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 2000إختبار دورة جويلية 
 

  اإلكمالياتمديرو  :النمط
 

 :الموضوع

يعتبر التقرير العام لتسيير المؤسسة مشروعا تربويا حيث يقوم رئيس 

  . بيداغوجية متعاقبةبعملياتالمؤسسة 

  

  :المطلوب

ترتيب هذه العمليات مع التعقيب على أهمية كل مرحلة من مراحله 

  .المختلفة

  

  :اإلجابة

  :المراحل .1

 . تحضير الخريطة التربوية بجميع معطياتها:المرحلة األولى �

 . إنجاز عملية اإلسناد وفق المقاييس المعتمدة:المرحلة الثانية �

 . تشكيل األفواج التربوية وفق المعايير التربوية:المرحلة الثالثة �

 . التوقيت األسبوعي للتالميذ واألساتذة:المرحلة الرابعة �

 . التقرير العام وإنجازه محتويات:المرحلة الخامسة �

 :تعقيباتال .2

  :التنبؤ بالخريطة التربوية وشروط استخراج المناصب  .أ 

بعد انعقاد مجالس األقسام في نهاية الفصل الثاني وتحليل نتائج التالميذ  �

وحصر المعدالت يقوم رئيس المؤسسة باقتراح األفواج التربوية معتمدا على 

روط توفر العدد المحدد لفتح فوج ش(ما ورد في مقاييس الخريطة التربوية 

 97-16، المنشور رقم )تربوي سواء كانت المؤسسة ريفية أو حضرية

 المتضمن المقاييس المعتمدة في وضع الخريطة 06/01/1997المؤرخ في 

 .التربوية واإلدارية
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  وذلك بتطبيق القاعدة الخاصة بذلك:استخراج المناصب المالية �

  

  =المناصب المالية 

  

   يضاف منصب مالي آخر10ان العدد الباقي من الساعات أكثر من إذا ك  

  شروط اإلسناد:اإلسناد  .ب 

  . شرط أساسي للقيام بعملية اإلسناد:الخريطة التربوية �

 .إسناد أقسام السنوات السابعة والتاسعة أساسي لألساتذة األكفاء �

 .أن ال يسند لألستاذ الواحد أكثر أو أقل من مستويين إال عند الضرورة �

النساء الحوامل واألمراض المزمنة (مراعاة الحاالت الصحية والخاصة  �

 ).والقرب والبعد عن المؤسسة

 :تشكيل األفواج التربوية  .ج 

تشكل األفواج التربوية بعد االنتهاء من مجالس األقسام في نهاية السنة الدراسية 

  :حيث تؤخذ المعايير التالية

 التالميذ المنتقلون �

 التالميذ المعيدون �

 عدالت التالميذم �

 توازن تعداد التالميذ من حيث الجنس واإلعادة والسلوك �

 مراعاة القطاع الجغرافي �

 مراعاة الوضعيات الخاصة للتالميذ عند توزيع التالميذ �

 :التوقيت األسبوعي للتالميذ واألساتذة  .د 

بعد القيام بعملية اإلسناد وتشكيل األفواج التربوية يشرع مدير المؤسسة 

شار التربية بإنجاز توقيت التالميذ واألساتذة آخذين بعين االعتبار بمساعدة مست

  :المالحظات التالية

 مصلحة التلميذ قبل كل شيء �

 توزيع ساعات المواد على أيام األسبوع �

 ا���� ا��	�� ا������ ��
	دة

22 
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 تفادي ساعات الفراغ للتالميذ �

