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 خنيفرة-ملدير)ة( الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة بين ماللرارــــق

 08/09/2016 لـ  هـ املوافق 1437ذو احلجة  06يف  صادر  03رمق  

مصلحة ابلأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة )ة( منصب  رئيسفتح ابب الرتش يح لشغل  بشأأن 

قلميية التابعة لهاخنيفرة -بين مالل  وابملديرايت الإ
 

 

 
 

املصاحل املفتوحة 

 للتباري
 الاختصاصات

 مصلحة اإلحصاء

 والدراسات

 والدراسات، القيام باملهام التالية: اإلحصاءتتولى مصلحة 
 املحدثة؛ والداخليات التعليمية املؤسسات افتتاح تتبع -

 األسالك؛ لجميع التعليمية باملؤسسات التربوية البنيات وضبط تتبع -

 الخصوصية والعمومية؛ التعليمية باملؤسسات املتعلقة واملعطيات اإلحصائيات ضبط -

 بالهدر؛ املتعلقة املعطيات ملعرفة السنوي الشامل اإلحصاء مع ومقارنتها ملراقبتها التالميذ عدد وضبط احصاء -

 التمدرس؛ مؤشرات وضبط تتبع -

 باملؤشرات؛ املتعلقة الخرائط إنجاز -

 اإلحصائية؛ والتحليالت الدراسات إعداد -

مصلحة االشراف 

على مؤسسات 

التعليم األولي 

والتعليم املدرس ي 

 الخصوص ي

  :باملهام التالية ، القياماالشراف على مؤسسات التعليم األولي و التعليم املدرس ي الخصوص يمصلحة تتولى 

 الخاص باملصلحة؛ السنوي  العمل برنامج إعداد -

  ؛ تسليم املوافقة املبدئية لفتح أو توسيع أو إدخال تغيير على مؤسسات التعليم املدرس ي الخصوص ي -

  ؛الخصوص ي والبت فيها دخال تغيير على مؤسسات التعليم األولي أو التعليم املدرس يتسلم طلبات الترخيص بفتح أو توسيع أو إ -

  ؛  اختيار وتعيين أعضاء اللجنة التقنية املختصة بدراسة ملفات الرخص و بمعاينة مؤسسات التعليم الخصوص ي -

   ؛ املدرس ي الخصوص يتسليم رخص لفتح أو توسيع أو إدخال تغيير على مؤسسات التعليم األولي أو التعليم  -

  ؛املتوفرة لديها إلى نهاية السنة الدراسية وبالوسائل تلقي اإلشعارات بتوقيف نشاط مؤسسة خصوصية لسبب قاهر والعمل على تسييرها بموارد األكاديمية -

  ؛اعه باألكاديميةإيد  يوما من تاريخ 30املوافقة على النظام الداخلي ملؤسسات التعليم املدرس ي الخصوص ي في أجل ال يتعدى  -

  ؛ املوافقة على املشاريع التربوية ملؤسسات التعليم املدرس ي الخصوص ي -

  ؛التشريع والتنظيم املعمول بهما  إمكانية الترخيص ألشخاص غير املغاربة للقيام بمهام مدير أو مدرس وفق الشروط املنصوص عليها في -

  ؛صوص يالحرص على تتبع ومواكبة مؤسسات التعليم األولي والخ -

   اختيار وتعيين موظفين محلفين ملعاينة املخالفات ممارسة املراقبة التربوية و اإلدارية ملؤسسات التعليم األولي والتعليم املدرس ي الخصوص ي -

   استالم اإلعالنات املتعلقة بمؤسسات التعليم األولي والتعليم املدرس ي الخصوص ي قبل نشرها -

 ؛.احتياجا بشان استفادتها من دعم في حدود اإلمكانات املتوفرة والحضرية األكثر ليم املدرس ي الخصوص ي املتواجدة في املناطق القرويةإبرام االتفاقيات مع مؤسسات التع -

 الحرص على حفظ وأرشفة جميع امللفات والوثائق املتعلقة باختصاصات املصلحة، والعمل على رقمنة هذا االرشيف. -

 مصلحة التدبير

 للموارد التوقعي

 وإعادة البشرية

 االنتشار

 االنتشار، القيام باملهام التالية: وإعادة البشرية للموارد التوقعي تتولى مصلحة التدبير
 املركزية؛ مع املصالح بتنسيق املشتركة واألطر الوطنية التربية وزارة بأطر الخاصة املذكرة اإلطار في عليها املنصوص االنتقالية الحركات مختلف نجاز إ على السهر -

 عليها؛ قبل املصادقة إلقليمية ا املديريات طرف من عنها املعبر الحاجيات في التدقيق -

 البشرية؛ املوارد من الحاجيات ضبط -

 الحركة الوطنية عن املتبقية التربوية اإلدارة ملناصب جهوي  إسناد حركة تنظيم -

 لتدبير الفائض والخصاص؛ اإلقليمية املديريات مع التنسيق -

 مختلف التعيينات إنجاز  -

 البشرية؛ للموارد توقعية خريطة ووضع االنتقالية الحركات نتائج استثمار -

 بالتظلمات؛ الخاصة األكاديمية على ردة الوا معهم الطعون  ومعالجة النقابيين، الشركاء مع البشرية املوارد معطيات تقاسم -

