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لتربية ا بمثابة النظام األساسي الخاص بمؤسسات (.33. يوليو .3)

 .كما وقع تغييره وتتميمه ،والتعليم العمومي
 

 

 ؛األولالوزير  

 1831رمضان  2الصادر في  16.1. 222بعد االطالع على الظهير الشريف رقم 

( بتحديد اختصاصات وزير التربية الوطنية الراجعة لتنظيم الدروس 16.2فبراير  7) 

والنظام المدرسي لمؤسسات التعليم ومؤسسات التكوين التربوي التابعة لوزارة التربية 

 الوطنية وال سيما الفصل األول منه ؛ 

 1832من ربيع اآلخر  16الصادر في  16.16287هير الشريف رقم ـوعلى الظ

( المحدد بمقتضاه اختصاصات وزير التربية الوطنية في ميدان إحداث أو 16.2سبتمبر 16)

تحويل بعض مؤسسات التعليم والتكوين التربوي التابعة لوزارته وكذا في ميدان تسمية أو 

 المؤسسات؛تغيير أسماء هذه 

القاضي بإحداث األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر  07-00 وعلى القانون رقم

 (؛2000ماي  16) 1221من صفر  12بتاريخ  1-00-208فيذه الظهير الشريف رقم بتن

بشأن  (1663فبراير  2) 1213شوال  .الصادر في  .266.662وعلى المرسوم رقم 

 الوطنية؛اختصاصات وتنظيم وزارة التربية 

( بشأن 1632أكتوبر  2) .120من محرم  13الصادر في  2632. 722وعلى المرسوم رقم 

 النظام األساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

( بشأن 1672أكتوبر  17) 1862من شوال  11الصادر في  26726.30وعلى المرسوم رقم 

التعويضات الممنوحة للمعلمين المنتدبين للقيام بمهام مدير مدرسة ابتدائية، كما وقع تغييره 

 وتتميمه؛

( بشأن 1672أكتوبر 17) 1862شوال  11الصادر في  2672. 32.وم رقم وعلى المرس

التعويضات الممنوحة لموظفي التعليم المنتدبين للقيام بمهام مدير ومرب بمؤسسات تعليم 

 ؛ الطور الثاني، كما وقع تغييره وتتميمه

 رــخن ربيع اآلــم 22د في ـــوزاري المنعقـلس الـــروع في المجـــد دراسة المشــوبع
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  ؛ (2002 يوليو 2)

 ا يلي :ـرسم م

 

 الباب األول

 تعريفال



  1 المادة

توضع مؤسسات التربية والتعليم العمومي تحت سلطة األكاديميات الجهوية للتربية 

والتكوين في حدود دائرة نفوذها الترابي ، وتقدم خدمات التربية والتعليم في سائر مراحل 

 والثانوي . التعليم األولي واالبتدائي

  2 لمادةا

 تنقسم مؤسسات التربية والتعليم العمومي إلى :

وتختص بالمرحلة االبتدائية ، ويمكن أن تضم تعليما أوليا أو تعليما  المدرسة االبتدائية : -

إعداديا دون مستوى السنة النهائية أو هما معا ، كما يمكنها أن تشتمل على فرع أو عدة 

 فروع ؛

وتختـــص بالمرحلة اإلعدادية ، ويمكن أن تضم تعليما ابتدائيا أو  الثانوية اإلعدادية : -

 تعليما تأهيليا دون مستوى السنة النهائية من التعليم التأهيلي، أو هما معا ؛

وتختص بالمرحلة التأهيلية ، ويمكن أن تضم تعليما ثانويا إعداديا،  الثانوية التأهيلية : -

ضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقساما لتحضير شهادة التقني أو أقساما تح

 العالي أو كل ذلك .

ويمكن أن تشتمل مؤسسات التربية والتعليم العمومي على أقسام تطبيقية لفائدة مراكز 

 التكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية  .

 3 المادة

تحديد مواصفاتها بموجب قرار للسلطة يمكن إحداث ثانويات تأهيلية نموذجية يتم 

الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية بناء على اقتراح من مجلس األكاديمية الجهوية للتربية 

 والتكوين المعنية .