توزيع األعمال التطبيقية في مادتي العلوم والتكنولوجيا والتربية بالبدء  �

 البدنية

وزيع حصص االستدراك في بداية الحصص أو في نهايتها من ينبغي ت �

  .الفترة الصباحية أو المسائية

  ساعات في اليوم للتلميذ واألستاذ06تفادي إعطاء أكثر من  �

 .عدم إحضار التلميذ أو األستاذ من أجل ساعة واحدة خالل الفترة �

ن عتفادي إعطاء ساعتين متتاليتين للمواد التي يقل حجمها األسبوعي  �

 .سا05

ثيفها في بداية  تكتوزيع ساعات المادة الواحدة على أيام األسبوع وعدم �

 المؤرخ في 05أنظر المنشور الوزاري رقم (األسبوع أو نهايته 

 ) جداول التوقيتإنجاز المتضمن مقاييس 17/10/1983

 :محتويات التقرير وإنجازه  .ه 

 ،ت المذكورة أعالهيشرع في إنجاز التقرير بعد االنتهاء من ضبط كل العمليا

  :بصفة نهائية وذلك بتجسيده على مختلف الوثائق التالية

 . نوفمبر15الكشف المفصل للتالميذ الحاضرين إلى غاية  �

ما احترام تسلسل المناصب حسب (الكشف المفصل للموظفين اإلداريين  �

 .مع ذكر المناصب الشاغرة) وردت في الخريطة التربوية

 خدمات األساتذة �

 واقيت الرسميةتطبيق الم �

 تدريس اللغات األجنبية �

 مواقيت األقسام �

 األساتذةمواقيت  �

 استعمال المحالت العادية �

 استعمال المحالت المتخصصة �
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 2200إختبار دورة جويلية 
 

  اإلكمالياتمديرو  :النمط
 

 :األول الموضوع

 مراقبة ،من بين المهام البيداغوجية العديدة التي يقوم بها رئيس المؤسسة

  .اتذة والتالميذ ومتابعتهماألس

 فيما تتمثل المراقبة البيداغوجية ؟ .1

 .وضح أسلوب إجراء هذه المراقبة .2

  .بين الهدف منها .3

  

  :الجواب

  :تعريف المراقبة البيداغوجية .1

المراقبة البيداغوجية اصطالحا تعني مراقبة سيرورة العملية التربوية في 

 المرجوة ؛ فاتخاذ أي قرار مجاالتها وأبعادها المختلفة بغرض تحقيق األهداف

 أو إعطاء التعليمات ال يمكن أن يكون مفيدا ما لم تكن هناك ،أو عقد أي اجتماع

 ،متابعة مستمرة ودائمة لهذه العمليات قصد ضمان سيرها في االتجاه الصحيح

 ،وتقويم نتائجها عبر مراحل التنفيذ المختلفة بغرض إحداث التغيير الذي نريده

  .ئج التي نصبو إليهاأو تحقيق النتا

  :شكال المراقبة البيداغوجيةأ .2

 يشمل كثيرا من النشاطات الداخلة في ا واسعإن للمراقبة البيداغوجية مجاال

  :صر أهم األنشطة فيما يليويمكن ح. سيرورة العملية التربوية داخل المؤسسة

  . المجالس التربويةتنشيط �

 .زيارة األساتذة في األقسام التي يعملون بها �

 .راقبة دفاتر النصوصم �

 .زيارة التالميذ في أقسامهم �

 .استعمال دفاتر المراسلة �
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 .تقويم نتائج التالميذ �

 .متابعة نشاطات األساتذة الرئيسيين ومسؤولي المواد �

 .مراقبة أعمال التالميذ �

  :أساليب إجراء المراقبة البيداغوجية .3

ة رافدا  تشكل المجالس التربوية في أي مؤسس:تنشيط المجالس التربوية 1.3

 إذ أنها تتيح الفرص في كل مرة الكتشاف ،هاما من روافد التقويم

كما أنها تعتبر موردا . مواطن الضعف والقوة في العملية التربوية

رئيسيا لالقتراحات والتوصيات مع اتخاذ القرارات التي من شأنها 

ولضمان نجاعة عمل المجالس البد . لتحسين األداء وتقويم أساليب العم

 :توفير بعض الشروط األساسية التي نوردها فيما يليمن 

 . هذه المجالس من طرف المدير شخصيارئاسة �

 صالحيات التحضير الجيد لهذه المجالس من طرف جميع المتدخلين وفق �

 .كل طرف

 وفق معطيات الظرف ومستجدات سيرورة ،ضبط جداول األعمال مسبقا �

 .العملية التربوية

ت المنبثقة عن جلسات المجالس في إدخال توظيف التوصيات والمقترحا �

 .اإلصالحات على مختلف العمليات التربوية

 . وتقويم نتائجها،متابعة تنفيذ القرارات المتخذة �

السعي إلحداث التكامل والتفاعل بين هذه المجالس قصد تحصين الفعل  �

 .التربوي في المؤسسة

  :زيارة األساتذة في األقسام 2.3

ساسيا في تقويم الكفاءات وتشكل مجاال واسعا تعد هذه الزيارات عامال أ �

ولتحقيق . للمساهمة في تكوين وتوجيه األساتذة عامة واألساتذة الجدد خاصة

 :النجاعة المطلوبة من هذه الزيارات ينبغي أن تخضع كل زيارة لما يلي

 .االطالع على وثائق األستاذ والتالميذ معا �

شادات المقدمة لألستاذ على إنجاز بطاقة زيارة تتضمن التوجيهات واإلر �
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 .نسختين تسلم إحداها له

