املساهص الجهىٍت ملهً التربُت والخىىًٍ :مظلً جىىًٍ أػس إلادازة التربىٍت

الخدازٍب املُداهُت :دفتر الخدمالث

2

هىهبر 5102

1








الخػسف غلى الفظاء املدزس ي بيل غىا صسه البُئُت والاحخماغُت والشلافُت
حػسف مىىهاث ومسافم املؤطظت الخػلُمُت
حػسف مهام الادازة التربىٍت
حػسف مجالع املؤطظت الخػلُمُت
حػسف مشسوع املؤطظت
حػسف حمػُاث املؤطظت
مػاًىت الىزائم الخاصت بالخدبير التربىي والادازي واملالي

2
ًؤػس هره املدؼت فسٍم الخأػير ( الىفُل ،املىىن)...
 اللُام بجىلت داخل املؤطظت الخػلُمُت ملػاًىت مخخلف مسافلها  :إغداد بؼاكت واصفت للمؤطظت  :غدد
الحجساث ،مسافم ،اخصائُاث خاصت باألػس الػاملت باملؤطظت وهرا بالخالمُر والخلمُراث ،املجالع
وألاهدًت... ،
 غلد حلظاث مؼ الؼاكم إلادازي والتربىي والشسواء الاحخماغُين.
 ججمُؼ الىزائم إلادازٍت والتربىٍت واملالُت املسجبؼت باملؤطظت.
الخػسف غلى الؼاكم إلادازي للمؤطظت(املدًس-الىا ظس-الحسا ض الػامىن -املمىن-اللُم غلى مسهص الخىزُم
والاغالم  -اللا هىن الداخلي للمؤطظت.
 وسخ أو جدمُل بػع املرهساث الىشازٍت مشل زكم ( 88اطخغالٌ فظا ء املؤطظاث الخػلُمُت)  -املرهسة
الىشازٍت زكم ( 88جفػُل أدواز الحُاة املدزطُت)  -املرهسة الىشازٍت زكم( 022جفػُل ادواز الحُاة
املدزطُت) – امللسز الىشازي للمىطم الدزاس ي .
 الخػسف غلى هُيلت املؤطظت -الُا ث الخدبير  :املجا لع(مجلع اللظم -املجلع الخػلُمى -املجلع
التربىي -مجلع الخدبير  -مجلع الاهظباغ) -الجمػُاث -الشساهت.

3


.
pochettes plastifiées

Classeur


:
-

:

-

...

.

4





الخدظير للىطػُت املهىُت وملخظُاث إلاهجاش:
ًخم الخدظير لهره الىطػُت اهؼالكا مً ألاطبىع ألاوٌ للمىطم الخىىٍني والخالي:
جددًد مؤطظاث الاشخغاٌ وإلادازٍىن املسشدون
جفىٍج أػس إلادازة التربىٍت املخدزبين غلى املؤطظاث املظخلبلت
جفىٍج أػس إلادازة التربىٍت املخدزبين غلى املىىهين اللرًً طِخىلىن جأػيرهم مُداهُا
 جىظُم للاء جىاصلي أطبىغا كبل اهؼالق مدؼت الخدزٍب ً ،دظسه ول املخدخلين في غملُت
الخأػير.
 للاء مؼ أػس إلادازة التربىٍت املخدزبين لخيهئ املدؼت الخدزٍبُت.
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الخدظير للىطػُت املهىُت وملخظُاث إلاهجاش:
ًخم الخدظير لهره الىطػُت اهؼالكا مً ألاطبىع ألاوٌ للمىطم الخىىٍني والخالي:
جددًد مؤطظاث الاشخغاٌ وإلادازٍىن املسشدون
جفىٍج أػس إلادازة التربىٍت املخدزبين غلى املؤطظاث املظخلبلت
جفىٍج أػس إلادازة التربىٍت املخدزبين غلى املىىهين اللرًً طِخىلىن جأػيرهم مُداهُا
 جىظُم للاء جىاصلي أطبىغا كبل اهؼالق مدؼت الخدزٍب ً ،دظسه ول املخدخلين في غملُت
الخأػير.
 للاء مؼ أػس إلادازة التربىٍت املخدزبين لخهيء املدؼت الخدزٍبُت.
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7
ًخم جلىٍم ألاداء املنهي لإلػاز إلادازي املخدزب مً كبل فسٍم الخأػير خظب :مدخىٍاث دفتر الىمى املنهي -
الخلسٍس الترهُبي لحصُلت املدؼت .

8
 مىاكشت وجدلُل املػؼُاث املخػللت باملدؼت
 اطخخساج خصىصُاث املؤطظت  -اطخخالص أهم الدزوض
 جىكؼ ومىاكشت أوشؼت املدؼت امللبلت
 إهجاش جلازٍس مػصشة بالصىز
 الشسوع فى جىىًٍ ملف الخدا زٍب املُداهُت
 زصد أهم الصػىباث مؼ اكتراح البدًل واطخدظاز كابلُت الاهجاش.

