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 .إىل من ال ميكن للكلمات أن تويف حقهما

 .إىل من ال ميكن لألرقام أن حتصي فضائلهما

 .اهلل رمحهما ي العزيزين الد  إىل و  

 . ، سفيان و أسامةأحالم ، مسرية  إىل ابنيها إلياس و زياد مسري و زوجها و سهام: إىل أبنائي و بنايت ، زوجيت الكرميةإىل 

 .و أوالدمها كل بامسهإىل أخوي الصاحل و بلقاسم 

 .العياشي ، نذير، عادلعلي ، مصطفى ، حليم ، : ، خاصة إىل كل األصدقاء 

 . بثانوية الطاهر أرغيب و ثانوية بورقبة العيفةإىل كل الزمالء 

 . 2112/2112متكوين معهد اخلنساء إىل كل 

 . امسه سهواإىل كل من سقط 

   . املتواضع أهدي هذا العملإىل كل هؤالء ، 

         **********************************************************************************        

 .فضل اهلل علينا   احلمد هلل الذي وفقنا هلذا ومل نكن لنصل إليه لو ال         

 :أما بعد 
 . أهدي هذا العمل املتواضع  ألمي و أيب العزيزين حفظهما اهلل 

 اىل كل من تعلمت على يده حرفا وإىل أفراد أسريت ،.على تعليمي الّلذان سهرا وتعبا 

 .امينة ، شيماء  ،عبد الرمحان  ،وابنائي مرمي  زوجيت اىل  

 .اىل كل زمالئي يف العمل ويف التكوين 
نوية ، مدير متوسط ، مسري ويف األخري أرجوا من اهلل تعاىل أن جيعل عملي هذا نفعا يستفيد منه مجيع املتكونني  للرتب املختلفة مدير ثا

 .مايل 

                                                  عزوڤ سماعيل                                                                                       

 عبد العزيز دوخي



 

 

 ب

 

 

أداء هذا الواجب ووفقنا  علىاحلمد هلل الذي أنار لنا درب العلم واملعرفة وأعاننا 
ساعدنا من قريب  مننتوجه جبزيل الشكر واالمتنان إىل كل . هذا العمل  اجناز إىل

بات، وخنص العمل ويف تذليل ما واجهناه من صعو  تشجيعنا علىأو من بعيد على 
الذي مل يبخل علينا بتوجيهاته ونصائحه  الباهي محمد:بالذكر األستاذ املشرف

ملؤطرين كما الننسى بقية األساتذة ا  إمتام هذا البحث يفالقيمة اليت كانت عونا لنا 
لطرش يحي ،صالحي محمد، فوضيلي بوداود ، عمران محمد،  خنص بالذكر  و

 كما نتقدم بالشكر الجزيل للمدير الذي أشرف على التكوين.. والبقية 
والذي مل يبخل علينا  بتقدمي يد العون بل  وسفبلموهوب ي : التطبيقي السيد

 .أجازه اهلل على ذلك  أخذنا من وقته الكثري 

 .سطيف بمعهد اخلنساء  كل موظفي إىل

http://forum.ngaous.net/
http://forum.ngaous.net/
http://forum.ngaous.net/
http://forum.ngaous.net/
http://forum.ngaous.net/
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 :خطة البحث  

  ترتيبات الدخول المدرسي:  عنوان البحث

  مقدمة  

 (مرحلة التخطيط و التحضري) ما قبل الدخول املدرسي :  الفصل األول 
 التحضري على الصعيد الرتبوي و البيداغوجي:  المبحث األول 
 التحضري على الصعيد املايل و املادي :  المبحث الثاني 
 التحضري على الصعيد اإلداري:  المبحث الثالث 

 (مرحلة التنظيم و التنفيذ)أثناء الدخول املدرسي :  الفصل الثاني 
 تنظيم الدخول املدرسي :  المبحث األول 
 أثناء الدخول املدرسي  األعضاء املكلفونأنشطة ومهام :  المبحث الثاني 
 جمالس بداية السنة الدراسية:  المبحث الثالث 

 (مرحلة املتابعة و التقييم)ما بعد الدخول املدرسي :  الفصل الثالث 
 متابعة الدخول املدرسي :  المبحث األول 
 النوادي و اجملالس و و تفعيل خمتلف ( جتديد)تأسيس أو :  المبحث الثاني

 اجلمعيات 
 حصيلة التسيري و متابعة التمدرس :  المبحث الثالث 

 الدراسة امليدانية و املشاكل الواقعية للدخول املدرسي :  الفصل الرابع 
 الطرق املنهجية للدراسة امليدانية :  المبحث األول 
 عرض و حتليل النتائج:  المبحث الثاني 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــخاتم  
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 مقدمة

 ،إعدادات الدخول املدرسيو  السنة الدراسية مرتبط إرتباطا عضويا بتحضرياتإن جناح 

الفريق اإلداري الشمولية يستدعيان من هذه وهذا التمام و ، اإلعداد و التحضري التام والشامل

و التنظيم احملكم ألجل هتيئة كل األسباب املعنوية و  للمؤسسة و جبميع مكوناته التخطيط اجليد

موظفني  ، كل حسب فئته القرار الوزاري املادية الالزمة إلنطالقة فعلية يف التاريخ الذي حيدده 

 .تالميذو أساتذة  ،إداريني ، معلمني 

وتستمر إىل بداية السنة  اجلاريةمع هناية الفصل األول للسنة  هتالدخول املدرسي تبدأ ترتيبا

ال  مؤسسة ةبأي مما ال شك فيه أنه مهما بلغت التحضريات و الرتتيبات فإن السنة الدراسية و .املوالية

 عنالعمليات الرتبوية واإلدارية حمليا أو و املشاكل الناجتة عن تطبيقات  اإلختالالتختلو من 

ولضمان احلركية  .التغيريات و التحيينات الواردة من الوصاية أو الظروف الطبيعية و اإلجتماعية 

اإلختالالت  تستثمر تلك املشاكل و ، التحسني  اإلجيابية للمؤسسة الرتبوية و إستمراريتها حنو

إدارة  ن  كّ مي   بىن عليها تصورات السنة الدراسية املقبلة ، إذ حبصرها و حتديدها كأرضية جيب أن ت  

 .من جتاوزها أو تصحيحها املؤسسة و كل اجلماعة الرتبوية 

و مدى ارتباطه بالعملية و نظرا ألمهية الدخول املدرسي وأثره البليغ على السنة الدراسية 

الرتبوية من ختطيط و تنظيم و متابعة وتقومي و ألجل معرفة آلياته و تقنياته وكل ما يتعلق به من 
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كننا إضافة األسباب و مرجعيات مت اختيار هذا املوضوع للبحث و الدراسة كما مي   نصوص وقوانني

 :املوضوعية التالية

 .معرفة أهم األعمال و املراحل اليت يتطلبها الدخول املدرسي الناجح .أ 

 .جناح السنة الدراسية من جناح الدخول املدرسي: تأكيد العالقة  .ب 

 .و املادية املتوفرة اإلستغالل العقالين لكل املوارد البشرية .ج 

 .إثراء مكتبة املعهد خاصة و أهنا تفتقر ملراجع يف املوضوع  .د 

و اإلستقراء   و إلرتباط املوضوع مبحطات و عناصر متعددة مت اتباع الوصف و التحليل         

، كمنهج للبحث و الدراسة من خالل اإلستناد على النصوص التنظيمية و التشريعية املعمول هبا 

مت اعتماد اهليكلة القائمة على تقسيم املذكرة إىل فصول أربعة و كل فصل البحث أهداف ق لتحقيو 

، حيث مت التطرق يف الفصل األول إىل نراها أساسية و مرتبة حسب األولوية  مباحث و مطالبإىل 

، ( أعمال هناية السنة) األعمال الواجب اإلعداد و التحضري هلا يف مرحلة ما قبل الدخول املدرسي 

و املادية و  ةأما الفصل الثاين عاجل البحث الرتتيبات و التحضريات يف جوانبها الرتبوية و البيداغوجي

 .و يف الفصل الثالث متت عملية تقييم للمرحلتني السابقتني املالية أثناء الدخول املدرسي 

ن بغرض اختبار وكاو ختام املذكرة فصل رابع حتت عنوان الدراسة امليدانية للموضوع ،       

أبعادها  الفرضيات واإلجابة عن إشكالية البحث، حيث مت فيه التطرق إىل جماالت الدراسة بكل

 . الزمانية واملكانية واملوضوعية
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اب و املختصني يف امليدان دفعنا ت  و بالنظر إىل كل ما سبق و إىل خربتنا املتواضعة وأراء الك        

 : اإلشكالية التاليةإىل طرح 

و بسيطة غري أن كل  روتينيةالدخول املدرسي عملية  اتو حتضري ات بعض أن ترتيبال يعتقد

و تسطري خطة إسرتاتيجية  بارةاجلهودات التحضري اجليد و بذل اجمل املعطيات تفيد بأهنا عملية تتطلب

ولتحقيق ذلك يهدف  .و من مث حتقيق نتائج مدرسية جيدةحىت نضمن جناح السنة الدراسية حمكمة 

 :فوج البحث من خالل هذه الدراسة  إىل اختبار الفرضيات التالية 

 .السنة الدراسية خاللو حتقيق نتائج جيدة هناك عالقة بني التحضري اجليد للدخول املدرسي  .أ 

السنة الدراسية  خاللهناك عالقة بني التحضري اجليد للدخول املدرسي و حتقيق نتائج جيدة   .ب 

 ( .عينة البحث )حسب جمموع املؤسسات 

بني إشراك الفريق الرتبوي يف حتضري الدخول املدرسي و حتقيق نتائج جيدة هناك عالقة   .ج 

 ( .عينة البحث )خالل السنة الدراسية حسب جمموع املؤسسات 

 :هذا البحث صادفتنا عدة عراقيل نذكر منها  وحنن ننجز

 ضيق الوقت. 

  امليداين و التدريس يف آن واحدالتكوين. 

 إنعدام املراجع مبكتبة املعهد. 

  الصعوبات املنهجية. 
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  ظروف اإلقامة الصعبة. 