 .إتباع كل زيارة بجلسة مع األستاذ المزار لمناقشة عمله �

السهر على إعطاء الطابع التكويني والتوجيهي لهذه الزيارات لتحقيق  �

 .األهداف التربوية المتوخاة

  :النصوصمراقبة دفاتر  3.3

اعتبارها همزة وصل بين  وثائق أساسية في حياة المؤسسة بدفاتر النصوص

وعليه يجب مراقبتها بصورة . وبينه وبين هيئة التفتيش. األستاذ وإدارة المؤسسة

  :دورية على أن تستهدف هذه المراقبة ما لي

 .التدرج السليم في تنفيذ البرامج المقررة �

 على تقويم أعمال التالميذ من طرف األساتذة وفق األشكال المواظبةضمان  �

 ..).. اختبارات– فروض محروسة –م مستمر تقوي(المقررة 

 .مدى احترام األساتذة للتوازيع المنبثقة عن جلسات التنسيق �

 .احترام البرامج الرسمية �

 .مدى التدرج في تنفيذ أنشطة المواد المختلفة �

 .التسجيل المستمر للدروس المقدمة حسب جدول عمل كل أستاذ أسبوعيا �

  :نجاز بطاقة خاصة تتضمن المعطيات التاليةتتوج عملية مراقبة دفاتر النصوص با

  أهم المالحظـــات  القســـم  تاريخ المراقبة

      

  :زيارة األقسام 4.3

بعد انعقاد مجالس األقسام وظهور النتائج من السنن زيارة التالميذ في أقسامهم 

الحميدة التي ينبغي أن تتبع من طرف رئيس المؤسسة رفقة أعضاء الفريق اإلداري 

 ورفع معنويات الضعاف ، الرئيسي وذلك قصد تشجيع التالميذ المتوفقينواألستاذ

  . وتنبيه المهملين والمتكاسلين،منهم

  :استعمال دفاتر المراسلة 5.3

دفاتر المراسلة همزة وصل بين المؤسسة والعائالت ولكي تحقق الغايات 

  .94/161المنصوص عليها في المذكرة الوزارية 
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  :ينبغي القيام بما يلي

 . هذه الدفاتر وتمكين التالميذ من اقتنائها في مطلع كل سنةتوفير �

بأهمية دفاتر )  األولياء– أساتذة –تالميذ  (:توعية األطراف المعنية �

 .المراسلة في توطيد العالقة التربوية بين المؤسسة والعائالت

 .ملء الجداول والبيانات الواردة في الصفحات األولى قصد توظيفها �

 وتسجيل المالحظات ،زامهم بصب مختلف العالماتحث األساتذة وإل �

 .وتبليغها لألولياء لالطالع عليها وتوقيعها

 ،العمل على توظيفها في المؤسسة عن طريق تبرير الغيابات والتأخرات �

 .وفي المكتبة المدرسية

  :تقويم نتائج التالميذ 6.3

ة جهود لة النتائج المحققة مؤشرا يوضح تطور المستوى الدراسي وفعالييد حصتع

 وإجراء بعض المقارنات ،اهوعليه ينبغي تحليل هذه النتائج ودراست. األساتذة

 :التالميذ التي كان لها األثر السلبي على تحصيل والعواملالكتشاف األسباب 

 كثافة الفروض المنزلية – الحراسة –ساللم التصحيح  – نوعية الفروض –التقويم (

ثم العمل على تذليل ..). .ف التمدرس ظرو– نقص الوسائل – طرق التدريس –

  . وإزالة العقبات التي تقلص من فعالية جهود المعلم والمتعلم،الصعوبات

  :متابعة نشاطات األساتذة الرئيسيين ومسؤولي المواد 7.3

يضطلع مدير المؤسسة بمهمة متابعة ومراقبة نشاط األساتذة الرئيسيين ومسؤولي 

-174 القرارينبهم على ضوء ما جاء في المواد من حيث أداء المهام المنوطة 

 ويركز في هذا السياق ،30/11/19893 المؤرخ في 255 والمنشور رقم 177

  :على ما يلي

 .عقد الجلسات التنسيقية وفق رزنامة محددة مسبقا �

 . المحليةالتربويةتنظيم الندوات  �

 .زيارة األساتذة الجدد والمستخلفين �

 .تنسيق التدريس على مستوى كل قسم �

 .بط التدابير التي تسمح بمعرفة مستوى التالميذض �
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 .االطالع على األوضاع االجتماعية للتالميذ واالتصال باألولياء �

  :مراقبة أعمال التالميذ 8.3

رئيس المؤسسة مطالب ضمن أنشطة المتابعة البيداغوجية بمراقبة أعمال التالميذ 

  :من خالل المجاالت التالية

 . والحضورالمواظبة �

 .ة والحضورحصص المذاكر �

 . الكتب والدفاتر الضرورية واألدواتامتالك �

 .استغالل المكتبة المدرسية �

 :أهداف المراقبة البيداغوجية .4

إن للمراقبة اليداغوجية التي يقوم بها مدير المؤسسة أهداف كثيرة ومتشبعة ال يمكن 

  :حصرها كلها في هذا العرض غير أنه يمكن ذكر أهمها فيما يلي

سة من مواكبة ركب سيرورة العملية التربوية بشقيها تمكن رئيس المؤس  .أ 

وتسمح له باالطالع على أداء كل األطراف وتقويمه . التربوي والتكويني

 .وتصحيحه

إحداث التنسيق المطلوب بين األطراف والهيآت المتدخلة لضمان االنسجام   .ب 

 .ألداء المؤسسة ككل

جة النقائص فور تسمح المراقبة البيداغوجية بتصحيح االختالالت ومعال .ج 

 .حدوثها للتقليل من تأثيرها السلبي على األداء العام للمؤسسة

تمكين المؤسسة من مسايرة مستجدات الساحة االجتماعية واالقتصادية   .د 

 .والعلمية والثقافية والسياسية الجارية في محيطها القريب واألوسع معا

  

 :الثاني الموضوع

 استعمال الزمن من العمليات داولوجتعتبر عملية إعداد التنظيم التربوي 

  .الهامة التي يتوقف عليها نجاح النشاط التربوي في المؤسسة

 أذكر العناصر الضرورية التي يعتمد عليها في هذه العملية ؟ .1

 ما هي المقاييس التي يجب مراعاتها في إعداد جداول استعمال الزمن ؟ .2
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حدد المقاييس التي يجب . اإلسناد عملية أساسية في إنجاز جداول استعمال الزمن .3

  اعتمادها في هذا المجال

  :الجواب

  :مدخل

إن تنظيم عمل التالميذ واألساتذة هي العملية األولى التي يقوم بها رئيس 

لذا وجب أن تحظى . المؤسسة، وتعتبر حجر األساس في تحضير الدخول المدرسي

 من الصعوبات وتسمح هذه العملية بالعناية الالزمة يكونها تساعد على تذليل العديد

 .باالنطالقة الحسنة للموسم المدرسي في الجوانب التربوية والبيداغوجية

  :العناصر المعتمدة في إعداد التنظيم التربوي .1

 الزمن لألساتذة واألقسام على توفر المعطيات استعماليتوقف إنجاز جداول 

  :والوثائق التالية

 ،فواج في كل مستوى وشعبةالخريطة التربوية التي تسمح بتجديد عدد األ  .أ 

  .وحة لكل مادة من المواد المدروسةوتضبط عدد الناصب المالية المفت

  .والمناشير الوزارية الخاصة بالموضوع ،النصوص التنظيمية  .ب 

  . الرسمية لكل مادةتجدول المواقي  .ج 

  .جدول إحصائي للقاعات العادية والمتخصصة  .د 

  .تتعرض لها خصوصيات المؤسسة والضغوطات التي قد  .ه 

  :مقاييس إعداد التنظيم التربوي .2

 على جملة من 1983 أكتوبر 17 الصادر بتاريخ 5اشتمل المنشور الوزاري رقم 

 المعايير والمقاييس التي ينبغي مراعاتها عند الشروع في إعداد جداول استعمال

  :وفيما يلي تلخيص لها. الزمن الخاصة بكل من األساتذة والتالميذ

  .ذإسناد مستويين لكل أستا  .أ 

ساعات على األكثر للقسم الواحد ) 4( وأربع األقلإعطاء ساعتين على   .ب 

  .كل فترة خالل

  .ساعات في اليوم) 6(ست  أال يتجاوز التوقيت اإلجمالي للقسم الواحد  .ج 

تخصيص وقت للراحة بين الفترة الصباحية والفترة المسائية ال تقل مدته   .د 
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  .األقلعن ساعة واحدة على 

