
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 تـقـدیـم  
 

إن عددا من بنود المیثاق الوطني للتربیة والتعلیم ، ومنذ إقراره ، وما صاحب ذلك من مذكرات     
ر في عمومھا إلى وجوب التعبئة من أجل الدخول في غمار تجربة تحقیق مشروع وزاریة ، والتي تشی

المؤسسة ، أو مشاریع المؤسسات التعلیمیة ، وفي أفق الحصول على تراكمات تضفي إلى توسیع قاعدة 
 التجارب الناجحة .

ذا نرید أن فحین نفكر في أي نوع من المشاریع ، فبالضرورة نطرح تساؤالت أساسیة ، ومنھا : ما    
نحقق من وراء إنجازھا من غایات وأھداف ، وھذا یحیلنا على وجوب دراسة واقع المؤسسة المعنیة بأي 
مشروع لمعرفة مكامن القوة والضعف وعدم االنسجام ، وطبعا اعتمادا على مقاربات تحلیلیة وصفیة 

وكات األفراد والجماعات ، إضافة إلى التمعن في سل الخ… اجتماعیة وثقافیة  -وإحصائیة ، وسوسیو
بعید ، ورصد ظروف العمل المادیة لتحدید  أومن قریب  ، والمتواجدة بالمؤسسة ، أو التي لھا عالقة بھا

المعیقات ، ومن ثمة وضع خطوط عریضة لتصور أولي لخطط عمل لتجنید الجمیع وإشراكھم إلیجاد 
 ویات .الحلول الممكنة والمناسبة لالرتقاء بالمؤسسة على كل المس

لذا فال بد من التذكیر أن عالقة أي مشروع بالتربیة لھ أوجھ وأشكال وخصائص عدة بحیث یتمیز كل     
 كمثل: اآلخر،واحد عن 

 بیداغوجیا المشروع –أ    
 المشروع البیداغوجي –ب   
 مشروع العمل التربوي  –ج   
 المشروع الشخصي للتلمیذ  –د   
 مشروع المؤسسة  –ه   
وتطورت عبر سنین قبل الحمایة ،  انصھرتون المملكة المغربیة تربطھا بفرنسا عالقة صداقة ولك    

م / ولم یشرع في تطبیقھ إال  1982مشروع المؤسسة ظھر بفرنسا سنة  أنفال مناص من اإلشارة إلى 

م ،  1989م ، وتم إقراره بشكل متدرج لیتم تعمیم العمل بھ سنة  1984في مجزوءات عینیة سنة 

م لیلزم المؤسسات العمومیة الفرنسیة للعمل بھ . ولقد جاء  1990أكتوبر  31وبعدھا جاء مرسوم 

المشروع في فرنسا لترجمة طموح مرتبط بتحقیق الالمركزیة ، وأسلوب التدبیر التشاركي ، والقائم على 
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نفتحة على المحیط ، تحدید األدوار والمسؤولیات أوال ، وتجنید أكبر عدد من المنخرطین لجعل المدرسة م
 ومتفاعلة معھ ، تؤثر وتتأثر لجني كل ما یمكن أن یرفع من مردودیتھا على كل المستویات .

أما في المغرب ، فإن بدایات الحدیث عن مشروع المؤسسة بدأ بعدد من اإلنتاجات الفكریة في شكل    
بدایات تحسیسیة ، أعقبتھا ،  ، فكانت بذلك الخ… مقاالت نشرت بالجرائد الوطنیة ، ومجالت تربویة 

م ، وتحت موضوع : "  1992غشت سنة  05بتاریخ  199وألول مرة صیاغة مذكرة وزاریة رقم 

المشروع التربوي في مؤسسات التعلیم األساسي " ، بحیث دعت وزارة التربیة الوطنیة كل نیابة إلى 
 خدمة المناھج التربویة .تبني مشاریع تربویة تتسم بالدقة والضبط والتكامل فیما بینھا ل

تحول الخطاب من " المشروع التربوي " إلى الحدیث عن " مشروع  1994وابتداء من سنة    

م ، فكان موضوعھا  1994أبریل سنة  12بتاریخ  73المؤسسة " ، فصدرت مذكرة وزاریة تحت رقم 

بتاریخ  133ة ثالثة تحت رقم : " دعم التجدید التربوي في المؤسسات التعلیمیة " ، وتلتھا مذكرة وزاری

م ، وفي موضوع : التجدید التربوي بالمؤسسات التعلیمیة ، وكل ھذه المذكرات  1996أكتوبر سنة  11

ركزت على الترتیبات الخاصة ، والخطوات اإلداري إلنجاز المشروع بتبیان األھداف والمواصفات 
 ) 01واألطراف المعنیة في المشروع .  ( 

خذ الدور االستراتیجي الحدید للمؤسسة التعلیمیة یشق طریقھ ویتنامى مع إدخال مراجعات ومنذ ذلك ، أ   
لعدد من البنى التنظیمیة والتشریعیة لتتوافق مع األفق المرسوم ، والتي نصت علیھا عدد من بنود 

