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مدرسة دمحم الرازي -الرباط

 – 1تقديم المجزوءة
 عنوان المجزوءة:

مجزوءة مينة اطار االدارة التربوية لممؤسسة التعميمية والتدبير

تستيدف ىذه المجزوءة تكوين الطمبة المتدربين في مسمك األطر اإلدارية والتربوية في مجاالت التخطيط لبرامج العمل وبمورة المشاريع
التربوية الكفيمة بتدبير المؤسسات التعميمية من خالل الحرص عمى أن يتعرف الطمبة المتدربون مجمــوعــة من الميام المنوطة بيم بعد تحمل
المسؤوليات ومايتصل بذلك من قدرة عمى تحميل الممارسة ودراسة الحاالت وتدبير الطوارئ بكفاية وتبصر مراعين منتظرات المتدخمين والفاعمين
في الشأن التربوي ،،بغية تحقيق األىداف المرجوة التي تروميا المنظومة التربوية ،وما واكبيا من مستجدات في ضوء أوراش التجديد واإلصالح.
وتركز ىذه المجزوءة في بعض محاورىا عمى تبعات االنتقال من ممارسة ميمة الى آخرى ذات طبعية التدبير االداري  ،موسومة بطابع إداري
تدبيري يستحضر مقاربات التدبير الحديث  ،يركز عمى التخطيط وبمورة خطط العمل المتمحورة حول النتائج .
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الــكفــايــة المستيدفة


انقذسح ػهى ضجظ انًهبو اإلداسٌخ وانتًكٍ يٍ تذثٍش انًؤعغخ انتؼهًٍٍخ يٍ خالل انقىاٍٍَ وانتششٌؼبد انشعًٍخ وانؼًم ػهى تفؼٍههب فً
انًًبسعخ انٍىيٍخ ،يٍ خالل وضغ انجشايج وانًخططبد انغُىٌخ انُبجؼخ ،واالَفتبح ػهى انًحٍظ وانتفبػم اإلٌجبثً يغ كبفخ انفبػهٍٍ
وانًتذخهٍٍ فً انحٍبح انًذسعٍخ تحقٍقب نألهذاف انًغطشح وتجغٍذا نهًجبدسح انفبػهخ وانتجصش انًهًُ انجُبء فً ظم انحكبيخ انتشثىٌخ انششٍذح .

 األىداف المتوخاة من المجزوءة:
 تعرف مممح اإلطار اإلداري التربوي وميام مختمف المسؤوليات اإلدارية)=مدير-ناظر-حارس عام)...؛
 االنخراط السمس في مسمسل تغيير الميام ومزاولة الشأن التربوي؛
 تعرف سيرورة العمل السنوي لممؤسسة ومختمف المحطات واالستحقافات التدبيرية لألسالك التعميمية الثالثة؛
 االطالع عمى مختمف التنظيرات لمتدبير ،وخاصة تمك المتعمقة بالمجال المدرسي ،والنماذج المناسبة لتدبير المؤسسات التعميمية.
 اإللمام بمفيوم التدبير ومراحمو ووظائفو الكبرى ،واألدوار التي تنتظر اإلطار اإلداري التربوي في ىذا الصدد.
 تعرف ميام التخطيط ،وطبيعتو وخصائص األنشطة المرتبطة بو؛
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 ضبط مختمف مراحل بمورة برنامج عمل سنوي وآليات تنفيذه؛
 االطالع عمى مقاربة التدبير باألىداف المحددة والنتائج المنتظرة واختيار المؤشرات لقياس مدى تحقيق األنشطة المستيدفة وتوزيع
الميام ،والوسائل والموارد البشرية الالزمة ،وعمميات التتبع ومراقبة برنامج العمل؛
 ترجمة تقافة التدبير وتجسيدىا في الممارسة اليومية؛
 تعرف و استيعاب مختمف المسؤوليات اإلدارة والتربوية؛
 إدراك مخاطر الممارسة اليومية وتدبير طوارئيا بنجاعة وموضوعية وضبط مختمف اإلجراءات والتدابير عند وقوعيا؛
 تعرف أدوار وميام مختمف الفاعمين في الحياة المدرسية؛


تعرف شركاء المؤسسة وكيفية إسياميم في دعميا؛

 االنخراط الفاعل في مجالس المؤسسة؛
 تفعيل أنشطة الحياة المدرسية ومشاريع المؤسسة؛
 التجاوب مع الفاعمين والشركاء واتخاذ مواقف ايجابية تجاىيم؛
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 مدة االنجاز:

 03ساعة موزعة عمى 9محاور.