 من ساعة واحدة في اليوم للقسم إذا كان نصاب المادة أكثرعدم إعطاء   .ه 

  .ساعات) 5(األسبوعي ال يتجاوز خمس

 إذا تعدى األسبوعيمكن إعطاء ساعتين متتاليتين للمادة مرة واحدة في   .و 

  .ساعات) 5(نصاب المادة خمس 

   . في بدايتهااألمر أو إذا اقتضى ،ة الفترةي في نهااالستدراكبرمجة حصص   .ز 

حسب اإلمكانيات ...)  يوم- نصف يوم-ساعة(ص فترة فراغ إمكانية تخصي  .ح 

 إلحاقدون ب وللمشاركة ،ألساتذة المادة الواحدة لتمكينهم من التنسيق فيما بينهم

  .ضرر في العمليات التكوينية المنظمة لصالحهم خالل السنة

  . المواقيت الرسمية لكل مادةاحترام يجب األحوالفي كل   .ط 

  .لألساتذة اإلضافيةالساعات  إعطاء اإلمكانتجنب قدر   .ي 

 بأنشطة تربوية وبيداغوجية كتسيير المرافق األساتذةاستكمال نصاب   .ك 

  . على النوادي والفرقواإلشراف

  :باإلسنادصة المعايير الخا .3

 حسب كل مادة يخضع لجملة من المعايير لألساتذة والمستويات ألقساماإن إسناد 

  :هي

  .أستاذإسناد مستويين لكل   .أ 

  . قدر المستطاعاألستاذ  تخصصاحترام  .ب 

 النصاب في المواد المتقاربة أو في مؤسسات أخرى استكمالإمكانية   .ج 

  .مجاورة

  .ةتذاس بعض الخصوصيات المتعلقة باألمراعاة  .د 

  وفي إطار الوقت،تفادي إعطاء ساعات إضافية في غير مادة التخصص  .ه 

  .الرسمي المخصص لها

د من جميع عناصر  والتجر،اإلسناد في عملية واإلنصافتوخي العدل   .و 

التي تخرج عن نطاق الكفاءة والخبرة ومصلحة التالميذ  األساتذةالمفاضلة بين 

  .يءقبل كل ش
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 3200إختبار دورة جويلية 
 

  اإلكمالياتمديرو  :النمط
 

 :األول الموضوع

تلعب المجالس التربوية دورا أساسيا في التنسيق العام واالنسجام في 

ما لها من انعكاسات مباشرة على مردودية التعليم المؤسسة تربويا وبيداغوجيا ل

  .وتحسينه

 .أذكر أنواعه المجالس التعليمية التربوية مع إبراز القرارات التي تنظمها .1

 .تطرق إلى أهمية وأهداف المجالس التربوية عامة ودور مجالس األقسام خاصة .2

  تعليم ؟ما هي العناصر األساسية التي تعتمد في مداوالت مجالس األقسام وال .3

 :الثاني الموضوع

  .اعتمادا على مقاييس اقتراح الخريطة التربوية

 .القاعدة التي تعتمد في اقتراح األفواج التربوية والمناصب الماليةأذكر  .1

 :استخرج األفواج التربوية لمؤسسة عدد تالميذها كاآلتي .2

  تلميذا178=  أساسي 7 �

   تلميذا175=  أساسي 8 �

  تلميذا210=  أساسي 9 �

  .بإسنادهارج المناصب المالية لمادتي اللغة العربية والرياضيات وقم استخ .3
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  : األولالجواب