ملف الخىىًٍ الصخص ي
حػسٍف ملف الخىىًٍ
الصخص ي

ألاهداف

ماذا ًخظمً ؟






ٌشخمل غلى مخخازاث مً الىزائم ،وغلى أغماٌ إلادازي املخدزب وإهجاشاجه ،
أداة جصف املظازاث التي طُلؼػها مً أحل إهجاش مهام مػُىت ،وحظاغده غلى جدبير الخػلم وجىظُمه.
وطُلت للخلىٍم جىىن مىطىع جلىٍم ذاحي أو جبادلي مؼ أكساهه أو بخىحُه مً املؤػس والىفُل واملىىن.
حامؼ ملخخازاث مً الىزائم وأغماٌ إلادازي املخدزب) :وزائم -مخخازاث مً هخب -صىز  -وزائم زكمُت.







خفظ إهجاشاث إلادازي املخدزب وجىظُمها.
إكامت جىاصل مظخمس بين إلادازي املخدزب وألاطخاذ ،وبُجهما وبين الىفبل ،ووافت شسواء املدزطت.
جدظين حهىد إلادازي املخدزب إلهجاش أغماٌ في مخخلف املجاالث.
حػله ػسفا في جدبؼ وجلىٍم وجسشُد حػلمه.
هشف اطتراجُجُت الخػلم مً خالٌ ما ًظمه مً وزائم وأدواث
كدزة إلادازي املخدزب غلى املبادزة ،وخل املشىالث ،واجخاذ اللساز غً ػسٍم املهام التي جىول إلُه إلغداد امللف.

ٌشخمل غلى غمل املخػلم ومظازه وإهجاشاجه ومشازَػه ،فظال غً ألادواث والىطائل التي حظاغده غلى ألاداء الحظً لػمله ،وجدبػه وجلىٍمه وجسشُده .وٍمىً
اختزاٌ هره املجاالث في زالزت أهماغ مً الىزائم ًخصل بػظها ببػع:
 الىزائم الخاصت بالخػلم  :Apprentissageوهي وزائم جىشف غً حهد إلادازي املخدزب ومظازه خالٌ فترة مػُىت.
 الىزائم الخاصت بالبدث وهي مخخازاث ذاث صلت بمجاٌ ًبدث فُه املخػلم ،وٍجمؼ غىه أفظل الىماذج وألامشلت ،إطافت إلى آزائه وحػلُلاجه الصخصُت.
 أدواث الخلىٍم  :Evaluationوهي أدواث حظاغد املخػلم غلى الخلىٍم الراحي لػمله خالٌ إهجاش مهام مػُىت؛ خُث ٌػبر غً مىاػً كىجه أو طػفه،

ملابلت الخلىٍم

جىدزج ملابلت الخلىٍم في طُاق جدبؼ غمل املخػلم؛ وذلً مً أحل جدلُم وظُفخين أطاطِخين :وظُفت حصخُص صػىباث إلاهجاش  -وظُفت جدبؼ الػمل وجسشُده.
 ال حػخمد ملابلت الخلىٍم غلى أطئلت اطخجىابُت للمخػلم(ة) ،غلى اغخباز أنها مجسد خىاز مفخىح غلى مجهىد املخػلم وإهجاشاجهٌ ،ػخمد فُه ألاطخاذ غلى
أطلىب غير مىحه بهدف اطخدزاج املخػلم(ة) للخػبير غً مجهىداجه ،واهدشاف سغساجه بىفظه ،وإًجاد الحلىٌ املىاطبت لها.
 جخصص مظاخت ملظاغدة املخػلم(ة) غلى إغداد امللابلت التي طُجسيها مؼ أطخاذه أو مؼ أطاجرة مػُىين غىدما ًلدم هخائج أغماله .وهي مظاخت ًصف فحها
غمله ،وهُفُت إهجاشه ،وهىع املظاغدة التي ًؼلبها مً أطخاذه ،أو أطاجرجه.

1
 اهدشاف البيُاث ذاث الػالكت باملؤطظت املدزطُت (الىُابت ،ألاوادًمُت ،املجخمؼ املدلي)....
 تعزف مزافل الئاب٘ ّاألكادمئ٘
 سٓارٗ خمتلف املصاحل ّاملكاتب بكل مً الئاب٘ ّاألكادمئ٘ ّتعزف مَامَا
 تعزف طبٔع٘ العالق٘ بني املؤصض٘ التعلٔنٔ٘ ّمكاتب املصاحل بالئاب٘ ّاألكادمئ٘





حػسف مهام الادازة التربىٍت
حػسف مشسوع املؤطظت
حػسف حمػُاث املؤطظت
مػاًىت الىزائم الخاصت بالخدبير التربىي والادازي واملالي