 التربوية؛ اإلدارة اإلسناد الخاصة باملناصب مقابالت تنظيم -

 .اإلقليمية االنتقالية باملديريات الحركات على للمشرفين واملشورة الرأي ديمتق -

 : همام واختصاصات املناصب الشاغرة2رمق  املرفق

 
 
كاديمية بالمصالح ألمهام وأالختصاصات ألمنوطة  - أ
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املصاحل املفتوحة 

 للتباري
 الاختصاصات

 مصلحة تدبير

 املنهي املسار

 باملوارد واالرتقاء

 البشرية

 البشرية، القيام باملهام التالية: باملوارد واالرتقاء املنهي املسار تتولى مصلحة تدبير

 تهمهم؛ التي الوضعيات بعض من املرتفقين بتمكين االلكترونية الخدمات -

 املستمر؛ للتكوين جهوية خريطة وضع -

 مرة؛ ألول  املكلفة التربوية اإلدارة اطر ملصاحبة جهوية خريطة وضع -

 ؛)اإلقرار عدم او اإلقرار (النهائي تقييمها على واإلشراف وامليداني لألطر اإلدارية الجديدة، النظري  التكوين تقييم تتبع -

 عدم اإلقرار؛ او اإلقرار رسائل إلنجاز باألكاديمية املعنية املصلحة مع التنسيق -

 الترقيات؛ إنجاز -

 ؛البشرية للموارد السنوي  اإلحصاء وضبط تتبع -

 االرشيف.الحرص على حفظ وأرشفة جميع امللفات والوثائق املتعلقة باختصاصات املصلحة، والعمل على رقمنة هذا  -

مصلحة امليزانية 

 واملحاسبة

 تتولى مصلحة امليزانية واملحاسبة، القيام باملهام التالية:

 الخاص باملصلحة؛ السنوي  العمل برنامج إعداد -

 إعداد واقتراح مشروع امليزانية، مع مراعاة األولويات واألهداف املحددة من لدن سلطة الوصاية، -

 األكاديمية؛ ميزانية تنفيذ تقييم عمليات -

 تتبع ومراقبة مصاريف تسيير مؤسسات التربية والتكوين، -

 تجميع املعطيات املتعلقة بالوضعية املحاسبية لألكاديمية، -

 إعداد الحصيلة السنوية لعمل املصلحة؛ -

لحصيلة واإلنجازات السنوية، الحرص على حفظ وأرشفة جميع امللفات والوثائق املتعلقة باختصاصات املصلحة، بما فيها مخططات العمل وتقارير ا -

 والعمل على رقمنة هذا االرشيف.

مصلحة املشتريات 

 والصفقات

 تتولى مصلحة املشتريات والصفقات، القيام باملهام التالية:

 باملصلحة؛ الخاص السنوي  العمل برنامج إعداد -

 اإلشراف على إبرام الصفقات العمومية؛ -

 إعداد الحصيلة السنوية لعمل املصلحة؛ -

ية، الحرص على حفظ وأرشفة جميع امللفات والوثائق املتعلقة باختصاصات املصلحة، بما فيها مخططات العمل وتقارير الحصيلة واإلنجازات السنو  -

 والعمل على رقمنة هذا االرشيف، بما في ذلك وثائق تحديد الحاجيات والوضعيات املحاسبية وملفات الصفقات وسندات الطلب والخوالة.

 الشؤون مصلحة

 والشراكة القانونية

 والشراكة، القيام باملهام التالية: القانونية الشؤون تتولى مصلحة

 باملصلحة؛ الخاصة اإلنجازات وحصيلة السنوي  العمل برنامج إعداد -

  اإلقليمية التابعة لألكاديمية وملصالحها املصالح لجميع القانوني املجال في الالزمة واملساعدة القانونية الخبرة تقديم  -

اإلقليمية  لألكاديمية وملصالحها التابعة األقسام واملصالح جميع على والتكوين التربية املتعلقة بمجال القانونية املعارف القانونية ونشر املشورة تقديم -

 والشركاء االجتماعيين والجمعيات العاملة في قطاع التربية والتكوين بالجهة؛

األكاديمية، وإبداء الرأي في اتفاقيات الشراكة املبرمة على مستوى اإلقليمي  مع املبرمة والعقود والتعاون  الشراكة اتفاقيات مشاريع إعداد على اإلشراف -

 واملحلي، مع السهر على تتبعها ومطابقتها للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل؛

 لجماعات املحلية؛مشاريع الشراكة املبرمة مع جمعيات املجتمع املدني والسلطات وا تتبع -

 التي تكون طرفا فيها، وتتبع املنازعات املتعلقة بمصالحها أمام الجهات القضائية، وذلك بتنسيق مع الجهات املعنية؛ تمثيل األكاديمية في املنازعات -