 )02. ( 08، والدعامة  15للتربیة والتعلیم ، ومنھا على سبیل الحصر ، بنود الدعامة  الوطنيالمیثاق 

ال یسعني إال وضع خطاطة عامة أولیة  المؤسسة،ونظرا لضیق الوقت المتاح لتقدیم تصور لمشروع    
 على:تحتوي 

 األھداف العامة للنظام التربوي – 1

 األھداف الخاصة بالمؤسسة التعلیمیة  – 2

 تشخیص واقع المؤسسة المعنیة  – 3

 المعطیات –أ    
 التقیم واالستنتاج –ب   
 العوامل المؤثرة  –ج    
 والبعد اإلداري )  الزمن،إعداد تصوري أولي للمشروع ( بحكم ضغط  – 4

 ویتضمن :   
 ضبط الحاجیات الضروریة -
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اإلمكانیات المادیة والبشریة وسبل إشراكھا الشراكة اإلیجابیة ، وعند الضرورة تقدیر بعض  -
 اإلمكانیات اإلضافیة الالزمة إلنجاز المشروع 

 سنوات  05البعد  –…  ة عملیة تنفذ على مراحل   سنة ، وضع خط  -

 ضبط مؤشرات وآلیات متابعة المشروع وتقییمھ  -
بحث (( ھو خطة عمل تساھم جمیع األطراف المعنیة  المؤسسة،وانطالقا من التعریف السائد لمشروع    

خصوصیاتھا معتبرة  المؤسسة،وترمي إلى تجسیم مشروع مدرسة الغد على مستوى  بلورتھا،في 
) ، ومن ھنا یمكن القول  03وھو بمثابة عقد تلتزم بھ ھذه األطراف بتنفیذه على مراحل )) (  ومحیطھا.

أیضا ، أن أي مشروع مؤسسة ال یمكن أن یكتب لھ النجاح إال اعتمادا على آلیات للتسییر والتشاور 
 والمتابعة والتقییم وطنیا وجھویا ومحلیا .

 

 

 وهللا ولي التوفیق
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اإلطار العام 

) النظام التربوي وخلیتھ األساسیة ، فیھا تتجسم  ASSISEتمثل المؤسسة التربویة نقطة ارتكاز (       
األھداف الوطنیة والجھویة ، ویتحدد مصیر التالمیذ ، وتمارس حقوقھم وواجباتھم بمساھمة مختلف 

 من خارجھا .الفاعلین داخل المؤسسة ، ومؤازرة عمالئھا 
وما دامت المنظومة التربویة ھي مجموعة وحداتھا المكونة ، فإن تحسین مردودھا ، واالرتقاء       

تشاركي وفق اإلمكانیات ، والقدرات المتاحة مع الطموح الدائم نحو األفضل .  دیمقراطيبجودتھا في جو 
لھا للنھوض بوظائفھا التربویة فكل ھذا وغیره ، ال محالة سیفعل دور المؤسسة ، ویعمل على تأھی

 المتعددة ، وتطویر عمل المتدخلین فیھا .
والبرنامج  –كما یحلو للبعض تسمیتھا  –ومن ھذا المنطلق ، وفي إطار مشروع مدرسة الغد       

الوطني الھادف إلى تطویر عمل المؤسسات التربویة ، وذلك بتحفیز كل مؤسسة على إرساء مشروع 
ذ بعین االعتبار خصوصیتھا مع مراعاة وحدة النظام التربوي وغایاتھ ، فال مناص من تربوي متكامل یأخ

 .م ، والخاصة بالمؤسسة التعلیمیة التذكیر بأھم األھداف العامة لھذا النظا

 األھداف العامة للنظام التربوي 

، كما جاء في  إن مشروع المؤسسة یندرج  ضمن إطار أھداف النظام التربوي لتحقیق رھانات عدة      
. ولذا فإن مشروع المؤسسة ینبغي أن یھدف 15الدعامة  –) 04المیثاق الوطني ، وفي بنوده العامة ( 

 إلى خدمة األھداف التالیة : 
 تعبئة األطر التربویة واإلداریة لالنخراط بحماس إلنجاحھ  –أ   
الفشل الدراسي  تحسین مردودیة المؤسسة كما وكیفا ، والتصدي لمختلف أنواع –ب   
 المعرفة وبناء مجتمع  الغد،ویعدھم لمتطلبات عالم  التالمیذ،تعلیم یضمن جودة مكتسبات  إرساء -ج  
االرتقاء بالحیاة المدرسیة بتحسین المناخ المدرسي حتى تكون المؤسسة التربویة فضاء للعالقات  –د   

