المجزوءة رلم  : 12التوثٌك واألرشٌؾ
الفرٌك المكلؾ بإعداد المجزوءة:
 كرٌمة موسى  ،المنٌطرة دمحم وازي ،آسفً عبد البصاط لكراري ،سطات سعٌد اؼزٌل ،طنجة خالد المعزوزي ،مراكشالؽالؾ الزمنً 30 :ساعة
 26ساعة
أنشطة المجزوءة
4ساعات
التموٌم والدعم والمعالجة

توصٌؾ المجزوءة:
ٌحتل مكون التوثٌك واألرشفة لٌمة اعتبارٌة فً صٌرورة
التكوٌنات اإلدارٌة إعداداً وتدبٌراً وتموٌماً .وتشكل الوثٌمة أداة من
أدوات العمل اإلداري المعنً أساسا ً بإنتاجها وتدبٌرها واستثمارها
وصٌانتها وتخزٌنها.
ونظرا ً لكون التوثٌك واألرشفة علما ً متعدد المشارب والمداخل،
متنوع اآللٌات والتمنٌات ،تتؽٌى مجزوءة التوثٌك واألرشفة تحدٌد

اإلطار المفاهٌمً ونمذجة التوثٌك من زاوٌة إدارٌة صرؾ ،تنشد إرساء
تصور ٌهم المماربة التوثٌمٌة الحدٌثة ،تشتك منه الكفاٌات األساس
إلطار اإلدارة التربوٌة فً ضوء المستجدات العلمٌة والتربوٌة مع
توظٌؾ التمنٌات الحدٌثة لإلعالم والتواصل فً التعامل مع الوثٌمة
اإلدارٌة التربوٌة ،وتحسٌن شروط تدبٌرها.
فالوثٌمة ،من تمارٌر وشواهد وسجالت ودفاتر ولوائح وجداول
وممررات ومعطٌات مكتبٌة ...أداة محورٌة لتدبٌر شؤون المؤسسة،
وبناء ذاكرتها الوظٌفٌة والزمنٌة؛ ذلن أن إنتاج الوثائك ونشرها
وتداولها وتخزٌنها عمل إداري تحكمه النصوص والضوابط المانونٌة،
وتكفله أعراؾ الممارسات اإلدارٌة فً أبعادها المؤسسٌة والتربوٌة.
وٌعتبر التوثٌك واألرشٌؾ من أولوٌات بناء ملمح اإلطار التربوي
ضمن هذا السلن ،حٌث تنص المنظومة التشرٌعٌة المدرسٌة على
ضرورة إٌالئها عناٌة كبرى من أجل تطوٌر أداء أطر اإلدارة التربوٌة
حتى تكون لادرة على إنتاج الوثٌمة اإلدارٌة المستجٌبة للشروط
والمواصفات الشكلٌة والمانونٌة ،مدركة ألهمٌة اإلحاطة بالنصوص
التشرٌعٌة والتنظٌمٌة والترتٌبات اإلجرائٌة المنهجٌة لحسن تدبٌر
التوثٌك واألرشٌؾ حتى ٌتسنى إرساء عاللات مهنٌة وتواصلٌة فعالة
مع المؤسسة ومحٌطها.

اإلطار المنهجً لبناء المجزوءة :
ٌ -1سترشد اإلطار المنهجً لبناء مجزوءة التوثٌك واألرشٌؾ
وإرساء الكفاٌات المنشودة لهندسة التكوٌن وبناء
المجزوءات وأساسٌات التوجهات العلمٌة الحدٌثة فً مجال
تدبٌر الوثٌمة اإلدارٌة وتمنٌات األرشفة والنصوص المنظمة
والمؤطرة لهذا المرفك الوظٌفً للمؤسسة ،لصد تثبٌت
مماربة الجودة وإستراتٌجٌة التدبٌر الوظٌفً الحدٌث لإلدارة.
 -2إن المنطك المعتمد فً إنجاز المجزوءة ٌنطلك من استثمار
مماربات مختلفة:

 المماربة التشاركٌة المائمة على االنطالق من الوالع المعٌش والمعرؾ المبلٌة و بناء على دراسة وضعٌات وحاالت؛
 المماربة النسمٌة من خالل التمفصل بٌن هذه المجزوءة و بالًمحتوٌات المجزوءات األخرى و الوضعٌات المهننة؛
 - 3األجرأة و التطبٌك من خالل بارادٌؽم عملً -نظري – عملً؛
 - 4المماربة المائمة على تحلٌل المضمون؛
 - 5التكوٌن الذاتً ؛
 - 6البعد التبصري عبر تحلٌل الفعل اإلداري.