 معالجة الشكايات والتظلمات الواردة على األكاديمية بتنسيق مع الجهات املعنية؛ -

 .تنسيق مع املصالح املركزيةبعلى املستوى الجهوي  املدرسية ادث املصلحة والحوادثحوادث الشغل وحو  ملفات تتبع -
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املصاحل املفتوحة 

 للتباري
 الاختصاصات

 التواصل مصلحة

 أشغال وتتبع

 املجلس اإلداري 

 املجلس اإلداري املهام التالية: أشغال وتتبع التواصل تتولى مصلحة

 باملصلحة؛ إعداد مخطط العمل السنوي الخاص -

 األكاديمية؛ صعيد على االستقبال وتدبير تنظيم -

 على تطبيقها؛ والسهر التواصل مجال في األكاديمية سياسة إعدادا في املشاركة  -

 الجهة؛  مستوى  على والتكوين التربية تعنى بقضايا ودوريات نشرات وإعداد لألكاديمية، الداخلي باالتصال االرتقاء -

 الجهوي واإلقليمي؛ الصعيد على الشركاء جميع إلى وتبليغها تداولها حسن على والسهر  املعلومات تجميع -

 عنه؛ املنبثقة واللجان املعنية  مصالح األكاديمية جميع مع بتنسيق اإلداري  بأشغال املجلس املتعلقة الوثائق جميع وإعداد تحضير -

  عنه؛ املنبثقة واللجان اإلداري  انجاز املحاضر املتعلقة بأشغال املجلس -

 اإلداري وقياس مدى إنجازها؛ عن املجلس املنبثقة والتوصيات املتخذة القرارات وتنفيذ تتبع على السهر -

 .واستعمالها تداولها حسن على املجلس اإلداري والسهر بأشغال املتعلقة والوثائق التقارير جميع وتوثيق تجميع -

مصلحة البناءات 

والتجهيز  والتهيئة 

 واملمتلكات

 تتولى مصلحة البناءات والتجهيز  والتهيئة واملمتلكات، القيام باملهام التالية:

 باملصلحة؛ الخاص السنوي  العمل برنامج إعداد -

 إعداد الحصيلة السنوية لعمل املصلحة؛ -

 ؛ التربية والتكوين باملؤسسات والتجهيز الكبرى  واإلصالحات والتوسيع البناء مشاريع انجاز إ تتبع -

 الضرورية؛ العمل على وسائل توفرها ومدى صيانتها وجودة التربية والتكوين املؤسسات  حالة مراقبة على السهر -

 واملحافظة عليها؛ األكاديمية  تصرف تحت املوضوعة املنقولة وغير املنقولة املمتلكات تدبير على السهر -

باختصاصات املصلحة بما فيها مخططات العمل وتقارير الحصيلة واالنجازات السنوية والعمل الحرص على حفظ وأرشفة جميع امللفات والوثائق املتعلقة  -

 على رقمنة هذا األرشيف.

 الجهوية الوحدة

 لالفتحاص

 الداخلي

 )في حكم مصلحة( 

 الداخلي )في حكم مصلحة( املهام التالية: لالفتحاص الجهوية تتولى الوحدة

 ومصالحها اإلقليمية؛ والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية مصالح تدبير وتقييم تدقيق -

 الوسيط؛ مؤسسة مع والتتبع والتواصل التنسيق -

 األخرى؛ الجهوية واملفتشيات للحسابات الجهوي  املجلس من كل مع التعاون  -

 األداء؛ بتحسين والتوصيات الكفيلة املقترحات وتقديم الداخلية، الرقابة نظام تطوير على العمل -

 املعنية؛ املصالح مع بتنسيق واإلداري لألكاديمية املالي نجاعة التدبيرين من الرفع شأنها من التي واآلليات املعايير وضع في املساهمة -

 ؛لألكاديمية املتاحة املوارد استعمال ومراقبة تتبع -

بما فيها مخططات العمل وتقارير الحصيلة واالنجازات السنوية  الوحدة الجهويةالحرص على حفظ وأرشفة جميع امللفات والوثائق املتعلقة باختصاصات  -

 والعمل على رقمنة هذا األرشيف.

 الجهوي  املركز

 املدرس ي للتوجيه

 واملنهي

 واملنهي، القيام باملهام التالية: املدرس ي للتوجيه الجهوي  تتولى مصلحة املركز

 واملنهي؛ املدرس ي بالتوجيه املتعلق السنوي  البرنامج اعداد -

  خدماته؛ واإلقليمي واملحلي وتحسين الجهوي  املستوى  واملنهي على املدرس ي التوجيه مجال في األكاديمية توجهات بلورة في املساهمة -

 املساهمة في إرساء وتطوير وتقويم نظام التوجيه املدرس ي واملنهي على املستوى الجهوي واإلقليمي واملحلي، وتحسين خدماته؛ -

 واملحلي؛ املستويين اإلقليمي على املعنية ملختلف الفئات واملنهي التوجيه املدرس ي على باملساعدة املرتبطة والعمليات الخدمات مختلف تقديم -

 التوجيه؛ وإعادة لتوجيهبا املتعلقة العمليات مختلف وتتبع واملنهي التوجيه املدرس ي على املساعدة في املتدخلة املصالح مختلف بين فيما التنسيق -