إاّل أن حرصنا دفعنا إىل التضحية بأوقات الفراغ وإنفاقه يف .ناهيك عن التزاماتنا العائلية 

قبة نقص املراجع ، سبيل إجناز هذا العمل ومتت االستعانة باملكتبات اإللكرتونية لتجاوز ع

و احمللية ذات العالقة  حيث إعتمدنا على أشغال خمتلف امللتقيات الوطنية و اجلهوية

، مع الرتكيز على املنشور اإلطار  ، فضال عن منشورات اإلطار للسنوات املاضيةباملوضوع

 .ملا يتضمنه من توجيهات و تعليمات للتنفيذ  2112/2112
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  ما قبل الدخول المدرسي
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 (مرحلة التخطيط و التحضير)ما قبل الدخول المدرسي:  الفصل األول

الدخول املدرسي تعترب أعمال هناية السنة يف جمملها حتضريا للدخول املدرسي املوايل ،  وجناح 
تعلق إلداري يف هناية كل سنة سواء ما ستعدادات و اإلجراءات اليت يتخذها الفريق اإلمرهون مبدى ا

على استقبال هتمام عند الدخول إلمنها باجلوانب التنظيمية أو املادية أو البشرية حىت ينصب ا
و لن يتأتى ذلك إال بتحضري املؤسسة .  1أو تعطيل السماح بانطالق الدروس دون تأخر التالميذ و

 :على األصعدة التالية

 : التربوي و البيداغوجي على الصعيد التحضير :المبحث األول

ري خمتلف مصاحل املؤسسة للتوثيق الرتبوي و البيداغوجي أمهية كربى يف تنظيم و حسن س
خمتلف السجالت و الدفاتر و املطبوعات و الوثائق يعترب عمال  اقتناء و حتضريو عليه فإن  الرتبوية

ضروريا  ألجل تسهيل عمل األساتذة و املوظفني و أعوان اخلدمات ، ويشمل التحضري الرتبوي 
 :ما يلي على  والبيداغوجي

 :عداد الخريطة التربوية المتوقعة : المطلب األول 

إحصائية بناء  وثائقاليت يبدأ التحضري هلا مبلء يشرع يف وضع التقديرات األولية للخريطة الرتبوية 
 :، وهذه الوثائق هي على نتائج الفصلني األول و الثاين 

 .وثيقة بعدد التالميذ لكل قسم حسب املعدل احملصل عليه .أ 
 .وثيقة توقعات القبول يف اجلذوع املشرتكة  .ب 
 .السنة الثانية توقعات القبول يف  .ج 
 .توقعات القبول يف السنة الثالثة  .د 

                                                             
 .المنشور الخاص بالدخول المدرسي - 1



 ما قبل الدخول املدرسي:  الفصل االول
 

6 
 

 :الخريطة التربوية *

  تنجز من طرف مديرية الرتبية. 
  تصل إىل املؤسسة يف هناية الفصل الثالث. 
  كل جذع مشرتك و   و يفحتدد فيها عدد األفواج الرتبوية يف كل مستوى و يف كل شعبة

 . كذلك عدد املناصب املالية املفتوحة لكل مادة

 مجالس نهاية السنة : المطلب الثاني

  نهاية السنة لمجالس التعليم: 

من إنشاء جمالس التعليم ، تنظيمها ضاملت 12/13/19991املؤرخ يف  172طبقا للقرارالوزاري رقم 
 .و عملها يف املدارس األساسية و مؤسسات التعليم الثانوي 

 .للقرار السابق املعدل و املتمم  17/10/2110املؤرخ يف  293القرار 

 مالحظات املهام  التشكيلة
 

تتكون من الطاقم اإلداري * 
 .و أساتذة املادة الواحدة 

يشرتط أن يكون عدد * 
املناصب مخسة أو أكثر و إن 
مل يتحقق هذا الشرط  يتم 

. ضم املواد املتقاربة مع بعض 
 :مثل

اللغة العربية ، العلوم  -1
 .اإلسالمية ، الفلسفة

 .علوم إسالمية  فلسفة ، -2
 .لغات أجنبية -3

 
تسهيل التشاور و التنسيق بني أساتذة املادة * 

 .املتكاملة الواحدة أو املواد 
 .حتليل املواقيت ، الربامج و التعليمات * 
 .تنسيق املناهج الرتبوية * 
 .إختيار الوسائل املادية * 
حتليل النتائج املتحصل عليها للوقوف على * 

 .نقاط القوة و الضعف 
و كيفية (  22البند )اإلعتمادات املالية * 

 .صرفها
اإلجابة عن بعض األسئلة و تقدمي * 

 :حات حول التوضي

 
جل مداوالت جملس ت س:  01 المادة* 

ررها أستاذ يقوم مبهمة   التعليم يف حماضر حي 
 .كاتب اجللسة 

 
حترر حماضر مداوالت جمالس اللغات  

األجنبية باللغة العربية وباللغة املدرسة وعندما 
يكون املدير رئيسا لالجتماع يقوم بكتابة 

 . املادةاجللسة األستاذ املسؤول على 
 

يوقع كاتب اجللسة باالشرتاك :  02المادة * 
مع رئيسها على حماضر اجتماعات جمالس 
التعليم ويؤشر عليها مدير املؤسسة عندما ال 
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رياضيات ، علوم فيزيائية  -2
. 

علوم طبيعية ، علوم  -2
 .إجتماعية

 .اهلندسات -0
يرأس اجمللس مدير املؤسسة *

ينوب عنه يف حالة وجود 
مانع الناظر أو األستاذ 

 .مسؤول املادة

املقررات أهنيت أم ال ، ملاذا مع حتديد  -
 .الصعوبات و اإلقرتاحات

الوسائل كافية أم ال مع حتديد النقص إن  -
 .وجد 

 .ما هي الطرق الناجعة لتدريس املادة  -
مدى تطبيق رزنامة جلسات التنسيق و  -

 .الندوات 
 . الندوات الداخلية و مدى فاعليتها -

يكون هو نفسه رئيسا للجلسة مث تدون يف 
 .سجل خاص

يكلف األستاذ املسؤول على :  01المادة * 

املادة ، بالتعاون مع الناظر بتنفيذ توصيات 

 . جملس التعليم و تطبيقها

 

 مجالس األقسام: 

املتضمن إنشاء جمالس األقسام و تنظيمها  20/12/1991املؤرخ يف  127القرار الوزاري رقم 

 .و عملها يف املدارس األساسية و مؤسسات التعليم الثانوي 

 مالحظات املهام  التشكيلة
 

 :يتشكل اجمللس من * 

 املدير  -

 الناظر -

 مستشار الرتبية  -

 مستشار التوجيه  -

 أساتذة القسم  -

 .رئيس األشغال إن وجد  -

 
خيصص اجمللس املنعقد يف هناية * 

السنة الدراسية لتحليل احلصيلة 
ات القرار السنوية لنشاط التالميذ و 

املتعلقة مبصري التالميذ من حيث 
 .مواصلة الدراسة

 

 

-70من األمر  2 المادةمراعاة ألحكام :  01 المادة* 
، ال ميكن اختاذ قرار بإقصاء تلميذ بصفة هنائية إال إذا  32

 .سنة كاملة يف هناية السنة املدنية ( 10)بلغ من العمر ستة 
تكون قرارات جملس القسم نافذة سواء يف :  00 المادة* 

 .املؤسسة األصلية أو يف أية مؤسسة أخرى ينتقل إليها

تسجل مداوالت جلسات جملس القسم يف :  12 لمادةا* 
حماضر يقوم بتحريرها أستاذ معني هلذا الغرض يوقعها 

 .باالشرتاك مع مدير املؤسسة 
 

تد ون مداوالت القسم وقراراته يف سجل خاص يفتتحه مدير 
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 .املؤسسة ويؤشر عليه قبل البدء يف استعماله
جترى اجتماعات جمالس القسم خارج :  01المادة * 
 .واعيد املقررة للدروسامل

ميكن للمدير يف املؤسسات ذات األعداد :  01 المادة* 
الكبرية ويف حالة مانع أن يكلف األستاذ الرئيسي برئاسة 

 .عدد معني من جمالس األقسام 
 

 يف جملسي التوجيه إىل السنة  املشاركة يتوجب على املدير :و القبول مجلس التوجيه

 .األوىل والثانية ثانوي

 :تشكيل األفواج التربوية   :الثالثالمطلب    

 :وية علىيعتمد يف تشكيل األفواج الرتب 

  ، و األفواج املفتوحة تقيدا تاما بو الشعحيث جيب التقيد باجلذوع املشرتكةاخلريطة الرتبوية . 

  القرارات والتوصيات املتخذة يف جمالس األقسام. 

  ثانوي نتائج جملس التوجيه إىل السنة األوىل. 

  نتائج جملس التوجيه إىل السنة الثانية ثانوي. 

تشكل األفواج الرتبوية بطريقة دقيقة وعقالنية تراعى فيها الشروط الرتبوية و البيداغوجية و و جيب أن 

 :و منها  1اإلدارية و حىت اإلجتماعية و اجلغرافية 

 توازن جنس و سن التالميذ. 
                                                             

 .، بيت الحكمة   2102خلفهوم المكي ،  الدليل المرجعي في التسيير اإلداري لمديري مؤسسات التربية و التعليم في الجزائر، الطبعة األولى  -  1

 .، بتصرف  021صفحة 
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 التكافؤ يف املستوى. 

 (توزيع املعيدين على جمموع األقسام) اإلعادة. 

 التالميذ املعاقني. 

  (.إخل...، النقل  البعد و القرب من املؤسسة)العامل اجلغرايف 

 :تشكيل األفواج التربوية  معايير*

  21تلميذا و كحد أقصى  20يعتمد يف تشكيل األفواج الرتبوية يف الثانوي كحد أدىن 

تلميذا يف الشعب قليلة اإلنتشار و شعبة التقين  21تلميذا و عند الضرورة كحد أدىن 

 .رياضي

 1.خيضع جتاوز مقاييس احلد األدىن و احلد األقصى إىل إستثناءات جيب تربيرها 

 (توزيع األقسام على األساتذة) ربوياإلسناد الت: 

 10/17/97الصادر بتاريخ  10طبقا للمنشور  بعد إستالم اخلريطة الرتبوية و اليت تنجز

املتضمن إعداد اخلريطة الرتبوية ، يقوم املدير بإجناز األسناد وفق املعايري املعمول هبا ، بإعتماد املنشور 

الذي يتحدث عن التدابري اخلاصة  20/17/2112الصادربتاريخ  2112/  121/3.1.1رقم 

 : يفضل و اليت جيب مراعاهتا يف إسناد أقسام السنوات الثالثة ثانوي،

 .اظر واألساتذة الرئيسيني و املكونني منسقي األقسام و املوادإستشارة الن -

                                                             
 .2102عبد القادر ميسوم ،الدليل المنهجي للتنظيم التربوي في التعليم الثانوي العام و التكنولوجي ، طبعة جوان  -  1
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 .إعطاء فرصة إبداء الرأي لألساتذة وفق شروط حمددة مسبقا  -

القائمة اإلمسية و اخلريطة الرتبوية ، املواقيت الرمسية :يعتمد يف إجنازه على الوثائق الضرورية التالية 

 .لألساتذة 

 :األساتذة  يتطلب على العموم ما يلي و توزيع األفواج الرتبوية على 

  مراعاة املواقيت الرمسية. 

 مراعاة أقصى خدمة لألستاذ. 

  إسناد مستويني لألستاذ . 

  ساعات اإلضافية قدر اإلمكان لل التحكم و حسن التوزيع. 

 : (توزيع الزمن البيداغوجي ) التنظيم التربوي  :الرابعالمطلب 

التنظيم الرتبوي هو أحد أسس العمل الرتبوي حيث تنسجم و تتكامل فيه مجيع اجلوانب   

البيداغوجية ، التنظيمية ، املادية واملالية لذلك ينبغي أن يراعى عند إعداده ، و بالدرجة األوىل ، 

يمية و خدمة األهداف الرتبوية وحتقيق النجاعة يف التسيري يف إطار النصوص التنظمصلحة التلميذ 

 .اليت توجه و تنظم احلياة املدرسية 

يعترب العمود الفقري لرتتيبات الدخول املدرسي و السنة الدراسية برمتها ، ويسند إجنازه للناظر        

 إشرافوحتت و العون املكلف باملستشارية و رئيس األشغالً إن وجدً  و األساتذة منسقي املواد 

 :رئيس املؤسسة ، و يتضمن استعمال الزمن البيداغوجي بالتوازي 
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  توزيع الزمن البيداغوجي لألقسام. 

  توزيع الزمن البيداغوجي لألساتذة. 

  الرجوع  مع ضرورة. توزيع الزمن البيداغوجي للحجرات العادية و احملالت املتخصصة

و كل املناشري املتعلقة باملوضوع السابقة و املمكن  1 31/1.3.3/91الوزاري رقم  للمنشور

 .و كذا التعليمات و التوجيهات اليت تتضمنها املناهج صدورها

 : جيب مراعاة ما يلي : إنجاز التنظيم التربوي شروط*    

 جعل مصلحة التالميذ أوىل من مصلحة األستاذ واليت ال ينبغي إمهاهلا. 