 توطئـــــــــة:
تفعيال لمضامين المرسوم رقم  2.11.1.2الصادر في  2.من محرم  23 ( 1433ديسمبر  )2011في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجيوية
لمين التربية والتكوين والسيما فيما يتصل باليندسة الجديدة المتعمقة بسمك اإلدارة التربوية من خالل إعداد منياج التكوين وفق التصور الجديد،
الذي يتميز بكونو" تأىيميا و"مميننا" يستيدف بناء وتطوير الكفايات المينية التي تؤىل اإلطار اإلداري التربوي لممارسة ميامو المختمفة بمينية.

وفي ىذا الصدد ،ووفق ىذه االستراتيجية يندرج وضع ىذه المجزوءة المتعمقة بمينة اإلطار اإلداري التربوي بالمؤسسات التعميمية
انطالقا من اعتماد تكوين وتأىيل طمبة مسمك اإلدارة التربوية في مجال التدبير اإلداري التربوي قصد التمكن من ضبط كفايات التدبير التربوي
واإللمام بمختمف وضعيات الحياة المدرسية والمينية وآليات توظيفيا والعمل بمقتضيات الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بيا العمل بقطاع
التربية والتكوين .

 . إرشادات منيجية
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تندرج مجزوءة مينة اإلطار اإلداري التربوي بالمؤسسات التعميمية في سياق اليندسة الجديدة لمتكوين األساس بـالمراكز الجيويـة
لمين التربية و التكوين ,تمك التي تعتمد المقاربة المجزوء تية بمنطق الكفايات ،و لتنفيذ ىده المجزوءة ،يتعين عمى األستاد المؤطر العمـل
عمى :
 االنطالق من مبدأ التكوين الذاتي لمطالب في مسمك اإلدارة الربوية باعتباره حامل تجربة ومعرفة تحتاج لمتوظيف واالستثمار؛
 اإلعداد الذىني والمنيجي لمحاور المجزوءة؛
 إعداد األسناد والوثائق األساسية والعمل عمى توفيرىا؛
 التخطيط القبمي لوضعيات التكوين وأنشطتيا؛
 اعتماد تقنيات لمتنشيط والحفز تمبي حاجات الفئة المستيدفة؛
 استحضار إكراىات الغالف الزمني بحكم طبيعة الوضعيات واألنشطة؛
 التركيز في الورشات عمى دراسة حاالت أو نوازل واستثمار النصوص القانونية والوثائق التربوية واإلدارية لبناء التعممـات واقتـراح حمـول
؛
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استثمار دفتر التداريب وشبكات المالحظة والتقارير المعدة طيمة التدريب الميداني

انكــفـــبٌــخ:

انتًكٍ يٍ تذثٍش انًؤعغخ انتؼهًٍٍخ يٍ خالل انقىاٍٍَ وانتششٌؼبد انشعًٍخ وانؼًم ػهى تفؼٍههب فً انًًبسعخ انٍىيٍخ ،يٍ خالل وضغ انجشايج

وانًخططبد انغُىٌخ انُبجؼخ ،واالَفتبح ػهى انًحٍظ وانتفبػم اإلٌجبثً يغ كبفخ انفبػهٍٍ وانًتذخهٍٍ فً انحٍبح انًذسعٍخ تحقٍقب نألهذاف انًغطشح وتجغٍذا نهًجبدسح

انفبػهخ وانتجصش انًهًُ انجُبء فً ظم انحكبيخ انتشثىٌخ انششٍذح .
المماربة
المحاور

أهداف التكوٌن

انُتبئج انًُتظشح

االَشطخ

التمكن من تدبٌر المؤسسة
انطاللا من المسؤولٌات
الموكولة إلطار اإلدارة
التربوٌة

 عصف ذهنً حولتمثالت المتكونٌن
بخصوص مهام
االدارة التربوٌة.
 عرض حول المهاماإلدارٌة والتربوٌة
إلطار اإلدارة التربوٌة

