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 مقدمة
  

 طبعة إصدار خالل من المدرسي، الدخول لدالئل المنتظم اإلصدار الوطنية التربية وزارة تواصل

 :بعناية  استحضرت ومحينة، جديدة

 الدراسية؛ السنة تنظيم بشأن الوطنية التربية وزير مقرر مضامين 

 واألكاديميات المركزية المصالح تقارير في الواردة واالقتراحات المالحظات 

 والتكوين؛ للتربية الجهوية

 يوم الوزارة نظمتها التي  المدرسي الدخول دالئل لتحيين الوطنية الورشة توصيات 

 ..بالرباط الوطنية والملتقيات التكوينات بمركز 2113 فبراير 14 الخميس

انطالقا  على مساهمات كافة الفاعلين التربويين، جادا الدالئل، انفتاحا هذه وقد كرس إصدار

وجدواها في التحضير للدخول المدرسي وتبني من إيمان الوزارة بأهمية المقاربة التشاركية 

خاطب أسلوب جديد يقوم على اإلشراك الفعلي لكل المدبرين والمعنيين بالشأن التربوي، وي

الممارسات التدبيرية الناجعة التي تساهم في التقويم  تقاسماالنشغاالت الميدانية من أجل 

عمليات سيا من مقاربة تحسين وتطوير لهذه الدالئل، باعتبارها جزءا أسا دينوالتحيين المتجد

 .تدبير للدخول المدرسي

فالمؤمل من كل المسؤولين الجهويين واإلقليميين ، أكثر نجاعةتكون هذه الدالئل  حتىو

قبل أن تدعم والبد والمحليين الحرص على التنزيل األمثل لمختلف العمليات واإلجراءات التي 

، وشركاء المدرسة بين مختلف الفاعلين التربويين ةتحسيسية وتوجيهيو بلقاءات تعبوية، ذلك

ضمان من أجل ات التعليمية، والمؤسس ية واألكاديميات والنياباتالمركزاإلدارة على مستوى 

 تروم قدم بدائل من صميم الميدانوييتجاوز اإلكراهات والصعوبات،  ناجح،دخول مدرسي 

  .لهاالسياق الزمني المناسب  وفقدرسي تحسين الممارسات في تدبير مختلف عمليات الدخول الم
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 شكر
 

اعتبارا لألهمية البارزة التي تكتسيها هاته الدالئل المؤطرة للدخول المدرسي، 

ونظرا للمجهودات القيمة التي بذلت إلنجازها، لن نفوت الفرصة دون تقديم الشكر 

 واالمتنان لكافة المسؤولين واألطر العاملين بكل من اإلدارة المركزية

واألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والنيابات اإلقليمية والمؤسسات التعليمية سواء 

منهم الذين ساهموا في إعداد الصيغة األولى لهذه الدالئل أو الذين ساهموا في تحيينها 

 .هذه السنة، ألنه من دونهم جميعا ما كان لهذا العمل الجاد أن يرى النور
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 مجال العرض التربوي
 

اليت جيب التقيد بها من أجل توفري الظروف املالئمة لضمان  التدابريحيدد هذا الدليل يف جمال العرض الرتبوي 

 .دخول مدرسي ناجح وذلك من توفري البنايات املدرسية و الرتشيد األمثل للموارد البشرية و املادية

 

 حماور جمال العرض الرتبوي .1

 :أسفلهيتطرق هذا الدليل يف جمال العرض الرتبوي ألربع حماور، كما هو مبني يف اخلطاطة 

 

 

 املتدخلون. 2

 

 :الرتبوي إىل البنية املكلفة بها وذلك على الشكل التالي  يعهد تدبري حماور العرض

 املتدخلون احملاور

 التعليمية ةاملؤسس  اإلحصاء املدرسي •

 التعليمية ةاملؤسس  MASSARالتمدرس تدبري نظام •

 اإلقليميةالنيابة   واحلركات االنتقالية  اخلرائط الرتبوية •

  التعليمية ةاملؤسسو النيابة اإلقليمية  تأهيل املؤسسات التعليمية •

  التعليمية ةاملؤسسو النيابة اإلقليمية  الدعم االجتماعي •
 

 

 

 

جمال    

 العرض الرتبوي

 اإلحصاء املدرسي 
نظام تدبري 

  MASSARالتمدرس

  اخلرائط الرتبوية

واحلركات 

 االنتقالية

تأهيل املؤسسات 

 التعليمية
 االجتماعي الدعم
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 المدرسي اإلحصاءمحور
 

 

 اخلطط وإعداد السياسات لرسم الضرورية واملؤشرات اإلحصائية املعطيات توفري ضمان إىل احملور هذا يهدف

 مدى ورصد التعليمي، النظام مسرية حتدد اليت الرتبوية القرارات وصنع املدى، وبعيدة واملتوسطة القصرية التعليمية

 .وتطويره واألكادميي العلمي البحث وتعزيز اجلهات، خمتلف بني والفروق التباينات وإظهار والتغيري، التقدم

 

 

  

 العمليات
 ةالربجمة الزمني

 
 
 
 

 املنتوج املنتظر
 إىل من

 تعبئة االستمارات و مسك املعطيات اإلحصائية 6

    نونرب

بطاقة تركيبية 

 للمؤسسات
 مراقبة تطابق املعطيات مع املعطيات املتوفرة لدى النيابة 7

 استغالل املعطيات و إعداد بطاقة تركيبية للمؤسسة 7
 

 

  MASSARتدبير التمدرس نظام محور

 العمليات
 ةالزمنيالربجمة 

 
 
 
 

 املنتوج املنتظر
 إىل من

 نونرب نهاية شهر أبريل شهر بداية استكمال عملية مسك لوائح التالميذ  6
قاعدة معطيات حمينة 

 للتالميذ 

 ماي شهر بداية مسك النقط والنتائج اخلاصة بالتالميذ 7
قبل نهاية شهر 

 يوليوز

معطيات حمينة حول تقويم 

التالميذ والنتائج احملصل 

 عليها 
 نونرب نهاية شهر يونيو شهر بداية إعادة تسجيل التالميذ  7

قاعدة معطيات التالميذ 

 كاملة وحمينة 
 

 التربويالخرائط محور 
 

 .والرتبوية املادية بني البنية املواءمة يهدف هذا احملور إىل ضمان

 التوقعيةإعداد اخلريطة  .1

 العمليات
 الربجمة الزمنية

 املنتوج املنتظر
 إلى من

 يف جملس التدبريللمؤسسة تدارس البنية الرتبوية املتوقعة  6
 يوليوز

 

مقرتح البنية الرتبوية املتوقعة 

 للمؤسسة
7 

عرض مقرتح البنية الرتبوية املتوقعة على مصلحة 

  التخطيط
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 إعداد اخلريطة املعدلة .2

 العمليات
 الربجمة الزمنية

 املنتوج املنتظر
 إىل من

6 
لبنية الرتبوية املعدلة التثبيت النهائي ل

  مصلحة التخطيطللمؤسسة  وتسلمها من 
 البنية الرتبوية املعدلة للمؤسسة يوليوز

 

 مراكز التكوين لنيل شهادة التقين العالي .3

 العمليات
 الربجمة الزمنية

 املنتوج املنتظر
 إىل من

6 
اخلاصة  e-btsتدبري البوابة اإللكرتونية 

 باملؤسسة
 يوليو شتنرب

 

 يوليو شتنرب استغالل التجهيزات التكميلية 7
 

 

 

 تأهيل المؤسسات التعليميةمحور 

 

 .الرتبوية للعملية املالئمة الشروط وتوفري املدرسية الفضاءات جودة حتسنييهدف هذا احملور إىل 