  البد نية والنشاط الثقايف دون ربطها حبصة أو حبصص جتنب وضع ساعات حصة الرتبية

 .أخرى

  جتنب برجمة ساعة واحدة يف الفرتتني الصباحية واملسائية لتفادي إحضار التالميذ أو األستاذ

 .من أجل ساعة واحدة

 جتنب برجمة ساعات فراغ بني احلصص للتالميذ. 

 ألستاذ يف نفس اليومجتنب برجمة حصتني منفصلتني لذات الفوج الرتبوي واملادة وا. 

 يستحسن برجمة احلصة التطبيقية قبل الدروس النظرية. 

  واألعمال (الفيزياء والكيمياء مع العلوم الطبيعية)توأمة األعمال التطبيقية بني املواد العلمية ،

 (.الرياضيات مع اإلجنليزية مثال والعربية مع الفرنسية)املوجهة 

                                                             
 .المتضمن التذكير بخدمات األساتذة و توزيع الزمن البيداغوجي  72/32/8889المؤرخ في  03/3.0.0/89المنشور الوزاري رقم  -  1
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 ة لنفس املادة يف اليوم الواحد باستثناء مواد التخصص احلرص على تفادي الساعات املتتالي

ساعات يف  10أكثر من  ست )اليت يزيد توقيتها األسبوعي عن عدد أيام األسبوع 

، كالرياضيات بالنسبة للعلوم الدقيقة، واآلداب والفلسفة بالنسبة لشعبة العلوم (األسبوع

 .إخل...اإلنسانية 

  خالل أيام األسبوع، وذلك بغية حتقيق توازن يف املواقيت التوزيع العادل واملنسجم للساعات

 .وضمان بقاء صلة التالميذ باألستاذ وباملادة دون انقطاع

 اعتماد التوجيهات والتعليمات الرمسية وتوظيفها توظيفا عقالنيا. 

  مراعاة عدد احلجرات العادية واملتخصصة وكيفية تثبيت األفواج الرتبوية وكذا حجرات األفواج

 .تنقلة إن وجدتامل

 حتديد الوسائل العلمية لتسهيل إستغالهلا واإلستفادة منها. 

  إعطاء األولوية يف اإلجناز للمواد ذات املعامالت الكربى، وذلك بتدريسها يف الفرتة الصباحية

 .والساعات األوىل من الفرتة املسائية

 من أجل استغالله يف  منح أساتذة املادة الواحدة نصف يوم بيداغوجي موحد إن أمكن وذلك

 .التنسيق والندوات الرتبوية الداخلية

 مراعاة عدم زيادة احلجم الساعي لألستاذ عن مخس ساعات يف اليوم الواحد. 
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 :العمليات البيداغوجية  ومراقبة تقييم :الخامسالمطلب 

 يقوم الناظر مبساعدة مستشار التوجيه بتقدمي حوصلة عن النتائج : المدرسية تحليل النتائج

قصد إستغالهلا يف جمالس احملققة يف كل مادة و حسب الشعب ، السيما أقسام اإلمتحان 

مع ضرورة حتديد مواطن الضعف و القوة و تقدمي التوجيهات . التعليم لبداية السنة املقبلة 

 .اقات ألجل تثمني اإلجيابيات و تصحيح اإلخف

  تقريرا مفصال إىل املدير يشرح من خالله يرفع الناظر : تحليل أعمال الدعم و اإلستدراك

 .باألرقام األعمال املنجزة و األهداف احملققة 

  يف جمالس التعليم لبداية السنة املوالية ألجل  س  ر  د  ينجزها الناظر كوثيقة ت  : الساعات الضائعة

 .تنفيذ الربامج تدارك التأخرات احلاصلة يف 

  إرسال الكشوف ورزنامة الدخول المدرسي إلى األولياء: 

 للفصل الثالث إىل األولياء إرسال كشوف النتائج املدرسية. 

  بالنسبة للتالميذ و كل املستلزماتإرسال رزنامة مواعيد الدخول املدرسي والتسجيالت ،

 :،مثل واملنتقلنيمنهم املتمدرسني ، املعيدين 

  التمدرسنفقات. 

 مسامهة مجعية أولياء التالميذ. 

 نفقات النظام الداخلي و نصف الداخلي. 

 الوثائق الالزمة للملف. 
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  (.إخل... األدوات املدرسية ، لباس الداخليني :)الوسائل املطلوبة 

 ىل السنة الثانية ثانويشروط الطعن بالنسبة للتالميذ املوجهني إ . 

  من املتوسط إىل الثانوي تكون هناك عملية بالنسبة للتالميذ املنتقلني أما

 1.تنسيق بني املؤسستني

 : المالي و المادي  على الصعيد التحضير : المبحث الثاني

                               حمصلة لكل اجللسات  و الذي يعترب 2مع هناية السنة الدراسية ينعقد جملس التنسيق اإلداري

واليت تفيد يف حتضري الدخول املدرسي حيث يتم املنعقدة خالل السنة الدراسية التنسيقية و اجملالس 

ضبط كل اإلحتياجات املادية من سجالت و وثائق و مطبوعات و كل ما حتتاجه املؤسسة من كتب 

 .وغريها مكتبية و أدوات

 :السجالت والوثائق والدفاتر الضرورية إقتناء:  المطلب األول

اخلاصة بالتسيري اإلداري ، املايل و املادي و خمتلف الوثائق املدرسية املرتبطة إن إقتناء السجالت 

 كما جيب اإلشارة إىل أن .  خول املدرسيدوكل األعمال األخرى املرتبطة بال بالتلميذ من مطبوعات

                                                             
 .، بتصرف  021صفحة .خلفهوم المكي ،  المرجع السابق  - 1

 
 .المتضمن إنشاء مجلس التنسيق اإلداري وتنظيمه وعمله  21/12/0990المؤرخ في  021رقم  القرار -  2
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التأشري عليها السجالت اإلدارية و احلسابية املتداولة يف خمتلف املصاحل ، ترقيمها و فتح باملدير ملزم 

 . 1قبل البدء يف إستعماهلا

 :رسم خطة لصيانة وإصالح المرافق المختلفة واألثاث المدرسي  : المطلب الثاني

املايل واستثمار كل الكفاءات حلل  إن الدخول املدرسي يتطلب تشجيع مبادرات املسري"

 .بتصرف 2" للدخول املدرسي منذ اليوم األول املشاكل املادية لضمان السري احلسن 

 . 3"متثل املباين املدرسية و التجهيزات جزءا هاما من اهتمامات اإلدارة املدرسية " 

 : املوايلوفقا للجدول لية الصيانة و الرتميمات يف هناية كل سنة تتم عم

                                                             
 .المحدد لمهام مدير مؤسسة التعليم الثانوي  12/12/0990المؤرخ في  011من القرار  22المادة  -  1
دار الكنوز للنشر و التوزيع  2102يقية ، الطبعة األولى محمد تروزين  ، الدليل العلمي لمديرالمتوسطة و مدير الثانوية ، دراسة نظرية و تطب -  2

 010صفحة  تلمسان ، الجزائر،
 القاهرة –، دار الفجر للنشر و التوزيع  2119، الطبعة األولى  اإلدارة المدرسية الحديثة في ضوء الفكر اإلداري المعاصر نبيل سعد خليل ، -  3

 .22صفحة  
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 النصوص األهداف  النشاطات 
إستبدال القطع التالفة ) صيانة أجهزة التدفئة ولواحقها 

 (بأخرى جديدة 
  مراقبتها و تنظيفها لتجنب اإلتالفات 

املؤرخ  13/229املنشور * 
املتعلق  21/11/1913يف 

باإلجراءات الوقائية الواجب 
النظافة  إختاذها يف جمال

 .باملؤسسات التعليمية
املؤرخ يف 12/12القانون * 

املتعلق  10/12/1912
 .حبماية الصحة و ترقيتها

أو إصالح الكوابل / تغيري و )صيانة الشبكة الكهربائية 
 (إخل... ، القواطع و املآخذ 

 .إحصاء األجهزة و القيام باملراقبة احلقيقية للكوابل و تصليح النقاط املعطلة 

 احملافظة على نظافة املطبخ و تنظيف أدواته ...(طالء و دهن ) صيانة املطبخ و قاعة اإلطعام 
 املراقبة و النظافة ...(طالء ، تنظيف ) صيانة املخازن 

 احملافظة على صحة و سالمة املستعملني  مرتني يف السنة...( الغ س ل بالكلور و املاء ) خزان املاء 
 احملافظة على صحة و سالمة املستعملني (الصيانة و اهلن و التنظيف ) املراقد 

 منع تسرب املياه  ...(السطوح ترميم اإلمساكيات 
 التالميذ مراعاة السري احلسن لتمدرس

 احلماية و إزالة التشققات (ترميم ودهن)البنايات 
 التنظيف و التهيئة  حلسن اإلستعمال  ...(الساحة ، املالعب ، قاعة الرياضة )املرافق

 التنظيف والصيانة قنوات صرف املياه
 ترميم اإلتالفات و التقليل منها  (الدهن و الصيانة) دورة املياه

 التحضري لظروف تدريس مواتية ...( تنظيف ، جتديد تلحيم ، مسح ،) قاعات التدريس
 احملافظة و اإلعتناء باملساحات اخلضراء و احمليط ( سقي و تقليم األشجار والنباتات )احمليط 
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 :الالزمة  و التدريس توفير وسائل التعليم : المطلب الثالث

 :إقتناء 

 لعدد الكايف حسب املستوى و الشعبالكتاب املدرسي با . 

  لوازم املكاتب. 

  لوازم املخابر و الورشات. 

  لوازم الرياضة. 

 وسائل النشاط الثقايف. 

  أدوات و وسائل السحب و الطباعة. 

  لوازم املكتبة. 

  مستلزمات قاعة األساتذة. 

 :1المنح  تصفية : المطلب الرابع

  تصنيف و إجراءات: 

رية الرتبية وفقا للنصوص تتم هذه العملية بالتنسيق بني أمانة املدير و املصلحة املالية و ومستشا

 :التالية

                                                             
بأن المنحة الوطنية هي مبلغ مالي مخصص ، تقدمه الدولة للتالميذ المسجلين قانونا  12/11/0991ؤرخ في الم 91/011عّرف المرسوم رقم  -  1

 .في مؤسسات التعليم ، قصد تغطية جزء من مصاريفهم الدراسية وفق شروط معينة 
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 .املتعلق بتسيري املنح املدرسية  10/11/2112يف املؤرخ  317/7.1.1/2112املنشور  -

املتضمن إحداث منحة مدرسية خاصة  12/11/2111املؤرخ يف  11/231املرسوم  -

 .بالتالميذ احملرومني 

  القيام حبملة توعية لدى التالميذ من أجل تقدمي ملفات املنح :تكوين و إيداع ملفات المنح

املدرسية ، ليقوم بعدها املدير بدراستها و حتويل امللفات املقبولة إىل السلطة الوصية حسب 

 .للحصول على قرارات اإلستفادةالرزنامة احملددة من طرفها 

   الميذ املنتقلني ختصص لفرتة دراسية عادية ، حيث جتدد آليا للت: تجديد المنح. 