الغالف
التموٌم التكوٌنً

المصادر و االسناد

البٌداغوجٌة
-1
جانبٌة/ملمح الوظائف ومهام
ومسؤولٌات أطر اإلدارة التربوٌة

الزمنً

عصف ذهنً
 -التعرف على:

 مهام ومسؤولٌات أطر
اإلدارة التربوٌة

 دور إطار اإلدارة التربوٌة
كمدبر

 انتظارات الفاعلٌن
(السلطات ،الموظفون،
آباء التالمٌذ ،الشركاء)...
 تدبٌر الموارد البشرٌة :
 التدبٌر التولعً للمواردالبشرٌة
 التكوٌن المستمرتدبٌر النزاعات والخالفداخل المؤسسة
إدارة الحوار بٌن كلالفاعلٌن فً المؤسسة
 استغالل النظامالمعلومٌاتً الخاص


عرض





التدبٌر الجٌد والمضبوطللموارد البشرٌة
استفادة الموظفٌن من
دورات تكوٌنٌة لتحٌٌن
مكتسباتهم
حل النزاعات والخالفات
الطارئة لضمان السٌر
العادي للمؤسسة

دراسة حالة
ورشات عمل

دراسة حاالت وتحلٌل
كٌفٌة التعامل مع كل
منها
أشغال تطبٌمٌة حول
كٌفٌة استغالل النظام
المعلومٌاتً فً مختلف
المساطر
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أسئلة متعددة
حول المكتسبات
تمٌٌم التراحات
الحلول ومدى
نجاعتها
إعطاء وضعٌات
وتمٌٌم ومرالبة
كٌفٌة االشتغال
اعتماد شبكات
تمٌٌم التكوٌن

 دلٌل الوظائف والكفاءات
 النظام األساسً الخاص
بموظفً وزارة التربٌة
الوطنٌة

بتدبٌر الوارد البشرٌة
 تدبٌر العملٌات والمشارٌع
الخاصة بالمؤسسة.

ضبط العملٌات وتحٌٌن
لاعدة المعطٌات المتعلمة
بالموظفٌن
المٌادة الجٌدة للمؤسسة
إنجاز كل العملٌات
والمشارٌع فً التوارٌخ
المحددة لها

.2االَتقبل انتذسٌجً يٍ أعتبر
انى اطبس إداسي يهى
ثبعتشاتٍجٍبد انتذثٍش االداسي
وانتشثىي

 - 4التٌارات الفكرٌة للتدبٌر
 LE MANAGEMENTو
خصوصٌة التدبٌر المدرسً

_أٌ ٌكىٌ ػهى اعتؼذاد نتحًم
انًغؤونٍخ انكبيهخ ػهى جًٍغ
انًغتىٌبد (انتُظًًٍ و
االداسي

-

و انًبنً واالجتًبػً)

-

 تعرف المتدرب علىالخطوط الكبرى لتطور الفكر
فً مجال التدبٌر
 تعرف خصوصٌة تدبٌرمؤسسة تعلٌمٌة.
 المدرة على توظٌف التدبٌرالتشاركً
LA GESTION
PARTICIPATIVE

 -5سٌرورة العملٌات

-

 -تمكٌن المستفٌدٌن من

االَخشاط انغهظ فً
انًهبو و انذوس انجذٌذ
تمثل المقاربات تدبير
االدارة الحديثة وقيادة
المؤسسة التعليمية
أٌ ٌكىٌ يهًب
ويًبسعب ألعبنٍت
انتذثٍش انحذٌث

 إلدار المتدرب  /الطالبعلى تعرف التٌارات الفكرٌة
للتدبٌر
 ضبط مختلف طرقالتدبٌر للمؤسسة التعلٌمٌة
LES STYLES DE
GESTION

 -إطار ملم بجمٌع العملٌات

دلٌل استعمال النظام
المعلومٌاتً

 اػتًبد شجكبد تصىسوادساك آثبس انًهًخ
انجذٌذح (انُفغً،
انًهًُ)..
 اعتثًبس انتًثالدانًختهفخ نهىضؼٍبد
انًشكهخ انًؼٍشخ خالل
انتجبسة انشخصٍخ.
 -يُبقشخ واعتثًبس