 (تأهيلي و إعدادي و ابتدائي) التعليمية املؤسسات تأهيل .1
 

 العمليات
 الربجمة الزمنية

 املنتوج املنتظر
 إىل  من 

1 

حتديد أماكن تواجد مكاتب الورش و وضع مواد البناء  

وممرات ولوج شاحنات نقل مواد البناء داخل املؤسسة و 

 اجلدولة الزمنية إلجناز األشغال

 شتنرب قبل ماي

منتهية مؤسسة تعليمية 

األشغال بها عند بداية 

 السنة الدراسية

2 

و السادة املديرات و املديرين بنسخة من  السيدات تسلم 

 récolementالصفقات وتصاميم مطابقة األشغال 

Plans de  و املشاركة بصفة مالحظ يف اجتماعات

أوراش البناء واجتماعات التسليم املؤقت و النهائي ألشغال 

 التأهيل 
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 (تأهيلي و إعدادي و ابتدائي) الداخليات تأهيل  .2

 العمليات
 الربجمة الزمنية

 املنتوج املنتظر
 إىل  من 

1 
تواجد مكاتب الورش و وضع مواد البناء وممرات ولوج  حتديد أماكن 

 شاحنات نقل مواد البناء داخل املؤسسة و اجلدولة الزمنية إلجناز األشغال

 ماي
 قبل 

 شتنرب

تعليمية مؤسسة 

منتهية األشغال بها 

عند بداية السنة 

 الدراسية

2 

السيدات و السادة املديرات و املديرين بنسخة من الصفقات  تسلم 

و املشاركة بصفة  Plans de récolementوتصاميم مطابقة األشغال 

و النهائي  مالحظ يف اجتماعات أوراش البناء و اجتماعات التسليم املؤقت

 ألشغال التأهيل 
 

 

 

 

 الشراكات إطار يف التعليمية املؤسسات تأهيل .3

 العمليات
 الربجمة الزمنية

 املنتوج املنتظر
 إىل  من 

1 

حتديد أماكن تواجد مكاتب الورش و وضع  

مواد البناء وممرات ولوج شاحنات نقل مواد البناء 

 داخل املؤسسة و اجلدولة الزمنية إلجناز األشغال

 قبل  شتنرب مايشهر 
مؤسسة تعليمية منتهية األشغال 

 بها عند بداية السنة الدراسية

2 

السيدات و السادة املديرات و املديرين بنسخة  تسلم 

 Plans deمن الصفقات وتصاميم مطابقة األشغال 

récolement  و املشاركة بصفة مالحظ يف

اجتماعات أوراش البناء واجتماعات التسليم املؤقت و 

 أهيل النهائي ألشغال الت

 الوقائية الصيانة .4

 العمليات
 الربجمة الزمنية

 املنتوج املنتظر
 إىل    من 

1 

إعداد برنامج األشغال املزمع إجنازها و انطالق 

األشغال الطفيفة من أجل العمل على دوام صيانة 

 .املؤسسات التعليمية

 قبل  شتنرب يوليوز
مؤسسة تعليمية منتهية األشغال 

 .السنة الدراسيةبها عند بداية 

 

 الدعم االجتماعيمحور 
 رذاهل وحماربة التمدرس على للتشجيع واجلغرافية اقتصادية-السوسيو املعيقات يسعى هذا احملور إىل رفع

املدرسي، من خالل إرساء سلة مندجمة خلدمات الدعم االجتماعي تتمثل يف الداخليات واملطاعم املدرسية، النقل 

 . للتحويالت املالية املشروطة" تيسري"، الزي املدرسي املوحد و برنامج "مليون حمفظة"املدرسي، املبادرة امللكية
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 املدرسية واملطاعم الداخليـات .1

 العمليات
 الربجمة الزمنية

 املنتوج املنتظر
 إىل  من 

1 
توزيع ملفات الرتشيح للحصول على املنحة 

 الدراسية لتعبئتها من طرف آباء وأولياء التالميذ
 ملفات موزعة على التالميذ فربايرشهر ابتداء من 

 ملفات معبأة مارسشهر  تسلم ملفات طلب املنحة الدراسية معبأة 2

3 

على اإلعداديات املستقبلة لتعبئة عرض امللفات 

وإرساهلا إىل النيابة   الضلع املخصص هلا

 اإلقليمية

 ملفات معبأة أبريلشهر 

4 

نشر اللوائح النهائية للمستفيدات واملستفيدين 

من املنحة الدراسية مع اإلعالن عن نتائج آخر 

 السنة

 يوليوز شهر بداية
منتصف شهر 

 يوليوز
 لوائح املمنوحني

 املواد الغذائية من املزودين تسلم 0
قبل نهاية شهر 

 غشت   

األسبوع األول 

 من شهر شتنرب   
 املواد الغذائية

 توزيع املواد الغذائية على الفرعيات 1
قبل نهاية شهر 

 غشت   

األسبوع األول 

 من شهر شتنرب   
 املواد الغذائية

2 
تسجيل واستقبال التالميذ املمنوحني وتزويدهم 

 بالنظام الداخلي للقسم الداخلي 
 ملفات تسجيل التالميذ شتنرب شهر بداية

6 
انطالق اإليواء والتغذية واإلطعام  اإلشراف وتتبع

 مع انطالق السنة الدراسية
 تقارير  شتنرب شهر بداية

9 
وتوفري التغذية واملبيت   و املطعمأافتتاح الداخلية 

 مع انطالق السنة الدراسية
 تقارير  مع انطالق املوسم الدراسي

 

 املدرسي النقل .2

 العمليات
 الربجمة الزمنية

 املنتوج املنتظر
 إىل  من 

1 
حتيني املعطيات اخلاصة باملستفيدات 

 واملستفيدين حسب نوعية وسيلة النقل
 إحصائيات مارس نهاية شهر يناير شهر بداية

2 
تعبئة الفاعلني والشركاء يف تنمية النقل  

 املدرسي
 اتفاقيات شراكة دجنرب نهاية شهر يناير شهر بداية

3 
انتقاء التالميذ املستفيدين من وسائل النقل 

 املدرسي
 يونيو شهر بداية

 منتصف شهر

 يوليوز
 لوائح املستفيدين

4 
والدراجات من املزودين أو   تسلم احلافالت

 الشركاء

قبل نهاية شهر 

 غشت

األسبوع األول من 

 شتنرب شهر
 حافالت ـ دراجات

5 
تتبع توزيع الدراجات اهلوائية وانطالق النقل   

 املدرسي بواسطة احلافالت
 شهر شتنرببداية 

 تقارير 

 اتفاقيات شراكة   دجنرب  نهاية شهر يناير    شهر بداية عقد شراكات لتدعيم وتنمية النقل املدرسي 6
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 "حمفظة مليون" امللكية املبادرة .3

 العمليات
 الربجمة الزمنية

 املنتوج املنتظر
 إىل  من 

1 
الكتب املدرسية الصاحلة لالستعمال  اسرتجاع 

 وحصر احلاجيات من الكتب املدرسية 
 شهر يوليوز بداية

منتصف شهر 

 يوليوز

وضعية كتب مدرسية صاحلة 

 لالستعمال

2 
وضع طلبيات شراء الكتب والكراسات واللوازم 

 املدرسية لدى الكتبيني

منتصف شهر 

 يوليوز
 طلبيات الشراء شهر شتنرب بداية

3 
تسلم الكتب والكراسات واللوازم املدرسية من 

 الكتبيني
 كتب ـ كراسات ـ لوازم شهر شتنرب بداية

والتالميذ   توزيع األطقم املدرسية على التلميذات 4  أطقم مدرسية موزعة يوم عيد املدرسة 

5 
حصر الوضعية املالية إلجناز املبادرة امللكية 

 مشفوعة بالوثائق املربرة للنفقات

منتصف شهر 

 شتنرب

منتصف شهر 

 أكتوبر
 الوضعية املالية 

6 
حصر وضعية األداءات اخلاصة بإجناز املبادرة 

للنفقاتامللكية مشفوعة بالوثائق املربرة   

منتصف شهر 

 أكتوبر
 الكلفة النهائية منتصف شهر نونرب

7 
تعبئة الفاعلني والشركاء يف إجناز ومتويل املبادرة 

 امللكية
 اتفاقيات شراكة نهاية شهر دجنرب شهر نونرب بداية

 