2
ًؤػس وٍبرمج هره املدؼت الظُد الىفُل بخيظُم مؼ الىُابت وألاوادًمُت  ،وٍمىً جىظُم هره املدؼت إلى فترجين:
 فرتٗ خاص٘ بشٓارٗ الئاب٘ االقلٔنٔ٘ ختصص:
 لتيظٔه لكا ٛتْاصلٕ مع مضؤّل بالئاب٘ (رٜٔط مصلح٘ مثال)
 لشٓارٗ املصاحل ّاملكاتب بالئاب٘
 دتنع الْااٜل ال ي تحتاهَا ادإدارٖ املترر لتضَٔل عنلُ
 فترة خاصت بصٍازة مصالح ألاوادًمُت ختصص:
 للكا ٛتْاصلٕ مع مضؤّل باألكادمئ٘ (رٜٔط قضه أّ رٜٔط مصلح٘ مثال)
 لشٓارٗ املصاحل ّاملكاتب باألكادمئ٘
 دتنع الْااٜل ال ي تحتاهَا ادإدارٖ املترر لتضَٔل عنلُ
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4
ًخم الخدظير لهره الىطػُت باملسهص اطبىع كبل اهجاشها والخالي:
 جددًد هُاباث الاطخلباٌ
 جفىٍج أػس إلادازة التربىٍت املخدزبين غلى الىُاباث وألاوادًمُت
 للاء مؼ أػس إلادازة التربىٍت املخدزبين لخيهئ املدؼت الخدزٍبُت.
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6
ًخم جلىٍم ألاداء املنهي لإلػاز إلادازي املخدزب مً كبل فسٍم الخأػير خظب :مدخىٍاث دفتر الىمى املنهي  -الخلسٍس الترهُبي
لحصُلت املدؼت .

7
 مىاكشت وجدلُل املػؼُاث املخػللت باملدؼت
 تكرٓه حصٔل٘ عنل ٍذِ احملط٘
 تْقع ّ مياقغ٘ أىغط٘ احملط٘ املكبل٘
 إهجاش جلازٍس مػصشة بالصىز
 زصد أهم الصػىباث مؼ اكتراح البدًل واطخدظاز كابلُت الاهجاش

1

ًخىلى الىفُل جىشَؼ املخدزبين غلى املهام إلادازٍت ( خازض غام – هاظس -ممىن -مدًس زاهىٍت جأهُلُت (الخػلُم الػام أو الخػلُم
الخلني) -مدًس زاهىٍت إغدادًت -مدًس مدزطت ابخدائُت – مدًس الدزاطت -زئِع ألاشغاٌ )...خظب خصىصُاث ول املؤطظت
والظلً الري جيخمي إلُه .وٍمىً جيلُف باللُام املهام هفظها الغير املخىفسة بمؤطظت اخسي جدذ إشساف الىفُل بخيظُم مؼ
مدًس املؤطظت املظخلبلت.

1
 الخمسض باملهام املىهىلت ألػس املدزطت إدازٍا وجسبىٍا
 الاػالع غلى ملخظُاث الاشخغاٌ في مىكؼ الػمل ومظاػسه وصػىباجه والحلىٌ املمىً لىخجاوشها

2
ًؤػس وٍبرمج هره املدؼت الظُد الىفُل بخددًد املهام الخالُت للمخدزب:
باليظبت ملهمت الحازض الػام للخازحُت:
• جدبؼ أوطاع الخالمُر التربىٍت والخػلُمُت والظُىىلىحُت والاحخماغُت والصحُت؛
• طبؽ ملفاث الخالمُر وجدبػها وإهجاش الىزائم املخػللت بخمدزطهم؛
• مساكبت جدوًٍ هخائج الخالمُر بامللفاث املدزطُت مً لدن املدزطين وإهجاش ألاغماٌ إلادازٍت الخىمُلُت املخػللت بها؛
• جللي الخلازٍس بخصىص اهظباغ الخالمُر وغسض غير املىظبؼين مجهم غلى مجالع ألاكظام غىد الاكخظاء؛
• جيظُم أغماٌ امليلفين بمهام الحساطت التربىٍت الػاملين جدذ إشسافه وجأػيرهم ومساكبتهم؛
• املشازهت في جىظُم مخخلف غملُاث الخلىٍم والامخداهاث وجدبػها ومساكبتها؛
• إغداد جلازٍس دوزٍت خىٌ مىاظبت وطلىن الخالمُر وغسطها غلى مجالع ألاكظام.
باليظبت الحازض الػام للداخلُت:
• املدافظت غلى الىظام والاهظباغ في اللظم الداخلي للمؤطظت والظهس غلى زاخت الخالمُر وطمان اطخلامتهم وهظافت
مدُؼهم،
• مساكبت وشاػهم التربىي.
جيشُؽ الحُاة الشلافُت والسٍاطُت والفىُت للخالمُر الداخلُين وجلدًم املشىزة لهم في هرا املجاٌ.
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4
ًخم الخدظير لهره الىطػُت بخددًد مؤطظاث الاشخغاٌ وإلادازٍىن املسشدون
 جىظُم للاء جىاصلي أطبىغا كبل اهؼالق مدؼت ،
ً خيلف الىفُل بىطؼ بسهامج غمل ليل مخدزب بىُفُت جمىً مً جىشَػه غلى مىاصب الػمل ومهً املدزطت .مشال  :إدازي ٌشغل
مهام الحساطت الػامت وآخس ٌشخغل في الىخابت وآخس ٌػمل في الاكخصاد.
 بػد مدة ٌغير املخدزبىن مىاكؼ الػمل بىُفُت جمىجهم مً اهدشاف وافت املىاكؼ.
ً دسص املؤػس غلى جيلُف املخدزب باملهام الخاصت بمىكؼ الػمل .وٍؼلب مىه جدوًٍ مالخظاجه.
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ًخم جلىٍم ألاداء املنهي لإلػاز إلادازي املخدزب مً كبل فسٍم الخأػير خظب :مدخىٍاث دفتر الخدبؼ الصخص ي و الخلسٍس الترهُبي
لحصُلت املدؼت .
الحصُلت والظبؽ والخصىٍب والخؼىٍس :مىاكشت وجدلُل املػؼُاث املخػللت باملدؼت الشاهُت وصف مىاكؼ الػمل واملهام
املىجصة وهُفُت مػالجتها والصػىباث والحلىٌ.
إهجاش جلازٍس مػصشة بالصىز
الشسوع فى جىىًٍ ملف الخدا زٍب املُداهُت
زصد أهم الصػىباث مؼ اكتراح البدًل واطخدظاز كابلُت الاهجاش