 سنة الدراسية يقرتح هاية اللنصدور قرارات جمالس األقسام  بعد:(املنح اجملمدة ) توقيف المنح

أو ألسباب املدير على اللجنة الوالئية املختصة توقيف أو تثبيت املنحة للتالميذ املعيدين 

 .تأديبية 

 هي منح التالميذ املطرودين و الذين ختلوا عن الدراسة و الذين أهنوا : المنح الشاغرة

 .حلوهلا إىل املديرية  بأمسائهم (جدول تصفية)  ، حيث ي عد املدير قائمة دراستهم بنجاح

 منح التالميذ الذين مت توقيف منحهم ( جدول تصفية)قائمة  املدير ي عد: إعادة المنح

 .دة ، لإلستفادة منها خالل السنة الدراسية املوالية ألسباب تأديبية أو بسبب اإلعا

 هي من مهام أمانة املدير ،  حيث جيب ككل احلاالت السابقة : تحويل و تغيير المنح

 .إشعار مديرية الرتبية بكل حتويل أو تغيري كلما حصل خالل السنة الدراسية 
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عندما ينتقل التلميذ إىل مؤسسة أخرى يف نفس الطور أو بني األطوار،يقوم : تحويل المنح -

مدير املؤسسة األصلية بإعداد جدول حتويل املنحة و يرسل نسخة منه إىل مديرية الرتبية و 

 .ى إىل املؤسسة املنتقل إليها التلميذ نسخة أخر 

لداخلي إىل نصف الداخلي أو من ا) تتغري املنحة بتغري صنف متدرس التلميذ :  تغيير المنح -

يف نفس املؤسسة أو مبغادرة التلميذ إىل مؤسسة أخرى و يف مجيع احلاالت ي عد ( العكس 

 .املدير جدول تصفية بتعديل املنحة و يرسله إىل املديرية 

 مقررات اإلستفادة من المنح: 

 .املرسلة عند إستالم قائمة مقررات اإلستفادة جيب التأكد من مطابقتها للقائمة  -

. املايل للمسري نسخة تسليم -
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 :1يات المتعلقة بالمنحمختلف العمل*

 :تسيري امللف ، ينبغي متابعة الرزنامة التاليةألجل التحكم اجليد يف 

 مالحظات المصلحة المكلفة باإلنجاز نوع العمليات الرقم 
صلحة البيداغوجية امل محلة املنح 0

 بالتنسيق مع أمانة املدير
 تكوين امللفات من طرف األولياء

تصفيتها دراسة امللفات و  4
و اجناز قائمة املقرتحني 

 .من املنح  لإلستفادة

أمانة املدير بالتنسيق مع 
 املكلف باملصلحة املالية 

يقوم املدير بدراستها مث ترفض 
 الشروط  امللفات اليت ال تستويف

إرسال ملفات التالميذ  1
 املقبولني 

ترسل إىل املديرية حسب الرزنامة  أمانة املدير
 اإلدارية 

التجديد : إجناز جداول  2
، التوقيف ، الشغور ، 
اإلعادة ، التحويل و 

 .التغيري

ترسل إىل املديرية يف مواعيدها  أمانة املدير
حسب الرزنامة اإلدارية و حسب  

 كل حالة

 ترسل إىل املديرية يف حينها أمانة املدير اإلضافية تصفية احلاالت 2
احلاالت اإلمجالية  1

للممنوحني احلاضرين يف 
 .جانفي 31

ترسل إىل املديرية  يف حينها حسب  أمانة املدير
 الرزنامة اإلدارية

 

 

 

                                                             
 .، بتصرف 92و  90خلفهوم المكي ،  المرجع السابق ، صفحة    1
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 :نشاطات التقييمية ال : المطلب الخامس

 :ت التالية اإجناز العملي

 املسامهة و املشاركة يف مراقبة اجلرد العام لألثاث و التجهيزات املكتبية :  مراقبة الجرد العام 

 .و املدرسية 

  و السجالتوغلق الصندوق  تصفية كل اإللتزامات : اقبة كل العمليات الماليةمر . 

 لـ  إسرتجاع الكتب املعارة ، تشخيص و حتليل عمليات اإلستغالل املختلفة  : المكتبة :

لتوفريها  لضبط اإلحتياجات متهيدا على مدار السنة  (وظفني املساتذة و األ،  تالميذال)

تسليم املفاتيح إىل املقتصد مبحضر يوقع ،مع مراقبة جرد املكتبة بالتنسيق مع املسري املايل مث 

 .من طرف املقتصد و املوظف املسؤول 

  تلف صيغ وهذا بإعداد القوائم حسب الفئات لإلستفادة من خم: التضامن المدرسي

و إرساهلا للجهات املعنية حىت تكون ( دج 3111)التضامن املدرسي و منحة التمدرس 

 .بداية املوسم الدراسي  جاهزة مع

  تتم عملية مراجعة :الوسائل المدرسية بالنظامين الداخلي و نصف الداخلي و النوادي

 .اجلرد بني مستشارية الرتبية و املقتصد 

  حتضر اإلحتياجات على ضوء التشخيص  :التربوية و البيداغوجية المخابر و التجهيزات

مع املقتصد ،تسليم املفاتيح مبحاضر من طرف املعنيني ، مراجعة اجلرد دة و الدراسة املع  
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يل خمابر العلوم و الفيزياء، خمابر اإلعالم األ)  :عن  توقع بني املقتصد و املوظفني املسؤولني

 .(و خمابر التكنولوجيا

 يف هناية السنة ، يقوم املسري املايل بإجراء فحص عام و  :السكنات الوظيفية ة وضعي

 .إعداد بطاقة وصفية حلالة السكنات اإللزامية 

 :التحضير اإلداري  : المبحث الثالث

  :و توزيع المهام السنة لنهاية مجالس التنسيق اإلداري:  المطلب األول

الطاقم تكليف  و ،  1وفق القرارات اليت حتدد مهام كل مسؤول  قصد تنظيم العمل وتوزيع املهام

 :ـ ب اإلداري بوضع كل الرتتيبات الالزمة إلعداد دخول مدرسي ناجح و ذلك

  تنظيم و ترتيب ملفات التالميذ و تصنيفها. 

 .و املتعلق مبسك امللف املدرسي للتلميذ  13/11/1991يف خ املؤر  132القرار الوزاري  

 .يتوىل مدير املؤسسة تسيري امللف املدرسي للتلميذ بصفة مباشرة :  11المادة 

 .يقوم به حتت إشراف املدير الناظر أو مستشار الرتبية  أنوميكن 

  مناقشة التعليمات الرمسية و شرحها. 

                                                             
 .المتضمن القانون األساسي لعمال قطاع التربية  11/12/0991بتاريخ  99-91المرسوم  - 1

 .الثانوية  المتضمن مهام مدير 12/12/90بتاريخ  011القرار  -  

 . ناظر ثانويةالمتضمن مهام  21/12/90بتاريخ  029القرار  -  

 . المتضمن مهام مستشاري التربية في اإلكمالي والثانوي 12/12/90بتاريخ  010القرار  -  
 .المتضمن مهام المقتصدين  02/00/90بتاريخ  129القرار  -  
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 درسية لنهاية السنة و املو يتم ذلك على ضوء النتائج  : ضبط القوائم األولية للتالميذ

الرتبوية ، و تنجز العملية من طرف الناظر   قرارات جملس األقسام و بناًء على اخلريطة 

ومساعديه لتوزع بعدها القوائم على خمتلف املصاحل بعد توقيفها و تأشريها من طرف املدير ، 

 .لتعتمد كمرجعية للدخول املدرسي 

 حتضري كل :  طبع وسحب خمتلف االستمارات اليت تكون املؤسسة يف حاجة إليها

النظام الداخلي : تالميذ و اخلاصة بتسجيل الاملطبوعات املرتبطة بالدخول املدرسي 

، بطاقة املعلومات ، كما يتم حتضري كل الوثائق اإلدارية و تصنيفها و توزيعها للمؤسسة

 .حسب املصاحل

 : خروج لل الجماعية محاضرالإعداد   : المطلب الثاني

  عبارة عن جدول يضم أمساء مجيع األساتذة ، وجيب : محضر الخروج الجماعي لألساتذة

للتاريخ احملدد يف الرزنامة الرمسية للعطل املدرسية ، و بعد توقيع أن يكون تاريخ اخلروج مطابقا 

و يوقعها مث يرسل نسخة منها إىل مصلحة املوظفني  األساتذة على هذه احملاضر يؤرخها املدير

 .ملديرية الرتبية و حيتفظ بنسخة للمؤسسة

  حسب النصوص الصادرة عن وزارة :  محضر الخروج الجماعي للموظفين اإلداريين

            يتأخر هؤالء على األقل بأسبوع بعد خروج "الرتبية الوطنية و اخلاصة بالعطل الرمسية 

ني اإلداريني مبن فيهم و ينجز يف نسختني ، و يضم أمساء مجيع املوظف ، 1" األساتذة
                                                             

 . 092صفحة  السابق ، خلفهوم المكي ، المرجع -  1
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املساعدين الرتبويني بإستثناء املدير و أعوان اخلدمات ، وجيب أن يكون تاريخ اخلروج مطابقا 

على هذه احملاضر املعنيني املدرسية ، و بعد توقيع     للتاريخ احملدد يف الرزنامة الرمسية للعطل 

ظفني ملديرية الرتبية و حيتفظ يؤرخها املديرو يوقعها مث يرسل نسخة منها إىل مصلحة املو 

 .بنسخة للمؤسسة

 املتعلق بسري األمانة داخل مؤسسة التعليم  1117 طبقا للقرار:  تنظيم أرشيف المؤسسة        

،فإن أمانة املدير تكون ملزمة بأن ت ودع ملفات املوظفني املتوقفني عن العمل هنائيا و الثانوي 

يف األرشيف مع ترتيب هذه الوثائق وفق ماينص عليه ملفات التالميذ الذين أهنوا دراستهم 

 .القانون 

  املؤرخ يف  170طبقا ملهام املدير اإلدارية املنصوص عليها يف القرار  :سجالتالتوقيف

 .، يقوم املدير يف هناية السنة الدراسية بغلق كل السجالت  12/13/1991

 : ضبط رزنامة المداومة اإلدارية : المطلب الثالث

  تضبط مداومة العمال بصورة تضمن :مداومة العمال: 

  سةاجليدة هنارا ااحلر. 

  احلراسة املضمونة بصفة فعالة ليال. 

  ضمان تنفيذ الربنامج املسطر ألعمال النظافة و الصيانة و الرتميمات. 

   و يف مجيع األحوال فإن عمال اخلدمات جيب أن يستفيد كل واحد منهم بعطلة متتالية 

 .(دون إنقطاع)تاريخ إىل تاريخ  من
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  مداومة الموظفين اإلداريين: 

إن احلرص على ممتلكات املؤسسة و تطبيقا للتعليمات ، يقوم املدير مع فريقه اإلداري بإجناز جدول 

خاص باملداومة اإلدارية للموظفني اإلداريني خالل العطلة الصيفية ألجل متابعة األعمال املوكلة 

 .إلهنائها قبل الدخول املدرسي املوايل  للعمال و مراقبتها

 مالحظات هامة  : 

 يرسل جدول املداومة إىل مديرية الرتبية . 

  يوضع دفرت للمداومة تسجل فيه التقارير اليومية عن احلياة يف املؤسسة خالل فرتة العطل. 

 األمانةصلحة اإلقتصادية يف مدخل يعلق جدول املداومة ألعضاء الفريق اإلداري و أعوان امل. 