الكفاٌات الهدؾ:
الكفاٌات الهدؾ المحددة حسب ملمح المهن و الكفاٌات
 PECبالنسبة لمجزوءة التوثٌك و األرشٌؾ هً:
-1
-2
-3
-4
-5

األسس المانونٌة و اإلدارٌة الشتؽال المنظومة
التربوٌة فً التعلٌم عامة و المؤسسة المدرسٌة
خاصة؛
اإلنصات وخلك الظروؾ المالئمة للحوار من أجل
تٌسٌر التعبٌر والتداول البناء للمعلومة المائم على
االحترام و الثمة،
حسن التعبٌر شفهٌا وكتابٌا بشكل ٌراعً الوضوح
وٌالئم المخاطب
التحكم فً الذات
اإلنصاؾ

أهداؾ المجزوءة:
تسعى المجزوءة إلى:
 ضبط المفاهٌم واإلطار اإلبستمولوجً؛ تمدٌم الممتضٌات المانونٌة واإلدارٌة المتعلمة بتدبٌر رصٌدالوثائك الرسمٌة؛
 تعرؾ أدوات وتمنٌات التحرٌر ،وضبط وتصنٌؾ وتسلٌم الوثائكالرسمٌة؛
 التراح نماذج مختلفة من التمارٌر ٌتم االشتؽال علٌها شكالًومضموناً؛
 تحدٌد المعلومات المابلة إلنتاج الوثائك وبناء األرشٌؾ (دالئلالمساطر واإلجراءات)؛
 التمٌٌز بٌن الوثائك حسب االختصاصات والمصالح؛ تعرؾ استعمال وسائل اإلعالم والتواصل الحدٌثة المالئمة للتوثٌكواألرشفة؛
 استثمار الوثٌمة باعتبارها خزانا ً ثراً من المعلومات والمعطٌاتالمابلة للرصد والمعالجة.
 إلوعً بأهمٌة حماٌة الوثٌمة اإلدارٌة من التالشً و الضٌاع  ،وإدران أن التوثٌكمدخل أول لصٌانة الوثٌمة فً فضاء مؤهل لذلن.

النتائج المنتظرة:
فً نهاٌة هذه المجزوءة ٌكون المشاركون والمشاركات لادرٌن على:
 إدران أهمٌة تدبٌر التوثٌك واألرشٌؾ؛ ضبط الوثائك الرسمٌة وتصنٌفها وتسلٌمها؛ تدبٌر ملفات التالمٌذ والموارد البشرٌة( أساتذة وإدارٌٌن وأعوانومتعالدٌن)؛
 تنظٌؾ عمل الموارد المشتؽلة بالتوثٌك واألرشٌؾ بالمؤسسة؛ االستجابة بالشكل المناسب لطلبات االطالع على الوثائك الرسمٌةواستنساخها ونشرها؛

 -تحرٌر التمرٌر الرسمٌة وفما ً للممتضٌات المانونٌة واإلدارٌة.

البطالة التمنٌة للمجزوءة
مجاالت الكفاٌة :معارؾ الفعل
– معارؾ الكٌنونة

المعارؾ

نماذج أنشطة التكوٌن

 )1مالحظة و رصد
الظواهر المرتبطة
بالتوثٌك واألرشٌؾ

 التعرؾعلى
مكونات
وتصمٌم
المجزوءة

االشتؽال فً ورشات
من خالل بطالة ذهنٌة
الشتماق دالالت
المفاهٌم المركزٌة
للمجزوءة
تماسم ومنالشة

 )2تعرؾ اإلطار
االصطالحً
والمفاهٌمً للوثٌمة
-document
والتوثٌك
documentation
واألرشٌؾ -archives
واألرشفة

 معرفةمفهوم
الوثٌمة
ومفهوم
األرشٌؾ
 التعرؾعلى
مفهوم
الوثٌمة

 العمل فًمجموعات
من خالل االشتؽال على
عٌنات مختلفة من
الوثائك و إدران
الفروق النوعٌة
وأجرأة معاٌٌر التمٌٌز
 -تماسم ومنالشة

األسناد والمعٌنات
 رصدالتمثالت عبر
تموٌم
تشخٌصً
 تحلٌل بطائكالحاجٌات
واالنتظارات
الوثائك بالملحك
األول:التعارٌؾ

المنتوج المنتظر
-

تحلٌل المكتسبات
المبلٌة
تحدٌد الحاجٌات
التعالد الدٌداكتٌكً
ومٌثاق العمل
توصٌؾ المجزوءة