 

 املوحد املدرسي اللباس .4

 العمليات
 الربجمة الزمنية

 املنتوج املنتظر
 إىل  من 

1 
املعطيات اخلاصة باملستفيدات حتيني 

 واملستفيدين من اللباس املدرسي املوحد
 إحصائيات مارس نهاية شهر يناير شهر بداية

 اللباس املدرسي املوحد شتنرب شهر بداية تسلم اللباس املدرسي املوحد 2

3 
انتقاء املستفيدات واملستفيدين من اللباس 

 املدرسي املوحد 
 يونيو شهر بداية

منتصف شهر 

 يوليوز
 لوائح املستفيدين

4 

توزيع اللباس املدرسي املوحد على املستفيدات 

 شتنرب شهر بداية واملستفيدين مع انطالق السنة الدراسية
 منتصف شهر

 شتنرب
 تقارير

5 
عقد شراكات لدعم وتعميم اللباس املدرسي 

 املوحد
 اتفاقيات شراكة دجنرب نهاية شهر يناير شهر بداية
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 املشروطة املالية للتحويالت "تيسري" برنامج  .5

 العمليات
 الربجمة الزمنية

 املنتوج املنتظر
 إىل  من 

1 
مسك معطيات األسر املسجلة وحتيني قاعدة 

الربنامج برسم املوسم الدراسي
 أكتوبر نهاية شهر شتنرب منتصف شهر

الئحة األسر املسجلة يف الربنامج برسم 

 املوسم الدراسي 

2 
جتميع و مسك معطيات غياب التلميذات 

 أكتوبر  -والتالميذ لدورة شتنرب
 نونرب شهر 

مطبوعات غياب التلميذات و التالميذ 

معبئة مبعطيات غياب التالميذ لشهري 

شتنرب وأكتوبر 

3 

إخبار األسر وتتبع عملية تنفيذ التحويل املالي 

األول لشهري شتنرب وأكتوبر 

 

 دحنربشهر 

املستفيدات واملستفيدين من الئحة 

-التحويل املالي األول لدورة شتنرب

أكتوبر  على صعيد املؤسسة التعليمية

4 
جتميع ومعاجلة شكايات األسر املتعلقة 

بالتحويل املالي 
 دجنربشهر من  ابتداء

مطبوع شكايات األسر معبأة على 

صعيد املؤسسة التعليمية 
 

 تكوين األطر محور

 من املراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين التخرج امتحانات .1

 العمليات
 الربجمة الزمنية

 املنتوج املنتظر
 إىل  من 

 تقرير حول العملية يونيو من األسبوع الثالث إجراء امتحانات التخرج 6

 لوائح الناجحني يونيو   نهاية شهر  حماضر لوائح الناجحني  7

 اجلهوية ملهن الرتبية والتكوينولوج املراكز  مباريات  .2

 العمليات
 الربجمة الزمنية

 املنتوج املنتظر
 إىل  من 

 - يوليوزبداية  إجراء مباريات الدخول 6

 لوائح الناجحني نهاية يوليوز حماضر لوائح الناجحني 7

 هيأة التفتيش و هيأة التوجيه و التخطيط الرتبوي  .3

 العمليات
 الربجمة الزمنية

 املنتظراملنتوج 
 إىل  من 

 يوليوز    أبريل    تنظيم امتحانات التخرج  من مركز تكوين املفتشني 6

 الئحة الناجحني واإلعالن عن النتائج

 يوليوز يونيو تنظيم امتحانات الولوج إىل مركز تكوين املفتشني 7

7 
 والتخطيط تنظيم امتحانات التخرج  من مركز التوجيه

 الرتبوي
 يوليوز    أبريل   

3 
 والتخطيط تنظيم امتحانات الولوج إىل مركز التوجيه

 الرتبوي
 يوليوز ماي
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 رزنامة مباريات الدخول إىل املراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين  .4

 العمليات
 الربجمة الزمنية

 املنتوج املنتظر
 إىل  من 

6 
انطالق التسجيل عرب االنرتنيت وإيداع ملفات 

 .الرتشيحات باملراكز

من األسبوع 

األخري من 

 شهر ماي 

إىل غاية 

منتصف شهر 

 يونيو 

 لوائح املرشحني

 لوائح املقبولني األسبوع األخري من شهر يونيو نشر لوائح املرتشحني املنتقني باالنرتنيت  7

 تقرير حول العملية يوليوزاألسبوع األول من شهر   انطالق املباريات  7

3 
اإلعالن عن النتائج النهائية بعد املصادقة النهائية 

 من طرف الوزارة
 لوائح الناجحني األسبوع األخري من شهر يوليوز

 

 انطالق التكوين باملراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين  .5

 العمليات
 الربجمة الزمنية

 املنتوج املنتظر
 إىل  من 

 لوائح الطلبة شتنربخالل األسبوع األول من شهر   تسجيل الطلبة اجلدد  1

 تقرير حول العملية شتنرب بداية األسبوع التاني من شهر انطالق الدراسة باملراكز      7



 

15 
 

  

 

 

 مجال العمل التربوي
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 العمل التربوي: مجال
جيب التقيد بها من أجل  توفري الظروف املالئمة لضمان دخول حيدد هذا الدليل العمليات األساسية اليت 

 .مدرسي ناجح

 حماور جمال العمل الرتبوي .1

 :يتطرق جمال العمل الرتبوي إىل سبع حماور كما هو مبني يف اخلطاطة أسفله

 

 

 املتدخلون .2

 :الرتبوي إىل املؤسسات التعليمية كاآلتي  يعهد تدبري حماور العمل

 املتدخلون احملاور

 مقرر تنظيم السنة الدراسية

 التعليمية ةاملؤسس

 االمتحانات والتقويم

 والتوجيه املدرسي اإلعالم 

 األنشطة املدرسية

 الصحة املدرسية

 املناهج

 الرياضة املدرسية 
 

  

 جمال العمل الرتبوي 

 مقرر تنظيم 

السنة 

 الدراسية

االمتحانات 

 والتقويم
 املناهج

الصحة 

 املدرسية 

الرياضة 

 املدرسية 

األنشطة 

 املدرسية

 اإلعالم 

والتوجيه 

 املدرسي
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 محور  تنظيم السنة الدراسية 
  

 التعلم، وزمن املدرسي الزمن تدبري إحكام آليات من آلية عنه املتفرعة الدراسية واملذكرات السنة تنظيم مقرر يعترب

 .الدراسية السنة برسم املربجمة واألنشطة والعمليات احملطات أهم حتديد عرب

 الدراسي املوسم تنظيم مقرر .1

 العمليات
 الربجمة الزمنية

 املنتوج املنتظر
 إىل  من 

1 
إخبار األساتذة مبضمون مقرر تنظيم املوسم 

 .وتزويدهم بهاالدراسي واملذكرة التنظيمية 
شتنرب 15 يوليوز شهر بداية   تقرير عن اجتماع إخباري 

 

 محور االمتحانات والتقويم
تشخيص   حتسني من متكن اليت باألدوات الرتبويني الفاعلني تزويد احملور إىل بهذا املرتبطة العمليات تهدف