  تحضيردفاتر النصوص و مختلف السجالت و الدفاتر : 

إنطالقا من املهام اإلدارية املنوطة باملدير حسب التشريعات و التنظيمات املدرسية ، هو ملزم بتكليف 

 .معاونيه لتحضري السجالت و الدفاتر املختلفة و مسكها و تنظيمها 

  مؤسسات أخرى إعداد و تنظيم ملفات التالميذ المحولين إلى: 

مرفوقة جبداول ) تنظم و ترتب هذه امللفات و ترسل عند الطلب إىل املؤسسات املعنية بالطرق الرمسية 

 ( .إرسال 
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  ( :تقرير نهاية السنة ) تقرير الخروج 

يعترب تقرير هناية السنة كمحصلة تتناول بالتفصيل و التحليل كل النشاطات اليت جرت خالل السنة 

       . و يف مجيع اجملاالت الرتبوية ، البيداغوجية ، اإلدارية ، املالية و املادية  باملؤسسة الدراسية

 نسخ ، ترسل نسخة إىل مديرية الرتبية و نسخة إىل مفتش الرتبية الوطنية( 3)ينجز التقرير يف ثالث 

 .و حتفظ النسخة الثالثة بأرشيف املؤسسة  املعين

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 :الثاني الفصل

 :أثناء الدخول المدرسي

 ( مرحلة التنظيم و التنفيذ)
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 (مرحلة التنظيم والتنفيذ)أثناء الدخول المدرسي:  الفصل الثاني

 :تنظيم الدخول المدرسي : المبحث األول

 د.ر/و.ت. و 0021رقم : 4102/4102االطار  المنشور :المطلب األول 

تضمن جمموعة من التوصيات والتوجيهات الرامية اىل حتسني نوعية التعليم ورفع مردود النظام 

 : 1ومن اهم النقاط الواردة يف املنشور .الرتبوي 

  تقوية القدرات الوطنية يف هندسة تكوين املكونني 

  املواطنني ، ختفيف االجراءات االدارية ،التكفل الفعلي حسن استقبال )حتسني اخلدمة العمومية

 ..(بالشكاوي 

  ختفيف احملفظة 

  (2112طبعة )اعتماد كتب مدرسية حمينة للسنتني األوىل والثانية 

 ديد للغة االيطالية ألقسام السنة الثالثة ثانوي شعبة االّلغات تنصيب الربنامج اجل 

   العناية باألعمال التطبيقية يف املواد التجريبة  تنمية نشاطات املطالعة 

  دعم قدرات التالميذ يف التعبري الشفوي والكتايب واملناظرة يف اللغات  وتدريبهم على التحكم يف

 .تقنيات التلخيص واجناز املشاريع الدراسية بشكل فردي ومجاعي 

                                                             
 2109ماي  22الصادر في   0021رقم  2109/2102المنشور االطار  - 1
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 أداءالنتائج يف الواليات واملؤسسات اليت سجلت برنامج خاص للتدخل النوعي لرفع  إعداد 

 . ضعيفا

  االدماج التدرجيي لتكنولوجية االعالم واالتصال يف التعليم والتسري البيداغوجي واالداري للمؤسسة

 الرتبوية

  إحرتام املقاييس البيداغوجية يف عملية التوجيه 

  العمل مبشروع املؤسسة 

  قاييس الرتبوية الرتبوية مبراعاة امل األفواجتشكيل 

  تنظيم مسابقة التوظيف وفق التنظيم الساري املفعول قبل الدخول املدرسي. 

  إختاذ كل التدابري اليت تسمح باإلنطالق الفعلي للدروس بداية من اليوم األول على مستوى كل

 .املؤسسات التعليمية 

 املؤرخ يف  210املنشور رقم يف كل املؤسسات الرتبوية وفق إجبارية تأسيس مجعيات أولياء التالميذ

 .2112فيفري 21

 : 1الوثائق والمعطيات الالزمة للدخول المدرسي :المطلب الثاني

  (رزنامة الدخول والتسجيالت )رزنامة العطل املدرسية. 

  اخلريطتني االدارية والرتبوية. 

                                                             
1

 
-

 . 29/19/2109يوم دراسي لفائدة النظار ثانوية  مولود قاسم نايت بلقاسم مزلوق  سطيف    
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 يف  املؤرخ 132فاهتم مبراعاة القرار حماضر التالميذ املقبولني يف السنة االوىل ثانوي ومل

 .املتعلق مبسك ملف التلميذ  13/11/1991

  املنتقلون ، املعيدون ، املوجهون للتكوين ) يف ضوء نتائج هناية السنة  –قوائم التالميذاألولية

 .(املهين أو الذين اهنوا دراستهم الثانوية 

  قوا ئم التالميذ املمنوحني ، املعوزين ، اليتامى ، أبناء القطاع. 

  نهاية السنة لنتائج البكالوريا ، نتائج جمالس األقسام. 

  االمانة ، االستشارة ) على مستوى كل املصاحل  واملطبوعات والوثائق والدفاتر حتضري السجالت

 .، النظارة ،املقتصدية 

  واليت عادة ترسل للتالميذ مع الكشوف عند هناية السنة  –االستمارات اخلاصة بتسجيل التالميذ

 .ة اسعار الكتب املدرسية قائم-

 تقبال واستماع ستنصيب خلية ا. 

  معلقات توجيهية  لتوجيه التالميذ اجلدد اىل احلجرات واحملالت املختلفة. 

  توفري املناهج والوثائق املرافقة ودليل األستاذ. 

  توفري األقالم والطالسات والوسائل االخرى. 

 1 .تالميذ واملوظفني هتيئة املرافق واهلياكل الرتبويةالستقبال ال  

  اعداد خمطط لألمن والوقاية مع بداية كل سنة دراسية وحتيينه بعد سد كل النقائص السابقة
                                                             

بوقفة عبد الفتاح ، جموعي ) من اعداد الطلبة الخمسة  -ورقلة–مذكرة الستكمال التربص فئة المقتصدين  المعهد الجهوي الفضيل الورتالني  -0

 02-01ص ص  2119/2101عبد الباقي ، بلحاج هشام ، بن السعدي نبيل  ، عوامر بلخير  
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 ملف الدخول المدرسي 

الملفالوثائق التي يتكون منها  مدة الحفظ القيمة االدارية  المالحظات   عنوان الملف المصلحة  
 يف املصلحة  يف االرشيف

ملف جيدد كل سنة 
 دراسية

سنوات  12 وضعية الدخول املدرسي   املنشور الوزاري املتعلق بالدخول املدرسي 1.11 سنة واحدة 
 اخلريطة الرتبوية   2.1.1
 اخلريطة االدارية    3.1.1
جدول التعداد،عدد األفواج ، املستويات ، ) قوائم التالميذ  2.1.1

 ..(املقبولون ، املعيدون ، قائمة أمسية ألبناء املغرتبني العائدين 
 توقيت األساتذة  2.1.1
 توقيت األقسام  0.11
 توزيع املهام على املوظفني االداريني  7.11

 الت رزنامة التسجي 1.1.1
 رسوم التسجيالت  9.11

 جمالس األقسام+ رزنامة جمالس التعليم 11.1.1
 قائمة األساتذة الرئيسيني ومسؤويل املواد 11.1.1
 (إداريني وأساتذة)حماضر الدخول اجلماعية  12.1.1
 قوائم الكتب وأسعارها  13.1.1
 قائمة اإلداريني + قائمة األساتذة  12.1.1
 املدرسي تقرير عن الدخول  12.1.1

 ..(البطاقة الوصفية ،وضعية الكتب املباعة واملتبقية ) وثائق أخرى 

ملف الدخول  أمانة املدير 
 املدرسي 
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سنوات  13 وضعية الدخول املدرسي يتجدد  كل سنة دراسية   اخلريطة الرتبوية  1.1.3  سنة واحدة  
 اخلريطة االدارية 2.1.3 

 قوائم التالميذ 3.1.3
 توقيت األقسام 2.1.3 
 توقيت األساتذة 2.1.3 
 توزيع املهام على املساعدين الرتبويني  0.1.3 

 كشف استعمال احلجرات واملخابر والورشات  7.1.3
 .قائمة األساتذة الرئيسيني ومسؤويل املواد 1.1.3 

 قائمة الكتب املدرسية املتوفرة      9.1.3
 رزنامة خمتلف اجملالس 11.1.3  

 من كل سنة  11/ 11كشف التالميذ احلاضريني  اىل 11.1.3

 ناظر الثانوية
 

 و
 

 مستشار الرتبية  

 
 

ملف الدخول 
 المدرسي

 
 
 

 
 
 

ملف يتجدد مطلع كل 1
 سنة دراسية 

 اخلريطة الرتبوية 1.7.2 وضعية الدخول ملدرسي
 اخلريطة االدارية  2.7.2
  31/11كشف التالميذ احلاضرين لغاية   3.7.2
 قائمة الداخليني ونصف الداخليني  2.7.2
 جدول توزيع املهام على موظفي املصاحل االقتصادية  2.7.2
 قائمة الكتب املتوفرة وأسعار بيعها 0.7.2
 حماضر الدخول اجلماعية  7.7.2
 قوائم االساتذة مسؤويل املواد واألساتذة الرئيسيني  1.7.2
 املدرسية املنشور الوزاري املتعلق بالنفقات  9.7.2

 وثائق أخرى هلا عالقة بامللف 

 املسري املايل 

                                                             
 دليل تصنيف الملفات المدرسية  - 1
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 :أثناء الدخول المدرسي  األعضاء المكلفينأنشطة ومهام :  المبحث الثاني

الذي حيدد  12/13/1991املؤرخ يف  170القرار  إىلاستنادا : نشاط المدير :  المطلب األول

 : مهام مدير الثانوية   يقوم املدير مبايلي 

  معاينة مرافق وحمالت املؤسسة قبل استقبال التالميذ. 

  استقبال وتنصيب املوظفني االداريني. 

  ستقبال األساتذة وضبط رزنامة خمتلف اجملالس وترأسها  إلالتحضري. 

  االداري يوميا خالل األسبوع األول من الدخول املدرسي عقد  جملس للتنسيق. 

 (أمانة ،  نظارة ، استشارة ، املسري املايل ) 1تنظيم التنسيق بني املصاحل املختلفة. 

  التنسيق مع مديرية الرتبية. 

  تنفيذ الرزنامة االدارية. 

 التنسيق مع السلطات احمللية ومجعية أولياء التالميذ . 

 بالتنسيق مع احلماية املدنية اعداد خمطط وقاية . 

  ضمان أمن االشخاص والتجهيزات وحفظ الصحة والنظافة. 

  وتوزيعها على خمتلف املصاحل 2ضبط قوائم  التالميذ على خمتلف السجالت والوثائق الرمسية 

 

                                                             
، تحضير الدخول المدرسي في المؤسسة  2102و عبد الحكيم والي ،مذكرة نهاية التكوين المتخصص الرتبة نائب مقتصد مسير جودي عفون   - 0

 02ص .التربوية  معهد الحراش
2

 تحت اشراف مفتش التربية حفوظة محمد لعروسي 2119/2101ملتقى تحضير الدخول المدرسي ثانوية مصطفى بن بولعيد الشريعة   -
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 13/1991/ 12املؤرخ يف  171قرار:مستشار التربية  نشاط:  المطلب الثاني

  طبقا للقرار اخلاص مبهام هذه الفئة قرار الرتبوية واالدارية املهام استقبال املساعدين الرتبويني وتوزيع

 . 13/11/1991املؤرخ يف  132

  سجالت ، دفاتر ، وثائق هلا ) االشراف على حتضري وإعدادمجيع الوثائق اخلاصة بالرقابة العامة

 .عالقة باملطعم واملراقد 

  حقوق التسجيالت وبيع الكتب املدرسية  واشرتاكات أولياء التالميذ تنظيم عملية مجع. 

  مراجعة قوائم التالميذ ومسكها. 

  ضبط اللوح احلائطي اخلاص باألفواج الرتبوية. 

  ضبط تعداد التالميذ احلاضرين يف اليوم األول.  

  بطاقيات التالميذ الداخليني ونصف الداخليني واخلارجيني ضبط. 