 تطويره؛ املساهمة في قصد واملنهي املدرس ي التوجيه مجال في وبحوث دراسات انجاز  -

 واملهن؛ والتكوينات الدراسات حول  معلومات بنك وتدبير تكوين -

 البشرية؛ املوارد السنوية من الحاجيات للتوجيه، وتحديد املدرسية القطاعات خريطة ضبط -

 .ننبع مختلف أعمال وأنشطة التوجيه املدرس ي -
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املصاحل املفتوحة 

 للتباري
 الاختصاصات

مصلحة الدعم 

 االجتماعي

 تتولى مصلحة الدعم االجتماعي، القيام باملهام التالية:

 باملصلحة؛ الخاص السنوي  العمل برنامج إعداد -

 إعداد البرامج لجهوية للدعم االجتماعي واإلشراف على تتبع تنفيذها؛ -

 إعداد الحصيلة السنوية لعمل املصلحة؛ -

ة والعمل الحرص على حفظ وأرشفة جميع امللفات والوثائق املتعلقة باختصاصات املصلحة بما فيها مخططات العمل وتقارير الحصيلة واالنجازات السنوي -

 على رقمنة هذا األرشيف.

املصاحل املفتوحة 

 للتباري
 الاختصاصات

 الشؤون مصلحة

 التربوية

 التربوية ، القيام باملهام التالية: تتولى مصلحة الشؤون
 باملصلحة؛ الخاصة االنجازات وحصيلة السنوي  العمل برنامج إعداد -

 اإلقليمي؛ املستوى  على والخصوصية العمومية التعليمية املؤسسات في التربوي  العمل وتقييم تتبع  -

 ؛هذه املؤسساتب الدراسة وتتبع تنظيم على السهرو  التعليمية؛ املؤسسات على الدراسية البرامج توزيع على اإلشراف -

 واملحلية؛ اإلقليمية والثقافية واالقتصادية االجتماعية واملعطيات الخصوصيات مع املدرس ي والزمن التربوية والبرامج املناهج مالءمة على العمل -

 العمومية والخصوصية؛ التعليمية باملؤسسات والدعم والزمانية املكانية التربوية الفضاءات تنظيم على اإلشراف -

 العمومي والخصوص ي؛ املدرس ي الوسط في والوقائية والفنية والثقافية واالجتماعية التربوية باألنشطة االرتقاء -

 املعنية؛ الجهات مع برامجها تنظيمها وتنسيق على واإلشراف التعليمية باملؤسسات التعليمية باملؤسسات املدرسية الرياضة تفعيل األنشطة -

 املختصة؛ الجهات مع وتعاون  بتنسيق البيئية واألنشطة املدرسية واملكتبات التوثيق تنظيم أنشطة -

 خصوصياتها؛ على االلتزام بالحفاظ مع واالقتصادي والثقافي االجتماعي محيطها على التعليمية املؤسسات انفتاح على السهر -

 البيداغوجية والديداكتيكية؛ املوارد وتشجيع إنتاج اإلقليمي املستوى  على التربوي  بالبحث االرتقاء -

 العادية؛ األقسام و اإلدماج بأقسام اإلعاقة وضعية في األطفال تمدرس تتبع -

 تنفيذ وتتبع البرامج امليدانية الخاصة بالتربية غير النظامية، باإلضافة إلى برامج محو األمية قيد التنفيذ؛ -

 ؛)اآلخرين والشركاء الصحة وزارة (الجهات املختصة مع بتنسيق التعليمية املؤسسات داخل اإلنساني واألمن املدرسية الصحة برامج سير تتبع -

والعمل ة الحرص على حفظ وأرشفة جميع امللفات والوثائق املتعلقة باختصاصات املصلحة بما فيها مخططات العمل وتقارير الحصيلة واالنجازات السنوي -

 على رقمنة هذا األرشيف.

 مصلحة

التخطيط 

والخريطة 

 املدرسية

 تتولى مصلحة التخطيط والخريطة املدرسية، القيام باملهام التالية:

 باملصلحة؛ الخاصة االنجازات وحصيلة السنوي  برنامج العمل إعداد -

 واملحلية اإلقليمية الخصوصيات يراعي تحددها بشكل التي والتوجهات والثانوي انطالقا من املخططات واالبتدائي األولي التعليم مجال إعداد املخطط التنموي اإلقليمي في -

 اإلقليمية؛ للمديرية الترابي النفوذ داخل التالميذ حركية التربوي، وتدبير الدخول  تأطير في املساهمة -

 ية؛ وتوقعات الدخول التربوي بتنسيق مع املصالح األكاديمية واملركزية املعنية؛االشراف على إعداد الخريطة املدرسية اإلقليمية والخرائط التربوية التوقع -

 العمومية التعليمية املؤسسات مستند تحيين (نتائجه كافة املتدخلين واستثمار مع بتنسيق اإلقليمي املستوى  على التربوي  اإلحصاء إنجاز عمليات وتأطير وتتبع قيادة -