 ذاتھ.ل طرف أسباب تحقیق والعمل یجد فیھ ك والتكافل،وللتعایش  السلیمة،البشریة 
تدعیم الالمركزیة بما یسمح لإلدارة الجھویة والمؤسسة معا بوضع مشاریعھا الممیزة في إطار  –ھـ   

األھداف الوطنیة 
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إدخال مزید من المرونة على مستوى تنفیذ البرامج التعلیمیة ، والتنظیمات البیداغوجیة ، واألنساق  –و  
 . ري ، والتكوین المستمرالمدرسیة ، والتصرف اإلدا

 األھداف الخاصة بالمؤسسة التعلیمیة 

تجسیم األھداف الوطنیة ، والمساھمة في رفع التحدیات المطروحة على النظام التربوي ، والعمل  –أ    
 بمبدأ تكافئ الفرص لضمان حق الجمیع في التعلم والنجاح 

مة لتضطلع المؤسسة بمھامھا كحلقة أساسیة في تفعیل دور كل األطراف ، وخلق الظروف المالئ –ب    
 المنظومة التربویة 

وضع مشروع تربوي شامل تلتقي حولھ كل األطراف المتدخلة في العملیة التربویة داخل  –ج    
، ویكون مرجعا لھم ولسلطة اإلشراف ، وفي ضوئھ یقع تقییم  بھ المؤسسة وخارجھا ، ویلتزم الجمیع

عمل المؤسسة 
 نتائجھ.وتقییم  إنجازه،والسھر على  المؤسسة،راك كل األطراف المعنیة في تصور مشروع إش –د  
استنھاض ھمم كل المتدخلین ، وإشاعة روح المسؤولیة لدیھم حتى ینخرطوا في مشروع  –ھـ  

من المیثاق الوطني  149) البند 05المؤسسة ، ویساھم الجمیع في إنجاحھ (

 ع المؤسسةتشخیص واق 
 المعطیات

واشتملت خالل الموسم  م. 1971بنیت ثانویة محمد السادس، باسم ولي العھد سیدي محمد آنذاك سنة    
 من:على بنیة مكونة  2007 – 2006الدراسي 

 اإلناث منھم عدد التالمیذ األقسام الحجرات

35 52 1848 868 

 2007-2006أنجاد  –نیابة وجدة  –مصلحة التخطیط  –) دلیل المؤسسات التعلیمیة 6(    

 حجرة 16 إناث 291 631األوائل 

حجرة  16 247 553 الثواني

 حجرة 20 330 664الثوالث 

 52 868 1848 المجموع
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التي  ابن رشدتم االستغناء عن روافد وجھت نحو مدرسة  2008 – 2007وخالل السنة الدراسیة 
 كالتالي:رقام لتصبح األ إعدادیة،أصبحت ثانویة 

 ق 08  311 األوائل 

 ق 18 589 الثواني

 ق  22 656 الثوالث

 48 1556المجموع 

 2007-09 – 24) الزیارة للمؤسسة یوم 7( 
لعلوم األرض والحیاة ) ،  03للفیزیاء ، و  03للعلوم (  06منھا  34أما عدد الحجرات المشغلة فھي  
 للتربیة اإلسالمیة . 02، وللمعلومیات  1، و اللتكنولوجی 02و

 81و  لیلي،أعوان منھم حارس  05 المعیدون،منھم  10ویسھر على تسییر المؤسسة طاقم إداري من 
 مدرسا.

اإلعدادیة رسم بیاني لثانویة محمد السادس    
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 ( رسم تقریبي وإجمالي للمؤسسة ) 

 م واالستنتاجالتقیی

یالحظ أوال أن ومما ذكر یتبین أن المؤسسة مؤسسة عادیة عند النظرة األولى ، غیر أنھ عند التمحیص  
عملیة التقلیص من األوائل تمت للتخفیف من كثافة عمالء المؤسسة ، ولتشمل العملیة كل سنة مستوى ، 

، تأھیلیة حسب بعض تصریحات المقابالت ولكن المالحظ أیضا أن ھناك نیة لتحویل المؤسسة إلى ثانویة 
وإن صح التوجھ الثاني فإن التساؤل المطروح من الجمیع ھو : 

 .. الخ وإداریین.ما مصیر العاملین بالمؤسسة أساتذة  - 
ومھما یكن ، فإن المؤسسة تعاني من نفس المشاكل التي لدى العدید من مثیالتھا ، ولالختصار أورد ما  

یلي : 
 الھدر المدرسي  إشكالیة -
عدم وجود مستودعات للمالبس  -
خصاص في المكاتب  -
" لجناح العلوم  تالطابور یھاخصاص في "  -
حاجة المؤسسة الملحة للناسخة  -
عدم وجود مقتصد  -
اھتراء وتساقط أجزاء من الحائط المحیط بالمؤسسة  -
قاعة الدرس لمادة اإلعالمیات بدون أجھزة كمبیوتر  -
الصباغة ...الخ ) –التبلیط  –عناصر التأثیث الجمالي ( البستنة  تفتقد المؤسسة إلى -
) 2008-2007لسنة  منتصف األسدس الثاني( قرب انتھاء صالحیة جمعیة آباء وأولیاء التالمیذ  -