 .اإلشهاد وموثوقية صدق وضمان حتكم التلميذات والتالميذ يف التعلمات

 املستلزمات الدراسية تقويم .1

 العمليات
 الربجمة الزمنية

 املنتوج املنتظر
 إىل  من 

1 
وتوزيع األدوار  بفحوى املذكرةإخبار 

 وحتديد املهام
 تقرير حول االجتماع شتنرب 14 شتنرب  13

2 
روائز التقويم التشخيصي وحتضري   مترير

 النتائج

منتصف شهر 

 شتنرب
 شتنرب 31

حماضر التمرير موقعة من طرف 

 املدرسني ومدير املؤسسة

3 
 للتحصيل الوصفية بالبيانات األسر موافاة

 الدراسي
 لتحصيلل الوصفية البيانات أكتوبر 21 شتنرب  21

3 

استثمار نتائج التقوميات التشخيصية يف 

خمططات للدعم الفردي واجلماعي إعداد 

 أو األقسام/ على صعيد املؤسسة و

منتصف شهر 

 شتنرب

منتصف شهر 

 أكتوبر

مؤسسة للخمطط دعم التعلمات 

 تعليميةال

 

 

 املهنية الكفاءة امتحانات .2

 العمليات
 الربجمة الزمنية

 املنتوج املنتظر
 إىل  من 

1 
فاءة كإجناز العمليات املرتبطة بامتحانات ال

 املهنية

منتصف شهر 

 يوليوز
 شتنرب 

لوائح املرشحني الجتياز امتحانات 

 .الكفاءة
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 الدراسية السنة حمطات بأهم اإلشعار  .3

 العمليات
 الربجمة الزمنية

 املنتوج املنتظر
 إىل  من 

1 
إشعار املدرسني وطاقم اإلدارة والتالميذ 

 بفرتات العطل السنوية
 شتنرب شهر بداية

منتصف شهر 

 شتنرب

و  توزيع جداول العطل على املدرسني

 إعالنه على سبورة اإلعالنات

2 

إشعار املدرسني والتالميذ مبواعيد خمتلف 

: م واالمتحاناتيالعمليات املرتبطة بالتقو

د إجراء فروض املراقبة املستمرة يمواع

 ومواعيد امتحانات نهاية األسالك التعليمية 

 شتنرب 5
منتصف شهر 

 شتنرب

التالميذ بواسطة إعالنات إشعار 

جبدولة  ةعلى مستوى املؤسس

 العمليات التقوميية

 البكالوريا سلك من الثانية السنة إىل االنتقال خبصوص األسر استشارة تنظيم .4

 العمليات
 الربجمة الزمنية

 املنتوج املنتظر
 إىل  من 

1 
 تشكيل جلنة دراسة طلبات التكرار 

 و تنظيم أشغاهلا 
 تقرير عن العملية شتنرب 21 شتنرب 5

2 
إشعار أسر التالميذ الذين تقدموا بطلبات 

 التكرار بقرار اللجنة
 تقرير عن العملية شتنرب 21 شتنرب 5

 
 

 محور المناهج

 الكتب  والوسائل التعليمية .1

 العمليات
 الربجمة الزمنية

 املنتوج املنتظر
 إىل من

1 
فتح املكتبات املدرسية باملؤسسات 

 التعليمية
 شتنرب 15ابتداء من 

املكتبة مفتوحة والرصيد الوثائقي 

 موضوع رهن إشارة التالميذ والتلميذات

2 
حتيني سجل املتوفر من الكتب املدرسية 

 والوسائل التعليمية

 شهر بداية

 يونيو

 نهاية شهر

 يونيو

سجل املتوفر من الكتب املدرسية 

 والوسائل التعليمية حمني

3 

سالمة الوسائل التعليمية التأكد من 

وإصالح املصاب منها بأعطاب طفيفة أو 

تها على املركز اجلهوي للوسائل لإحا

 التعليمية

 شهر بداية

 يوليوز

 

 نهاية شهر

 يوليوز

 

 تقرير عن العملية

 

4 
حتديد حاجة املؤسسة إىل الوسائل التعليمية 

 ورصد الفائض منها

 شهر بداية

 يونيو

 نهاية شهر

 يوليوز
 الفائض من الوسائل التعليمية الئحة

5 

استقبال وتوزيع املعدات الديداكتيكية 

واملواد الكيميائية املقتناة من لدن 

 األكادميية على منسقي التخصصات املعنية

 شهر بداية

 يونيو

 نهاية شهر

 شتنرب

سجل جرد املعدات الديداكتيكية 

 واملواد الكيميائية حمني
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 محور الصحة المدرسية
 الصحة ظروف وتوفري املدرسية باألوساط الصحية  الوقاية تعزيز إىل احملور بهذا املرتبطة العمليات تهدف 

 .املدرسية بالفضاءات  الضرورية والسالمة

 املدرسية     باألوساط والسالمة الصحة   .2

 العمليات
 الربجمة الزمنية

 املنتوج املنتظر
 إىل  من 

1 

بالعدد التأكد من توفر الدفرت الصحي 

الكايف على املستوى احمللي وإخبار النيابة 

 بأي نقص ملحوظ

 شتنرب شهر بداية
منتصف شهر 

 شتنرب
 تقرير عن العملية

2 
توفري شروط إجناز عملية الفحوصات 

 الطبية بالنسبة للمسجلني اجلدد
 تقرير عن العملية شتنرب

7 

السهر على تنظيف كل مرافق وممتلكات 

وجتهيزات  ووسائل املؤسسة من فضاءات 

 تعليمية

 تقرير عن العملية شتنرب 15 شتنرب شهر بداية

4 
السهر على إجراء املراقبة الطبية للطباخني 

 و مستخدمي تقديم الطعام 
 شتنرب 15

منتصف شهر 

 شتنرب
 تقرير عن العملية

5 
التنسيق مع املصاحل املختصة ملكافحة 

 احلشرات الضارة  واحليوانات السامة
 تقرير عن العملية شتنرب نهاية شهر يوليوز شهرنهاية 

6 
إعداد  وتفعيل خمطط الوقاية من املخاطر 

 على مستوى املؤسسة 
 خمطط الوقاية من املخاطر دجنرب شتنرب

7 
إرساء خلية الوساطة واالستماع حملاربة 

 العنف بالوسط املدرسي
 تقرير عن العملية دجنرب شتنرب

 

 إعاقة وضعية يف األطفال إدماج .3

 العمليات
 الربجمة الزمنية

 املنتوج املنتظر
 إىل  من 

1 
جرد مجيع األطفال يف وضعية إعاقة مع تبيان 

 نوعية اإلعاقة سواء يف األقسام العادية أو املدجمة
 الئحة األطفال يف وضعية إعاقة   أكتوبر    ماي 

2 
 الرتبوية بالوسائل األقسام جتهيز عملية تتبع

 املالئمة واملكتبية
 لوائح الوسائل الرتبوية واملكتبية شتنرب    11 شتنرب   شهر بداية

 يونيو    نهاية شهر شتنرب    شهر بداية تتبع الشراكة مع اجلمعية احملتضنة 7
وضع خمطط عمل وتقارير دورية عن 

 العملية
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 محور األنشطة المدرسية
 تفتح يف واملساهمة التعلمات جودة حتسني أجل من وذلك املدرسية، احلياة تنشيط إىل احملور هذا يهدف

 .املتعلمات واملتعلمني

 باالبتدائي اجلدد التالميذ تسجيل .1

 العمليات
 الربجمة الزمنية

 املنتوج املنتظر
 إىل  من 

6 
ضبط األعداد واللوائح التوقعية للمسجلني 

 (سنوات 1-5)دد اجل
 اللوائح التوقعية للمسجلني اجلدد يونيو    نهاية شهر أبريل    شهر بداية  

 أبريل    شهر بداية  تسجيل التلميذات و التالميذ اجلدد 7
 األسبوع األول من

 شتنرب   شهر
 لوائح املسجلني اجلدد 

7 
موافاة النيابة بأعداد املسجلني اجلدد بشكل 

 مستمر
 الئحة املسجلني اجلدد  شتنرب   نهاية شهر أبريل    شهر بداية 

 