 النهائية؛ املعطيات قاعدة بناء والخصوصية؛

 اإلقليمي؛ املستوى  على بالتمدرس املرتبطة اإلحصائية والتحليالت والتحقيقات الدراسات إعداد -

 إعداد االستراتيجية إقليمية في مجال تنمية العرض املدرس ي والسهر على تنفيذها؛و  العمل على تقوية شبكات مؤسسات التربية والتعليم العمومي باإلقليم؛ -

 إنجازها؛ وتتبع املدرسية والتجهيزات البناءات من العمالة أو يماإلقل حاجيات برمجة -

 ووطنيا؛  جهويا املقررة التربوية البرامج عقود تنفيذ في املساهمة -

 تنفيذها؛ تتبع على واإلشراف االجتماعي للدعم اإلقليمية البرامج إعداد -

 .رقمنتها على العمل مع املصلحة باختصاصات املتعلقة والوثائق امللفات جميع وأرشفة حفظ  -

 ألمهام وأالختصاصات ألمنوطة بالمصالح ألشاغرة بالمديريات أإلقليمية - ب
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املصاحل املفتوحة 

 للتباري
 الاختصاصات

 تأطير حةلمص

 املؤسسات

التعليمية 

 والتوجيه

 التعليمية والتوجيه، القيام باملهام التالية: املؤسسات تأطير تتولى مصلحة

 باملصلحة؛ الخاصة االنجازات وحصيلة السنوي  العمل برنامج إعداد -

 املؤسسات التعليمية؛ بسير املتعلق الجانب يخص فيما التربوية واملراقبة التأطير هيأة أنشطة تتبع -

 مرة؛ ألول  املكلفين خاصة التربوية لدارة إ ا هيئة وتأطير مصاحبة على العمل -

 التعليمية؛ مجالسها اشغال وتتبع التعليمية املؤسسات بتدبير االرتقاء على السهر -

 املعتمدة؛ التربوية التوجهات وفق واملناهج البرامج وإنجاز تتبع -

 مدى وتتبع تها أجرأ آليات توحيد على الحرص مع الجهات املعنية، مع بتنسيق وتنفيذها عليها واملصادقة التعليمية املؤسسات مشاريع إعداد على اإلشراف -

 إنجازيتها؛

 املؤسسات؛ مشاريع تنزيل معيقات لتجاوز  التعليمية ومديرات املؤسسات ملديري  التربوي  املجال في املشورة وتقديم ومصاحبة التعليمية ، املؤسسات أداء دعم -

 بتدبير االرتقاء في النجاح مدرسة دعم املدرس ي وجمعية التعاون  تنمية وجمعيات الرياضية والجمعيات التالميذ وأولياء وأمهات جمعيات أباء إسهام تتبع -

 التعليمية؛ املؤسسات

 والتخطيط املدرسية الخريطة ومصالح التربوية وخاصة املصالح اإلقليمي املستوى  في الجانب التربوي على املتدخلة مصالحلل التربوية الجوانب بتأطير القيام -

 فعاليتها ؛ لتحسين التدابير واقتراح

 التعليمية؛ باملؤسسات الجيدة التربوية الحكامة وإقرار قرب عن التأطير نهج تكريس -

 .التعليمية للمؤسسات التدبيرية القدرات لتقوية الالزم الدعم توفير على املساعد -

 تنفيذه؛ وتتبع واملنهي املدرس ي بالتوجيه املتعلق اإلقليمي السنوي  العمل برنامج إعداد -

 تنفيذه؛ وتتبع والجهوية في املجال الوطنية التوجهات مع انسجاما واملنهي املدرس ي التوجيه لتطوير اإلقليمي املخطط وضع -

 اإلقليمي واملحلي وتحسين خدماته املستوى  واملنهي على املدرس ي التوجيه نظام وتقويم إرساء في املساهمة -

 مدى تنفيذها؛ تتبع على والسهر واملنهي، املدرس ي التوجيه مجال في األكاديمية توجهات بلورة في املساهمة -

 البشرية؛ املوارد من السنوية الحاجيات وتحديد للتوجيه املدرسية القطاعات خريطة ضبط -

 واملحلي؛ اإلقليمي املستويين على املعنية املصالح بتنسيق مع املعنية الفئات ملختلف واملنهي املدرس ي بالتوجيه املتعلقة والعمليات الخدمات مختلف تقديم -

 العمالة؛ أو اإلقليم مستوى  على واملنهي املدرس ي بالتوجيه املتعلقة والعمليات األنشطة جميع تتبع  -

 تطويره؛ في املساهمة قصد واملنهي املدرس ي التوجيه مجال في والتجارب والبحوث اساتالدر  إنجاز -

 املنهي؛ مسار التكوين في إدماجهم أو الدراسة، عن واملنقطعين واملفصولين امللتحقين غير التالميذ إرجاع عملية تتبع -

 واملهن؛ والتكوينات بالدراسات خاص معلومات بنك وتدبير تكوين -

 وتقويمه؛ وتتبعه عملهم وتنظيم باملؤسسات التعليمية، واملنهي املدرس ي التوجيه بخدمات املكلفين التربوي  التوجيه أطر على اإلداري  اإلشراف -

