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بمسكص التكىيناث والملتقياث الىطنيت – السباط
انٕسشخ انخبيغخ
يدـــــــــــــضٔءح<

التشرٌع المدرسً والتنظٌم االداري والتربوي

فشٚك إػذاد انًظٕغخ <
عبد العزبز السٌدي  -م.ج.م.ت.ت  -مراكش
عبد الكرٌم جالم م.ج.م.ت.ت  -مراكش
دمحم ابن ٌعٌش  -م.ج.م.ت.ت  -طنجة
سٌدي األشكل  -م.ج.م.ت.ت  -العٌون

فؤاد مد كري  -م.ج.م.ت.ت  -المنٌطرة
دمحم أٌت أوحمو

 -مدٌر بنٌابة الحاجب

حمٌد أبكرٌم -م.ج.م.ت.ت  -الرباط
موالي الطٌب رمضانً -م.ج.م.ت.ت  -وجدة
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فرٌد نور الدٌن -م.ج.م.ت.ت  -البٌضاء
عبد الرحمان فرٌندو -متصرف م الشؤون المانونٌة والمنازعات
دمحم إٌزي -م.ج.م.ت.ت – بنً مالل

يذح

االَدبص<

 01ساعت مىشعت على سبعت محاوز

أال< تمذٚى انًدضٔءح
تفعيال دلضامني ادلرسوم رقم  21..11.2الصادر يف  2.من زلرم  21 ( .311ديسمرب  )21..يف شأن إحداث وتنظيم ادلراكز اجلهوية دلهن الرتبية
والتكوين والسيما ادلادة  1.منو ادلتعلقة بإعداد منهاج التكوين وفق التصور اجلديد ،الذي يستهدف بناء وتطوير الكفايات ادلهنية ألرطر ادإدارة الرتبوية ادلتدربة1
يف ىذا ادإرطار ،ووفق ىذه ادإسرتاتيجية يأيت وضع ىذه اجملزوءة ادلتعلقة بالتشريع ادلدرسي والتنظيم ادإداري والرتبوي من خالل الرتكيز على تكوين و
تأىيل أرطر ادإدارة الرتبوية ادلتدربني ،قصد التمكن وضبط القوانني والتشريعات ادلنظمة للوظيفة العمومية بصفة عامة و القدرة على تدبري سلتلف الوضعيات ادلهنية

وادإدارية والرتبوية بقطاع الرتبية والتكوين وادإدلام مبختلف وضعيات احلياة ادلهنية وآليات توظيفها واآلثار القانونية و ادلادية ادلرتتبة عنها؛ مع التحكم يف النظم

ادلوجهة للتدبري والتسيري ادإداري والرتبوي والعمل مبقتضيااها ،بغاية التوافق التام مع اذلدف النهائي والعام للتكوين ،وادلتمثل يف تفعيل التشريعات ادلدرسية وتدبري
ادلؤسسة التعليمبة العمومية ،انطالقا من النصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري هبا العمل بقطاع الرتبية والتكوين .

ثبَٛب< إرشادات منهجٌة
2

تندرج رلزوءة التشريع ادلدرسي والتنظيم ادإداري والرتبوي ،يف سياق اذلندسة اجلديدة للتكوين األساس بادلراكز اجلهوية دلهن الرتبية والتكوين ,واليت
تعتمد ادلقاربة اجملزوءاتية ،ويتعني على ارطر التكوين :


االنطالق من مبدأ التكوين الذايت باعتبارىم حاملني لتجربة وخربة1



ادإعداد الذىين وادلنهجي حملاور اجملزوءة؛1



إعداد الوثائق األساسية والعمل على توفريىا؛1



التخطيط القبلي لوضعيات التكوين وأنشطتها؛



التسلح بتقنيات التنشيط والتواصل والتحفيز على مستوى الفئة ادلستهدفة؛



استحضار إكراىات الغالف الزمين حبكم رطبيعة الوضعيات واألنشطة؛



الرتكيز يف الورشات على دراسة حاالت أو نوازل واستثمار النصوص القانونية لبناء التعلمات واقرتاح حلول؛