7
 مىاكشت وجدلُل املػؼُاث املخػللت باملدؼت
 تكرٓه حصٔل٘ عنل ٍذِ احملط٘
 تْقع ّ مياقغ٘ أىغط٘ احملط٘ املكبل٘
 إهجاش جلازٍس مػصشة بالصىز
 زصد أهم الصػىباث مؼ اكتراح البدًل واطخدظاز كابلُت الاهجاش

2
ًخىلى الىفُل جىشَؼ املخدزبين غلى املهام إلادازٍت ( خازض غام – هاظس -ممىن -مدًس زاهىٍت جأهُلُت (الخػلُم الػام أو الخػلُم
الخلني) -مدًس زاهىٍت إغدادًت -مدًس مدزطت ابخدائُت – مدًس الدزاطت -زئِع ألاشغاٌ )...خظب خصىصُاث ول املؤطظت والظلً
الري جيخمي إلُه .وٍمىً جيلُف باللُام املهام هفظها الغير املخىفسة بمؤطظت اخسي جدذ إشساف الىفُل بخيظُم مؼ مدًس املؤطظت
املظخلبلت.

1
 الخمسض باملهام املىهىلت ألػس املدزطت إدازٍا وجسبىٍا
 الاػالع غلى ملخظُاث الاشخغاٌ في مىكؼ الػمل ومظاػسه وصػىباجه والحلىٌ املمىً لىخجاوشها

2
ًؤػس وٍبرمج هره املدؼت الظُد الىفُل بخددًد املهام الخالُت للمخدزب:
• جدبؼ أغماٌ املىظفين اللائمين بمهام الػمل التربىي وجيظُلها؛
• الظهس غلى جىظُم الػمل التربىي ووطؼ حداوٌ الحصص الدزاطُت؛
• جدبؼ جىفُر املىاهج وألاوشؼت التربىٍت املخخلفت؛
• إهجاش ألاغماٌ الخمهُدًت ألشغاٌ املجلع التربىي وجؼبُم ملسزاجه؛
• الػمل غلى جىفُر إلاحساءاث الخؼبُلُت إلهجاش الػمل التربىي؛
• املشازهت في جىظُم مخخلف غملُاث الخلىٍم والامخداهاث ومساكبتها.

3


.

Classeur

pochettes plastifiées

4
ًخم الخدظير لهره الىطػُت بخددًد مؤطظاث الاشخغاٌ وإلادازٍىن املسشدون
 جىظُم للاء جىاصلي أطبىغا كبل اهؼالق مدؼت ،
ً خيلف الىفُل بىطؼ بسهامج غمل ليل مخدزب بىُفُت جمىً مً جىشَػه غلى مىاصب الػمل ومهً املدزطت .مشال  :إدازي ٌشغل
مهام الحساطت الػامت وآخس ٌشخغل في الىخابت وآخس ٌػمل في الاكخصاد.
 بػد مدة ٌغير املخدزبىن مىاكؼ الػمل بىُفُت جمىجهم مً اهدشاف وافت املىاكؼ.