  و املحلي؛ أ اإلقليمي الطابع املنوطة به ذات املهام ببعض القيام في واملنهي املدرس ي التوجيه مجال الفاعلين في مختلف تدخالت تنسيق -

 .رقمنتها على العمل مع املصلحة باختصاصات املتعلقة والوثائق امللفات جميع وأرشفة حفظ -

 اإلقليمي املركز

اإلعالم  ملنظومة

 ))في حكم مصلحة

 ، القيام باملهام التالية:)اإلعالم )في حكم مصلحة ملنظومة اإلقليمي يتولى املركز
 ؛الخاص باملركز اإلقليمي السنوي  العمل برنامج إعداد  -

 اإلعالم؛ ملنظومة الجهوي  املركز بتنسيق مع اإلعالم اإلقليمية منظومة وتتبع وإرساء وضع -

 السهر على حسن استثمار منظومة اإلعالم على املستوى اإلقليمي؛ -

 ؛تدبير مجموع الشبكة اإلعالميائية للمديرية اإلقليمية؛ -

 ؛ملديرية اإلقليمية؛العمل على نشر املعلوميات في مجال تدبير املوارد املتوفرة لدى ا -

 مؤازرة مختلف مصالح املديرية اإلقليمية واملؤسسات التعليمية الستعمال نظام اإلعالميات الخاص بكل منها؛ -

 السهر على أمن التجهيزات واملعطيات وسرية املعلومات الخاصة باملديرية اإلقليمية؛ -

 ؛استعماله على مستوى املديرية االقليمية واملؤسسات التعليميةجيات من العتاد املعلومياتي، والسهر على حسن اتحديد الح -

 ؛املساهمة في إعداد دفتر التحمالت الخاص باقتناء العتاد املعلوماتي على املستوى اإلقليمي -

 إنشاء قاعدة معطيات تهم املعدات املعلوماتية ووضع خطة لصيانتها وتجديدها؛  -

 (؛.…,GENIE ,MOSاملتعلقة باملجال املعلومياتي )السهر على إنجاز وتتبع مختلف البرامج  -

 إعداد الحصيلة السنوية لعمل املركز اإلقليمي. -
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املصاحل املفتوحة 

 للتباري
 الاختصاصات

البناءات  مصلحة

والتجهيز 

 واملمتلكات

 تتولى مصلحة البناءات والتجهيز واملمتلكات، القيام باملهام التالية:

 باملصلحة؛ الخاصة االنجازات وحصيلة السنوي  العمل برنامج إعداد -

 اإلدارية الشؤون مصلحة مع بتنسيق التعليمية والتجهيز باملؤسسات الكبرى  واإلصالحات والتوسيع البناء مشاريع بإنجاز الخاصة العروض طلبات ملفات إعداد -

 واملالية؛

 اإلقليمية؛ للمديرية للنفوذ الترابي التابعة التعليمية باملؤسسات والتجهيز الكبرى  واإلصالحات والتوسع البناء مشاريع إنجاز تتبع -

 الضرورية؛ العمل على وسائل توفرها ومدى صيانتها وجودة باإلقليم املتواجدة التعليمية املؤسسات حالة مراقبة على السهر -

 ومراقبتها؛ األداء ملفات وإعداد املدرسية البناءات مجاالت في املتدخلين مختلف بين التنسيق -

 الشأن؛ هذا في بها املعمول  املساطر وتتبع اقتناء األراض ي لجان أشغال في املساهمة -

 والجرد؛ والتوزيع والتخزين االستقبال مستوى  على املدرسية التجهيزات تدبير -

 واملحافظة عليها؛ اإلقليمية املديرية تصرف تحت املوضوعة املنقولة وغير املنقولة املمتلكات تنفيذ على السهر -

 واإلدارية؛ الوظيفية السكنيات تدبير على رافاإلش -

 التعليمية؛ املؤسسات األرضية إلحداث البقع اختيار لجان في املساهمة -

 االقتناء؛ موضوع رضيةاأل  القطع تقييم لجان أشغال في املشاركة -

 .رقمنتها على العمل مع املصلحة باختصاصات املتعلقة والوثائق امللفات جميع وأرشفة حفظ -

 الشؤون مصلحة

 القانونية

والتواصل 

 والشراكة

 والتواصل والشراكة، القيام باملهام التالية: القانونية الشؤون تتولى مصلحة

 باملصلحة؛ الخاصة اإلنجازات وحصيلة السنوي  العمل برنامج إعداد -

 التعليمية؛ باملؤسسات املتعلقة والتنظيمية التشريعية النصوص تطبيق مدى مراقبة على السهر -

 املتواجدة والتكوين التربية مؤسسات ومديري  ملديرات وكذا اإلقليمية املديرية مصالح لجميع القانوني املجال في الالزمة واملساعدة القانونية الخبرة تقديم- -

 للمديرية اإلقليمية؛ الترابي النفوذ داخل

 التربية مؤسسات ومديري  وملديريات للمديرية اإلقليمية التابعة املصالح جميع على والتكوين التربية املتعلقة بمجال القانونية املعارف ونشر املشورة تقديم -