 اإلعدادي بالثانوي اجلدد والتالميذ التلميذات وتسجيل القدامى والتالميذ التلميذات تسجيل إعادة .2

 التأهيلي والثانوي

 العمليات
 الربجمة الزمنية

 املنتوج املنتظر
 إىل  من 

6 
تسجيل التالميذ والتلميذات اجلدد وإعادة 

 تسجيل القدامى 
 املسجلني لوائح شتنرب    15 يوليوز    شهر بداية

7 
تسليم لوائح التالميذ الناجحني واملنتقلني إىل 

 مؤسسات االستقبال 
 يوليوز    نهاية شهر يوليوز    شهر بداية

لوائح التالميذ الناجحني واملنتقلني إىل 

 مؤسسات االستقبال

7 
البث يف حالة التالميذ احملتمل تقدميهم 

 الستعطاف يف جمالس نهاية السنة 
 يونيو    11

منتصف شهر 

 يوليوز  

الئحة التالميذ احملتمل قبول 

 استعطافهم

 التالميذ لوائح و الدراسية اجلداول إعداد   .3

 العمليات
 الربجمة الزمنية

 املنتوج املنتظر
 إىل  من 

1 
وضع لوائح األقسام مع مراعاة تفييء التالميذ  

 . والتلميذات بناء على مقاربات حمددة واضحة ومعلنة
 لوائح التالميذ  يوليوز  

2 

وضع جداول احلصص ملختلف األقسام واألساتذة، مع 

احلرص على إسناد احلصة كاملة وفق البنية الرتبوية 

 .املتوصل بها من النيابة

 يوليوز   نهاية شهر يوليوز   11
إعداد جداول حصص ملختلف األقسام 

 واألساتذة

 اللوائح النهائية للتالميذ  يوليوز   .ونشرها باملؤسسةإعالن اللوائح النهائية للتالميذ  3

4 
نشر لوائح توزيع األقسام على األساتذة وإطالع 

 .التلميذات والتالميذ عليها
 لوائح توزيع األقسام على األساتذة  يوليوز  11 يوليوز    فاتح 

0 
إرسال جداول حصص األطر الرتبوية واإلدارية 

 النيابةواستعماالت الزمن إىل 
 قبل نهاية أكتوبر

 
 



 
 

 

21 

 الدراسة عن املفصولني التالميذ لوائح وضبط إحصاء   .4
 

 العمليات
 الربجمة الزمنية

 املنتوج املنتظر
 إىل  من 

1 
وضع لوائح بأمساء التالميذ املفصولني مع تبيان سبب 

 الفصل
 شتنرب    فاتح 

منتصف شهر 

 شتنرب  
 لوائح بأمساء التالميذ املفصولني 

 

 الرتبوية التنظيمات مشاريع إعداد   .5

 العمليات
 الربجمة الزمنية

 املنتوج املنتظر
 إىل  من 

1 
معايري  وفقتوزيع األقسام على األساتذة بناء 

 مضبوطة
 يوليوز    فاتح 

منتصف شهر 

 يوليوز   
 لوائح التالميذ موزعني على األقسام  

7 

الرتبوية وربط حتيني املعطيات املتعلقة بالبنية 

االتصال بالنيابة قصد املوافقة على التعديالت 

 املقرتحة

 قاعدة معطيات حمينة يوليوز    11 يوليوز    فاتح 

 النجاح مدرسة دعم مجعية تفعيل   .6

 العمليات
 الربجمة الزمنية

 املنتوج املنتظر
 إىل  من 

  يوليوز    فاتح  استكمال إحداث مجعية دعم مدرسة النجاح  1
منتصف شهر 

 شتنرب   
 دعم مدرسة النجاح ةمجعي

2 
حتيني ملفات اجلمعية وتوقيعات الرئيس وأمني املال 

 يف حالة انتقال أحدهما أو كليهما
  يوليوز    فاتح 

منتصف شهر 

 شتنرب   
 ملفات اجلمعية حمينة

3 

 ةفتح احلساب البنكي لفائدة مجعيالعمل على 

احملدثة أو بالنسبة للمؤسسة دعم مدرسة النجاح 

 اليت ال تتوفر بعد على هذا احلساب

  يوليوز    فاتح 
منتصف شهر 

 شتنرب   
 دفرت احلساب البنكي

 

  التدبيــر جملس تفعيل  .7

 العمليات
 الربجمة الزمنية

 املنتوج املنتظر
 إىل  من 

1 
جملس التدبري للبث يف اجتماعيات  عقد 

 .القضايا الرتبوية
 حمضر اجتماع يوليوز 11 أكتوبر 10

2 
صياغــة تقرير جملس التدبري وإرساله إىل  

 .النيابة ومفتشي املناطق الرتبوية 

منتصف شهر 

 يونيو
 تقرير جملس التدبري يونيو نهاية شهر
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 املستدامة والتنمية البيئة جمال تقوية .8

 العمليات
 الربجمة الزمنية

 املنتوج املنتظر
 إىل  من 

1 
تعبئة بطاقة الرتشيح لالخنراط يف برنامج 

 املدارس اإليكولوجية
 يوليوز    نهاية شهر ماي    فاتح 

بطاقة الرتشيح لالخنراط يف برنامج 

 املدارس اإليكولوجية

 بطاقة الرتشيح لنيل الشارة اخلضراء يوليوز    نهاية شهر ماي    فاتح  تعبئة بطاقة الرتشيح لنيل الشارة اخلضراء 2

3 

إخبار النيابة بالوضعية البيئية للمؤسسة قصد 

برجمتها يف إطار برنامج التأهيل البيئي 

 للمدارس القروية

 تقرير عن الوضعية يوليوز    نهاية شهر ماي    فاتح 

 

 املدرسي النشاط مكونات حتديد .9

 العمليات
 الربجمة الزمنية

 املنتوج املنتظر
 إىل  من 

1 
إعداد مشروع  برنامج االحتفال باأليام 

 الوطنية والدولية 
 شتنرب   15 يوليوز   فاتح 

مشروع  برنامج االحتفال باأليام 

 الوطنية والدولية 

2 
إعداد الربنامج السنوي لألنشطة املدرسية 

 قصد املصادقة عليه من طرف جملس التدبري
 شتنرب  15 يوليوز    فاتح 

لألنشطة برنامج سنوي مضبوط 

 املدرسية

7 
العمل على إرساء أندية تربوية وإعداد بطاقة 

 إرساهلا إىل النيابةوتقنية 
  أكتوبر 11 

 نهاية شهر

  أكتوبر
 بطاقة تقنية عن األندية

 تقرير عن االحتفال  شتنرب    11 شتنرب   13 به الحتفالوا عيد املدرسةلاإلعداد  3

 تنظيم تظاهرة الشباب والعلم 0
األسبوع األخري 

 من نونرب

األسبوع األول من 

 دجنرب
 تقرير عن التظاهرة
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 تفعيل آليات اليقظة الرتبوية .11

 العمليات
 الربجمة الزمنية

 املنتوج املنتظر
 إىل  من 

 تشكيل خلية اليقظة شتنرب   إحداث خاليا اليقظة  1

2 
بالنسبة  (ة)توفري دفرت التتبع الفردي للتلميذ

 بالسنة أوىل ابتدائيلجدد ل

 (ة)دفرت التتبع الفردي للتلميذ شتنرب

 تقرير حسب دليل التتبع الفردي (ة)تعبة واستثمار دفرت التتبع الفردي للتلميذ 3

4 

تنظيم حصص للدعم البيداغوجي لتأهيل 

 التالميذ املتعثرين
 الئحة التالميذ املتعثرين شتنرب  

 

 محور الرياضة المدرسية 
عمليات هذا احملور االرتقاء باآلليات والتدابري الكفيلة بدمقرطة ممارسة الرتبية البدنية والرياضـة املدرسـية   تروم 