 تحدٌدها لؽةواصطالحا
 تحدٌد مرجعٌاتهاالنظرٌة
 التمكن من مفهومالوثٌمة اإلدارٌة
المدرسٌة ( المادٌة –
الورلٌة -والالمادٌة
– الرلمٌة بحسب

المؤطرون
والؽالؾ
الزمنً
األستاذ
المكون – 2
س

األستاذ
المكون –
2س

Archivage

 )3ضبط النصوص
المانونٌة المنظمة
للتوثٌك واألرشٌؾ

اإلدارٌة
المدرسٌة

 تعرؾالنصوص
التشرٌعٌة
المنظمة
لعملٌات
التوثٌك و
األرشٌؾ
فً
المؤسسة
التعلٌمٌة

الحوامل المستعملة:
خطٌة  /مرلونة /-
مطبوعة  /مصورة /
رلمٌة)
 التمٌٌز اإلجرائً بٌنالوثٌمة والتوثٌك
واألرشٌؾ واألرشفة
 االشتؽال فًورشات
الستعراض
النصوص
ودراستها و
تحلٌلها
 تماسم ومنالشةتمارٌر
المجموعات

 المٌثاقالوطنً
للتربٌة و
التكوٌن-
بنود + 107
121+ 109
+ 146 +
...151
 الكتاباألبٌض(-
شعبة
التوثٌك و
المكتبة ص
ص -71
)73
 -المانون

 الولوؾ على أهمٌةالموانٌن المنظمة
لشروط التوثٌك
واألرشٌؾ
بالمؤسسات التعلٌمٌة
وإنتاج خالصة
تركٌبٌة لعمل
الورشات

األستاذ
المكون –
2س

األساسً
لموظفً
وزارة
التربٌة
الوطنٌة
 التشرٌعالمدرسً
 لانوناألرشٌؾ
لانون -69
99
 لانون حماٌةالمعطٌات
ذات الطابع
الشخصً
09-08
 مذكرات ومراسٌم
مذكرة 199
المتعلمة
بالخزانة
المدرسٌة/7
1991/10
مذكرة رلم 156

حول تفعٌل أدوار
المكتبات المدرسٌة
و نظام اإلعارة
2011/11/17
المذكرة  26المتعلمة
بكراء الكتب
بالخزانة المدرسٌة
1992/02/11
المذكرة 187
المتعلمة بتنظٌم و
تسٌٌر المكتبات
المدرسٌة
...1992/12/16
 )4إدران أهمٌة الوثائك
اإلدارٌة التربوٌة
المدرسٌة ( الجرد
والتمٌٌز والتثمٌن)

 التعرؾعلى أنواع
الوثائك
وتدلٌك
مواصفات
التصنٌؾ:
السجالت –
الملفات –
الدفاتر-

 العمل فًمجموعات لصد
معالجة كل
وثٌمة وبناء
شبكة تمنٌة
للتصنٌؾ
 تماسم ومنالشة
 إنجاز تمارٌرتركٌبٌة

 لائمة بأسماءالوثائك
اإلدارٌة
 نماذج منالوثائك ٌتم
استمدامها
من
المؤسسات
المستمبلة
لألطر

 التراح صنافات تمٌزبٌن الوثائك بحسب
النمذجة
 (typologieشكلٌة
وموضوعاتٌة )
والوجهة
destination
(داخلٌة و خارجٌة)

األستاذ
المكون –
2س

-

-

 )5تعرؾ التمنٌات المتعلمة
بعلم األرشٌؾ اإلداري
Archivistiqueوحفظ
الوثائك و المستندات

-

-

اللوائح و
الجداول -
التمارٌر –
الشواهد ...
أنواع
األرشٌؾ:
الراهن
المتداول /
الوسٌط /
التارٌخً
تعرؾ
خصائص
الوثٌمة
اإلدارٌة
التربوٌة
المدرسٌة
 العمل فًالتمٌٌز بٌن
ورشات لبناء
مراحل
شبكة تصنٌفٌة
األرشفة
 تماسم ومعرفة
منالشة
أطوار حٌاة
 تمارٌر تركٌبٌةالوثٌمة
اإلدارٌة
إدران

اإلدارٌة
 التشرٌعالمدرسً

الوثائك بالملحك
الثانً :نماذج من
عملٌات التوثٌك 1
و.2
 +االستئناس ببعض
الوسائط السمعٌة
البصرٌة (شرٌط
وثائمً فً

 التراح نماذج منعملٌات التوثٌك
واألرشفة :نموذج
 -1التجمٌع – الجرد
الصٌانة –
التواصل
 -2التجمٌع –
التحلٌل –