-

 اعتًبساد وشجكبدتقًٍٍٍخ .
_-دساعخ حبنخ

عرض  -تمارٌن
ممارنة منظور التسٌٌر
التملٌدي مع منظور
المٌثاق الوطنً للتربٌة
والتكوٌن
 محاكاة  :المدبرالفعال والمدبر غٌر
الفعال ٌ :مكن استعمال
أفالم لصٌرة لهدا
الغرض
( دلٌمتان للعرض)

اعتماد شبكة تقويم لقياس
االتجاهات نحو تحمل المهمة
الجديدة

 عروض أفالم لصٌرة (2د) حول طرق
التدبٌر
 -لعب أدوار

-

 -زوبعة ذهنٌة حول
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عرض نظري

  QCMحول التٌاراتالفكرٌة وطرق التدبٌر

-

التحمك من مدى انخراط

4س

انىثٍقخ سقى 1
انىثٍقخ سقى 2

 انحًىنخ انثقبفٍخ وانتجشثخانًٍذاٍَخ وانشخصٍخ

 3عبػبد

 حصٍهخ انًشبسكخ فًتذاسٌت يٍذاٍَخ

المالحك4-3 :
* مذكرة وزارٌة  77بتارٌخ
 75ماي 2711
موالع تربوٌة
بالكفاٌة
االرتماء
دلٌل
التدبٌرٌة لإلدارة التربوٌة
(طبعة ٌولٌوز )2778

-تجارب و خبرات المستفٌدٌن

 3ساعات

 3ساعات

التربوٌة السنوٌة للمؤسسات
التعلٌمٌة وخصوصٌاتها
(حسب االسالن التعلٌمٌة)

أدوات التدبٌر الرشٌد
 إلدارهم على تبوٌبوتصنٌف كل العملٌات
التربوٌة/االدارٌة
 اكتساب أدوات العمل(لوحات لٌادة شبكات التنفٌذ
و التتبع)

التربوٌة االدارٌة
للمؤسسة التعلٌمٌة
 رسملة االطر المرجعٌةالناظمة للعملٌات
التربوٌة االدارٌة
للمؤسسات التعلٌمٌة
 إنجاز و إعداد بطالاتالعمل (التنفٌذ – التتبع
– التموٌم )

 -6التدبٌر اإلداري التربوي

*

تحدٌد مفهوم التدبٌر

* ضبط مفهوم ووظائف
التدبٌر اإلداري والتربوي
* إبراز أهم األدوار التً تنتظر
اإلطار اإلداري التربوي
بالمؤسسات التعلٌمٌة.
* التحسٌس بأنواع التدبٌر
المنتظرة وفك المهام الجدٌدة :





التدبٌراإلداري
التدبٌر المالً
التدبٌر التربوي
التدبٌر االجتماعً

 إطار مطمع عمىالمرجعيات النظرية لمتدبير،
والنماذج المناسبة لتدبير
المؤسسات التعميمية.
 ممم بمفيوم التدبيرومراحمو ووظائفو الكبرى،
واألدوار التي تنتظر اإلطار
اإلداري التربوي باألسالك
التعميمية الثالثة.

-

مهام المؤسسات
(استثمار خبرات
المشاركٌن)
 عرض نظري حولمهام المؤسسة
التعلٌمٌة انطاللا من
المرسوم 72-376
 العمل فً مجموعاتالستثمار وثائك
العمل الممترحة
حسب المطلوب
(دلٌل الدخول
المدرسً)
 انتاج بطالات العمللضبط وتتبع
العملٌات السنوٌة

-

العمل
بالمجموعات
عمل فردي

-

-

.عصف ذىني لرصد تمثالت المتدربين حول مفيوم

وأىمية التدبير اإلداري في المجال التربوي .

-العمل في ورشة بصيغة المجموعات المتعاقبة

عمى استثمار وثائق منتقاة ،ودراسة حاالت
بتوجيو من األستاذ المؤطر.
م :2تحديد مفيوم التدبير

م :1إبراز أىمية التدبير وظائفو في المؤسسات

التعميمية

م :3دراسة طبيعة وخصوصية تدبير المؤسسات

التعميمية في األسالك الثالثة.