ثبنثب< االْذاف<
وتستهدف هره المجصوءة تحقيق األهداف و المهازاث التاليت:


ان يستوعب1ارطر االدارة الرتبوية ادلتدربة النصوص التشريعية ادلعمول هبا وادإدلام بالتنظيم االداري ادلركزي واجلهوي وادإقليمي واحمللي1



القدرة على توثيق وتبويب النصوص التشريعية والتنظيمية ،وادلذكرات ادإخبارية والتوضيحية والتوجيهية ،بكيفية تيسري استعماذلا عند احلاجة إليها1



التعر ف على سلتلف الوثائق االدارية والرتبوية وتقنيات الرتاسل االداري وصياغتها1



التعرف على مفهوم التشريع ادلدرسي باعتباره يشكل مرجعية قانونية وتنظيمية لتدبري ادلؤسسة،



ان يتعرف كيفية إعداد قانون داخلي للمؤسسة وبلورة نظام العمل ادإداري الرتبوي1
3



التعرف على جهات االختصاص بادلصاحل ادلركزية واجلهوية واالقليمة واحمللية1



التمييز بني تراتبية النصوص التشريعية والتننظيمية من حيث مرجعيتها1



التعرف على آليات تدبري ادلؤسسة الرتبوية1



التعرف على مسطرة تدبري سلتلف الوضعيات االدارية1



القدرة على االستعمال ادلنظم لوثائق التدبري ادإداري والرتبوي وادلايل ،واحلرص على توظيفها وحتيينها باستمرار .



القدرة على معاجلة النوازل وحل النزاعات وادلشكالت باالستعمال الوظيفي لروح التشريع ،وبأساليب القيادة الرتبوية يف التدبري أو بإعمال النصوص
التشريعية عند االقتضاء1

ساثؼب < انُتبئح انًُتظشح
 الفهم اجليد للنصوص التشريعية والتنظيمية ادلؤرطر جملال تدبيري ادلؤسسات التعليمية1
 التمكن من تقنيات الرتاسل االداري والقدرة توظيفها1
 تنسيق االعمال وادلسامهة يف اختاذ القرارات1
 القدرة على االستعمال الوظيفي للتشريع1
 التحكم يف القيادة اجليدة للمؤسسة الرتبوية1
 التدبري اجليد للشؤون االدارية وادلهنية للموظفني العاملني بادلؤسسات التعليمية 1
 احرتام ضوابط التسلسل االداري والعالقات مع ادلصاحل اخلارجية وادلؤسسات ادلوازية وسلتلف الشركاء ،
 مواكب ادلستجدات التشريعية والتنظيمية يف قطاع الرتبية والتكوين؛
 تفعيل اآلليات الدميقرارطية (اجملالس ،القانون الداخلي)111؛
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 تدبري النزاعات و ادلشكالت باستعمال أساليب وتقنيات مالئمة لطبيعة ادإختالف ادلطروح
 تنسيق األعمال واختاذ القرارات اعتمادا على آلية رللس التدبري
 ضبط ادلقرر الوزيري لتنظيم السنة الدراسية و العمل على تنزيلو
 ضبط ادإجراءات التأديبية
 ادلسامهة يف ترسيخ ثقافة القيم بادلؤسسات الرتبوية

خبيغب < انجطبلخ انتمُٛخ نهًدضٔءح
انًحبٔس

ًَبرج يٍ ٔضؼٛبد ٔ أَشطخ انتكٍٕٚ

ثؼض انًؼُٛبد انذٚذاكتٛكٛخ
ٔ األعُبد
5

انتمٕٚى انتكُٕٙٚ

انًؤطشٌٔ

انغالف
انضيُٙ

 - 1المانون و التشرٌع
المدرسً5
 تعرٌف المانون تعرٌف الماعدة المانونٌة -أنواعها و خصائصها
 ألسام المانون وأهمٌةالتمٌٌز بٌن المانون العام و
المانون الخاص
 مصادر المانون -ماهٌة التشرٌع المدرسً