 لغيابات اجناز نسبة ا. 

  اجناز كشف التالميذ احلاضرين يف هناية الشهر. 

  واملذاكرة  1جللوس التالميذيف األقسام واملطعم( خمطط اجللوس )االشراف على وضع تصميم 

 مراسلة أولياء التالميذ الغائبني عن الدخول املدرسي . 

   ة سيمسك سجل الدخول واخلروج وسجل الغيابات والتأخرات ،دفرت الشهادات املدر. 

    انتخاب مندويب االقسام بالتنسيق مع األستاذ الرئيسي. 

                                                             
    002 -001عهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية ، التنشيط االداري والمالي  ص صالم - 1
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 سبتمرب 31احلاضريني اىل غاية  اجناز حالة التالميذ . 

  1.اجناز وثيقة االحصاء الشامل 

  13/11/1991املؤرخ يف  120 قرار: نشاط الناظر :  المطلب الثالث

 -  اعداد جداول توقيت االقسام وخدمات األساتذة وضبطها. 

  حتضري السجالت والوثائق والدفاتر اخلاصة بالنظارة. 

  توزيع الزمن البيداغوجي للحجرات العادية والقاعات املتخصصة. 

  تنظيم ملفات التالميذ وحفظها. 

  2اعداد القوائم بالتنسيق مع مستشار الرتبية. 

  استالم الناظر للمكتبة مبحضر بينه وبني املقتصد بعد مراجعة عملية اجلرد. 

  3السهر على حسن استعمال احملالت والوسائل الرتبوية والتجهيزات. 

 13/11/1991املؤرخ يف  127قرار : نشاط مستشار التوجيه :  المطلب الرابع

  حتليل نتائج البكالوريا. 

  استقبال وتوجيه التالميذ وأوليائهم. 

  دراسة التماسات تغيري الشعبة. 

  استالم التماسات األولياء العادة السنة ألبنائهم. 
                                                             

 . 02جودي عفون و عبد الحكيم والي ، الرجع السابق ص-. 1
 . المرجع نفسه - 2
 . 011خلفهوم المكي ، الدليل المرجع السابق ص  - 3
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 1متابعة عملية التقومي التشخيصي لتالميذ السنة االوىل ثانوي  . 

 13/11/91ؤرخ يف امل 129طبقا للقرار :  نشاط المسير المالي:  المطلب الخامس

 .املنظم ملهام املسري املايل 

  توفري اللوازم و الوثائق اإلدارية. 

  اقتناء الوسائل البيداغوجية. 

  توفري الكتاب املدرسي و تنظيم عملية توزيعه و بيعه و ذلك هتيئة نقاط البيع

 .و تكليف عون للقيام  بذلك 

  احلرص على تنظيف املؤسسة و إعطائها منظرا مجاليا. 

  هتيئة و إعداد املرافق اخلاصة بإستقبال التالميذ. 

  استقبال العمال و إعداد جداول ملهامهم. 

  حتصيل حقوق التسجيل. 

  ضبط قوائم التالميذ املمنوحني بالتنسيق مع أمانة املدير. 

  دينار  3111توزيع منحة. 

  فتج املطعم و الداخلية. 

 
                                                             

 .المتعلق بمهام مستشار التوجيه   121قرار  - 1
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 : الدخول المدرسي: سادسالالمطلب 

  الموظفين اإلداريين و األساتذةاستقبال  : 

  تنظم العملية طبقا للمنشور الوزاري الذي حيدد الدخول املدرسي بدءًا باملوظفني اإلداريني مث

وقبل استقبال التالميذ  جيتمع املدير بالفريق اإلداري يوزع فيه املهام ويعني . األساتذة فالتالميذ

 . 1وتسجيلهم املوظفني املكلفني بعملية استقبال التالميذ

  وفق الرزنامة املرسلة يف  بعد هتيئة األجواء و اهلياكل يتم استقبال التالميذ: استقبال التالميذ

، و يشرف على العملية مؤطرون مكلفون باإلعالم و التوجيه و اإلجابة على كل هناية السنة 

 (.خلية اإلعالم و التوجيه ) إستفسارات التالميذ و أوليائهم 

  يستحسن يف عملية التسجيل ختصيص يوم لكل مستوى  : التسجيل وإعادة التسجيل

وينبغي على . وخالل عملية التسجيل للتالميذ اجلدد وإعادة التسجيل للتالميذ القدامى 

الطاقم اإلداري إعطاء االنطباع احلسن خاصة للتالميذ اجلدد ألن ذالك يؤثر على نفسيتهم ،  

اة وحقوق التمدرس ف من املوظفني اإلداريني الستالم امللفكما ينبغي ختصيص عدد كا

لتنظم يف بداية الدراسة  بروتوكوالت الدخول  2.سبوعي، واستالم التوقيت األوتوزيع الكتاب 

 .منذ اليوم االول باألساتذة شيد وطين ودرس افتتاحي واالتصال املدرسي من ن

 

                                                             
 012، المرجع السابق ص  خلفهوم المكي.  1
 012المرجع نفسه ص   - 2
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 : بداية السنة مجالس:  لثالمبحث الثا

لرسم إسرتاتيجية لتسيري شؤون املؤسسة  فهي تستند  لنشاط الفريق اإلداري اجملالس أطر قانونيةتعترب 

  1.تشخص املشاكل وحتّدد ملمح الدخول وتضبط األهداف..( مناشري ، قرارات )اىل مرجعيات 

 :المجالس اإلدارية : المطلب األول

  مجلس التنسيق اإلداري األول: 

يف على األقل يف األسبوع ليصبح مرة واحدة  املدرسي من الدخول االول ينعقد يوميا خالل االسبوع

، و يستحسن عقده يوم األربعاء لتقييم األعمال املنجزة و حيضر لألسبوع  بقية السنة الدراسية

 .اجلديد

  يشّخص ، ينّظم الدخول ، يوزّع املهام ، حيّضر لباقي اجملالس ، يعّد الرزنامات فهو : أهميته

 .ة التسيري إذن قاطر 

  جدول أعمال أول مجلس تنسيق إداري: 

  تقييم املداومة اإلدارية. 

  دراسة املناشري والتعليمات اجلديدة الواردة. 

  ضبط إحتياجات كل مصلحة. 

  إعداد السجالت وفتحها القانوين. 
                                                             

 .2102عرض باور بوانت  من إعداد وتقديم األستاذ فوضيلي بوداود  ،   معهد الخنساء سطيف   - 1
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  (املياهاالدارية واملدرسية ،التجهيزات ، احملالت  ،خزان املاء، دورة .) هتيئة املرافق.. 

  تنظيم استقبال املوظفني. 

  إعداد برنامج اليوم االول الستقبال التالميذ. 

  تنظيم دورية لتفقد كل احملالت وتسجيل كل املالحظات ومعاجلتها يف الوقت

 .املناسب 

  توزيع املهام على الفريق اإلداري. 

  ضبط رزنامة اللقاءات. 

 .والتحضري اجلّيد له  وعليه ينصح بإعطاء الوقت الكايف هلذا اجمللس

  مجلس التوجيه والتسيير : 

 يكون خامتة كل اجملالس.  

  يقيم الدخول املدرسي. 

  يساهم يف حل املشاكل اليت تعيق الدخول املدرسي. 

 يصادق على مشروع املؤسسة. 

  يضع االسرتاتيجيات . 

  هو أقوى هيئة يف املؤسسة الرتبوية. 

 سسة مع املؤ له صالحية إبداء الرأي يف املتعاملني. 
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 :المجالس التربوية و البيداغوجية : المطلب الثاني

  المجلس العام لألساتذة: 

  هو مبثابة تنصيب للهيئة البيداغوجية. 

  تبّلغ فيه التعليمات اجلديدة. 

  يتم فيه التذكري بالقانون الداخلي للمؤسسة. 

  او للتذكري تعطى فيه توجيهات بناًء على مالحظات مسجلة خالل العام املنصرم. 

 فرت النصوص ، االنضباط تطرح فيه عدة قضايا منها الكتاب املدرسي ، مسك د

 .واملواضبة

  التذكري بفرتة التشخيص وكيفية إجرائه. 

  مجالس التعليم بداية السنة: 

  تنعقد قبل دخول التالميذ. 

  تعاجل املنهاج واملواقيت. 

  تنظم استعمال الوسائل. 

  البيداغوجية لألساتذة تسّلم فيه املهام. 

  التطرق السرتاتيجية تعلم املادة. 

  حتدد حمتوى جلسات التنسيق الشهرية. 

  متفرقات. 
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  مجالس األقسام : 

 األسبوع الثاين أوالثالث من ) .تنعقد خارج  أوقات العمل قبل انقضاء شهر سبتمرب

 (.الدخول املدرسي 

  تنظر يف إلتماسات االولياء إلعادة التالميذ املفصولني س 

  التذكري مبلمح اخلروج للموسم املاضي حسب املستوى. 

  التعريف باألفواج وضبط قائمة التالميذ ذوي احلاالت اخلاصة. 

  ضبط قوائم االستدراك واملكلفني بتنفيذه. 

 1ولياء  برنامج استقبال األ. 

 املدرسي يتم تفعيل اجملالس األخرى ،كمجلس التأديب بعد الدخول : مجالس أخرى

 .و اجمللس الصحي و تنصيب اللجنة البيداغوجية للمؤسسة و جلنة اإلصغاء 
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  :(مرحلة المتابعة والتقييم) ما بعد الدخول المدرسي : الفصل الثالث

 :متابعة الدخول :  المبحث األول

هي مرحلة بالغة األمهية تلي املرحلتني السابقتني ، ففيها تتوسع دائرة النشاط لتشمل كل 

أطراف اجلماعة الرتبوية للمؤسسة ، حيث يتم خالهلا تفعيل األدوار و جتسيد اخلطط املرسومة يف 

 :املرحلتني السابقتني و متابعة تنفيذها و تقييمها  ، من خالل 

 :ضبط عدد الموظفين :  المطلب األول

  و ذلك بالرجوع إىل اخلريطة الرتبوية اخلاصة باملؤسسة ملعرفة املناصب املالية : الطاقم التربوي

، واإلتصال املفتوحة و منه تنصيب امللتحقني و إبراز حالة الشغور و العجز حسب كل مادة 

 .بالوصاية إلختاذ اإلجراءات الالزمة 

   و ذلك بالرجوع إىل اخلريطة اإلدارية للمؤسسة ملعرفة املناصب : الطاقم اإلداري والعمال

 .املالية املفتوحة و إبراز حالة الشغور ، واإلتصال بالوصاية إلختاذ اإلجراءات الالزمة 

 : 1الفاتح من أكتوبر ضبط عدد التالميذ إلى غاية:  المطلب الثاني

  طبقا  سبتمرب31هناية يوم إجناز حالة التالميذ احلاضرين إىل غاية 

 .12/12/1912املؤرخ يف  27: للمنشور الوزاري رقم 
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  إجناز سجل الدخول و اخلروج اخلاص بتسجيل التالميذ و إثبات متدرسهم طبقا 

 .12/12/1912املؤرخ يف  27: للمنشور الوزاري رقم 

  12/12/1912املؤرخ يف  27: سجل األقسام طبقا للمنشور الوزاري رقم إجناز. 

 :تسجل عليه قوائم التالميذ حسب األقسام و ترتب األمساء وفق صفة التالميذ   *

 (.الداخليني مث نصف الداخليني و أخريا ، اخلارجيني )

 :إنجاز و إرسال تقرير الدخول المدرسي :  المطلب الثالث

 :، ويشمل ما يلي  1كشف إحصائي ينجزه املدير عن  تقرير الدخول عبارة 

  التعريف باملؤسسة. 