مما یطرح مسؤولیات على الجمیع للرفع من مستوى األداء الجمعوي لصالح المؤسسة 
فال زالت عملیة  كمبیوتر،وبأجھزة  اإلعالمیات،ن في ورغم استفادة المؤسسة من تكوین لفردی -

 جلیة.استفادة الطاقم اإلداري منھا في أنشطتھ الیومیة غیر 

 حجرات الدرس

ف + ق األساتذة
ت + األرشي

ب المدير + الحراسا
مكت

 
ت + والمرافق الصحية 

+ قاعة اإلعالميا

 مكتب الرياضة
جناح العلوم

 المكتبة

مكتب احلراسة العامة 

سكنات 
إدارية
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والضاغطة مادیا ونفسیا  المؤسسة،المؤثرة داخل فضاء  أكتفي بھذا القدر من العواملوأخیرا      
میذ ومدرسات ومدرسین من تلمیذات وتال -دون أن أبخس حق كل عمالئھا و العام،على األداء 

 العمومیة.لخدمة األھداف النبیلة للمدرسة  مستوى،في الطموح إلى األفضل على كل  –وإداریین 
 

    الموارد المالیة 

 على:فإنھا ال تعتمد حالیا إال  مشروع،فنظرا لكون الموارد المالیة أساسیة في إنجاز أي     
 
 
 
 
 
 
 
            
            
            
             
 
  

فإذا كان  مدیر المؤسسة ھو اآلمر بالصرف ، والمقتصد محاسباتي  ، فما ینبغي اإلشارة إلیھ ھو إن     
 –أغلب األنشطة تمول عبر المصاریف العامة ، والتي ھي مخصصة لمختلف اإلصالحات : المفاتیح 

 –ة إلى تجھیز المكاتب باللوازم المكتبیة ( أقالم المصابیح ، إضاف –الزجاج  –الكراسي  –الطاوالت 
دفاتر النصوص .. الخ  ، وھذا ال یستجیب للحاجیات المتزایدة  عبر السنوات  بحكم المستجدات   –أوراق 

یراد لھم أن  مثال تلمیذا 1500مؤسسة ل  حاجات مشروع. فملیون ونصف سنتیم مبلغ یخصص لتلبیة 
وتلبیة مقتضیات الشؤون  ھادفة،یة والنفسیة عبر برامج أنشطة تربویة تشبع رغباتھم الفكریة والجسد

  السنویة.والعملیات التربویة  اإلداریة،
ورغم أن المؤسسة تحظى باعتمادات خاصة ( النیابة ) ، والتي تشمل مواد النظافة ، ومواد العلوم /    

ة ، وتزویدھا بالحاجیات أمر الخ  یبقى تشتت المدخلین في تمویل المؤسس…والطباشیر ، والورق 
یستوجب  إعادة النظر فیھ بعقلنة  الطرق  التمویلیة ذات البعد المستقبلي لتحقیق استقاللیة الموارد 

 والتحكم في روافدھا .

 

 عشرة دراھم

 الوسائل التعلیمیة
 د1

 األنشطة الثقافیة
 د 1

المكتبة 
 الترفیھیة
 د 1

  المصاريف العامة

 دراهم 6
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فإن ما نص علیھ المیثاق الوطني للتربیة والتعلیم في مجال التدبیر المادي والمالي للمؤسسات  ،ولذا    
  وھي: أساسیة،لى خمسة مرتكزات التعلیمیة یستند إ

 المصادر القانونیة والنصوص التنظیمیة للتدبیر  -
 آلیات التدبیر  -
 الممتلكات العقاریة والمنقولة  -
 الموارد المالیة  -

 مسك المحاسبة المادیة والمالیة  -
ر فإذا كانت موارد المؤسسات ونفقاتھا تحكمھا نفس المبادئ والقواعد والمساطر التي تحكم تدبی   

الموارد العمومیة ، وعلى رأسھا مقتضیات النظام األساسي للمحاسبة العمومیة ومبادئھ ، فإن المدیر یقوم 
بمسك المحاسبة اإلداریة باعتباره مشرفا على التدبیر التربوي واإلداري والمادي والمالي ، في حین یقوم 

 یھا المادیة والنقدیة . مسیر المصالح المادیة والمالیة بمسك المحاسبة المحاسباتیة بقسم
  المدیر:  

 )  08األمر باالستخالص  (  -----------التصفیة ----------اإلثبات  ------المداخیل 
 باألداء  األمر -----التصفیة ------االلتزام وصالحیة التقدیر  -----المصاریف 

