤرخ في   79.  15القرار الوزاري رقم  ــ  

 .في المؤسسات التربوية 

 .المتضمن إنشاء لجنة وطنية لمشروع المؤسسة 40/5779/ 40المؤرخ في  79. 15القرارالوزاري رقـم ــ  

 . شاء لجان والئية لمشروع المؤسسةالمتضمن إن 40/5779/ 40المؤرخ في  79.  15القرارالوزاري رقـم ــ 

 المؤسسة  المتضمن تفعيل العمل بفكرة مشروع 41/40/5440في  المؤرخ ع .أ/ و .ت . و 515رقم  ــ المنشور

وتنظيم  المتضمن تأسيس مشروعي المؤسسة والمصلحة 40/40/5440المؤرخ في  59ــ القرارالوزاري رقـم 

 .العمل بهما 

إعداد خطة عمل من أجل عقد  المتضمن 5454أكتوبر  40المؤرخ في / أ ع / و.ت.و/  950المنشور رقم ــ 

 "الضوابط التنظيمية الجديدة لمشروع المؤسسة من أجل عقد النجاعة " والمرفق بوثيقة . اعةالنج

 . 50/49/5454:المؤرخة في  5454/ع.م/5555/4.4.5ـ المذكرة رقم 

 

 

 تقييم أداء المؤسسات: السادس  الفصل

المتضمنة إصالح نظام  6661مارس  80المؤرخة في  6609: ــ مراسلة األمين العام  لوزارة التربية الوطنية رقم

 التقويم التربوي

 .المتضمنة تسيير مديري الثانويات 6661ديسمبر  80المؤرخة في  080: ــ  مراسلة وزير التربية الوطنية رقم

المتضمنة مذكرة  6686جويلية  60المؤرخة في  79: ــ  مراسلة السيد مدير التعليم الثانوي العام والتكنولوجي رقم

 .تحليل الممارسات المهنيةمنهجية حول 

المتضمنة إعداد   6686جويلية  68المؤرخة في  860: ــ مراسلة السيد مدير التعليم الثانوي العام والتكنولوجي رقم

  .محاضر مجالس التعليم

اد المتضمنة إعد  6686جويلية  68المؤرخة في  861: ــ مراسلة السيد مدير التعليم الثانوي العام والتكنولوجي رقم

 .6686دراسة حول نتائج امتحان شهادة البكالوريا دورة 

المتضمنة   6688مارس  66المؤرخة في  000: ــ مراسلة السيد مدير التعليم الثانوي العام والتكنولوجي رقم

   .الوثائق الصادرة عن المؤسسات التربوية

المتضمنة استخدام   6688أوت  61المؤرخة في  018: ــ مراسلة السيد مدير التعليم الثانوي العام والتكنولوجي رقم

 .الخرائط المفاهيمية في التعليم والتعلم
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية
 

 مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي 
 المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي 

   
 نماذج الجداول المستعملة

 
 (5جدول)مجمل التنظيم التربوية   1
 (5جدول)مجمل التنظيم التربوية   2
 مجمل المناصب التربوية  3

 مجمل الخرائط اإلدارية  4

 الحصيلة الوالئية للتنظيم التربوي   5

 ثانوي بعد ظهور نتائج امتحان البكالوريا  5تنظيم اإلعادة في السنة  6

 الحصيلة الوالئية لتدريس اللغة األجنبية الثالثة  7

 تأطير مادة اإلعالم اآللي في السنة األولى ثانوي    8

  تأطير مادة التكنولوجيا في السنة األولى ثانوي  9
 اختيارات مادة التكنولوجيا في السنة األولى ثانوي    10

 وضعية أساتذة التعليم الثانوي التكنولوجي  11

 اللغة األمازيغيةوضعية تدريس   12

 وضعية النظام الداخلي و نصف الداخلي  13

 التالميذ أبناء المغتربين العائدين إلى أرض الوطن  14

 التالميذ األجانب  15

 التالميذ أبناء الجمهورية العربية الصحراوية   16

 مجمل الساعات الفائضة  -مجمل الساعات اإلضافية    17

 المناصب النوعية ألساتذة التعليم الثانوي 18

 التعداد الشهري للتالميذ 19

 نية للثانوياتتقالبطاقة ال  20

 يــةالنية للوتقالبطاقة ال  21

 الخريطة التربويـة 22

 الخريطة اإلدارية 23

 المناصب المالية للخريطة اإلدارية 24  

 ليميةالمواد التع مواقيت ومعامالت 25

 ات ع المؤسسرياالتقنية لمش اتالبطاق 26
 هاترتيبو شبكة تقويم أداء الثانويات 27

 المـؤسسـات سير تقارير حصيلـة 28
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التربية الوطنية