 -2النظام األساسً العام
للوظٌفة العمومٌة

 تعرٌف الموظف -وضعٌات الموظف

اشتغال األطر اإلدارٌة المتدربة حول
وضعٌات لانونٌة
فً ورشات بصٌغة المجموعات
المتعالبة وٌستخرجون 5
*مختلف أنواع الماعدة المانونٌة
* مصادرها
*أركانها
* ترتٌبها حسب الموة اإللزامٌة

التعرف على المواد التً تحدد هذا
المفهوم فً
النظام األساسً العام للوظٌفة
العمومٌة
اشتغال األطر اإلدارٌة المتدربة حول
وضعٌات الموظف فً ورشات بصٌغة
المجموعات المتعالبة على وثائك
منتماة و بتوجٌه من األستاذ المؤطر ,
و بعد سلسلة من العملٌات تشمل التمثل
و الفهم و التحلٌل و االستنتاج
ٌتوصلون إلى بناء منتوج ٌخص :

نصوص منتماة من مراجع إنطاللا من وضعٌات
لانونٌة تتضمن سلوكات
لانونٌة عامة خاصة
و تصرفات ألشخاص
المتعلمة بالمدخل لدراسة
المانون  -سنة أولى حموقٌ -طلب من األطر

أستاذ مكون

2س

اإلدارٌة المتدربة
تكٌٌفها لانونٌا

* دستور المملكة
* ظهائر شرٌفة
* مراسٌم
* منشورات
*النظام األساسً العام
للوظٌفة العمومٌة
6

* أنشطة أو وضعٌات
تموٌمٌة تتخذ أشكاال متعددة
و تبمى لألستاذ المؤطر
الصالحٌة فً تحدٌدها.
مثال لتموٌم فً نهاٌة
الحصة :
* مأل جدول ٌحدد فٌه أوجه
االشتران و االختالف بٌن
وضعٌات الموظف

أستاذ مكون

8س

* المٌام بالوظٌفة
* اإللحاق

 حمـــــــوق و واجباتالمــوظـف

* النظام األساسً الخاص
بموظفً وزارة التربٌة
الوطنٌة

* اإلٌداع و االستٌداع
* لرارات وزارٌة
* مذكرات وزارٌة

 النظام األساسً الخاصبموظفً وزارة التربٌة
الوطنٌة

*دالئل الموارد البشرٌة
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 - 3التنظٌم اإلداري و
التربوي

 االختصاصاتالهٌكلةالمهام اإلدارة المركزٌةاألكادٌمٌاتالنٌابات-المؤسسات التعلٌمٌة

 - 4تمنٌات التراسل اإلداري و
الوثائك اإلدارٌة المهنٌة5
 تعرٌفها أنواعها -تمنٌاتها

اشتغال األطر اإلدارٌة المتدربة فً
ورشات بصٌغة المجموعات المتعالبة
على وثائك و نصوص لانونٌة تهم
هٌكلة المطاع و إختصاصات الشركاء
و بتوجٌه من األستاذ المؤطر ,لصد
بناء منتوج ٌخص :
* اختصاصات و مهام
اإلدارة المركزٌة
* اختصاصات و مهام
المصالح الجهوٌة

*ظهائر شرٌفة
*المٌثاق الوطنً للتربٌة و
التكوٌن
* مراسٌم
*لرارات
* مذكرات وزارٌة
* دالئل
* وثائك و نصوص منتماة
* حوارات و شهادات
* مماالت

* تكلٌف األطر
اإلدارٌة المتدربة فً
إطار فردي أو مجموعات
بإعداد بطالة حول جمعٌة
اآلباء لمؤسسة ابتدائٌة
تهم األنشطة  ,مجاالت
التدخل
الموارد  ,الصعوبات

أستاذ مكون
أو اإلطار
الكفٌل

6س

* اختصاصات و مهام
المصالح اإلللٌمٌة
* اختصاصات و مهام اإلدارة التربوٌة

اشتغال األطر اإلدارٌة المتدربة حول التراسل
اإلداري فً ورشات بصٌغة المجموعات

المتعالبة على وثائك منتماة و بتوجٌه
من األستاذ المؤطر  ,و بعد سلسلة من
العملٌات تشمل التمثل و الفهم و
التحلٌل و االستنتاج ٌتوصلون إلى بناء
منتوج ٌخص :
* لواعد التراسل اإلداري
* تمنٌات التراسل اإلداري