األستاذ
المكون –
2س
شخص مورد
المٌم على
المكتبة
المدرسٌة –
رئٌس

مستوٌات و
عملٌات
األرشفة
 التعرؾعلى معاٌٌر
األرشفة
 التعرؾعلى فضاء
األرشٌؾ و
صٌانته
ودوره ا فً
الحٌاة
المدرسٌة
(وظٌفٌة
األرشٌؾ)
 )6بناء وتدبٌر المعلومة
حسب مختلؾ حواملها
واإللمام بمواعد صناعة
الوثٌمة

 االشتؽال فًالتعرؾ على
ورشات على
أشكال بناء
ومعالجة المعلومة بناء شبكة مالحظة
وأسالٌب األجرأة مٌدانٌة وتفرٌؽها
 ضبط التماطعاتالتوثٌمٌة:
الوظٌفٌة بٌن
الوثائك حسب
المهام اإلدارٌة

الموضوع)...

 نماذج منشبكة
المالحظة
 نماذج منالتمارٌر
 نماذج منالوثائك
اإلدارٌة

الوصؾ – الجرد
– التصنٌؾ –
الصٌانة (الفضاء
و الرصٌد
الوثائمً les
– )fonds
التثمٌن.

المركز
الجهوي
للتوثٌك و
التنشٌط
واإلنتاج
التربوي
باألكادٌمٌة
مثال...

 التراح سٌنارٌوهات األستاذالمكون +
تتعلك بمعالجة
أشخاص
الوثائك الخاصة
موارد (مدٌر
بالتسٌٌر اإلداري و
مؤسسة –
التربوي
 التراح سٌنارٌوهات ناظر –تهم صٌػ ومواصفات حارس عام
– رئٌس
التمارٌر التً ٌتعٌن

 ضبطاالستراتٌجٌات
التً تجعل
المعلومة لابلة
للتحول إلى
وثٌمة إدارٌة
 التعرؾ علىنماذج من
التمارٌر
اإلدارٌة وكٌفٌة
صٌاؼتها و
تعبئتها
 التحكم فً آلٌاتبناء الخطاب
اإلداري
( األسلوب –
الموجهات
...modalités
.

المعدة
للتعبئة أو
الصٌاؼة
بناء على
مهام أطر
اإلدارة
التربوٌة كما
هو
منصوص
علٌها فً
التشرٌع

تحرٌرها
 التراح سٌنارٌوهاتخاصة بتعبئة
التمارٌر(البطائك
التمنٌة)
 التراح سٌنارٌوهاتمن خالل تمنٌة لعب
أدوار ضمن وضعٌات
ممهننة

األشؽال– ...
8س

 )7التمكن من التمنٌات
الحدٌثة لإلعالم و
التواصل المالئمة
لتدبٌر و استثمار
التوثٌك و األرشٌؾ من
أجل اتخاذ المرار

 التعرؾعلى
التمنٌات
الحدٌثة
المالئمة
لتدٌر و
استثمار
التوثٌك و
األرشٌؾ
 التعرؾعلى موالع
إلكترونٌة
مختصة فً
تدبٌر
المكتبات
الرلمٌة

 االشتؽال فًورشات على
برانم لمعالجة
المعطٌات
 االشتؽال علىالبٌانات الكمٌة
و تحوٌلها إلى
مبٌانات و
منحنٌات...
 زٌارة افتراضٌةللمكتبات
الرلمٌة

-

البرانم
البرامج
لواعد
وشبكات
المعطٌات
موالع
إلكترونٌة
مختصة
(المكتبة
الوطنٌة
للمملكة
المؽربٌة
،gallica
اإلسكندرٌة،
الكونؽرس
األمرٌكً)...

 توظٌؾ التمنٌاتالحدٌثة فً معالجة
المعطٌات إحصائٌا
وتحلٌل المضمون
Analyse de
 contenuو تأوٌله
 االنخراط فًمسطحات
plateformes
لتبادل الخبرات فً
مجال التوثٌك و
األرشٌؾ
 إنشاء خلٌة للٌمظةاإللكترونٌة
 إنشاء بنن للمعطٌاتخاصة بالمؤسسة

األستاذ
المكون +
تمنً
معلومٌات –
4س

التعرؾ على )8ا إدران تمفصالت
التوثٌك و التواصل مع نمطً التواصل
اإلداري
االستجابة بشكل ٌفً
الداخلً( البنٌة
بؽرض الولوج إلى
التربوٌة و اإلدارٌة
المعلومة اإلدارٌة و
للمؤسسة)
التربوٌة وتداولها
والخارجً (عاللة
المؤسسة بالجهات
الخارجٌة)...
التعرؾ على
ضوابط االستجابة
لطلب المعلومة