باملؤسسات التعليمية، يف أفق خلق اجلو النفسي والصـحي السـليم الكفيـل بتحقيـق النمـو املتـوازن لشخصـية املتعلمـات         

 .واملتعلمني وضمان اندماجهم

  

  

 

 

 

 

 

 

 بالرياضة املدرسيةأنشطة االرتقاء  .1

 العمليات
 ةالربجمة الزمني

 
 
 
 

 املنتوج املنتظر
 إىل  من 

 .إحداث قسم األمل الرياضي يوليوز 31 يوليوز 11 إحداث قسم األمل الرياضي بالسلك اإلعدادي والثانوي 6

 .وثيقة املشروع منجزة شتنرب 31 شتنرب بداية املؤسسة الرياضيحتديد مشروع  2

3 
ــل ــص  تفعيــ ــطةحصــ ــية يف  األنشــ ــية املدرســ ــار الرياضــ  إطــ

 اجلمعيات الرياضية املدرسية
 شتنرب 31 شتنرب بداية

حصـــص منجـــزة يف إطـــار اجلمعيـــة 

 .الرياضية املدرسية

 الرياضة املدرسيةر املراحل العامة حملو

 إعداد املذكرات واملراسالت والوثائق املؤطرة ملختلف األنشطة الرياضية املدرسية

 
 األنشطة الرياضية املدرسيةبإعداد اجلدولة الزمنية للربامج اخلاصة 

 اإلشراف والتتبع ملختلف األنشطة الرياضية املدرسية 
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 اجلمعيات الرياضية املدرسية .2

العمليات   
 ةالربجمة الزمني

 
 
 
 

 املنتوج املنتظر
 إىل  من 

 1 

ــداث اجلمعيــــــ  ــية   ةإحــــ ــية املدرســــ الرياضــــ

ــ ــذه وأدثة،احمل ةباملؤسسـ ــب هـ ــد مكتـ  جتديـ

 .ة بالنسبة للمؤسسة غري احملدثةاجلمعي

 الرياضية  ةاجلمعيأعضاء مكتب الئحة  شتنرب  31 شتنرب بداية

2 
التــــــدبري اإلداري واملــــــالي   العمــــــل بــــــدليل 

 .للجمعيات الرياضية املدرسية
  يوليوز 31 شتنرب بداية

دليل التـــــدبري املـــــالي للجمعيـــــات العمــــل بـــــ 

الرياضية املدرسية، ودليل تسـيري اجلمعيـات   

 .مستوى املؤسسةالرياضية املدرسية على 
 

 الشراكات .3

 العمليات
 ةالربجمة الزمني

 
 
 
 

 املنتوج املنتظر
 إىل  من 

 بنود شراكات مفعلة وحمرتمة يوليوز 31 شتنرب بداية تنفيذ اتفاقيات الشراكات 1

 

 اإلعالم والتوجيه المدرسيمحور 
 

 

 العمليات
 الربجمة الزمنية

 الـمنتوج الـمنتظر
 إىل من

6 
منتصف شهر  عقد جلان إعادة التوجيه

 شتنرب

 نهاية شهر

 شتنرب

 حماضر جلان إعادة التوجيه

7 
عقد الدورة االستدراكية للجان إعادة 

 التوجيه
 خالل شهر أكتوبر

حماضر جلان الدورة االستدراكية 

 إلعادة التوجيه

7 
تعبئة بطاقات الرغبات اخلاصة 

 بالتوجيه
 بطاقات الرغبات مارس 17ابتداء من 

3 
تيار األولي للشعب خعقد جلان اال

 اخلاصة
 مايو

حماضر جلان االحتيار األولي للشعب 

 اخلاصة

0 
قبل نهاية  عقد جمالس األقسام اخلاصة بالتوجيه

 يونيو شهر
 يوليوز 11

 األقسام اخلاصة بالتوجيهنتائج جمالس 

1 

إرسال الـمعطيات اإلحصائية والتقارير 

حول األنشطة والعمليات الـمتعلقة 

بالتوجيه الرتبوي الـمنجزة على صعيد 

الـمؤسسة إىل النيابة اإلقليمية قصد 

 االستثمار

 يوليوز شتنرب

الـمعطيات اإلحصائية والتقارير حول 

األنشطة والعمليات الـمتعلقة بالتوجيه 

 الرتبوي  
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 مجال التعبئة والتواصل 
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 التعبئة والتواصل مجال 
  

العمليات الفعالة لضمان تعبئة للشركاء الفاعليني يف احلقل الرتبوي  والتواصل التعبئةيعاجل هذا الدليل يف جمال  

 .واخنراطهم يف عملية الدخول املدرسي وذلك من خالل ربط املؤسسة التعليمية مبحيطها االجتماعي

 التعبئة والتواصل مكونات جمال  .1

 :كما هو مبني يف اخلطاطة أسفله ينإىل حمورالتعبئة والتواصل ينقسم جمال 

 

 

 املتدخلون .2

 :إىل البنيات املكلفة بها بتدبري حموري التعبئة والتواصليعهد 

 املتدخلون احملاور

 التواصل
 املؤسسة التعليمية

 التعبئة

 

 لتواصلامحور
 

 مقاربة وفق املدرسي بالدخول املرتبطة العمليات لكل مميز إعالمي تصريف ضمان إىل التواصل حمور يسعى 

 إعالمية وسائط باعتماد املدني، اجملتمع وفعاليات الوطين اإلعالمي املشهد مكونات خمتلف على االنفتاح غايتها مشولية

 جمال التواصل والتعبئة

 التعبئة التواصل
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 للرأي اإلجيابي والتعاطي املدرسي، الدخول لتدبري املؤسسة التعليمية تبذهلا اليت اجملهودات إبراز على قادرة فعالة وتواصلية

 .التعليمي الشأن مع الوطين العام

 للدخول املدرسي التحضري .1

 العمليات
 ةالربجمة الزمني

 
 
 
 

 املنتوج املنتظر
 إىل  من 

6 
عقد لقاءات تواصلية مع مجيع اجلهات املعنية 

 تقارير وحماضر ماي نهاية شهر مايمنتصف شهر  بالدخول املدرسي 

7 
 (مطوياتالفتات، )احلمالت التواصلية واإلعالمية 

 وسائط إعالمية وتواصلية شتنرب يوليوز

 

 الدخول املدرسي مواكبة .2

 العمليات
 ةالربجمة الزمني

 
 
 
 

 املنتوج املنتظر
 إىل من

6 
عقد لقاءات تواصلية مع مجيع اجلهات املعنية 

 بالدخول املدرسي
 فاتح شتنرب

منتصف شهر 

 شتنرب
 تقارير وحماضر

 

 ةـئتمحورا لتعب
 وحميطها املدرسة لتعبئة مناسبة أجواء خللق توظف اليت والتدابري اآلليات من آلية والتحسيس التعبئة جمال يعد

 عن املنقطعني منهم وإرجاع والتلميذات بالتالميذ والعمل على االحتفاظ التمدرس عدم ظاهرة حماربة أجل من وشركائها،

 . الدراسة

 :مكونني أساسيني على يعتمد الذي احملور هذا يندرج  السياق هذا وضمن 

 :املكون األول

  :يعتمد املكون األول على عمليتني أساسيتني

 واالجتماعيني الرتبويني والشركاء الفاعلني حتسيس إىل تهدف  عملية وهي"   الطفل إىل الطفل من"  عملية 

 من للحد التعليمية املؤسسات جانب إىل اخنراطهم وضمان الدراسة عن واالنقطاع التمدرس عدم ظاهرة خبطورة

 ؛ الظاهرة

 من تفعيله وحماولة التعليم إلزامية مببدأ التحسيس إىل تهدف تعبوية عملية وهي"  االجتماعية للتعبئة قافلة" عملية 

 .املمدرسني وغري امللتحقني غري والتلميذات التالميذ إرجاع عملية خالل
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 :املكون الثاني