  منھا:فإن الواقع ینصح باقتراحات  القول،وخالصة   
 رین في میدان التدبیر المادي والمالي للمؤسسات تعمیق تكوین المدی -
 تحدیث النصوص التنظیمیة والقانونیة للتدبیر المادي والمالي بالتعجیل   -
  SEGMA –التي تسیر بطریقة مستقلة  مصالح الدولةكما أن تحویل المؤسسات التعلیمیة إلى  -
  ومیدانیا.لم یفعل إجرائیا و یتحقق،كما یدعو إلى ذلك المیثاق الوطني للتربیة والتعلیم لم  -
فعالیة جوانب التسییر المادي  أكثركما أن مجالس التدبیر في أغلبیتھا ال زالت لم تستوعب بشكل  -

والمالي ، فبقیت تقتصر على قضایا تھم التنظیم المدرسي وأنشطتھ ، مع العلم أن المتوخى منھا ھو 
تثبیت ھیكلتھ بإدخال الجوانب المادیة والمالیة ، عبر فتح حساب جاري تبقى مسؤولیة اآلمر بالصرف 

بیر لتصبح الموارد المالیة لمجلس التدبیر رافدا بید المدیر إلى جانب عضوین ینتخبان من مجلس التد
أساسیا في تحقیق مختلف  مشاریع المؤسسة . وعلما أیضا أن مجالس التدبیر بإمكانھا برمجة 

 أنشطتھا لدر دخل تطوعي متواضع ، وغیر تجاري .
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 تصورات خطط عمل مشروع المؤسسة

 
 المدیر                                                  

التدبیر                                                                                               سمجل                                              
 الكتابة 

 
 األعوان                     جمعیات المجتمع                                          المــــــــدیــــــر     

 المدني        
 

 لجنة العالقات العامة                                                  المجالس بكل أصنافھا 
 والشـــــــراكــــــة

     
 )  69/ ص  2000( عن اللجنة الوطنیة للتربیة والتكوین                          

 
 المجتمع المدني  ییفھا بإدخال جمعیاتتكمع  ملحوظة:

 
یقول محمد الدریج : (( یتطلب مشروع اإلصالح حریة أكبر للمؤسسات في إطار الالمركزیة              

… وتفتحھا على محیطھا االقتصادي واالجتماعي والثقافي ، وإقامتھا لمشاریع تربویة ، وعالقة شراكة 
(( یتمتع المشرفون على تدبیر المؤسسات أن نص على  میة والتعلیكما أن المیثاق الوطني للترب) 9()) 

التربویة ، واإلدارات المرتبطة بھا بنفس الحقوق  المخولة للمدرسین  ، وعلیھم الواجبات التربویة نفسھا 
 )10(، وباألخص : الحوار والتشاور مع المدرسین واآلباء واألمھات وسائر الوالء وشركاء المدرسة .)) 

ذا فاعتمادا على نمط تأسیس فرق تربویة كآلیة تنظیمیة وتربویة یمكن تحقیق نجاح المتغیرات لھ   
ومن ھذه  وأعمالھا،ولضمان فاعلیتھا وانتظام أنشطتھا بشرط أن تحدد وظائفھا وأھدافھا  فیھا،المرغوب 

 .التدبیر.ومجلس  والثقافیة،اآللیات لجنة / مكتب األنشطة االجتماعیة 
تحت  2002یولیو  17 بتاریخ 2.376من المرسوم الوزاري رقم  17لتدبیر تحددھا المادة فمجالس ا   

 عنوان (( مجالس تدبیر مؤسسات التربیة والتعلیم العمومي )) 
 من مھامھ :    

 المصادقة على مختلف مشاریع المؤسسة  -
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كما یبدي رأیھ في لسنوي الخاص بأنشطة المؤسسة ، وتتبع مراحل إنجازھا ، ادراسة برنامج العمل  -
 )11شأن مشاریع اتفاقیات الشراكة التي تعتزم المؤسسة إبرامھا (

وباعتماد اإلمكانیات  المستقبل،ومن ھنا فإن أي مشروع مؤسسة یتأسس بنظرة تفاؤلیة في      -
وھذا  فیھ،وتوظیفھا التوظیف اإلیجابي الذي یحقق األھداف المسطرة ھو المرغوب والمحبب  المتاحة،

 غي:یبما 
 ووضع قانون داخلي یصادق علیھ الجمیع باألغلبیة  لھ،ھیكلة مجلس التدبیر وفق المسطرة القانونیة  – 1
 فتح باب تأسیس لجن قارة  – 2

 لجنة األنشطة االجتماعیة والثقافیة  –أ     
 لجنة العالقات العامة والشراكة  –ب    
 لجنة الموارد المادیة والمالیة  –ج   
 المتابعة والتقییم وتقدیم االقتراحات لجنة  –د   
  من:وتتكون  المدیر،وضع تصور عام لمشروع المؤسسة تقترحھ لجنة تحت رئاسة  – 3