* نماذج من مراسالت
إدارٌة
* وثائك إدارٌة مهنٌة
مختلفة
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اختبار كتابً لنموذج
فً
التراسل اإلداري

أساتذة
مكونٌٌن

2س

* ألسام المراسالت اإلدارٌة

 أدوارها - 5حوادث المصلحة و
الحوادث المدرسٌة<
تعرٌفها شروط لٌامها اإلجراءات المسطرٌةالمتبعة
 -أثارها المادٌة و المانونٌة

ظهٌر شرٌف ٌتعلك
اشتغال األطر اإلدارٌة المتدربة حول
بالتعوٌض عن الحوادث
حاالت لحوادث المصلحة و للحوادث
التً ٌتعرض لها تالمٌذ
المدرسٌة فً ورشات بصٌغة
المؤسسات المدرسٌة
المجموعات المتعالبة على وثائك
منتماة و بتوجٌه من األستاذ المؤطر  ,العمومٌة المؤرخ فً 61
و بعد سلسلة من العملٌات تشمل التمثل شوال  61( 6616أكتوبر
)6496حسبما ولع تغٌٌره
و الفهم و التحلٌل و االستنتاج
و تتمٌمه؛
ٌتوصلون إلى بناء منتوج ٌخص :
* مفهوم حادثة المصلحة و شروطها *مذكرة رلم 96بتارٌخ 8
ٌونٌو 2007حول تجدٌد
* مفهوم حادثة مدرسٌة و شروطها
اتفالٌة الضمان المدرسً
* الحموق و الضمانات المخولة فً
هذه الحوادث
*اتفالٌة الضمان المدرسً
* اإلجراءات العملٌة فً حالة ولوع
*البروتوكول
حادثة مصلحة أو حادثة مدرسً
التطبٌمً التفالٌة الضمان
المدرسً
*المذكرة الوزارٌة رلم 663
بتارٌخ  66نونبر  6002فً
شأن تحدٌد مهام الطبٌبات
واألطباء العاملٌن باألكادٌمٌات
الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن فً
إطار اللجنة الطبٌة الجهوٌة
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ٌمكن استثمار نازلة ما
فً التموٌم  ,مثال :
اكتب تمرٌرا حول حادثة
مدرسٌة ولعت لتلمٌذ
أثناء االستراحة

أستاذ مكون

2س

 - 8انًغؤٔنٛبد ٔ انؼمٕثبد
انتأدٚجٛخ

 يفٕٓو انًغؤٔنٛخ ٔيمتضٛبتٓب
 حبالد انًغؤٔنٛخانتمظٛشٚخ
 ضًبَبد أطش انتؼهٛى َظبو انتأدٚت ٔاالَضجبط
 انهدبٌ اإلداسٚخانًتغبٔٚخ األػضبء

اشتغال األطر اإلدارٌة المتدربة
حول المنازعات اإلدارٌة فً
ورشات بصٌغة المجموعات
المتعالبة على وثائك منتماة و
بتوجٌه من األستاذ المؤطر  ,و
بعد سلسلة من العملٌات تشمل
التمثل و الفهم و التحلٌل و
االستنتاج ٌتوصلون إلى بناء
منتوج ٌخص :
* اختصاصات المحاكم اإلدارٌة
* دعوى اإللغاء و شروط لبولها
* أسباب الطعن باإللغاء
* مسطرة الطعن اإلداري و
المضائً

الظهٌر الشرٌف رلم
1.58.008الصادر فً
 69فبراٌر 6493
والمنشور بالجرٌدة
الرسمٌة عدد 6626
بتارٌخ  66أبرٌل 6493
بمثابة النظام األساسً العام
للوظٌفة العمومٌة
*المانون الجنائً
* لانون االلتزامات و العمود
*المانون اإلداري
* المانون رلم 96.40
المحدد للمحاكم اإلدارٌة