 مديرية التعليم الثانوي العام و التكنولوجي

 رزنامة التنظيم التربوي في التعليم الثانوي

 مالحظات مضمون اإلرسال تاريخ اإلرسال الجهة المرسل إليها الجهة المنفذة العملية رقم

0 
لمحة عن الدخول المدرسي األسبوع 

من الدخول  1،2،3  

   مديرية التربية الثانوية
   نموذج خاص 

التنظيم المدرسي.فـ.م مديرية التربية 1،2،3نهاية األسبوع     

2 
 وضعية مؤسسات التربية 

 والتعليم الخاصة

مؤسسات التربية والتعليم 

 الخاصة
 مديرية التربية المعنية

  
   جدول 

للتعليم المتخصص .فـ.م مديرية التربية المعنية 90/  22قبل    

3 
 مستخلص محاضر 

ليممجالس التع  

   مديرية التربية الثانوية
 للمواد نموذج خاص 

للبرامج التعليمية.فـ.م مديرية التربية 90/  19قبل    

4 
 معالجة وضعيات 

 التمدرس المختلفة

   مديرية التربية الثانوية
    

التنظيم المدرسي.فـ.م مديرية التربية 90/ 19قيل    

5 
 تقييم المكتسبات القبلية 

السنة األولى ثانويلتالميذ   

   مديرية التربية مركز التوجيــه

 جداول  خاصة 
 مديرية التربية 

للتقويم البيداغوجي .فـ.م

 والتوجيه المدرسي
90/  19قبل   
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 مالحظات مضمون اإلرسال تاريخ اإلرسال الجهة المرسل إليها الجهة المنفذة العملية رقم

6 
 البرنامج السنوي للندوات

لية لألساتذةالداخ   

   مديرية التربية الثانوية

 للسنة الجارية جدول  خاص
للبرامج التعليمية.فـ.م مديرية التربية 39/  92قبل    

7 
ة ـــــة الوالئيـــالوضعي  

 ألقسام رياضة ودراسة

   مديرية التربية المعنية المؤسسات المعنية 
 جدول  خاص

ليم المتخصص للتع.فـ.م مديرية التربية المعنية  39/  31قبل    

 تقييم الدخول المدرسي  8
   مديرية التربية الثانوية

   نموذج خاص
للبرامج التعليمية.فـ.م مديرية التربية 39/  32قبل    

 التقرير الوالئي العام لتسيير المؤسسات 9
   مديرية التربية الثانوية

   نموذج خاص
لمدرسيالتنظيم ا.فـ.م مديرية التربية 33/  90قبل    

01 
 متابعة برمجيات

التوجيه المدرسي   

   مديرية التربية مركز التوجيــه

 
  

 مديرية التربية
للتقويم البيداغوجي .فـ.م

 والتوجيه المدرسي
33/  31قبل   

00 
 برنامج تكوين مديري 

 مراكز ومستشاري التوجيه

   مديرية التربية مركز التوجيــه

واليةللسنة الم     
 مديرية التربية

للتقويم البيداغوجي .فـ.م

 والتوجيه المدرسي
33/  31قبل   
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 مالحظات مضمون اإلرسال تاريخ اإلرسال الجهة المرسل إليها الجهة المنفذة العملية رقم

02 
بمؤسسات  وضعية التالميذ الحاضرين

الخاصة  التربية والتعليم  

لتربية المعنيةمديرية ا مؤسسات التعليم الخاصة    
  جدول  خاص

للتعليم المتخصص .فـ.م مديرية التربية المعنية 33/  31قبل    

03 
التنظيمات التربوية مجمل   

( وضعية نوفمبر)   

   مديرية التربية الثانوية
ةول  خاصاجد   

التنظيم المدرسي.فـ.م مديرية التربية 33/  21قبل    

04 
 وضعيات اكتظاظ 

لتربوية األفواج ا  

   مديرية التربية الثانوية
ول  اجد  

التنظيم المدرسي. فـ.م مديرية التربية  33/  19قبل    

 العمل بمشاريع المؤسسات 05
   مديرية التربية الثانوية 

 والتقييم الوضعية   
التنظيم المدرسي.فـ.م مديرية التربية 33/  19قبل    

06 
رير اتقحصيلة مراقبة   

المؤسساتتسيير   

   مديرية التربية الثانوية

 
   

التنظيم المدرسي.فـ.م مديرية التربية 32/  31قبل    

 المطالعة والمكتبات المدرسية  07
   مديرية التربية الثانوية

 المتابعة والوضعية  جداول
التنظيم المدرسي. فـ.م مديرية التربية   93/ 13قبل  

 تصفيات األلمبياد 08
ويةالثان    مديرية التربية 

 قوائم الفائزين
للتعليم المتخصص .فـ.م مديرية التربية  91/  21قبل    

09 
طلبات إنشاء مؤسسات التربية والتعليم 

 الخاصة

   مديرية التربية المؤسسون
   ملف

للتعليم المتخصص .فـ.م مديرية التربية 91/  19قبل    
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هة المرسل إليهاالج الجهة المنفذة العملية رقم  مالحظات مضمون اإلرسال تاريخ اإلرسال 