 والعمالة؛ باإلقليم والتكوين

 اإلقليمية؛ للمديرية االجتماعيين الشركاء مع العالقات ربط -

 الصادرة القضائية األحكام تنفيذ على مع السهر فيها، اإلقليمية املديرية وتمثيل القضائية الجهات أمام إقليميا املسجلة القضائية املنازعات ملفات تتبع -

 املعنية؛ مع الجهات بتنسيق وذلك ضدها،

 املؤطرة؛ القانونية املرجعيات وفق قانوني سند بدون  واإلداري  الوظيفي السكن بإفراغ املرتبطة القضائية املتابعة مسطرة آليات تحريك -

 فيها؛ والحضور الضروري  البحث لجلسات الخاصة العناية وإيالء املحاكم، أمام التقاض ي وأجال إجراءات ضبط -

 .املعنية والجهوية املصالح املركزية مع بتنسيق اإلقليمي املستوى  على املصلحة وحوادث املدرسية الحوادث ملفات ومعالجة تتبع -

 اإلقليمية؛ املديرية صعيد على االستقبال وتدبير تنظيم -

 تطبيقها؛ على والعمل التواصل مجال في اإلقليمية املديرية سياسة إعداد على العمل -

 ومحليا؛ إقليميا تنزيلها على والسهر التواصل مجال في األكاديمية سياسة إعداد في املشاركة -

 الخارجية؛ واإلعالم واملصالح الشركاء مع الخارجي والتواصل ومصالحها، اإلقليمية املديرية بين الداخلي باالتصال االرتقاء -

  واملحلي؛ اإلقليمي الصعيد على الشركاء جميع إلى وتبليغها تداولها حسن على والسهر املعلومات تجميع -

 .اإلقليم مستوى  على والتكوين التربية بقضايا تعنى ودوريات نشرات إعداد -

 األغيار؛ من طرف اإلقليمية املديرية مع املبرمة والعقود والتعاون  الشراكة اتفاقيات مشاريع إعداد على اإلشراف -

 املدني؛ الترابية وفعاليات املجتمع والجماعات األخرى  الحكومية القطاعات مع املبرمة والتعاون  الشراكة مشاريع تنفيذ تتبع -

 ؛العمل بها الجاري  واألنظمة للقوانين ومطابقتها تتبعها على  السهر مع واملحلي، اإلقليمي املستوى  على املبرمة والتعاون  الشراكة اتفاقيات مشاريع في الرأي إبداء -

 .رقمنتها على العمل مع املصلحة باختصاصات املتعلقة والوثائق امللفات جميع وأرشفة حفظ -
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املصاحل املفتوحة 

 للتباري
 الاختصاصات

الشؤون  مصلحة

 اإلدارية واملالية

 تتولى مصلحة الشؤون اإلدارية واملالية، القيام باملهام التالية:

 باملصلحة؛ الخاصة االنجازات وحصيلة السنوي  العمل برنامج إعداد -

 املساهمة في إعداد واقتراح مشروع امليزانية، مع مراعاة األولويات واألهداف املحددة من لدن سلطة الوصاية، -

 بها؛ املرتبطة العمليات وتقييم   اإلقليمية املديرية ميزانية تنفيذ على السهر -

 التعليم والتكوين باإلقليم،تتبع ومراقبة مصاريف تسيير مؤسسات  -

 تجميع املعطيات املتعلقة بالوضعية املحاسبية للمديرية اإلقليمية، -

 اإلقليمية؛ للمديرية التابعة التعليمية املؤسسات على االعتمادات توزيع  -

 الشسيعين؛ مهام وإنهاء بتعيين املتعلقة العمليات تتبع -

 إنجازها؛ وتتبع اإلقليمية باملديرية املتعلقة الطلب اإلشراف على إبرام الصفقات العمومية وسندات -

 بالوضعية املحاسبية للمديرية اإلقليمية؛ املتعلقة املعطيات وتجميع على إعداد اإلشراف -

 تنفيذها؛ على و اإلشراف االجتماعي للدعم اإلقليمية البرامج إعداد  -

 ؛)ضةاملفو  الخدمات (والبستنة  والطهي والنظافة الحراسة تدبير صفقات -

 والداخليات؛  املدرس ي اإلطعام خدمات تدبير -

 والكهرباء؛ املاء نفقات على تدبير السهر -

 ؛ومراقبتها األداءات وتنفيذ تتبع -

 .رقمنتها على العمل مع املصلحة باختصاصات املتعلقة والوثائق امللفات جميع وأرشفة حفظ -

 اإلقليمي املركز

 لالمتحانات

 لالمتحانات )في حكم مصلحة(، القيام باملهام التالية: اإلقليمي يتولى املركز

 ؛باملركز اإلقليمي الخاصة االنجازات وحصيلة السنوي  العمل برنامج إعداد -

 اإلشراف على تنظيم االمتحانات املدرسية )من مرحلة اإلعداد إلى مرحلة اإلعالن عن النتائج(، بتنسيق مع املصالح املختصة، -