 انؼمٕثبد انتأدٚجٛختمدٌم عروض
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أستاذ مكىن

 4س

 - 7أخاللٌات المهنة و
السلون المدنً 5
 يفٕٓيٓب دٔاػٓٛب ٔ أًْٛتٓب -تدهٛبتٓب

مٌثاق حسن التدبٌر
وأخاللٌات المهنة
* اشتغال األطر اإلدارٌة المتدربة
حول السلون المدنً فً ورشات
*دلٌل حموق اإلنسان بمطاع
بصٌغة المجموعات المتعالبة على
التربٌة الوطنٌة 2007
وثائك منتماة و بتوجٌه من األستاذ
*دلٌل المدرسة و السلون
المؤطر  ,و بعد سلسلة من العملٌات
المدنً 2008
تشمل التمثل و الفهم و التحلٌل و
*دلٌل الحٌاة المدرسٌة
االستنتاج ٌتوصلون إلى بناء منتوج
2007
ٌخص :
* استراتٌجة لطاع التربٌة
* مفهوم أخاللٌات المهنة و السلون
الوطنٌةفً محاربة العنف
المدنً و تجلٌاتهما
المدرسً 2010
* أهدافهما
*الوثائك المرجعة للندوة
* الممومات األساسٌة فً مماربة ورش
الوطنٌة األولى حول
تنمٌة السلون المدنً
المدرسة و السلون المدنً
* أهمٌة تنمٌة أخاللٌات المهنة و
2008
السلون المدنً فً ترسٌخ المواطنة
* يزكشح 68يٛثبق حغٍ
المسؤولة
عهٕن انًٕظف انؼًٕيٙ
* يزكشح 97اعتثًبس يٕاد
االتفبلٛخ انذٔنٛخ انخبطخ
ثحمٕق انطفم
*انًزكشح سلى ; 9ثتبسٚخ
06فجشاٚش  299:حٕل
تًُٛخ انغهٕن انًذَٙ
ثبنًؤعغبد انتؼهًٛٛخ.
حٕاساد ٔ شٓبداد
* َظٕص ٔيمبالد
* انتدبسة انشائذح
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* انجاز تمارٌر فردٌة
حول مظاهر اإلخالل
بالسلون المدنً داخل
المؤسسات التعلٌمٌة و
التراح حلول عالجٌة
أستاذ مكون

4ض

عبدعب < يشخؼٛخ تمٕٚى انًدضٔءح

 2ط

الىضعيـــــــــاث

المعاييس

المؤشــــــساث
 ٚحذد اإلطبس انًتذسة ) ح ( ٔاخجبد انًٕظف ػهٗ األلم 3ٔاخجبد
 ٚزكش ثؼض اَؼكبعبد انغٛبة ػهٗ انًتؼهى ٔػهٗ انغٛبعخانتؼهًٛٛخ (ػهٗ األلم  3يؤششاد نكم يدبل )
 ٚحذد انًغطشح انتأدٚجٛخ (ػهٗ األلم  3اخشاءاد تأدٚجٛخ ) ٚزكش انمٛى انتٚ ٙدت ػهٗ انًٕظف انتحه ٙثٓب ( ػهٗ األلم 3لٛى)
-

انتؼجئخ انًُبعجخ نًٕاسد انكفبٚخ
اختجبس كتبثٙ
ًَٕرج < التشاذ  -ػهٗ عجٛم انًثبل – َبصنخ حٕل يٕضٕع غٛبة األعتبر ف ٙػاللتّ
ثبنًغؤٔنٛخ ٔأخاللٛبد انًُٓخ ....إنخ

لبثهٛخ اإلَدبص
خٕدح انتمذٚى

12

أٌ ٚتضًٍ يُتٕج اإلطبس انًتذسة) ح ( إخشاءاد تأدٚجٛخ تشاػٙ
انًغطشح انًؼًٕل ثٓب فْ ٙزا انشأٌ ،
 عاليخ انهغخ دلخ انًفبْٛى -انتُظٛى انشكهٙ