21 
وضعية )تقديرات الدخول المدرسي  

(  افريل  

   مديرية التربية الثانوية
 جداول  خاصة

علي أساس التوجيه 

 المسبق
التنظيم المدرسي. فـ.م مديرية التربية 90/  91قبل    

 اقتراحات تحيين البرامج التعليمية 20
ةالثانوي    مديرية التربية 

  
للبرامج التعليمية.فـ.م مديرية التربية   90/  31قبل  

 تحيين مدونة الكفاءات 22
   مديرية التربية الثانوية

  
للبرامج التعليمية.فـ.م مديرية التربية 91/  31قبل    

 مشاريع األنشطة اإلختيارية 23

مؤسسات التربية والتعليم 

 الخاصة
ربيةمديرية الت  

برنامج النشاط   

 اإلختياري
  

للتعليم المتخصص .فـ.م مديرية التربية 90/  39قبل    

24 
 التقرير السنوي 

لمشاريع الثانويات   

   مديرية التربية الثانوية
   نموذج خاص

التنظيم المدرسي.فـ.م مديرية التربية 90/  19قبل     

25 
 تحليل نتائج البكالوريا 

والوالية  حسب المادة  

   مديرية التربية مركز التوجيــه

 تقرير وتحليل  
 مديرية التربية

للتقويم البيداغوجي .فـ.م

 والتوجيه المدرسي
92/  31قبل   

26 
 رصد مقترحات تعديل 

 وثائق المتابعة والتوجيه 

   مديرية التربية مركز التوجيــه

  نماذج خاصة
 مديرية التربية

بيداغوجي للتقويم ال.فـ.م

 والتوجيه المدرسي
92/  31قبل   
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 مالحظات  مضمون اإلرسال  تاريخ اإلرسال الجهة المرسل إليها الجهة المنفذة العملية رقم

27 
وضعية )مجمل التنظيمات التربوية  

(جويلية   

   مديرية التربية الثانوية
  جداول  خاصة

 92/  29قبل  التنظيم المدرسي. فـ.م مديرية التربية

 التقويم السنوي ألداء الثانويات 28

   مديرية التربية الثانوية

  نموذج خاص

 مديرية التربية
للتقويم البيداغوجي .فـ.م

 والتوجيه المدرسي
 92/  29قبل 

 متابعة مردود الثانويات  29

 جداول  خاصة   مديرية التربية مركز التوجيــه

 

 مديرية التربية
.فـ.م البيداغوجي  للتقويم 

 والتوجيه المدرسي
92/  19قبل    

31 
 وضعية التالميذ  الحاضرين 

في نهاية كل شهر    

   مديرية التربية الثانويات 
  جدول  خاص

.فـ.م مديرية التربية من الشهر الموالي 39قبل  التنظيم المدرسي   

 حصص الدعم واإلستدراك 30
   مديرية التربية الثانوية

تابعةبطاقة الم  
 003المنشور رقم 

 39/ع.أ/و.ت.و

(22/32/2939 ) .فـ.م مديرية التربية   في نهاية كل  ثالثي التنظيم المدرسي 
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 مالحظات  مضمون اإلرسال  تاريخ اإلرسال الجهة المرسل إليها الجهة المنفذة العملية رقم

32 
 تقرير عن النتائج المدرسية 

( 1، 2،  3)لكل فصل    

ةالثانوي    مديرية التربية 

  

 مديرية التربية
للتقويم البيداغوجي .فـ.م

 والتوجيه المدرسي

أسبوعا بعد نهاية 

 المجالس لكل فصل

33 
 تقارير فصلية  عن سير 

 أقسام رياضة ودراسة

   مديرية التربية الثانويات المعنية 
  جدول  خاص

 كل  ثالثيفي نهاية  للتعليم المتخصص .فـ.م مديرية التربية

34 
 وضعية إنجاز األعمال 

 التطبيقية المخبرية 

 نموذج خاص    مديرية التربية الثانوية

 

للبرامج التعليمية.فـ.م مديرية التربية   في نهاية كل  ثالثي 

35 

التقرير الثالثي عن استعمال أجهزة 

 اإلعالم اآللي 

 والبرمجيات الجديدة 

   مديرية التربية الثانوية
موذج خاص ن   

للبرامج التعليمية.فـ.م مديرية التربية  في نهاية كل  ثالثي 

36 
تقرير اللجان البيداغوجية للمواد  حول 

 البرامج 

   مديرية التربية الثانوية
   

ف للبرامج التعليمية.م مديرية التربية  في نهاية كل  ثالثي 

37 
 تقرير حول تدريس 

 اللغات األجنبية

يةالثانو   مديرية التربية 
   

ف للبرامج التعليمية.م مديرية التربية  في نهاية كل ثالثي 

 

 