  نظام املؤسسة. 

  اخلريطة الرتبوية عدد األفواج الرتبوية وفق. 

  عدد األساتذة طبقا للخريطة الرتبوية. 

  عدد املوظفني طبقا للخريطة اإلدارية. 

  إحصاء املناصب الشاغرة و نوعيتها. 

  الصعوبات املادية و البشرية اليت صادفتها املؤسسة أثناء الدخول املدرسي. 

 1 اإلقرتاحات و اإلجراءات املتخذة. 
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 :و تفعيل مختلف النوادي و المجالس و الجمعيات (تجديد)تأسيس أو:  المبحث الثاني

 :الرياضية تجديد نوادي الجمعية الثقافية :  المطلب األول

الثقافية و الرياضية يف احلياة املدرسية باملؤسسة يتوجب على مدير املؤسسة نظرا ألمهية اجلمعية 

 .اإلشراف على عملية جتديد نوادي اجلمعية الثقافية و الرياضية املدرسية و تفعيل تنشيط النوادي 

 :األعضاء المنتخبين في مجلس التوجيه والتسيير تجديد : المطلب الثاني

نية لتمثيلهم يشرف املدير على إعادة إنتخاب ممثلي التالميذ و املوظفني أو يف حالة إنتهاء الفرتة القانو 

 .تأسيسه يف حالة فتح مؤسسة جديدة 

 :جمعية أولياء التالميذ :  المطلب الثالث

العمل على عقد  اجلمعية التأسيسية جلمعية أولياء التالميذ إذا مل تؤسس باملؤسسة ، وحتيني قانوهنا 

 املستجدة و املعدلة أو جتديد مكتبها التنفيذي إذا تطلب األمر و ذلك طبقااألساسي مع النصوص 

 .املتعلق باجلمعيات  12/11/2112املؤرخ يف  12/10للقانون 
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  سيرورة التسيير و متابعة التمدرس:  المبحث الثالث

 :إنجاز التقرير العام لسير المؤسسة :  المطلب األول

 . 1نوفمرب 12للوصاية قبل تاريخ إعداد التقرير العام لسري املؤسسة و إرساله 

 :متابعة التمدرس و عمليات التسيير: المطلب الثاني

 :تفعيل و تنشيط و متابعة العمليات التالية 

  و الدعم طبقا للنصوص و قرارات اجملالس تطبيق الربامج و املواقيت و دروس اإلستدراك

 .الرتبوية و اإلدارية البيداغوجية ، 

  متابعة تنفيذ املناهج. 

  الندوات الرتبوية واللقاءات البيداغوجية الداخلية. 

  جلسات التنسيق. 

  و املراقبة املستمرة و الفروض احملروسة و اإلختبارات دورية الواجبات املنزلية. 

  (.زيارة األساتذة يف األقسام)الزيارات الصفية 

  مراقبة دفاتر النصوص. 

 نشيط احلياة الثقافية و الرياضية باملؤسسة ت. 

                                                             
 . 010، صخلفهوم المكي ، المصدر السابق   -  1



(املتابعة والتقييم مرحلة) ما بعد الدخول املدرسي : الفصل الثالث    

 

45 
 

 تنشيط و حسن إستعمال خمتلف املوارد البشرية و ترشيد : تنشيط ومتابعة عمليات التسيري

 .إخل ...و مراقبتها و تقييمهاإستغالل اإلمكانات املالية و الوسائل املادية 

 

 



 
 

 
 

 :الفصل األول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل الرابع 
الدراسة الميدانية و مشاكل الدخول 

 المدرسي
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 المدرسيومشاكل الدخول الدراسة الميدانية :  الفصل الرابع
  ثالطرق المنهجية للبح:  المبحث األول

و شرح  المنهج ، العينة ، األدوات ، المجاالت و الطرق اإلحصائية للبحث:  المطلب األول
 المفاهيم

يف هذا الفصل كدراسة ميدانية  وأخذنا عينات من املنطقة ضمهية املوضوع  إرتأينا أن ننظرا أل

واحلركة املستمرة للموظفني اجلغرايف ، حبكم طابعها مخس ثانويات الشمالية لوالية سطيف ممثلة يف 

وهو ما ينتج عنه اضطرابات تتزامن مع كل دخول .سواًء االداريني أو األساتذة بل وحىت التالميذ  

 .مدرسي تقريبا بدرجة متفاوتة بني هذه العينات 

وذلك من ، لظواهر كما هيلتشخيص ظاهرة من ااخرتنا يف الدراسة املنهج الوصفي األستقصائي 

 املباشرة واملوجهة للمديرين واألساتذة والعمال واملوظفني االداريني  خالل جمموعة من األسئلة الشفوية 

نا باستبيانات كما استع. ل صريح وبكل موضوعية  والتالميذ  وكانت فيها أغلب االجابات بشك

متناقضة أحيانا  وقد يعود ذلك اىل نوع لى إجابات عزودتنا ببعض املعلومات ، وحصلنا أيضا 

 .االسئلة ألن االستبيانات حتتاج اىل خربة ومنهجية  وختصص وهو ما ينقصنا كمدراء متكونني 

 .تربز ذلكاجلدول واالستبيانات املرفقة  
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 : (العينات) معلومات وصفية عن الثانويات 

 :شرح المفاهيم 

  عبارة عن جمموعة من العمليات و اخلطوات اليت يتبعها الباحث بغية حل : منهج الدراسة

 .املشكلة املراد دراستها باعتماد خطوات و طريقة معينة يف ذلك 

  هو أسلوب يعتمد على وصف الظاهرة كما هي و حماولة التشخيص و : المنهج الوصفي

و التفسري هلذه البيانات و تصنيفها و قياسها و بيان نوعية العالقة بني  التحليل و الربط

 .متغرياهتا و أسباهبا و استخالص النتائج منها 

 هي شرحية أو جزء من جمتمع الدراسة حتمل خصائص و صفات هذا اجملتمع فيما :  العينة

 .الظاهرة موضوع البحث  خيص

نسبة النجاح في  عدد األساتذة  نسبة اإلعادة  عددالتالميذ الثانوية
 البكالوريا

 مستخلفون  متربصون  مرسمون  4102لعام 

  31 13 11 31  21 322 (1)العينة رقم 

  22 23 17 23  13 1221 (2)العينة رقم 

  31 11 11 29  21 071 (3)العينة رقم 

  39 12 11 01  22 272 (2)العينة رقم 

  32  13 11 09.20  12 271 (2)العينة رقم 
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 أو املفتوحة تعتمد جلمع املعلومات و البيانات  هو جمموعة من األسئلة املغلقة: اإلستبيان

 .تعاجلها اهليئة املشرفة على البحث 

 و هي جمموعة اإلجابات اليت  ، فقدان الشيء لتوازنه أو فساده و هو اإلضطراب : اإلختالل

 .ما ينبغي أن تكون عليه األمور لتحقيق النجاحكانت تناقض 

 تلميذا و تكون  30أو الكثافة فنقول أن القسم مكتظ إذا جتاوز  1هو اإلزدحام:  اإلكتظاظ

 .الثانوية مكتظة إذا جتاوز عدد التالميذ طاقة استيعاهبا 

 يدل على حتقيق املؤسسة على نسبة جناح أقل من املعدل الوطين  تعبري:  ضعف نسبة النجاح

 و املشاهبة هلا و حيددها البعض بأقل أو أقل من نسبة النجاح يف املؤسسات اجملاورة 

 .21من 

 :المفاهيم اإلجرائية  : المطلب الثاني

هي اإلجابات اليت تناقض السري اجليد للدخول املدرسي و تكون :  اإلختالالتنسبة  -
 .  21تساوي أو أكرب من 

 .يد للدخول املدرسي هي اإلجابات اليت تنسجم مع السري اجل:  نسبة التوافق -
 .  11هي النسبة اليت تعيق املردود الرتبوي و اليت تفوق أو تساوي :  اإلعادةنسبة  -
 .  21هي النسبة اجليدة و اليت تفوق :  نسبة النجاح -
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 :االستبيان 
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية

 سطيف –الخنساء  –المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية 

 منطقة حضارية                         شبه حضارية    ................ثانوية :  العينة

 : مستخلفون :                مرتبصون :                مرمسون             :عدد األساتذة 

 :يف البكالوريانسبة النجاح :              معيدون :                   عدد التالميذ 

يشرفنا أن ندعوكم ملشاركتنا يف  إجناز هذا االستبيان اخلاص بالدخول املدرسي،لذا نرجو منكم  
 .اإلجابة عن هذه األسئلة بكل صراحة و موضوعية وشكرا

 .يت تناسب اختياركيف اخلانة ال( )أجب بوضع العالمة *  

 ال نعم األسئلة الرقم
   هل سامهتم يف إعداد اخلريطة الرتبوية ؟ 11
   هل قمتم بتطبيق التعليمات الرمسية و التوجيهات الرتبوية يف إعداد التنظيم الرتبوي؟ 12
   هل اخلريطة الرتبوية توفرت لديكم من الوصاية يف حينها؟ 13
   تغريها الوصاية أثناء الدخول املدرسي؟هل اخلريطة الرتبوية  12
   هل أعددمت اإلسناد يف الوقت املناسب؟ 12
   هل واجهتكم صعوبات ختص اإلسناد بسبب تغيري اخلريطة الرتبوية؟ 10
   هل التنظيم اجليد خلدمات األساتذة يؤدي إىل حماربة الغيابات؟ 17
   البيداغوجي؟هل أخذمت بعني اإلعتبار نصف اليوم  11
   هل واجهتكم مشاكل بسبب نصف اليوم البيداغوجي؟ 19
   هل أخذمت بعني اإلعتبار ندوات التنسيق لألساتذة؟ 11
   هل واجهتكم مشاكل خبصوص حتضريات الكم اهلائل من الوثائق اإلدارية؟ 11
   هل كل السجالت عملية و مستعملة؟ 12
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   حسب التواريخ املعلنة؟ هل التحق التالميذ بالتسجيالت 13
   هل يتم عقد جملس التنسيق اإلداري بصفة يومية خالل الدخول املدرسي؟ 12
   هل تفعيل جملس التوجيه و التسيري يساهم يف ازدهار املؤسسة؟ 12
   هل استفدمت من دورات و ملتقيات تكوينية حول التحضري للدخول املدرسي؟ 10
   اإلتصال و اإلعالم منذ بداية الدخول املدرسي مبؤسستكم؟هل مت فتح خاليا  17
   هل يتم توفري الكتب املدرسية يف حينها؟ 11
   هل تعاين مؤسستكم من اإلكتظاظ داخل األقسام؟ 19
   هل يتم تقييم ومتابعة األعمال املربجمة سابقا مع بداية اجملالس املوالية؟  21
   اإلهتمام و املسامهة يف اجناح العملية؟ هل السلطات احمللية كان هلا 21
   هل لكم يف مجعية أولياء التالميذ سند يف اجناح الدخول املدرسي؟ 22
   هل للحركة النقلية العادية و اإلستثنائية للموظفني تأثري سليب على الدخول املدرسي؟ 23
   هل الوصاية تستجيب لطلباتكم و مقرتحاتكم يف الوقت املرغوب؟ 22
   هل النوادي واجلمعيات مفعلة؟ 22
   هل اهلياكل الرياضية متوفرة؟ 20
   هل خمابر اإلعالم اآليل مستغلة؟ 27
هل التواصل مع اإلدارات و األولياء يتم من خالل الوسائط احلديثة و لو بصورة  21

 بسيطة؟
  

   هل اجمللس الصحي مفعل و له من اإلمكانات ما جيعله عملي؟ 29
   هل زيارات مفتشي املواد كان هلا األثر اإلجيايب على نتائج التلميذ؟  31
   هل مت احرتام شروط التوجيه؟ 31
   هل استفاد التلميذ من احلجم الساعي املقرر يف كل املواد؟ 32
   هل برجمتم زيارات للتالميذ يف األقسام؟  33
   األقسام؟هل أعددمت رزنامة الزيارات لألساتذة يف  32
   هل للعمل النقايب دور اجيايب يف تطور املؤسسة اليت تديروهنا؟ 32
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  عرض و تحليل النتائج:  المبحث الثاني

 سؤاال 32يتكون من : ستبيان اال . 