، وتوفري كل الوسائل املباشرين وغري املباشرين يف جمال التمدرسكـل الفاعلني يعتمد املكون الثاني على تعبئة 

إشراك مجيع الفاعلني يف احلمالت التعبوية والتحسيسية اليت تقوم بها الوزارة لتسجيل مجيع التالميذ  ا يضمنمبالكفيلة 

 .عن الدراسة كلما أمكن ذلكواسرتجاع األطفال غري امللتحقني واملنقطعني 

 "االجتماعية التعبئة قافلة"  و" الطفل إىل الطفل من" عملييت وتنفيذ حتضري .1

 العمليات
 ةالربجمة الزمني

 
 
 
 

 املنتوج املنتظر
 إىل من 

6 

تنظيم نصف يوم تواصلي مع جملس التدبري 

واألساتذة والتالميذ ومجعية آباء وأولياء التالميذ 

من الطفل ” احمللية بشأن تنظيم عملية واجلمعيات 

 ”إىل الطفل

 أبريل 31 أبريل 24

انطالقة  تواصلي إلعطاءنصف يوم 

عملية من الطفل إىل الطفل على 

 صعيد املؤسسة

7 
على صعيد ” من الطفل إىل الطفل” تنفيذ عملية 

 املؤسسة
 تقرير حملي ماي 8 ماي 2

7 

املؤسسة تعبئة أمهات وآباء التالميذ وشركاء 

    شتنرببداية  التعليمية خالل عملية التسجيل وإعادة التسجيل

 

3 

تنظيم نصف يوم تواصلي لفائدة التالميذ  واألساتذة 

واجلمعيات احمللية والسلطات احمللية  األموروأولياء 

 شتنرب األسبوع الثالث من شهر ”قافلة التعبئة االجتماعية ”حول عملية 

 

0 
على صعيد ” قافلة التعبئة االجتماعية ”تنفيذ عملية 

 املؤسسة

    نونرب 5    شتنرب  32
 تقرير حملي

1 
قبل نهاية شهر   ”قافلة التعبئة االجتماعية ”إعداد تقرير حول عملية 

    أكتوبر
 تقرير حملي نونرب 5
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 ملحقات
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 ملحقات

 1رقم  ملحق 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 الوثيقة التنظيمية

حتضري لتفعيل دالئل 

 الدخول املدرسيومواكبة 
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 التوجهات واألهداف العامة  ◄

 آليات تفعيل الدالئل ◄
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 التوجهات واألهداف العامة

 

 

  الدخول  املدرسي على مجيع حتضري ومواكبة التنفيذ الفعلي ملقتضيات دالئل

 املستويات؛

 ترسيخ ثقافة التشارك واملواكبة والتقويم؛ 

 اجلهود؛ وتضافرثقافة االلتزام واملسؤولية  تعزيز 

 مقتضيات الدليلتنفيذ  حتديد اإلجراءات املصاحبة لضمان جناعة. 
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 تفعيل الدالئلآليات 
 

 اآلليات مهامها تركيبتها اللجن املستوى

 املركزي

جلنة 

 القيادة

يرأسها السيد  -

 الكاتب العام

مديرو املصاحل  -

املعنيون املركزية 

مبجاالت الدخول 

 املدرسي

حتديد التوجهات العامة   -6

 واملستجدات

املصادقة على خمتلف الوثائق  -7

عن أشغال اللجنة   املنبثقة

 املركزية التقنية

عقد اجتماع مركزي حبضور  -7

مديري األكادمييات للتحسيس 

 بأهمية تفعيل الدالئل؛ 

البت يف خمتلف اإلشكاالت  -3

املعروضة عليها من  والصعوبات

 طرف اللجنة املركزية التقنية

 اللغاست -

منظم 

 املواكبة

الزيارات  -

 امليدانية

التقارير  -

 اجلهوية

جذاذات  -

مؤشرات 

 التتبع

الورشات  -

 التقييمية

 

اللجنة 

التقنية 

 املركزية

املسؤولون ممثلو  -

املديريات املركزية 

املعنية بالدخول 

 املدرسي

دراسة االقرتاحات اجلهوية  -6

 واملركزية

إعداد الصيغة النهائية  -7

ملختلف الوثائق اخلاصة 

 بالدالئل 

السهر على نشر وتوزيع  -7

 الدالئل

تتبع ومواكبة عملية تفعيل  -3

 الدالئل

 إجناز تقارير دورية -0

اسرتاتيجية إعالمية  وضع -1

 تواصلية وطنية

نشر الدالئل على موقع  -2

الوزارة و إرساهلا عرب الربيد 

اإللكرتوني

.maTAALIM إىل مجيع

 مديري املؤسسات التعليمية
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 اآلليات مهامها تركيبتها اللجن املستوى

 اجلهوي

جلنة  -

 جهوية

 فرق عمل -

يرأسها السيد مدير  -

 :األكادميية وتضم

 نواب الوزارة  -

رؤساء األقسام   -

 واملصاحل باألكادميية

املفتشون الرتبويون  -

ومفتشو التخطيط 

والتوجيه واالقتصاد 

املكلفون بالتنسيق 

 . على مستوى اجلهة

فرق  3ويتفرع عنها 

 :عمل 

فريق عمل مكلف  -

 مبجال العرض الرتبوي 

فريق عمل مكلف  -

 مبجال العمل الرتبوي

فريق عمل مكلف  -

مبجال التعبئة 

 والتواصل

دراسة االقرتاحات  -1

 اإلقليمية

السهر على عملية  -2

 توزيع الدالئل

تتبع ومواكبة عملية  -3

 تفعيل الدالئل

إجناز تقارير دورية  -4

 وتوجيهها إىل املركز

عقد اجتماعات  -5

جهوية حول تفعيل الدالئل  

حيضرها باإلضافة لنواب 

اجلهة واألطر اإلدارية 

اجلهوية املسؤولة عن 

الدخول املدرسي  

 اجلهويون واملفتشون

وضع خطة عمل  -6

 للقيام بالزيارات امليدانية

وضع اسرتاتيجية  -7

 إعالمية تواصلية جهوية

استغالملنظم  -

 املواكبة

الزيارات  -

 امليدانية

التقارير  -

 اإلقليمية

جذاذات  -

مؤشرات 

 التتبع

الورشات  -

 التقييمية
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 اآلليات مهامها تركيبتها اللجن املستوى

 اإلقليمي
 جلنةإقليمية -

 فرق عمل -

يرأسها السيد نائب  -

الوزارة وتضم املفتشني 

اإلقليميني للتخطيط 

والتوجيه ومفتشي 

االقتصاد ورؤساء 

خمتلف مصاحل النيابة 

واملفتشني الرتبويني 

املنسقني عن كل 

وبعض املديرين سلك 

ممثلني لألسالك 

 التعليمية الثالثة

 

فرق  3ويتفرع عنها 

 :عمل  

فريق عمل مكلف  -

 مبجال العرض الرتبوي 

فريق عمل مكلف  -

 مبجال العمل الرتبوي

فريق عمل مكلف  -

مبجال التعبئة 

 والتواصل

دراسة االقرتاحات  -1

 احمللية

السهر على عملية  -2

 توزيع الدالئل

تتبع ومواكبة عملية  -3

 تفعيل الدالئل

إجناز تقارير دورية  -4

 وتوجيهها إىل األكادميية

وضع خطة عمل  -5

 بالزيارات امليدانيةللقيام 

عقد اجتماعات  -6

إقليمية تواصلية حول 

تفعيل الدالئل  حيضرها 

باإلضافة لألطر اإلدارية 

اإلقليمية املسؤولة عن 

الدخول املدرسي  

ومفتشو املناطق الرتبوية 

ومجيع مدراء املؤسسات 

 التعليمية باإلقليم 

استغالملنظم  -

 املواكبة

الزيارات  -

 امليدانية

التقارير  -

 يةاحملل

جذاذات  -

مؤشرات 

 التتبع

الورشات  -

 التقييمية
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 اآلليات مهامها تركيبتها اللجن املستوى