م :4تحديد مجاالت التدبير في المؤسسات
التعميمية.

م :5معالجة وضعيات مستوحاة من الميدان تتعمق
بمشاكل التدبير وأخرى تعرض تجارب ناجحة .
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المستفٌدٌن فً النشاط
وإسهامهم بفعالٌة فً
تدبٌره
التحمك من تمكنهم من
أدوات العمل (الشبكات،
البطالات )
محاكاة ثالثة مؤسسات
تعلٌمٌة بمختلف االسالن
ووضع رزنامة العملٌات
السنوٌة

االنطالق من وضعٌات
مٌدانٌة تتضمن إجراءات
ومبادرات وحاالت من التعثر
وسلوكات و تصرفات
ألشخاص ممارسٌن بالمجال
التربوي ٌطلب من التدربٌن
التعلٌك علٌها وتحلٌلها فً
سٌاق المهننة والتبصر
لتعدٌل السلون المهنً
واكتساب األنموذج الخاص.
 ٌمكن استثمار نازلة ما فًالتموٌم ,
 تكلٌف المتدربٌن والمتدربات فً إطار فردي أو
مجموعات بإعداد بطالة حول
تدبٌر العاللات مع جمعٌة
اآلباء بمؤسسة تعلٌمٌة ،تهم
األنشطة ،ومجاالت التدخل
والموارد والصعوبات وفك
ضوابط مفهوم ووظائف
التدبٌر

 ممرر وزٌر التربٌة الوطنٌة والتكوٌن المهنً المنظم للسنة
الدراسٌة (الوثٌمة ) 5
 الوثٌمة  6دلٌل الدخولالمدرسً  ( 2715-2714مجال
العرض التربوي )
 الوثٌمة  7دلٌل الدخولالمدرسً 2715-2714
(التواصل و التعبئة )
 الوثٌمة  8شبكة تنظٌمالعملٌات (لالستئناس)

نصوص منتماة من مراجععلمٌة عامة خاصة متعلمة
بنظرٌات التدبٌر وممارباتة
وبعض التجارب المتداولة فً
هذا المجال وخاصة فً
التربٌة والتكوٌن.
* ظهائر شرٌفة
* مراسٌم
* منشورات
*النظام األساسً للوظٌفة
العمومٌة
* النظام األساسً الخاص
بموظفً وزارة التربٌة
الوطنٌة
* لرارات وزارٌة
* مذكرات وزارٌة

 3ساعات

-تقاسم اإلنتاجات.

*دالئل الموارد البشرٌة

بناء منتج تركيبي

 -8إعداد خطة عمل وأجرأتها

التمكن من اعداد خطة عمل

 3انتظارات الفاعلٌن
والمتدخلٌن فً المؤسسات
التعلٌمٌة من إطار اإلدارة
التربوٌة

المدرة على لٌادة التغٌٌر و
التجدٌد التربوي بالمؤسسة

 7وظٌفة التخطٌط

ضمان انخراط جمٌع المتدخلٌن
فً تطوٌر اداء المؤسسة.

 معرفة مفهوم و وظٌفةالتخطٌط و اهمٌته.
 معرفة مراحل التخطٌطخصائصه و انواعه

متدرب ٌستعمل أدوات
وآلٌات التخطٌط
متدرب ٌعد خطة عمل

انجاز العمل بجودة عالٌة و
فعالٌة.
انفتاح المؤسسة على
محٌطها.

اطار مستوعب لوظٌفة
التخطٌط و اهمٌته
ٌعتمد تخطٌطا ناجعا فً
تدبٌر المؤسسة

* ملحوظةٌ :تضمن الملحك
الئحة المراجع والوثائك التً
ٌمكن االستعانة بها اللتراح
الدعامات واألسناد المناسبة
لكل نشاط.

عصف ذهنً حول
اهمٌة خطة العمل
عمل بالمجموعات حول
مراحل التخطٌط (
الهدف  /النتائج
المنتظرة )......
عرض للتثبٌت

عصف ذهني
عمل بالمجموعات
عروض

انشطة الوضعٌة
1تمهٌدٌة :عصف
ذهنً  /تمارٌن فردٌة
لرصد و تحلٌل تمثالت
المشاركٌن و
المشاركات حول
الفاعلٌن و الشركاء
بالمؤسسة  (.وثٌمة
رلم)9
2عرض حول االلٌات
التً تساعد االطار
االداري على تطوٌر
العاللات مع شركاء
المؤسسة.