 باالمتحانات؛إنشاء بنك للمعطيات خاص  -

 إنجاز مختلف اإلحصائيات املتعلقة باالمتحانات؛ -

 السهر على تتبع تحيين معطيات التلميذات والتالميذ وتتبع مسك نقط املراقبة املستمرة ونقط االمتحانات بمنظومة "مسار"؛ -

 اإلشراف على تنظيم امتحانات الكفاءة املهنية والتربوية؛ -

 اإلقليمي، ومراقبة تلك التي تتم على املستوى املحلي؛تقييم التعلمات ذات الطابع  -

 ة العامة للعلوم والتقنيات...(؛ااإلشراف على مباريات التميز )األوملبياد، املبار  -

 التقيد بالتنفيذ الحرفي ملقتضيات الدالئل واملذكرات السنوية املؤطرة للعمليات االمتحانية؛ -

 إنجاز التقويمات الدولية؛ -

 لالمتحانات االشهادية؛ قبال ملفات املترشحين األحرار اإلشراف على است -

 إعداد الحصيلة السنوية لعمل املركز اإلقليمي؛ -

 ؛والتربوية املهنية الكفاءة بامتحانات املتعلقة العمليات مختلف وتتبع تنظيم -

مخططات العمل وتقارير الحصيلة واإلنجازات السنوية،  فيها بما املركز اإلقليمي، باختصاصات املتعلقة والوثائق امللفات جميع وارشفة حفظ على الحرص -

 .والعمل على رقمنة هذا األرشيف
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املصاحل املفتوحة 

 للتباري
 الاختصاصات

 لشؤونمصلحة ا

 واملالية اإلدارية

 والبناءات

 والتجهيزات

 واملمتلكات

 القيام باملهام التالية:واملمتلكات،  والتجهيزات واملالية والبناءات اإلدارية الشؤون تتولى مصلحة

 باملصلحة؛ الخاصة االنجازات وحصيلة السنوي  العمل برنامج إعداد -

 املساهمة في إعداد واقتراح مشروع امليزانية األكاديمية؛ -

 بها؛  املرتبطة العمليات وتقييم   اإلقليمية املديرية ميزانية تنفيذ على السهر -

 اإلقليمية؛ للمديرية التابعة التعليمية املؤسسات على االعتمادات توزيع  -

 تتبع ومراقبة مصاريف تسيير مؤسسات التعليم والتكوين باإلقليم، -

 تجميع املعطيات املتعلقة بالوضعية املحاسبية للمديرية اإلقليمية، -

 الشسيعين؛ مهام وإنهاء بتعيين املتعلقة العمليات تتبع -

 إنجازها؛ وتتبع اإلقليمية باملديرية لقةاملتع الطلب اإلشراف على إبرام الصفقات العمومية وسندات -

 بالوضعية املحاسبية للمديرية اإلقليمية؛ املتعلقة املعطيات وتجميع على إعداد اإلشراف -

 تنفيذها؛ على و اإلشراف االجتماعي للدعم اإلقليمية البرامج إعداد  -

 ؛)املفوضة الخدمات (والبستنة  والطهي والنظافة الحراسة تدبير صفقات -

 والداخليات؛  املدرس ي اإلطعام خدمات تدبير -

 والكهرباء؛ املاء نفقات على تدبير السهر -

 .ومراقبتها األداءات وتنفيذ تتبع -

 التعليمية؛ والتجهيز باملؤسسات الكبرى  واالصالحات والتوزيع البناء مشاريع بإنجاز الخاصة العروض طلبات ملفات اعداد -

 اإلقليمية؛ للمديرية للنفوذ الترابي التابعة التعليمية باملؤسسات والتجهيز الكبرى  واالصالحات والتوسيع البناء مشاريع نجاز إ تتبع  -

 الضرورية؛ العمل على وسائل توفرها ومدى صيانتها وجودة باإلقليم املتواجدة التعليمية املؤسسات حالة مراقبة على السهر -

 ومراقبتها؛ األداء ملفات وإعداد يةاملدرس البناءات مجاالت في املتدخلين مختلف بين التنسيق  -

 الشأن؛ هذا في بها املعمول  املساطر وتتبع األراض ي اقتناء لجان اشغال في املساهمة -

 والجرد؛ والتوزيع والتخزين االستقبال مستوى  على املدرسية التجهيزات تدبير  -

 واملحافظة عليها؛ املديرية اإلقليمية تصرف تحت املوضوعة املنقولة وغير املنقولة املمتلكات تدبير على السهر -

 الوظيفية واإلدارية؛ السكنيات تدبير على اإلشراف  -

 ؛ التعليمية املؤسسات إلحداث األرضية البقع اختيار لجان أشغال في املساهمة  -

 ....االقتناء موضوع األرضية القطع ميتقي لجان في املشاركة -

 وملفات تحديد وضعيات املحاسبية وثائق فيها بما على رقمنتها، العمل مع املصلحة باختصاصات املتعلقة والوثائق امللفات جميع وارشفة حفظ على الحرص -

 .وغيرها والخوالة الطلب وسندات الصفقات