 املؤسسة
جلنة  -

 املؤسسة 

يرأسها السيد  -

 دير امل

مجيع  -

أعضاءجملس 

التدبري ويرأسها 

 املدير

عقد اجتماع تواصلي  -6

مع خمتلف األطر اإلدارية 

والرتبوية لتوضيح مضمون 

 املؤسسةومقتضيات دليل 

السهر على التطبيق  -7

 الفعلي لدليل املؤسسة

إجناز تقارير دورية  -7

 وتوجيهها إىل النيابة

تنظيم محالت  -3

ولقاءات حتسيسية لفائدة 

أباء وأولياء التالميذ 

لتوعيتهم بأدوارهم 

واخنراطهم يف اجناح 

 الدخول املدرسي

استعماملنظم  -

 املواكبة

ملء جذاذات  -

مؤشرات 

 التتبع

ملء  -

االستمارات 

التقييمية 

اخلاصة 

بتتبع تفعيل 

 الدالئل 
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 2رقم  ملحق 

 

 مخطط تواصلي 

 لدخول المدرسيالتحضيرلحول 
4102-4102 

 
 
 

 :اهلدف العام
  4102-4102التواصل حول حتضري ومواكبة الدخول املدرسي . 

 

 :األهداف اخلاصة 
 الدخول املدرسي ؛ومواكبة  تحضريالتعريف بالدالئل اخلاصة ب 
 تنزيل العمليات املرتبطة بالدخول املدرسي إبراز جمهودات القطاع يف. 
 

 : الفئات املستهدفة
 أسرة الرتبية والتكوين؛ 
 مجعيات اآلباء وأولياء التالميذ؛ 
 مجعيات اجملتمع املدني املهتمة مبجال الرتبية؛ 
 شركاء القطاع؛ 
 اهليئات النقابية؛ 
 السلطات احمللية؛ 
 املنتخبون؛ 
 الرأي العام الوطين؛ 
 اإلعالم الوطين. 
 

 :العناصر الرئيسة للمخطط التواصلي 
 احلمالت التواصلية؛ 
 احلمالت اإلعالمية. 

 

I- احلمالت التواصلية: 
 : على املستوى الوطين

  تنظيم لقاء مركزي مع مديري األكادمييات اجلهوية والنواب اإلقليميني عرب
للتحسيس بأهمية تفعيل الدالئل وما ينتظر املسؤولني  visioconférenceتقنية 

 من إجراءات وتدابري لضمان سليم للعمليات املؤطرة للمجاالت الثالث للدليل  ؛



 

 
 

38 

  يتضمن معلومات مركزة حول أهداف الدليل وحمتوياته ومطوي تصميم ملصق
 .وأهم عملياته

 
 

 : على املستوى اجلهوي
  الذي مت تصميمه من طرف اإلدارة املركزية طبع امللصق واملطوي حسب النموذج

 .والسهر على توزيعه باألعداد الكافية
  تنظيم اجتماعات جهوية برئاسة مديري األكادمييات اجلهوية للتعريف بالدليل

أعضاء اجمللس اإلداري املعنيني  حيضرها إىل جانب خمتلف املسؤولني الرتبويني
   .لألكادمييات اجلهوية

 صلية جهوية مع خمتلف شركاء القطاع مبن فيهم الشركاء تنظيم لقاءات توا
االجتماعيني ومجعيات اآلباء وأولياء التالميذ ومجعيات اجملتمع املدني املهتمة 

 .بالرتبية والتكوين
 

 : على املستوى اإلقليمي
  نشر امللصق اخلاص بدليل الدخول املدرسي جبميع املؤسسات التعليمية التابعة

 .للنيابة اإلقليمية
  تنظيم اجتماعات إقليمية مماثلة برئاسة السيدات والسادة نواب الوزارة حيضرها

رؤساء مصاحل التخطيط واملوارد البشرية والشؤون الرتبوية بالنيابات واملفتشون 
 الرتبويون واملكلفون باالتصال ومديرو املؤسسات التعليمية ؛

 ستوى اإلقليمي عقد لقاءات تواصلية إقليمية مع شركاء القطاع على امل
ومجعيات اجملتمع املدني  والشركاء االجتماعيني ومجعيات آباء وأولياء التالميذ

 .املهتمة بالرتبية والتكوين
 

 : على املستوى احمللي
  للمؤسسة التقنية عقد لقاء تواصلي بني إدارة املؤسسة وأساتذتها وأعضاء اجملالس

 . لتقديم الدليل
 التدبري باملؤسسات التعليمية للتعريف بالدليل وأهم  اجتماع جمالس ختصيص

 .العمليات املرتبطة به ومراحل تنفيذه
 
II -  احلملة اإلعالمية: 

 

 :على املستوى املركزي 

 واملواقع اص بدليل الدخول املدرسي ببع  اجلرائد الوطنية اخللصق نشر امل

 ؛اإلخبارية اإللكرتونية

  على املوقع الرمسي للوزارة وموقعها النشر اإلعالمي لكل حمتويات الدليل

ساتذة واملفتشني بالصفحات االجتماعية ، وتعميمه عرب الربيد اإللكرتوني لأل

 ؛ Taalim.maمسطحة  من خالل ومديري املؤسسات التعليمية 
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 إصدار بالغ صحفي حول أهداف ومكونات الدليل ؛ 

 املالحق الرتبوية باجلرائد الوطنية والصفحات الرتبوية  علىق مع املشرفني يالتنس

باملواقع اإلخبارية اإللكرتونية ، لتخصيص حيز من اهتماماتها  للتعريف بدليل 

 الدخول املدرسي ؛
  التنسيق مع اإلذاعات الوطنية واخلاصة الستثمار بع  الربامج يف التعريف بدليل

 ؛ الدخول املدرسي والعمليات املرتبطة به

 التنسيق مع القنوات الوطنية إلجناز ربورتاجات تلفزية يف املوضوع. 
 

 :على املستوى اجلهوي 

 ؛ إصدار بالغ صحفي جهوي 

 نشر حمتويات الدليل اجلهوي على موقع األكادميية ؛ 

  استثمار الربامج اإلذاعية اجلهوية اخلاصة والعمومية يف شرح العمليات املؤطرة

 املدرسي ؛للدليل اخلاص بالدخول 

  التنسيق مع املكاتب اجلهوية للقنوات التلفزية واإلذاعات إلعداد ربورتاجات عن: 

 االجتماعات اجلهوية ؛ 

 اللقاءات التواصلية ؛ 

 السري العام لتنفيذ العمليات املرتبطة بتنفيذ مضامني الدليل ؛ 

 عمل جلن التتبع واملراقبة لتفقد األجواء العامة لتنفيذ حمتويات الدليل. 

 

     :اإلقليميعلى املستوى 

 إصدار بالغ صحفي إقليمي؛ 

  استثمار الربامج اإلذاعية اجلهوية اخلاصة والعمومية يف شرح العمليات املؤطرة

 للدليل اخلاص بالدخول املدرسي ؛

  التنسيق مع ممثلي وسائل اإلعالم املرئي واملسموع واملكتوب واإللكرتوني إلجناز

 .عمليات الدليل باملؤسسات التعليمية ربورتاجات عن مراحل تنفيذ

 

 

 :على املستوى احمللي
 ملهام الفرق التقنية للقنوات التلفزية واإلذاعات  تسهيل إدارة املؤسسة التعليمية

والصحفيني من أجل إجناز التغطية اإلعالمية للجوانب العملية املرتبطة بتنفيذ 

 حمتويات الدليل؛
  املؤسسة التعليمية واملواقع اإللكرتونية احملليةنشر الدليل احمللي على موقع. 

 