 عضو عن لجنة من اللجان األربعة السابقة الذكر  –أ     
 رئیس جمعیة اآلباء أو من یمثلھ  –ب    
 ممثل عن الجمعیة الریاضیة  –ج    
 ي من نوادي المؤسسة النشیطة ممثل عن كل ناد –د    
 یضاف إلى لجنة التصور العام كل من یتلمس فیھ القدرة والكفاءة على إسداء خدمات للمؤسسة  –ه    
 وبدایتھا  سنة،تجتمع لجنة التصور العام لمشروع المؤسسة في نھایة كل  – 4

ة من كل النواحي لتدرك اللجنة یتقدم السید  مدیر المؤسسة بجرد عام حول الحالة العامة للمؤسس –أ     
 اإلمكانات المادیة والمالیة والبشریة ، ویحدد السید المدیر مقترح أفاق العمل المطلوب 

 مع تحدید المراحل والموارد  إنجازھا،یتقدم كل ممثل ببرنامج عمل مفصل لألنشطة المزمع  –ب    
،  بھ مح الجدولة الزمنیة الدراسیةتناقش كل العروض لالتفاق على الحد األدنى الذي  تس –ج    

 واإلمكانات المادیة والمالیة والبشریة 
صیاغة برنامج عام للسنة الدراسیة یعرض على مجلس التدبیر في دورتھ العادیة للمناقشة  –د    

 والتنقیح والمصادقة 
د المشاریع مما یسھل توظیف كل رواف كھذا،وفي كل ما سبق ینبغي اعتماد أسلوب العمل المنھجي    

وبعدھا یتسنى  األكثر.سنوات على  5أو  سنتین،وعلى سنة أو  المتكامل،لصیاغتھا في مشروع المؤسسة 
وضع بطائق تقنیة إلنجاز روافد المشروع ، وتحدد فیھا األھداف والعملیات ، والوسائل ، والخدمات ، 

 والفئات المستھدفة ، وفریق العمل ، وعدة التقویم .
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 الروافد:ریع ومثل المشا   
 اإلذاعة المدرسیة  -
 نادي الكتاب والقراءة  -
 نادي القصة  -
 نادي السینما -
 المجلة الحائطیة  -
 جریدة المؤسسة  -
 مجلة المؤسسة  -
 العروض والندوات  -
 نادي المسرح  -
 نادي األشغال الیدویة نادي الرسم والفنون التشكیلیة نادي اإلعالمیات  -
 األنشطة الریاضیة الموازیة  -
 والزیارات والخرجات الدراسیة الرحالت  -
 المعارض  -
 البستنة المدرسیة  -
 بناء حجرات   -
 الخ … تأثیث القاعات أو الحجرات أو النوادي  -

یستحسن دمجھا ضمن  -وخاصة التي سبق تعدادھا  -ومن األفید الذكر أن كل المشاریع التربویة 
اإلمكانیات ، بحیث تنتخب برنامج واحد یتكفل بإنجازھا مجلس منتخب أو مختار حسب الظروف و

مكاتب فرعیة وفق مقاییس منھا : المیول والكفاءة والجدیة ، یحدد أھداف كل مشروع ، ویقوم بجرد 
متواضع لحاجیات العمل ، وتسطیر برنامج سنوي لمختلف األنشطة الممكنة ، وفتحھ في وجھ كل 

اللتحاق بالمؤسسة التي توجھ ، وباالستناد على تفریغ معطیات استمارة اعمالء وشركاء المؤسسة 
تسترجعھا المؤسسة أثناء عملیة مع النتائج الدراسیة ، وإلى األولیاء واآلباء في آخر كل سنة 

التسجیل وإعادة التسجیل للسنة الدراسیة الموالیة ، وبھذا یتم ضبط األفراد الذین یمكنھم االستفادة 
الفحوصات الطبیة ... )  –ألدوات المدرسیة ا –من مختلف األنشطة االجتماعیة ( توزیع النظارات 

والتالمیذ ومزاولتھم میوالت التلمیذات اجتماعیة وصحیة ووكذا الثقافیة والریاضیة وفق بیانات 
لمختلف األنشطة ضمن النوادي خارج المؤسسة ، إلى جانب استغالل معطیات االستمارة في كل 

سسة االختیار بین اشتراط التوقیع العادي والتوقیع القضایا اإلداریة والتواصلیة ، مع العلم أن للمؤ
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یدلي بھا كل ولي أو المصادق علیھ لدى السلطات المحلیة للرفع من مستوى مصداقیة المعلومات التي 
 ( النموذج أدناه ) .أب 
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 وأورد مثاال لذلك مشروع نادي الھوایات    
 مشروع نادي الھوایات 

 تعریف المشروع 
عي یركز كل أنشطتھ لخدمة التلمیذات والتالمیذ ، توجد فیھ ألعاب متنوعة وشیقة ، ھو نادي اجتما   