ً دسص املؤػس غلى جيلُف املخدزب باملهام الخاصت بمىكؼ الػمل .وٍؼلب مىه جدوًٍ مالخظاجه.
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ًخم جلىٍم ألاداء املنهي لإلػاز إلادازي املخدزب مً كبل فسٍم الخأػير خظب :مدخىٍاث دفتر الخدبؼ الصخص ي و الخلسٍس الترهُبي
لحصُلت املدؼت .
الحصُلت والظبؽ والخصىٍب والخؼىٍس :مىاكشت وجدلُل املػؼُاث املخػللت باملدؼت الشاهُت وصف مىاكؼ الػمل واملهام
املىجصة وهُفُت مػالجتها والصػىباث والحلىٌ.
إهجاش جلازٍس مػصشة بالصىز
الشسوع فى جىىًٍ ملف الخدا زٍب املُداهُت
زصد أهم الصػىباث مؼ اكتراح البدًل واطخدظاز كابلُت الاهجاش

7
 مىاكشت وجدلُل املػؼُاث املخػللت باملدؼت
 تكرٓه حصٔل٘ عنل ٍذِ احملط٘
 تْقع ّ مياقغ٘ أىغط٘ احملط٘ املكبل٘
 إهجاش جلازٍس مػصشة بالصىز
 زصد أهم الصػىباث مؼ اكتراح البدًل واطخدظاز كابلُت الاهجاش

3

ًخىلى الىفُل جىشَؼ املخدزبين غلى املهام إلادازٍت ( خازض غام – هاظس -ممىن -مدًس زاهىٍت جأهُلُت (الخػلُم الػام أو الخػلُم
الخلني) -مدًس زاهىٍت إغدادًت -مدًس مدزطت ابخدائُت – مدًس الدزاطت -زئِع ألاشغاٌ )...خظب خصىصُاث ول املؤطظت
والظلً الري جيخمي إلُه .وٍمىً جيلُف باللُام املهام هفظها الغير املخىفسة بمؤطظت اخسي جدذ إشساف الىفُل بخيظُم مؼ
مدًس املؤطظت املظخلبلت.

1
 الخمسض باملهام املىهىلت ألػس املدزطت إدازٍا وجسبىٍا
 الاػالع غلى ملخظُاث الاشخغاٌ في مىكؼ الػمل ومظاػسه وصػىباجه والحلىٌ املمىً لىخجاوشها

2
ًؤػس وٍبرمج هره املدؼت الظُد الىفُل بخددًد املهام الخالُت للمخدزب:
• إلاشساف غلى الخدبير التربىي وإلادازي واملالي للمؤطظت ومساكبت الػاملين بها ؛
• زئاطت مجالع املؤطظت املىصىص غلحها في املسطىم ؛
• الػمل غلى طمان خظً طير الدزاطت والىظام في املؤطظت ؛
• إغداد بسهامج الػمل الظىىي الخاص بأوشؼت املؤطظت والػمل غلى جىفُره بػد دزاطخه مً كبل مجلع الخدبير بػد
مصادكت مدًس(ة) ألاوادًمُت الجهىٍت للتربُت والخىىًٍ ؛
• إبسام اجفاكُاث للشساهت ،بػد مىافلت مدًس(ة) ألاوادًمُت الجهىٍت للتربُت والخىىًٍ ؛
• جمشُل املؤطظت مدلُا إشاء الظلؼاث الػمىمُت والهُئاث املىخخبت؛
• وطؼ جلسٍس غام طىىي خىٌ وشاغ وطير املؤطظت وغسطه غلى مجلع الخدبير.
• إهجاش بسامج للخىىًٍ والخىىًٍ املظخمس لفائدة الػاملين باملؤطظت أو بمؤطظاث أخسي؛
• الجمؼ بين التربُت الىظامُت والتربُت غير الىظامُت غلى طبُل الخػاكب ،وإهجاش بسامج للدغم التربىي ومدازبت ألامُت؛
اطخظافت الػسوض الػلمُت والشلافُت والفىُت والسٍاطُت والخىىىلىحُت.

3


.
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ًخم الخدظير لهره الىطػُت بخددًد مؤطظاث الاشخغاٌ وإلادازٍىن املسشدون
 جىظُم للاء جىاصلي أطبىغا كبل اهؼالق مدؼت ،
ً خيلف الىفُل بىطؼ بسهامج غمل ليل مخدزب بىُفُت جمىً مً جىشَػه غلى مىاصب الػمل ومهً املدزطت .مشال  :إدازي ٌشغل
مهام الحساطت الػامت وآخس ٌشخغل في الىخابت وآخس ٌػمل في الاكخصاد.
 بػد مدة ٌغير املخدزبىن مىاكؼ الػمل بىُفُت جمىجهم مً اهدشاف وافت املىاكؼ.
ً دسص املؤػس غلى جيلُف املخدزب باملهام الخاصت بمىكؼ الػمل .وٍؼلب مىه جدوًٍ مالخظاجه.
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ًخم جلىٍم ألاداء املنهي لإلػاز إلادازي املخدزب مً كبل فسٍم الخأػير خظب :مدخىٍاث دفتر الخدبؼ الصخص ي و الخلسٍس الترهُبي
لحصُلت املدؼت .
الحصُلت والظبؽ والخصىٍب والخؼىٍس :مىاكشت وجدلُل املػؼُاث املخػللت باملدؼت الشاهُت وصف مىاكؼ الػمل واملهام
املىجصة وهُفُت مػالجتها والصػىباث والحلىٌ.
إهجاش جلازٍس مػصشة بالصىز
الشسوع فى جىىًٍ ملف الخدا زٍب املُداهُت
زصد أهم الصػىباث مؼ اكتراح البدًل واطخدظاز كابلُت الاهجاش