عصف ذهنً
عروض

إػذاد خطخ ػًم

اجراء التموٌم التكوٌنً
باعتماد شبكة تحدد :
امتالن المتدربٌن و المتدربات
للمهارات االجتماعٌة ( وثٌمة
) 10

 دليل التخطيطاالستراتيجي
(بروكاديم )

 التجارب و الخبراتالفردٌة و الجماعبة
للمشاركٌن-.

 3ساعات

 3ساعات

 وثائك شراكات  /تمارٌرمجالس المؤسسة  /تمارٌر
لماءات تواصلٌة
 مراجع انتًٍُخ انزاتٍخ:انًهبساد انؼبطفٍخ /
انًهبساد االجتًبػٍخ

عروض
العمل بالمجموعات

تذوٌب الجلٌد
عمل فً مجموعات:
 1وظٌفة التخطٌط:
المفهوم و الوظائف.
 2مراحل التخطٌط:
الخصائص و االنواع.
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التثبت من التوصل الى
استٌعاب مفهوم التخطٌط و
المدرة على توظٌفه باعتماد
شبكة التحمك

 3ساعات
دالئل التخطيط

منالشة وتركٌب عمل
المجموعتٌن

 -9التدبٌر المتمحور حول
النتائج

-

-

أن ٌتمكن اإلطار
االداري من
استٌعاب المبادئ
األساسٌة للتدبٌر
المتمحور حول
النتائج.
أن ٌكون لادرا على
استثمار مماربة
التدبٌر المتمحور
حول النتائج فً
تدبٌر المؤسسة

 استعمال المفاهٌماالساسٌة و المصطلحات
و األدوات فً التدبٌر
المتمحور حول النتائج.
 تطبٌك هذه المماربة فًنشاط أو ملف بالتدرٌب
المٌدانً.

 عرض اإلطارالنظري للتدبٌر
المتمحور حول
النتائج
 عمل فردي لتحدٌدسلسلة النتائج لملف
أو لضٌة معٌنة
(إلحداث التغٌٌر)
 عمل بالمجموعات:خطة متمحورة حول
النتائج لمضٌة أو
ملف معٌن,
 °عرض المنتوج
و التماسم

-

عروض
العمل
بمجموعات
تمارٌن
فردٌة

إنطاللا من وضعٌات مٌدانٌة
تتضمن إجراءات ومبادرات
وحاالت من التعثر وسلوكات
و تصرفات ألشخاص
ممارسٌن بالمجال التربوي
ٌطلب من الطلبة و الطالبات
التعلٌك علٌها وتحللها غً
إطار المهننة والتبصر لتعدٌل
السلون المهنً واكتساب
األنموذج الخاص.
 ٌمكن استثمار نازلة ما فًالتموٌم  ,مثال :
أستاذ التعلٌم االبتدائً كثٌر
الغٌاب بدون مبرر لانونً ,
* تكلٌف الطلبة و الطالباتصٌاغة برنامج مبنً على
التدبٌر المتمحور حول النتائج
لمضٌة أو ملف فً التدارٌب
المٌدانٌة

انىثبئق (13 ،12، 11 ،
 )14،ثبنًهحق
 يجضوءاد تكىٌٍ انًذٌشٌٍ(انتذثٍش انتشثىي و االداسي
و انًبنً نهًؤعغخ  ،شتُجش
) 2004
يجضوءح انتذثٍش انًتًحىس
حىل انُتبئج (ثشوكبدٌى )
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 3عبػبد

:
12

التموٌم النهائً للمجزوءة

ٌغتهذف هزا انُشبط تقىٌى انكفبٌخ انًغتهذفخ يٍ تُفٍز يجضوءح يهُخ إطبس االداسح انتشثىٌخ ثبنًؤعغخ انتؼهًٍٍخ و انتذثٍش  ،اَطالقب يٍ
وضؼٍخ يُذيجخ ،تشاػً انًىاسد انتً تتضًُهب انًجضوءح وفق يؼبٌٍشيحذدح و يؤششاد دقٍقخ  ،وٌجقى هزا انًقتشح نإلعتئُبط .