 )9حماٌة الوثٌمة اإلدارٌة
من التالشً و الضٌاع
وإدران أن التوثٌك
مدخل أول لصٌانة
الوثٌمة

 التعرؾعلى
أسالٌب و
وسائل
الصٌانة
mainten
ance
 اختٌارفضاء مالئم

-

-

-

االشتؽال على
عٌنة من ملفات
التالمٌذ (مثال
طلب ملفات
الوافدٌن الجدد)
لتفعٌل نمطً
التواصل
االشتؽال على
دفتر التواصل
مع اآلباء
االشتؽال على
ضوابط
االستجابة لطلب
المعلومات من
خالل عٌنات
االشتؽال على
إعداد تمارٌر
من لبل
المجموعات
تتضمن وصؾ
أرشٌؾ
مؤسسة معٌنة
مع التراح
تصورات

 إنجاز تمارٌر تركٌبٌة تمارٌر التراح أسالٌبخاصة
للتواصل (تخطٌطا و
مستمدة من
تنفٌذا) تمكن من
الوضعٌات
التمٌٌز بٌن مواصفات
المهنٌة حول
التواصل اإلداري و
الموضوع
(من خالل
ؼٌر اإلداري non
عٌنة)
administratif
مع مراعاة إكراهات
التواصل و معٌماته.

 المٌام بزٌارةألرشٌؾ
مؤسسة
تعلٌمٌة
وإدارٌة...
 التدرب علىاستعمال
برانم للحماٌة
اإللكترونٌة

 إعداد دفتر التحمالتخاص بالصٌانة من
التراح المجموعات

األستاذ
المكون-
2س

االستاذالمكون 2س

و إعداده
الستمبال
الوثٌمة -
 معرفةحماٌة
وتأمٌن
الوثٌمة
اإلدارٌة
اإللكترونٌة

للوضع المنشود
او ثٌمات
مشابهة(أنشطة
مكتبٌة /
منهجٌة
الفهرسة:التسج
ٌل ،المجدات
، fichiers
الترمٌز
،cotation
التكشٌؾ
indexation..
وإنجاز
كشاؾ)...

التموٌم و الدعم و المعالجة
 4ساعات2 :س للتموٌم  2 +س للدعم و المعالجة
ممترح وضعٌة تموٌم نهائً:
ٌمكن اإللرار بأن الكفاٌة المهنٌة المستهدفة لد بلؽت المستوى المطلوب من خالل تملن اإلطار
اإلداري المتدرب للمكتسبات المحصل علٌها
تستدعً وضعٌة التموٌم تعبئة مجموعة من التعلمات  :الموارد و الوضعٌات و المهارات مع المدرة
على التحلٌل و تعدٌل الممارسات التبصرٌة بمراعاة المنهاج وعدة التكوٌن وخصوصٌة المجزوءة و
تطوٌر المدرات المستعرضة و استعمال التمنٌات الحدٌثة لإلعالم و التواصل.
نموذج لوضعٌة تموٌمٌة

المعاٌٌر

المؤشرات

نماذج أنشطة الدعم و
المعالجة

تدبٌر وضعٌة من خالل المالءمة
إنجاز:
 تدبٌر الوثائك اإلدارٌةاعتمادا على النصوص
االنسجام
المانونٌة المنظمة
 تحرٌر تمارٌر و تعبئةملفات إدارٌة وفك
الضوابط و اإلجراءات
المنهجٌة المعتمدة
 إنجاز نماذج منالتمارٌر حسب الوجهة
و االختصاص مع
مراعاة الموجهات
الشكلٌة formelles
إنجاز وثائك إدارٌةبتوظٌؾ التمنٌات
اإلعالمٌة الحدٌثة

تدبٌر أنشطة داعمة
تعبئة الموارد
التطابك بٌن األنشطة و اعتمادا على التكوٌن
الذاتً
األهداؾ
التوظٌؾ المناسب
للموارد و األنشطة
سالمة المضامٌن
جودة أشكال التواصل

تدبٌر أنشطة تطبٌمٌة
اعتمادا على عمل
المجموعات أو التكوٌن
بالنظٌر أو بتمنٌة Per
coaching

إنتاج وثٌمة عمل
مبتكرة تهم المجال
اإلداري و التواصلً
لابلٌة استثمار وثٌمة
إدارٌة

األصالة

التمٌز و اإلبداع

الفعالٌة

بلوغ الهدؾ مع مراعاة
الجودة واحترام اآلجال
المحددة