عبثؼب <تٕخٓٛبد نتذثٛش أَشطخ انًؼبندخ <
ثبنُغجخ نألطش االداسح انتشثٕٚخ انًتذسثخ انز ٍٚنى ٚغتٕفٕا انًدضٔءح ًٚ ،كٍ نإلعتبر (ح) انًكٌٕ (ح) <




التشاذ أَشطخ انتكٕ ٍٚانزاتٙ
اعتثًبس أدٔاد انتكٕ ٍٚػٍ ثؼذ
ثشيدخ ثؼض انحظض انتكُٕٛٚخ انذاػًخ

يهحمبد

 -إضبفخ إنٗ انُظٕص انتُظًٛٛخ ٔ انمبََٕٛخ ٔ انٕثبئك انتشثٕٚخ انًتضًُخ ثبنجطبلخ انتمُٛخ ًٚكٍ نإلعتبر انًؤطش االعتئُبط ثبنًشاخغ انتبنٛخ<

- دعتٕس انًًهكخ انًغشثٛخ
 ظٓبئش ششٚفخ :
-

الظهٌر الشرٌف رلم  1.58.008الصادر فً  69فبراٌر  6493والمنشور بالجرٌدة الرسمٌة عدد  6626بتارٌخ  66أبرٌل  6493بمثابة النظام األساسً العام للوظٌفة العمومٌة حسبما ولع
تغٌٌره و تتمٌمه؛.
ظهٌر شرٌف ٌتعلك بالتعوٌض عن الحوادث التً ٌتعرض لها تالمٌذ المؤسسات المدرسٌة العمومٌة المؤرخ فً  61شوال  61( 6616أكتوبر )6496حسبما ولع تغٌٌره و تتمٌمه؛

-

ظٓٛش ششٚف سلى  3.99.291طبدس ف 37 ٙيٍ طفش  3; (3623يب٘  )2990ثتُفٛز انمبٌَٕ سلى 99.99انمبض ٙثئحذاث األكبدًٛٚبد اندٕٓٚخ نهتشثٛخ ٔانتكٕ.ٍٚ

-

ظهٌر شرٌف رلم  6.93.010بشأن زجر الخداع فً االمتحانات العموممبة

-
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يشاعٛى :

-

المرسوم رلم  6 . 06 . 399الصادر فً  66فبراٌر  6006بمثابة النظام األساسً الخاص لموظفً وزارة التربٌة الوطنٌة.
المرسوم الملكً رلم  16.13بتارٌخ  62ماٌو  6413بتحدٌد الممتضٌات المطبمة على الموظفٌن المتمرنٌن باإلدارات العمومٌة.
المرسوم رلم 2.02.855الصادر فً  8ذي الحجة  10( 1423فبراٌر  )2003بشأن تحدٌد نظام التعوٌضات المخـولة للموظفٌن وزارة التربٌة الوطنٌة ،دالئل الموارد البشرٌة.6006
المـرســـوم رلـم  6.06.636صادر فً  1جمادى األولى ٌ 62(6966ولٌو )6006بشأن اختصاصات وتنظٌم وزارة التربٌة الوطنٌة.
مرسوم رلم  6.09.6066صادر فً  6ماي  6001بشأن تحدٌد ممادٌر التعوٌضات عن الساعات اإلضافٌة الممنوحة ألطر هٌئة التدرٌس كما ولع تغٌٌره

-

انًشعٕو سلى  2.99.3938طبدس ف 9 ٙسثٛغ اٜخش  )2993 َٕٕٛٚ 2; ( 3622ثتطجٛك انمبٌَٕ  99.99انمبض ٙثئحذاث األكبدًٛٚبد اندٕٓٚخ نهتشثٛخ ٔانتكٕ.ٍٚ

-

انًشعٕو سلى  2.92.198انظبدس ف 8 ٙخًبدٖ األٔنٕٗٚ 39(3621ن ) 2992 ٕٛثًثبثخ انُظبو األعبع ٙانخبص ثًؤعغبد انتشثٛخ ٔانتؼهٛى انؼًٕي ،ٙكًب ٔلغ تغٛٛشِ ٔتتً.ًّٛ