لمكتب حسب كل نشاط ، وفیھ عروض  التنفیذس ، وتسند مسؤولیات ــلــجــویسھر على إدارتھ م
 ...  للفیدیو ، واستماع لألشرطة التربویة المفیدة ومناقشتھا

 أھداف المشروع 
 درس في ما یفید استغالل أوقات فراغ المتم -
 تنمیة وصقل المواھب -

 غرس روح التنافس والتعاون  -

 إضفاء الجو االجتماعي والتآلفي بین كل المنخرطین ذكورا وإناثا  -

 أن یفقھ الطالب بأن الریاضات الفكریة وسیلة ولیست غایة  -

 الوســــائـل  
 عروض الفیدیو  -

 مسابقات ثقافیة  -

 مسابقة الطالب المتمیز -

 ولة دوري تنس الطا -

 رحالة المدینة  -

 نقاشات تربویة  -

 الیوم المفتوح لعرض اإلبداعات  -

 مسابقات الحروف  -

 اإلمكانیات المادیة والمالیة 
 تستغل الموارد المتاحة من رسومات التسجیل  -
ومختلف الشركاء من جمعیات المجتمع المدني وفق الضوابط  التالمیذ،مساھمات جمعیة آباء وأولیاء  -

 بھا.ح القانونیة المسمو

 استغالل تجھیزات المؤسسة  -
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 ) 12وثیقة تصور مشروع المؤسسة ( 

 

 المملكة المغربیة              

 وزارة التربیة الوطنیة والتعلیم العالي 
 وتكوین األطر والبحث العلمي    
 الشرقیةجھة للاألكادیمیة الجھویة  

  وجدة أنجادنیابة           

 اإلعدادیةمحمد السادس  ثانویة     

 
 

 تحدید المشروع

 موضوع المشروع المزمع إنجازه عنوان المشروع

 وموقع خاص بالمؤسسة إنشاء نادي االنترنیت     

نظرا لكون المؤسسة استفادت من المشروع 
جھاز كمبیوتر  21حیث تم منح   GENIEالوطني 

 1 –لمادة التربیة األسریة  1 –، وتكوین أستاذین 
والحیاة ، فإنھ من األفید برمجة لمادة علوم األرض 

وإنشاء موقع خاص  االنترنیتمشروع إنشاء نادي 
  بالمؤسسة 

 

 وضعیة المؤسسة

 

   عمومیة  طبیعة المؤسسة

  وسط المدینة  .شارع. الموقع 

   حالة متوسطة  وضعیة المؤسسة 
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  بنسبة مرضیة  موجودة  المرافق 

  إناثا 879 1859 عدد التالمیذ

  47.28 %  

 / فك + عح6للعلوم  قاعة للدرس 34 48 عدد األقسام
 االجتماعیات
 1للمعلومیات 

   المدرسون  81عدد األساتذة 

 646/22الثوالث  589/18واني ثال 311/8 األوائل المستویات 

جمعیة آباء وأولیاء 
 التالمیذ

 موجودة
تنتھي صالحیتھا في 

 2منتصف األسدس 
 

  %   االنقطاع  %  حاق عدم االلت نسب المؤسسة 

 نقط القوة 
ھیئة اضطراب في 

 التدریس
  

  الریاضي والفني متوسطة  حالة التنشیط

    نسبة الغیاب 

 
 مكونات المشروع

 

 التكلفة المادیة اإلمكانیات المساھمون األھداف
مكان اإلنجاز 

 ومدتھ

 العامة:
دعم المواد  

 الدراسیة 
تعمیق -  

المعرفة 
 التكنولوجیة 

التدریب  -  
على البحث العلمي 

عبر شبكة 

 التالمیذ- 
 األساتذة  - 
اإلدارة -  

 التربویة 
ء باجمعیة اآل-  

 وأولیاء التالمیذ
مساھة  -  

 النیابة 
  

  

مساھمات  -
التالمیذ عبر 

 أنشطة 
مساھمة  -  

المتمكنین ساتذة األ
في معارف 

 یوتربالكم
  

 
الحاجیات رصد  -

یة الخاصة لترق
،  یوترببرامج الكم

والمواد المكتبیة 
 المعلوماتیة 

 
 القاعة المخصصة  

المدة مرتبطة  
بلقاءات تكوین 
  المكتب المشرف

والشروع في  
برمجة األنشطة 

 برنامج،بعد وضع 
وتحضیر الئحة 
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 االنترنیت
األنشطة  

 الخاصة: 
تنشیط  -  

 دورات تدریبیة 
تنظیم  -  

 مسابقات 
جدولة  - 

حصص األنشطة 
 لتعمیم االستفادة 

تنظیم -  
انخراطات مادیة 

ورمزیة عبر 
بطاقات االنتماء 

 للنادي  

 المستفیدین،
واستعمال الزمن 

 للقاعة 
 

موافقة مجلس 
 التدبیر 

 