انًؼبٌٍش

انتؼجئخ انًُبعجخ نًىاسد انكفبٌخ

انًؤششاد

انىضؼٍبد

 اختجبس كتبثً-

ثهىسح يششوع نتذثٍش قضٍخ أو يهف

أو وضؼٍخ نه ػالقخ ثبنًًبسعخ انًٍذاٍَخ ثبنًؤعغبد
انتؼهًٍٍخ

 ٌجهىس انطبنت (ح) انًتذسة (ح) يششوػب تذثٍشٌب وفقانًهًخ انًطهىثخ  ،يشاػٍب انًؤششاد انتبنٍخ :
 يششوع ٌؼتًذ تخطٍطب نهًىضىع انًغتهذف
يٍ خالل يشاػبح يقىيبد انتخطٍظ (ركش ػهى
االقم ثالثخ يُهب )
ٌ أخز ثؼٍٍ االػتجبس انؼالقخ يغ انفبػهٍٍ
و انششكبء ( انحبجٍبد  ،انًقبسثخ انتشبسكٍخ ،
انتىاصم )
 احتشاو انُصىص انتُظًٍٍخ و انتششٌؼٍخ فً
ثهىسح انًششوع (ركش انًشجؼٍخ انقبَىٍَخ ،
يىضىػهب  ،ػالقتهب ثًجبل انتذخم  ،احتشاو
انغهطخ انتقذٌشٌخ نهًذثش )
 أٌ ٌتضًٍ يُتج اإلطبس اإلداسي انتشثىي انًتذسةإجشاءاد تأدٌجٍخ تشاػً انًغطشح انًؼًىل ثهب فً هزا
انشأٌ ،

قبثهٍخ اإلَجبص
13

 عاليخ انهغخ دقخ انًفبهٍى -انتُظٍى انشكهً

جىدح انتقذٌى

14

 - 4انًهحقبد

يمكن لألستاذ المؤطر االستئناس بالمراجع اآلتية:
 ظيائر شريفة :الظيير الشريف رقم  1.58.008الصادر في  42فبراير  8591والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  4734بتاريخ  88أبريل 8591

-

بمثابة النظام األساسي العام لموظيفة العمومية.
 مراسيم : المرسوم رقم  4 . 24 . 192الصادر في  87فبراير  4227بمثابة النظام األساسي الخاص لموظفي و ازرة التربية الوطنية.-

دالئل الموارد البشرية.4227

 المـرس ــوم رقـم  42242714صادر في  6جمادى األولى  83(8247يوليو )4224بشأن اختصاصات وتنظيم و ازرة التربية الوطنية. المرسوم رقم  6.00..0.2صادر في  7ربيع اآلخر  62 ( .266يونيو  )600.بتطبيق القانون  07.00القاضي بإحداث األكاديمياتالجيوية لمتربية والتكوين.
15

 المرسوم رقم  6.06.072الصادر في  2جمادى األولى .7(.260يوليو  ) 6006بمثابة النظام األساسي الخاص بمؤسسات التربيةوالتعميم العمومي ،كما وقع تغييره وتتميمو.
 ق اررات : القرار رقم  ..07.0الصادر في  6.من جمادى األولى  66( .260يوليو  )6000يتعمق بتحديد كيفية اختيار أعضاء مجمس تدبيرمؤسسات التربية والتعميم العمومي.
 مذكرات : مذكرة رقم 7 2االرتقاء باإلدارة التربوية  29ماي.4288 مذكرة 72إحداث مجالس مؤسسات التربية والتعميم العمومي. مذكرة رقم  7-24فبراير  4229حول تاطير اتفاقيات الشراكة المبرمة من لدن األكاديميات الجيوية لمتربية والتكوين ومصالحيااالقميمية أو المحمية.
 مذكرة  17الش اركـة بين المؤسسات التعميمية العمومية والخصوصية. مذكرة  95حول مبادرات الشراكة.-

مذكرة  22ميثاق حسن سموك الموظف العمومي

 المذكرة رقم  02بتاريخ  06فبراير  6002حول تنمية السموك المدني بالمؤسسات التعميمية.16