-



لوانٌن :
-



المانون اإلداري
المانون الجنائً
لانون االلتزامات و العمود
المانون رلم  96.40المحدد للمحاكم اإلدارٌة

لشاساد :

-

انمشاس سلى  3719.9انظبدس ف 23 ٙيٍ خًبدٖ األٔنٗ ٕٚ 22( 3621نٚ )2991 ٕٛتؼهك ثتحذٚذكٛفٛخ اختٛبس أػضبء يدهظ تذثٛش يؤعغبد انتشثٛخ ٔانتؼهٛى انؼًٕي.ٙ

-

لشاس ٔصٚش انتشثٛخ انٕطُٛخ سلى 2333132ثتبسٚخ 13يب٘  2932ف ٙشأٌ تؼضٚض انجبد ضجظ كٛفٛبد إخشاء ايتحبَبد َٛم شٓبدح انجكبنٕسٚب

-

لشاس نٕصثش انتشثٛخ انٕطُٛخ  2993.93انظبدس فَٕ 21 ٙفًجش  2993ثشأٌ انُظبو انًذسع ٔ ٙانتؼهٛى األٔن ٔ ٙاالثتذائ ٔ ٙاألٔنٙ

-

انمشاساد انًُظًخ اليتحبَبد نُٛم انشٓبداد اإلشٓبدٚخ ٔ انجكبنٕسٚب
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-

انمشاس انًتؼهك ثتحذٚذ انًٓبو انًغُذح نهًغبػذ ٍٚانتمُ ٍٛٛانؼبيه ٍٛثٕصاسح انتشثٛخ انٕطُٛخ



يزكشاد :

-

مذكرة رلم 96بتارٌخ ٌ8ونٌو 2007حول تجدٌد اتفالٌة الضمان المدرسً.

-

المذكرة الوزارٌة رلم  663بتارٌخ  66نونبر  6002فً شأن تحدٌد مهام الطبٌبات واألطباء العاملٌن باألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن فً إطار اللجنة الطبٌة الجهوٌة
مذكرة رلم 7 0االرتماء باإلدارة التربوٌة  09ماي6066
مذكرة 60إحداث مجالس مؤسسات التربٌة والتعلٌم العمومً.
مذكرة رلم  6-06فبراٌر  6009حول تاطٌر اتفالٌات الشراكة المبرمة من لدن االكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن و مصالحها االللٌمٌة او المحلٌة
مذكرة 36الشراكـة بٌن المؤسسات التعلٌمٌة العمومٌة والخصوصٌة.
مذكرة 94حول مبادرات الشراكة.
يزكشح 68يٛثبق حغٍ عهٕن انًٕظف انؼًٕيٙ
يزكشح 97اعتثًبس يٕاد االتفبلٛخ انذٔنٛخ انخبطخ ثحمٕق انطفم
انًزكشح سلى ; 9ثتبسٚخ 06فجشاٚش  299:حٕل تًُٛخ انغهٕن انًذَ ٙثبنًؤعغبد انتؼهًٛٛخ.



دالئل :
-



دالئل الموارد البشرٌة.6006
دلٌل اإلطار المرجعً للشراكات.
دلٌل حموق اإلنسان بمطاع التربٌة الوطنٌة 2007
دلٌل المدرسة و السلون المدنً 2008
دلٌل الحٌاة المدرسٌة 2007

وثائك اخرى :
-

البروتوكول التطبٌمً التفالٌة الضمان المدرسً.
اتفالٌة الضمان المدرسً.
بعض اتفالٌات الشراكة.
مٌثاق حسن التدبٌر وأخاللٌات المهنة.
استراتٌجة لطاع التربٌة الوطنٌةفً محاربة العنف المدرسً .2010
الوثائك المرجعة للندوة الوطنٌة األولى حول المدرسة و السلون المدنً.2008
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- circulaire n°6 DRH du 06 mars 1998 relative à l’organisation et attributions des commissions médicales préfectorales et provinciales
- PLAN D’ACTION STRATÉGIQUE À MOYEN TERME D’INSTITUTIONNALISATION DE L’ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES DANS LE DÉPARTEMENT DE
L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE (PASMT/IÉS)2008
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