 المشاكل المرتقبة 

 یحتمل أن یكون الجانب المادي غیر كاف مما یدفع للتفكیر في موارد أخرى -

 معلنة ضرورة تتبع إنجاز أنشطة  -

 برمجة العملیات واألنشطة

  مصادقة مجلس التدبیر على المشروع    -

 رفعھ إلى النیابة ثم األكادیمیة و       -
 تحسیس الفاعلین الداخلیین والخارجیین بأھمیة المشروع   -
 تكوین لجنة اإلشراف والتتبع والشروع في اإلنجاز بعد الموافقة   -
 القیام بتقویم مرحلة بمرحلة   -
 التقویم النھائي   -

 جة أنشطتھ تأسیس النادي وبرم  -
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 األخرى،تبقى البطاقة العامة للمشروع كصیغة االستئناس عند اإلقبال على برمجة المشاریع  ،وختاما  
وھي بطاقة مساعدة على إنجاز كل المشاریع الروافد التي  علیھ،، أو التدبیروالتي تقترح من مجلس 

  اإلعدادیة.ویة تصب في مشروع المؤسسة الكلي والشامل عبر المسیرة التعلیمیة للثان
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 فھرست المصادر والمراجع

 
 توجیھي ) لمحمد قریش وعبمطمشروع المؤسسة (  -1
 ) 8، والدعامة 15( بنود الدعامة المیثاق الوطني للتربیة والتعلیم   -2

 نیت  –موقع التربیة   -3
 15الدعامة  – من المیثاق الوطني للتربیة والتعلیم  -4

 ن المیثاق الوطني للتربیة والتعلیم م 149البند   -5

-24( زیارة  2007 – 2006نیابة وجدة أنجاد  –مصلحة التخطیط  –دلیل المؤسسات التعلیمیة   -6

09-2007( 

  2007-09-24زیارة المؤسسة في یوم   -7

 منشورات الزمن –د. جمیل الحمداوي  – 2006من قضایا التربیة  -8

 1996 – 1ط – 1درسة المغربیة جمشروع المؤسسة والتجدید التربوي في الم  -9

  14ص  18المادة  –المیثاق الوطني للتربیة والتعلیم  -10

 من المیثاق الوطني للتربیة والتعلیم  166ص   -11

 المذكور سابقا  ) 2006توظیف بطاقة المشروع التوجیھیة ( من قضایا التربیة   -12
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 نـھـج الـسـیـرة

االسم العائلي   : حادوش *   االسم الشخصي : عبد الحمید* 

 بالحمري بركان  1952سنة االزدیاد والمكان : * 

 أب لولدین وأنثى * 

  1973التحقت بمركز تكوین المعلمین بوجدة سنة * 

 منھا: 1985إلى  1975معلم بعدة مدارس ابتدائیة من * 

بركان  م الشویحیة م.مم. -بركان مدرسة اإلمام علي  -ن بركامدرسة اللیمون  - شراعة / عین البیضاء 

 مدرسة الكواكب بركان

 1987إلى  1985التحقت بمركز تكوین األساتذة ببني مالل من * 

بحث: حقوق الطفل في اإلسالم  – 1988شعبة الدراسات اإلسالمیة یونیو  –حاصل على اإلجازة من جامعة محمد األول في اآلداب * 

  1990إلى  1987درس بإعدادیة القدس من أستاذ م* 

 2003إلى  1990أستاذ مدرس بإعدادیة تریفة من * 

  2003حارس عام بإعدادیة القدس من * 

 التكوین واإلصدارات 

 1997بالي )  –ترجمة حكایة إفریقیة من الفرنسیة إلى العربیة ( بالي * 

 1998نزھة الخالل ومقامات الحریري في جزئھ األول سنة  * 

  2003وأجناس سنة  * أوراق

 لعدة سنواتعضو لجنة تحریر مجلة دیداكتیكیة : قضایا تربویة  * 

 عدة بمجالت وجرائد وطنیة مساھمات* 

 لمدة سنة  –الرباط  –قضایا تسییر التعاونیات  في ODECOعن بعد  * تكوین

  الدار البیضاء –تكوین عن بعد لمدة سنتین بمركز الدراسات اإلعالمیة * 

دروس لیلیة  –ولمدة سنتین  –في اإلعالمیات  –بالمعھد المتخصص في التكنولوجیا التطبیقیة ببركان  * تكوین

 أنجزت بحثا للتخرج من المركز التربوي الجھوي تحت عنوان : األنشطة االجتماعیة والتربویة باإلعدادي ( الواقع والبدیل ) * 
1987 

 2003أضواء على بعض قضایا التواصل المدرسي ( ثانویة القدس )  عنوان:سة العامة تحت آخر لإلقرار في مھام الحرا * وبحثا

تحملت مسؤولیات في عدد من جمعیات اآلباء ، وجمعیات ثقافیة طوال مسار التدریس  * 
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