7
 مىاكشت وجدلُل املػؼُاث املخػللت باملدؼت
 تكرٓه حصٔل٘ عنل ٍذِ احملط٘
 تْقع ّ مياقغ٘ أىغط٘ احملط٘ املكبل٘
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 زصد أهم الصػىباث مؼ اكتراح البدًل واطخدظاز كابلُت الاهجاش

4

ًخىلى الىفُل جىشَؼ املخدزبين غلى املهام إلادازٍت ( خازض غام – هاظس -ممىن -مدًس زاهىٍت جأهُلُت (الخػلُم الػام أو الخػلُم
الخلني) -مدًس زاهىٍت إغدادًت -مدًس مدزطت ابخدائُت – مدًس الدزاطت -زئِع ألاشغاٌ )...خظب خصىصُاث ول املؤطظت
والظلً الري جيخمي إلُه .وٍمىً جيلُف باللُام املهام هفظها الغير املخىفسة بمؤطظت اخسي جدذ إشساف الىفُل بخيظُم مؼ
مدًس املؤطظت املظخلبلت.

1
 الخمسض باملهام املىهىلت ألػس املدزطت إدازٍا وجسبىٍا
 الاػالع غلى ملخظُاث الاشخغاٌ في مىكؼ الػمل ومظاػسه وصػىباجه والحلىٌ املمىً لىخجاوشها

2
ًؤػس وٍبرمج هره املدؼت الظُد الىفُل بخيظُم مؼ مدًس مدزطت ابخدائُت ،وذلً للخػسف غلى هُفُت اللُام باملهام 1الخالُت:
 الخدبير التربىي وإلادازي واملالي للمؤطظت و مساكبت الػاملين بها ؛
 زئاطت مجالع املؤطظت املىصىص غلحها في املادة  08مً املسطىم واجخاذ إلاحساءاث والخدابير الالشمت لخؼبُم ملسزاتها ؛
 الػمل غلى طمان خظً طير الدزاطت والىظام في املؤطظت وجىفير شسوغ الصحت والظالمت لألشخاص واملمخلياث؛
 اكتراح جىفير وطائل الػمل الظسوزٍت لخدبير شؤون املؤطظت غلى ألاوادًمُت الجهىٍت للتربُت والخىىًٍ املػىُت ؛
 إغداد بسهامج الػمل الظىىي الخاص بأوشؼت املؤطظت والػمل غلى جىفُره بػد دزاطخه مً كبل مجلع الخدبير وغسطه
غلى مدًس ألاوادًمُت الجهىٍت للتربُت والخىىًٍ املػىُت كصد املصادكت غلُه؛
 إبسام اجفاكُاث للشساهت؛
 جمشُل املؤطظت مدلُا إشاء الظلؼاث الػمىمُت والهُئاث املىخخبت ؛


وطؼ جلسٍس غام طىىي خىٌ وشاغ وطير املؤطظت وغسطه غلى مجلع الخدبير.

 1املادة  00مً املسطىم  5.15.082الصادز في ً 08ىلُىش  5115بمشابت الىظام ألاطاس ي الخاص بمؤطظاث التربُت والخػلُم الػمىمي

3


.

Classeur

pochettes plastifiées

4
ًخم الخدظير لهره الىطػُت بخددًد مؤطظاث الاشخغاٌ وإلادازٍىن املسشدون
 جىظُم للاء جىاصلي أطبىغا كبل اهؼالق مدؼت ،
ً خيلف الىفُل بىطؼ بسهامج غمل ليل مخدزب بىُفُت جمىً مً جىشَػه غلى مىاصب الػمل ومهً املدزطت .مشال  :إدازي ٌشغل
مهام الحساطت الػامت وآخس ٌشخغل في الىخابت وآخس ٌػمل في الاكخصاد.
 بػد مدة ٌغير املخدزبىن مىاكؼ الػمل بىُفُت جمىجهم مً اهدشاف وافت املىاكؼ.
ً دسص املؤػس غلى جيلُف املخدزب باملهام الخاصت بمىكؼ الػمل .وٍؼلب مىه جدوًٍ مالخظاجه.
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ًخم جلىٍم ألاداء املنهي لإلػاز إلادازي املخدزب مً كبل فسٍم الخأػير خظب :مدخىٍاث دفتر الخدبؼ الصخص ي و الخلسٍس الترهُبي
لحصُلت املدؼت .
الحصُلت والظبؽ والخصىٍب والخؼىٍس :مىاكشت وجدلُل املػؼُاث املخػللت باملدؼت الشاهُت وصف مىاكؼ الػمل واملهام
املىجصة وهُفُت مػالجتها والصػىباث والحلىٌ.
إهجاش جلازٍس مػصشة بالصىز
الشسوع فى جىىًٍ ملف الخدا زٍب املُداهُت
زصد أهم الصػىباث مؼ اكتراح البدًل واطخدظاز كابلُت الاهجاش

7
 مىاكشت وجدلُل املػؼُاث املخػللت باملدؼت
 تكرٓه حصٔل٘ عنل ٍذِ احملط٘
 تْقع ّ مياقغ٘ أىغط٘ احملط٘ املكبل٘
 إهجاش جلازٍس مػصشة بالصىز
 زصد أهم الصػىباث مؼ اكتراح البدًل واطخدظاز كابلُت الاهجاش

5

ًخىلى الىفُل جأػير هره املدؼت بخيظُم مؼ املصالح الاكخصادًت ملا لها مً أهمُت هبري في مجاٌ الخدبير.