 10،  7) التالية  األسئلةو هي  17/32عدد اإلختالالت : العينة األولى  ،

 .  21أي بنسبة   ( 32،  31،  21،  22،  11

 :أن اإلختالالت تتمثل فيمايلي تبني من خالل العينة : التعليق

 .عدم توفري الكتاب املدرسي يف الوقت املناسب -

 .عدم إهناء الربنامج  -

 .الدور السليب لألولياء  -

 .عدم إستجابة الوصاية يف الوقت املناسب  -

 .قلة الندوات و امللتقيات التكوينية حول حتضري الدخول املدرسي  -

 . ضعف نسبة النجاح يف البكالوريا مرتبط باإلختالالت املذكورة -:  النتيجة المتوصل إليها

 .اقرتان نسبة اإلعادة املرتفعة بضعف نسبة النجاح يف البكالوريا -                           

يقودنا اىل قبول نسبة االختالالت املسجلة تؤثر سلبا يف النتائج املدرسية للتالميذ وهذا : الخالصة 

 .الفرض القائل بأن هناك عالقة بني التحضري اجلّيد للدخول املدرسي وحتقيق نتائج جّيدة 

 19،  12)التالية  األسئلةو هي  11/32عدد اإلختالالت : العّينة الثانية  ،

19،22  ،20  ،21  ،29  ،31 ) 

 :تبني من خالل العينة أن اإلختالالت تتمثل فيمايلي : التعليق  
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 .تغيري اخلريطة عند الدخول املدرسي  -

 .التأثريات السلبية لنصف اليوم البيداغوجي  -

جتاوز عدد التالميذ طاقة املؤسسة نتج عنه غياب االنضباط وكثرة حركة  -

غري الئقة للتدريس مبحالت التالميذ بفعل األقسام املتنقلة  مع االستعانة 

 (.مراقد)

لميذ لتفريغ الشحنة الزائدة اىل عائق حتول الرياضة البدنية من متنفس للت -

 .اضية بسبب ضعف اهلياكل الري

 .لى مردود التالميذ فتيش دون التأثري االجيايب عكثرة زيارات سلك الت -

 .نقص التأطري و كثرة اإلتالفات  -

 .وجود اختالالت يف االسناد  -

 21،  22)و هي األسئلة التالية  12/32عدد االختالالت : العينة الثالثة ، 

  12.21أي بنسبة اختالل (.  32،  32، 31

من خالل العينة  نالحظ بأن املؤسسات اليت تسجل نسبة ضئيلة من :  التعليق

وتوفر اهلياكل يسمح (  21)االختالالت حتقق نتائج تفوق اخلمسني باملئة 

اليت تعاين  كن من التالميذ  ، عكس املؤسساتباعادة السنة ألكرب عدد مم

التحضري اجليد للدخول املدرسي : ا يؤكد صدق الفرضية القائلةمم .االكتظاظ 

 .يؤدي إىل حتقيق نتائج جيدة 
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 11)و هي األسئلة   12/32عدد االختالالت :  العينة الرابعة والخامسة  ،

 .   11.22أي بنسبة اختالل  (  32، 21،  22

حيث املؤسسات اليت تسجل أعلى نسب النجاح هي  األضعف من : التعليق

عدد االختالالت  وأكثر استقرار للطاقم الرتبوي واالداري وعدد التالميذ أقل 

 . 011من 

انطالقا من هذه العينات  وبناء على بعض األسئلة املوجهة : الخالصة النهائية 

 : لالساتذة واملوظفني االداريني ذات عالقة باملوضوع استخلصنا النقاط التالية 

 بط بالتحضري املسبق له جناح الدخول املدرسي مرت. 

 .الدخول املدرسي الناجح هو مثرة عمل فريق متكامل ومنسجم  

 ومنه عدم اهناء الربنامج ت تؤدي اىل تأخر انطالق الدراسة الفعلية الاالختال

 .املقرر

  املواليةاىل بداية السنة اجلارية االختالالت بينت تأجيل بعض أعمال هناية السنة. 

  نستنتج أن املؤسسات اليت حققت نتائج جيدة و املمثلة يف ثالث مماسبق ذكره ،

كانت نسب اإلختالالت هبا ( 3،2،2)مؤسسات و هي العينات ( 13)

لذلك نقبل الفرض القائل بوجود عالقة بني .  21ضعيفة مل تتجاوز 

 .التحضري اجليد للدخول املدرسي و النتائج اجليدة احملققة 
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 خاتمة

النتيجة اليت خلصنا إليها من خالل هذه الدراسة تبني وبشكل أكيد أن ترتيب الدخول  إن
 األاماط بيّن تقتضي ت   ،تغرياتمن امل التحضري له، ليس بالعملية اهلينة الرتباطه بشبكةي و املدرس

، الذي يعد السبيل احلديثة يف التسيري من ختطيط و تنظيم و اعتماد مبدأ التشاركية و العمل باجملالس 
و  قسمهتفعيل كل الوسائل املتوفرة اليت جتعل التلميذ يواكب األجنع لتذليل الصعوبات و العمل على 

و التسرب املدرسي و ( الوقت ، اجلهد) هدرقليل من لتال السنة الدراسية ، العلمي طوا حتصيله
ولن يتأتى ذلك ، و بالتايل حتقيق نتائج مدرسية جيدة  املقرر الدراسي يف أحسن الظروف ألجل إهناء

ية و توفري املاء ، الكهرباء ، اإلطعام ، النقل ر إاّل من خالل توفري البىن التحتية و التجهيزات الضرو 
، و  (بشرية و مادية)من مجيع النواحي املدرسي ، الدعم اإلجتماعي و ضمان احلماية للمؤسسات 

من خالل كل ما سبق ، يتبني أن جناح املوسم الدراسي مرتبط بتظافر جهود مجيع الفاعلني ، من 
، إدارة املؤسسة ، (( مديريات الرتبية)اهليئات التنفيذية احمللية  و( الوزارة) اإلدارة املركزية) مسؤولني 

 .كل يف جمال ختصصه ،أساتذة ، مجعيات أولياء التالميذ و جمتمع مدين 

  (مفتشني و مديرين )  البحث من خمتصنيهذا  يدي قراءأو يف النهاية نضع بني 

 :جمموعة من اإلقرتاحات نذكر منها ، و باحثني 

 .يف أنصاف األيام البيداغوجية  إعادة النظر .1
 .و تفادي تغيريها بعد الدخول املدرسي  يف حينها ضبط اخلرائط الرتبوية .2
 .تثمني العمل مبشروع املؤسسة كآلية من آليات التخطيط  .3
 .العمل على التقليل من الكم اهلائل من الوثائق اإلدارية و التقارير غري الوظيفية  .2
 .اإلكتظاظ باملؤسسات و األقسام العمل على التقليص من ظاهرة  .2
 .استعمال وسائل اإلعالم و اإلتصال  يممتع العمل على .0
.العمل على نشر روح املبادرة و حتفيزها  .7



 
 

 
 

 المالحق



 
 

 
 

 :والمصادرالمراجع 

  يف التعليم و الرتبية مؤسسات ملديري اإلداري التسيري يف املرجعي الدليل  ، املكي خلفهوم 
 .احلكمة بيت ،  2112 األوىل الطبعة اجلزائر،

  التكنولوجي و العام الثانوي التعليم يف الرتبوي للتنظيم املنهجي ،الدليل ميسوم القادر عبد ، 
  .2113 جوان طبعة

   الرمسية للرتبية الوطنية ، خمطط احصاء وتصنيف الوثائق املتداولة  على مستوى النشرة
 .1999املؤسسات التعليمية ، عدد خاص نوفمرب 

   ، حممد تروزين  ، الدليل العلمي ملديراملتوسطة و مدير الثانوية ، دراسة نظرية و تطبيقية
 .اجلزائر،  دار الكنوز للنشر و التوزيع تلمسان 2112الطبعة األوىل 

   نبيل سعد خليل ، اإلدارة املدرسية احلديثة يف ضوء الفكر اإلداري املعاصر ، الطبعة األوىل
 . ، دار الفجر للنشر و التوزيع  القاهرة 2119

   من  -ورقلة–مذكرة الستكمال الرتبص فئة املقتصدين  املعهد اجلهوي الفضيل الورتالين
لسعدي الفتاح ، مجوعي عبد الباقي ، بلحاج هشام ، بن ابوقفة عبد ) اعداد الطلبة اخلمسة 
 . 2119نبيل  ، عوامر بلخري  

   جودي عفون و عبد احلكيم وايل ،مذكرة هناية التكوين املتخصص الرتبة نائب مقتصد
 .، حتضري الدخول املدرسي يف املؤسسة الرتبوية  معهد احلراش 2112مسري

  لدخول املدرسي ، مذكرة هناية التكوين املتخصص مغدير خلضر و يوب بوراس ، ترتيبات ا
 -احلراش –لرتبة مدير ثانوية ، املعهد الوطين لتكوين مستخدمي الرتبية و حتسني مستواهم 

2113- 2112 . 
   التنشيط االداري واملايل  ، املعهد الوطين لتكوين مستخدمي الرتبية. 
 حتت  2119/2111الشريعة  ملتقى حتضري الدخول املدرسي ثانوية مصطفى بن بولعيد

  . اشراف مفتش الرتبية حفوظة حممد لعروسي
   ثانوية مولود قاسم نايت بلقاسم مزلوق سطيف لفائدة    2112أفريـل   29ملتقى يوم

 .(20سطيف)لثانوياتاالوطنية إلدارة  النظار ، رمضان خنتوس مفتش الرتبية



 
 

 
 

  معهد اخلنساء سطيف قدمي األستاذ فوضيلي بوداود  ، عرض باور بوانت  من إعداد وت
2112. 

  الرتبية قطاع لعمال األساسي القانون املتضمن 10/12/1991 بتاريخ 29-91 املرسوم 
. 
   املتضمن التذكري  27/17/1991املؤرخ يف  31/1.3.3/91املنشور الوزاري رقم

 .خبدمات األساتذة و توزيع الزمن البيداغوجي
  املتضمن إنشاء جملس التنسيق اإلداري  20/12/1991املؤرخ يف  120رقم  القرار

 .وتنظيمه وعمله
  الثانوي التعليم مؤسسة مدير ملهام احملدد 12/13/1991 يف املؤرخ 170 لقرارا 
 . ثانوية ناظر مهام املتضمن 20/12/91 بتاريخ 122 القرار ا  
 . والثانوي اإلكمايل يف الرتبية مستشاري مهام املتضمن 12/13/91 بتاريخ 171 القرار  
 . املقتصدين مهام املتضمن 13/11/91 بتاريخ 129 القرار  
 .املتعلق مبهام مستشار التوجيه  127قرار ال  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1575729549309943 

http://www.tarbawiyat.net/news8657.html 

343984.html-http://www.djelfa.info/vb/archive/index.php/t 

http://www.startimes.com/f.aspx?t=29961646 

http://azouzchabani.arabblogs.com/archive/2009/2/800335.html 
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