  : المنظمة لهاوالقراراتأنواع المجالس التربوية  .1

  مهام المجالس  تاريخه  رقم القرار   المجلساسم

  26/02/91  91/157   مجالس األقسام-

دراسة كل المسائل ذات العالقة  �

  .بالحياة في القسم

نسيق أنشطة األساتذة وتوحيد ت �

  .مقاييس تقويم أعمال التالميذ

 ،دراسة الحصيلة اإلجمالية للقسم �

  .والنتائج التي تحصل عليها كل تلميذ

  02/03/91  91/172   مجالس التعليم-

التشاور بين أساتذة المادة أو  �

  . المتكاملةالمواد

تحصيل المواقيت والبرامج  �

  .التربوية والتعليمات

 التنسيق الجيد ضبط وسائل �

  .للتعليم

التوزيع الجيد لعمل التالميذ  �

  .وأوقاتهم

استعمال االعتمادات المالية  �

  .المخصصة للوسائل

تقديم اقتراحات خاصة بتعليم  �

  .المادة

  02/03/91  91/173  تأديب مجلس ال-

 شروط ازدهار ذتنفيالمساهمة في  �

 .المجموعة التربوية

اقتراح إجراءات إلقرار النظام  �

جو من الطمأنينة داخل وخلق 

 .المؤسسة

 .تسليم المكافآت للتالميذ المتفوقين �

البث في المخالفات التي يرتكبها  �

التالميذ وإنزال العقوبات على التالميذ 

  .المخالفين للنظام الداخلي
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 :أهمية المجالس التربوية في المؤسسة .2

ة أهمية بالغة تكتسي المجالس التربوية المنشأة قانونا في المؤسسات التعليمي

األثر في تحسين وتفعيل العملية التربوية باعتبارها المجال المفضل للتشاور 

في الميدان من مسيرين وأساتذة وأولياء للوصول وار والتعاون بين الفاعلين حوال

  .إلى تحقيق األهداف المتوخاة ضمن مشروع المؤسسة

ف التربوية والبيداغوجية وبالرجوع إلى القرارات المسيرة لكل مجلس تتجلى األهدا

  : هذه المجالس وهيأنشئتالتي من أجلها 

 . التنسيق والتشاور والتعاون بين الفاعلينقواعدإرساء  �

 وإدخال التعديالت الضرورية عبر تنفيذ مراحل ، أعمال التالميذتقويم �

 .سيرورة العملية التربوية

ات السياسية  وتصويب المسارات التعليمية وفق مقتضي،معالجة االختالالت �

 .التربوية لألمة

العمل على االستغالل األمثل لإلمكانات المالية والمادية والبشرية الموضوعة  �

 .تحت تصرف المؤسسة

 وتقديم االقتراحات المتعلقة ،التفكير في تطوير أساليب العمل التربوي �

 .بالبرامج والمناهج والوسائل التعليمية عامة

 :دور مجالس األقسام .3

 من المجالس التربوية التي يتم فيها تقويم العملية التربوية مجلس القسم

 المؤشرات الدالة عن مدى أحدكما يعتبر هذا المجلس .  والتعلمي،ميليالتع  بشقيها 

 . وتنمية المهارات والكفاءات لدى التالميذ،التقدم المحقق في تبليغ محتوى المناهج

 ومراقبتها ومتابعة تطورها ئجالنتايعتبر مجلس القسم المجال المفضل لتقويم 

كلها تشكل مجموعة  األخرى المجالس ذلك أن ،خالل فصول السنة الدراسية الثالثة

 وأغزر عطاء في ،ة أكثر فعاليةئالروافد التي تصب في هذا المجلس لتجعل منه هي

المؤسسة يترقب نتائج أعمالها بكل شغف التالميذ واألولياء والمربون الستخالص 

ويمكن . حيح المسارات كل وفق موقعه من العملية التربوية والتعليميةالعبر وتص

 :حصر مهام هذا المجلس فيما يلي
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 . في بداية السنةالتالميذضبط التدابير التي تمكن األساتذة من معرفة مستوى  �

 . كل المسائل التي لها عالقة بالحياة داخل القسمدراسة �

 .نيةضبط أعمال التالميذ األسبوعية بصورة عقال �

 . التعليميةالبرامجتحديد التدابير العملية لتنظيم الزيارات في إطار  �

 وتنظيم ،تقويم النتائج المحصل عليها مقارنة باألهداف المحددة سلفا لكل مادة �

 .حصص االستدراك والدعم

 . من طرف كل فوج ومقارنتها بسابقاتهاعليهاتحليل النتائج المحصل  �

ة كل يساتذة باألولياء لتبليغهم نتائج أبنائهم نهاتحضير اللقاءات التي تجمع األ �

 .فصل

ئج التي تحصل عليها  ودراسة النتا،تقدير الحصيلة اإلجمالية لنتائج كل قسم �

 :كل تلميذ ومدى التقدم الحاصل في مساره

 .إفادة األساتذة بالتعليمات والتوجيهات الرسمية -

 .في تشكيلهدراسة التركيبة البشرية للقسم والمقاييس المعتمدة  -

التذكير بالظروف التي جرت فيها أنشطة التعليم داخل القسم خالل السنة  -

 .المنصرمة

 والصحية والنفسية خالل السنة االجتماعية ووضعياتهم ،سلوك التالميذ -

 .المنصرمة

النظر عند االقتضاء في االلتماسات التي يرفعها التالميذ وأولياؤهم إلى  -

 .لس للسنة المنصرمةاإلدارة لمراجعة قرارات المج

 :العناصر المعتمدة في مداوالت مجالس األقسام .4

كل األعضاء الرسميين المتدخلين في مداوالت مجالس األقسام مطالبون بالتحضير 

أما بخصوص . لهذه المجالس قبل موعد انعقادها كل حسب اختصاصه وظيفته

تبار عند اتخاذ عناصر التقويم األساسية التي ينبغي لكل مجلس أخذها بعين االع

 أو ، أو قبولهم إلعادة السنة،القرارات المتعلقة بارتقاء التالميذ إلى المستويات العليا

  :توجيههم إلى الحياة العملية فهي

 .النتائج المدرسية التي حصل عليها كل تلميذ �
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 ). سنة16بلوغ (احترام السن القانونية للتمدرس  �

 .ن اإلعادة سابقا واستفادته م،سلوكات التلميذ في المؤسسة �

  

  :الثانيالجواب 

 جملة من المعايير 06/01/97 الصادر بتاريخ 16حدد المنشور الوزاري رقم  .1

. المعتمدة في وضع الخريطة التربوية واإلدارية لمؤسسات التعليم اإلكمالي والثانوي

 :والقاعدة المعتمدة لذلك هي

 = اقتراح األفواج التربوية   .أ 

  

 =ة اقتراح المناصب المالي  .ب 

  

 :تحديد األفواج التربوية للمؤسسة .2

 ) سا18( للعدد المتبقي 1+  أفواج 5 = 32 ÷ 178=  أساسي 7  .أ 

 ) سا15( للعدد المتبقي 1+  أفواج 5 = 32 ÷ 175=  أساسي 8  .ب 

 ) سا18( للعدد المتبقي 1+  أفواج 6 = 32 ÷ 210=  أساسي 9  .ج 

لعربية والرياضيات المناصب المالية المطلوبة لتغطية احتياجات مادتي اللغة ا .3

 :هي

 )بما في ذلك ساعة التربية اإلسالمية وساعة االستدراك (:اللغة العربية  . أ

  . مناصب06مجموع المناصب المطلوبة في اللغة العربية هو 

  

  

  عدد المناصب  مجموع الساعات  التوقيت  األفواج  المستوى

  22 ÷ 139   ساعة48   ساعات8  06   أساسي7

   مناصب6=   عة سا42  ساعات7  06   أساسي8

   ساعة49  ساعات7  07   أساسي9
ساعات  7توزع 

الباقية كساعات 

  �&د ا� %$#" !� ا�
� �ى

. ا�-�ج ا� +*�ي )'	)32( 

  ا�23	ب ا������ ��
	دة
22 
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  إضافية

  19  المجموع
22 

 ساعات
     ساعة139

  

  ).بما في ذلك ساعة االستدراك األسبوعية (:الرياضيات . ب

  .اصب من06الرياضيات هو مجموع المناصب المطلوبة في 

  بعدد المناص  مجموع الساعات  التوقيت  األفواج  المستوى

   ساعة42   ساعات7  06   أساسي7

   ساعة42  ساعات7  06   أساسي8

   ساعة42  ساعات6  07   أساسي9

   ساعة126  ساعات20  19  المجموع

           

 =          5   

  

زائد منصب لـ 

  .ساعة المتبقية16

  

 على فتح منصب مالي إضافي للباقي من الحجم 16 نص المنشور :مالحظة

 ساعات إن اقتضت الضرورة 10للمادة إذا كان يساوي أو يفوق الساعي األسبوعي 

  .الملحة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

126  
22 
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 4200إختبار دورة جويلية                             
 