1
 الخمسض باملهام املىهىلت ألػس املدزطت إدازٍا وجسبىٍا ومادًا ومالُا
 الاػالع غلى ملخظُاث الاشخغاٌ في مىكؼ الػمل ومظاػسه وصػىباجه والحلىٌ املمىً لىخجاوشها

2
ًؤػس وٍبرمج هره املدؼت املهام وذلً للخػسف غلى هُفُت:
• إغداد مشسوع ميزاهُت املؤطظت .
• اللُام بػملُاث الخدلُم و الخصفُت في مجاٌ إلاًساداث
• جدصُل إلاًساداث ودفؼ الىفلاث
• طمان خساطت ألامىاٌ والظىداث واللُم وألاشُاء واملىاد امليلف بها وخفظها
• جداوٌ ألامىاٌ والظىداث واللُم واملمخلياث والػائداث واملىاد
• مخابػت خسهت الحظاباث املخػللت باألزصدة واملىحىداث
• خفظ ألاوزاق إلازباجُت والظىداث الخاصت بػملُاث الدظُير
• اللُام بػملُاث الالتزام و الخصفُت في مجاٌ الصسف.
• إغداد الصفلاث و الػلىد.
• طمان الخمىًٍ و مخابػت الاطتهالن.
• إحساء الجسد الػام و الدائم.
• جدظين الشسوغ التي ًجسي فحها جمدزض الخالمُر
• جىفير الىطائل الخػلُمُت املؼلىبت ألداء ألاوشؼت التربىٍت والظهس غلى صُاهتها
• ...
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 تعزف ادإهزاٛات األصاظ ّالتنكً مً املَارات املتعلك٘ بالتيظٔه الرتبْٖ ّادإدارٖ ّاملالٕ؛
 معادت٘ املغكالت املتعلك٘ بالتيظٔه الرتبْٖ ّالبحث هلا عً حلْل مالٜن٘ ؛
 تفعٔل أىغط٘ اذتٔاٗ املررصٔ٘ يف املؤصض٘؛
 املضاٍن٘ يف تربري أعنال جمالط املؤصض٘؛
 التنزٌ عل ٙالربامج ّالربامن املعلْماتٔ٘ املضتعنل٘ مً طزف االدارٗ لتربري عؤٌّ املؤصض٘؛
 الكٔاو بأىغط٘ التخطٔط ّالتربري ّالتتبع املزتبط٘ بتربري عأٌ إدارٖ ّتزبْٖ ّإععاعٕ؛
 ضبط اآللٔات ّالْااٜل (الرتبْٓ٘ ّاالدارٓ٘ ّاملالٔ٘) ّاصتثنارٍا ؛
 املضاٍن٘ يف تينٔ٘ عالقات املؤصض٘ باجملتنع احمللٕ ّالغزكاّ ٛمجعٔات التينٔ٘ ّادتناعات ّالضلطات احمللٔ٘

2


 حتنل مضؤّلٔ٘ كامل٘ يف امليصب املضير حتت اعزاف الكفٔل أّ مً ٓضاعرِ؛
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تضتَرف األىغط٘ تكًْٓ اطز االدارٗ الرتبْٓ٘ املتررب٘ عل ٙكٔفٔ٘ تربري ّتيظٔه اذتٔاٗ املررصٔ٘ باعتبارٍا
أىغط٘ تفاعلٔ٘ متيْع٘ مً أىغط٘ صفٔ٘ ّميرجم٘ ّداعن٘ ،تفعَل عل ٙمضتْ ٚالفصْل الرراصٔ٘ عرب املْاد املررص٘،
ّاألىرٓ٘ الرتبّْٓ٘ ،مً خالل جمنْع٘ مً اجملاالت ّاملغارٓع ال ي تَته اكثز بالْاقع احمللٕ ّادتَْٖ .أٍنَا " مغزّع

املؤصض٘ " باعتبارِ آلٔ٘ اصرتاتٔجٔ٘ للتجرٓر الرتبْٖ ّحتضني هْدٗ التعلنات .وٍخم بسمجت هره املمازطت في ول مدؼاث
الخدازٍب هظسا لؼابػها املظخػسض وخصىصُت ول املؤطظت.
1