 دالئل ومجزوات : دالئل الموارد البشرية.3002 دليل اإلطار المرجعي لمشراكات. دليل المدرسة و السموك المدني 3002 تدبير المدرسة في أفق الشراكة التربوية ،مديرية المناىج والحياة المدرسية(.3002 ،دليل المكون-كتاب المشارك -دليل مرجعي). التدبير التشاركي ،منشورات و ازرة التربية الوطنية. التعبئة االجتماعية ،منشورات و ازرة التربية الوطنية. دليل الحياة المدرسية ،منورات و ازرة التربية الوطنية ،غشت .3002 دالئل جيل مدرسة النجاح ،منشورات و ازرة التربية الوطنية. مجزوءة مشروع المؤسسة ،منشورات و ازرة التربية الوطنية. و ازرة التربية الوطنية - ،دليل أطر المصالح االقتصادية الجدد ،نصوص قانونية وتوجييات عممية ،مطبعة المعارف الجديدة ،الرباط،.4991
 ميام وأدوار ىيئة اإلدارة التربوية ،مديرية المناىج والحياة المدرسية ،يوليوز. 2009 مصوغة التدبير اإلداري والتربوي لفائدة األطر المكمفة بميام اإلدارة التربوية،-

األكاديمية الجيوية لمتربية و التكوين جية الدار البيضاء الكبرى ،إعداد محمد ومحمد وصبر ،أكت ــوبـ ـ ــر .3040
17

 المستجدات في ميدان الت ـدبي ـ ـ ـر اإلداري ،محمد دالي التدبير والتشريع ،مصوغة تكوينية لفائدة مديري المؤسسات التعميمية الثانوية اإلعدادية والثانوية التأىيمية ،كتاب المشارك ،مديرية المواردالبشرية وتكوين األطر وقسم استراتيجيات التكوين ،يوليو .3001
 التدبير والتشريع ،مصوغة تكوينية لفائدة مديري المؤسسات التعميمية الثانوية اإلعدادية والثانوية التأىيمية ،دليل المكون ،مديرية المواردالبشرية وتكوين األطر وقسم استراتيجيات التكوين ،يوليو .3001
 وظائفFunction

اإلدارة

الخمسة

:التخطيط،

Five

التنظيم،

The

التوظيف،

التوجيو،

010:

Management

ترجمة :خالد الحرhttp://www.profvb.com ،
 باىي محمد ،تدبير الموارد البشرية باإلدارة العمومية ،مطبعة النجاح ،الدار البيضاء.3003 ، البوخاري محمد والخمفي محمد ،الوظيفة العمومية المغربية ،دار قرطبة لمطباعة والنشر ،الدار البيضاء.4993 ، جاسم محمد محمد ،سيكولوجية اإلدارة التعميمية والمدرسة وآفاق التطوير العام ،مكتبة دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،عمان.3001 ، الطبيب أحمد محمد ،اإلدارة التعميمية ،أصوليا وتطبيقاتيا المعاصرة ،المكتب الجامعي الحديث ،األسكندرية.4999 ،18

الرقابة.

 كنعان نواف ،القيادة اإلدارية ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.3003 ، -محمد حسن راوية،

إدارة الموارد البشرية ،المكتب الجامعي الحديث ،األسكندرية.4999-4992 ،

المجنة الخاصة بالتربية والتكوين ،الميثاق الوطني لمتربية والتكوين ،المممكة المغربية.4999 ، السيد اسماعيل  ،اإلدارة االستراتيجية ،المكتب الجامعي الحديث ،األسكندرية.4992 ،عبد الباقي صالح الدين ،االتجاىات الحديثة في إدارة الموارد البشرية ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية.3003 ، عطيوي جودت عزت  ،اإلدارة المدرسية الحديثة ،مفاىيميا النظرية وتطبيقاتيا العممية ،الدار العممية الدولية ودار الثقافة لمنشر والتوزيع،عمان.3004 ،
 -الخضيري محسن أحمد ،الضغوط اإلدارية :الظاىرة ،األسباب ،العالج ،مكتبة مدبولي – مطبعة األطمس ،القاىرة.4994 ،
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