  اإلكمالياتمديرو  :النمط
 

 :األسئلة

 .عرف الخريطة التربوية .1

 .أذكر األسس التي تعتمد في اقتراح الخريطة التربوية .2

  :مؤسسة تعداد تالميذها كاآلتيلاستخرج األفواج التربوية  .3

  تلميذا245 = أولى متوسط �

   تلميذا210 = ثانية متوسط �

  تلميذا192 = ثالثة متوسط �

 وقم بإسناد األقسام ألساتذة ،استخرج المناصب المالية لمادتي العربية والفرنسية .4

 .)العربية والفرنسية(إحدى المادتين 

 .وزيعك األقسام على أساتذة المادةأذكر المقاييس األساسية التي اعتمدتها في ت .5

  :ةجوباأل

الخريطة التربوية للمؤسسة هي ذلك اإلطار الذي تحدده الوصاية وفق المعطيات  .1

للمؤسسة للتقيد به في مجال تحديد األفواج التربوية ) الهياكل(البشرية والمادية 

ع  وتحديد القطا، والمناصب المالية في كل مادة أو اختصاص،المسموح بفتحها

 .الجغرافي للمأمن

إن األسس التي يعتمد عليها مدير المؤسسة عند قيامه باقتراح الخريطة التربوية  .2

 :للمؤسسة التي يشرف عليها هي

تعداد التالميذ المتوقع استقبالهم في المؤسسة العام المقبل بناء على النتائج  �

 .األولى لمجالس األقسام

 على بناء في السنة األولى متوسط تعداد التالميذ الجدد المتوقع استقبالهم �

 .توقعات مجالس المعلمين في المدارس االبتدائية

بعين االعتبار فتح مؤسسات جديدة مجاورة بإمكانها امتصاص أعداد األخذ  �

 .من تالميذ المؤسسة
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تخفيض كثافة األفواج كلما توفر فائض (اعتبار الفائض والعجز في األساتذة  �

 )في األساتذة

 تلميذا فإن عدد األفواج التربوية 32وسط الكثافة في كل فوج هو إذا اعتبر مت .3

  :المطلوب فتحها في المؤسسة هو

  األفواج المطلوب فتحها  عدد التالميذ  المستوى

   تلميذا35في كل منها    أفواج7  32 ÷ 245 السنة األولى متوسط 

   تلميذا35في كل منها    أفواج6  32 ÷ 210 السنة الثانية متوسط 

   تلميذا32في كل منها    أفواج6  32 ÷ 192 ة التاسعة أساسي السن

  19  647  المجموع
  

  

4.   

    .أ 

  مالحظات  عدد المناصب  النصاب السبوعي  المستوى  المادة

     سا56 = 8 × 7  األولى متوسط

    سا42 = 7 × 6  الثانية متوسط 

    سا42 = 7 × 6  التاسعة أساسي
  لغة عربية

  06  سا140  المجموع

    سا42 = 6 × 7  األولى متوسط

    سا36 = 6 × 6  الثانية متوسط 

    سا36 = 6 × 6  التاسعة أساسي

  المجموع  لغة فرنسية

  05  سا114

تدخل في  .1

نصاب اللغة 

العربية ساعة 

االستدراك 

وساعة التربية 

 .اإلسالمية

  

يدخل في  .2

نصاب الفرنسية 

اعة س

  .االستدراك
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 :غة العربيةإسناد األقسام ألساتذة الل  .ب 

  األساتذة      

  األفواج
المنصب 

01  
المنصب 

02  
المنصب 

03  
المنصب 

04  
المنصب 

05  
المنصب 

06  

            7  1التاسعة    
2  7            
3    7          
4    7          
5      7        
6      7        
7        7      

الثانية متوسط    
1  

7            

2    7          
3      7        
4          7    
5            7  
6              

ولى األ

  1متوسط   
      8      

2        8      
3          8    
4          8    
5            8  
6            8  

  23  23  23  21  21  21  المجموع

 يمكن تحويل ساعة في مادة التربية اإلسالمية للمناصب الثالثة األولى :مالحظة
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  . ساعة أسبوعيا22فيصبح نصاب كل أستاذ 

البا ما تؤخذ بعين االعتبار عند إسناد المناصب التربوية في المادة لألساتذة غ .5

 :المقاييس التالية

 .خبرة وتجربة األستاذ �

 .الجدية في أداء المهام �

 .توقعات التوقف عن العمل ألسباب صحية أو غيرها �

تحترم في حدود (الرغبات المعبر عنها خالل انعقاد مجالس التعليم  �

  ).اإلمكان

  