2
باليظبت ملشسوع املؤطظت
ً خمىً إلادازي املخدزب مً حصخُص أهىاع املشازَؼ املخداولت مبِىا بىاغثها و أهدافها وأوشؼتها وملخظُاث إهجاشها
ٌ ظخىشف الخدابير التي وظفذ لىطؼ وجدبير هماذج مً مشازَؼ املؤطظاث.
ً خمىً مً بىاء مىظىز غلى مدي مخىطؽ أو كسٍب ًىحه حصخُص وطػُت املؤطظت وٍدىٌ الىخائج إلى خؼت غملُت
كابلت للخؼبُم
 طخؼُؼ وطؼ غدة للمخابػت والخلىٍم ملشسوع مفػل أو مخىكؼ في مؤطظت الخدزٍب
ًدزض إلادازي املخدزب ميزاهُت مشسوع مىضحا مصادز الخمىٍل وملخظُاث صسفها

باليظبت لألهدًت املدزطُت






جيظُم مؼ مجلع الخدبير و املجلع التربىي الصُغت التي طخػخمدها إلخدار ألاهدًت.
جددًد مجاالث ألاوشؼت ذاث ألاولىٍت بىاء غلى الاطدشازاث و إلامياهاث.
جىظُم احخماع لخدازض جدابير إخدار و جفػُل ألاهدًت.
جددًد أحل لخلدًم امللترخاث .وجللي امللترخاث امللدمت و -دزاطتها
حشىُل و هُيلت ألاهدًت

 جأػير أغماٌ ألاهدًت

باليظبت لخالًا الُلظت
 حصخُص وطػُت املؤطظت مً خُث الاهلؼاع ،والخىساز ،والغُاب.
 طبؽ كىائم الخالمُر املخػثرًً دزاطُا والرًً جظهس لديهم بىادز الاهلؼاع والخىساز ،وجددًد هىع الدغم املىاطب
لهم.
 وطؼ خؼت طىىٍت للدغم التربىي ن خالٌ غلد احخماغاث مىخظمت مؼ الاطاجرة امليلفين بالدغم التربىي ٌ،جددًد
الالُاث والادواث املظاغدة غلى اهجاح الخؼت.
 خلم فظاء لالهصاث والاطخماع لفائدة املخػلمين الرًً ٌػِشىن بػع املشاول الىفظُت او الاحخماغُت.
 مد الىُابت وبصفت شهسٍت بخلازٍس خىٌ طير الخؼت الظىىٍت،مؼ ابساش املشاول وخصس جدخالث الخلُت لحلها.
 الاجصاٌ بأشخاص مصدز أو جالمُر أو أولُائهم واطخلصائهم خىٌ مىطىع ًخم اطدشمازه إلغداد جلسٍس وجلاطمه
مؼ الصمالء مالخظت ظاهسة أو طلىن :أو غمل بىاء غلى شبياث وجدلُلها وإغداد جليري خىٌ املىطىع ًخم غسطه
وجلاطمه:
 الحصىٌ غلى بُاهاث ومػؼُاث ومػالجتها الطخخالص الىخائج واطدشمازها في خصص املجصوءاث:
 إهجاش مشسوع بىاء غلى أهداف وخؼت ًخم جفػُلها غفي املُدان بمػُت الفاغلين او الخالمُر مؼ إغداد جلسٍس غجها.
 خالٌ الخدزٍب املُداوي ً :لىم إلاػاز إلادازي املخدزب بئهجاش أغماٌ ومهام فسدًا أو في مجمىغاث وفم جىححهاث
املىىن وبئشسان للىفالء باملؤطظت املدزطُت أو أشخاص مصدز ًمدون ًد املظاغدة للمخدزب وي ًىجصه مشسوغه
أو غمله.
بػد الخدزٍب أو خالٌ خصص الظبؽ ً:لدم إلاػاز إلادازي املخدزب ما كدمه للخلاطم مؼ شمالئه خُث ًخم جبادٌ الخبراث
والىخائج املىدظبت واطدشمازها غلى وحه ٌغني املىدظباث في املجصوءاث وٍسسخ اهدظاب الىفاًاث
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بطاقة التتبع الٌومً للتدارٌب المٌدانٌة
مسلك  :تكوٌن أطر اإلدارة التربوٌة
التاريخ...................................:
الكفيل(ة)...............................:

مؤسسة التدريب........... :

العملٌات الٌومٌة
التردد على مؤسسة
التدرٌب

الصعوبات

األنشطة
توقٌت الدخول..................:
صباحا

توقٌت الدخول...................... :
مساء

توقٌت الخروج...................:
التدبٌر اإلداري

التدبٌر التربوي

تتبع مواظبة التالمٌذ

توقٌت الخروج...................... :
التدبٌر المالً
تنشٌط الحٌاة المدرسٌة
والمادي

مجاالت التدخل

توظٌف  TICEفً
التدبٌر اإلداري
الظروف العامة
بالمؤسسة والزٌارات
الخارجٌة

توقٌع المتدرب(ة)

توقٌع الكفٌل(ة)

مالحظة :هذه البطاقة هً ورقة ٌومٌة ضمن دفتر ٌمكن أن نسمٌه "المذكرة الٌومٌة للتدارٌب المٌدانٌة" ،وهً جزء من .portfolio
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