  4 المادة

يمكن أن تشمل الخدمات التي توفرها مؤسسات التربية والتعليم العمومي عالوة على 

أعاله ، خدمات تربوية وتثقيفية مختلفة  2المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 

 منها على الخصوص :  

 ؛إنجاز  برامج للتكوين والتكوين المستمر لفائدة العاملين بالمؤسسة أو بمؤسسات أخرى -

الجمع بين التربية النظامية والتربية غير النظامية على سبيل التعاقب، وإنجاز برامج   -

 للدعم التربوي و محاربة األمية ؛

 استضافة العروض العلمية والثقافية والفنية والرياضية والتكنولوجية . -

 

  5 المادة

 2المشار إليها في المادة ة والتعليم العمومي بإنجاز الخدمات ــوم مؤسسات التربيــتق
، وفق توزيع محكم لها و تدبير أمثل الستعمال الحجرات والتجهيزات التي تتوافر  هأعال



عليها كل مؤسسة ، وذلك عن طريق تمديد وتنسيق األوقات طوال النهار وأثناء الساعات 

 المسائية وخالل أيام األسبوع والعطل المدرسية.

 6 المادة

ت التربية والتعليم العمومي على مختبرات وعلى قاعات يمكن أن تتوفر مؤسسا

 وال سيما منها قاعات متعددة الوسائط . متخصصة،

كما يمكن أن تتوافر هذه المؤسسات على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية تقدم خدماتها 

وتحدد قواعد تقديم هذه الخدمات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية  لفائدة التالميذ .

 الوطنية .

  7 المادة

تحدث وتسمى وتغير تسمية مؤسسات التربية والتعليم العمومي بقرار للسلطة الحكومية 

المكلفة بالتربية الوطنية بناء على اقتراح من مدير األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 

 نية .المع

  8 المادة

يحدد النظام المدرسي بمؤسسات التربية والتعليم العمومي وكذا شروط الحصول على 

 الشهادات المسلمة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية .

 الباب الثاني 

 آليات التأطير والتدبير التربوي واإلداري

  9 المادة

واإلداري بمؤسسات التربية والتعليم العمومي  تتكون آليات التأطير والتدبير التربوي

 من إدارة تربوية ومجالس .

ويمكن للمؤسسات المذكورة أن تتلقى دعما تقنيا أو ماديا أو ثقافيا من لدن هيئات عامة 

أو خاصة في إطار اتفاقيات للشراكة ، وذلك في نطاق المهام الموكولة لها وتحت 

 مسؤوليتها .

 

 الفـرع األول

 التربويةاإلدارة 

 )1(3) 11 المادة

يشرف على تسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي حسب المراحل التعليمية 

 أعاله ، األطر التالية : 2المادة   المنصوص عليها في

 المديـــر ؛  :أ ـ بالنسبة للمدرسة االبتدائية 
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غير أنه يمكن إسناد مهمة تسيير كل فرع لمدرسة ابتدائية يتجاوز عدد أقساامه الثالاة، 

عفائااه ماان تقااديم  صااته إ دونبااه، للتعلاايم االبتاادائي ماان بااين العاااملين  أسااتا إلااى 

 األسبوعية كاملة في التدريس.

الحكومياة ويتم تعيين األستا  المكلف بتسيير فرع المدرسة االبتدائية من لادن السال ة 

المكلفاااة بالتربياااة الوطنياااة، بعاااد اقتاااراا مااان األكاديمياااة الجهوياااة للتربياااة والتكاااوين 

 .(2)المعنية

المدير ، حارس أو حراس عامون  للخارجية ،  حارس  :ب ـ بالنسبة للثانوية اإلعدادية 

 عام للداخلية في حالة توافر المؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية ؛

المدير ، الناظر ، مدير الدراسة في  حالة توافر المؤسسة  :ج ـ بالنسبة للثانوية التأهيلية 

على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني 

العالي ،  رئيس لألشغال بالنسبة للمؤسسات التقنية، حارس أو حراس عامون للخارجية 

 خلية في حالة توافر المؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية .، حارس عام للدا

غير أنه في حالة توافر الثانوية التأهيلية على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد 

 22 والمدارس العليا، فيشرف "على تسييرها مدير مكلف بهذه األقسام، ومدير للدراسة.

 11 المادة

 المدير

مووع مراعوواة المهووام المسووندة لمجلووس التوودبير المنصوووص عليهووا فووي  يقوووم موودير المؤسسووة ،

 بما يلي :   ،بعده 13المادة 

اإلشراف على التدبير التربوي واإلداري والمالي للمؤسسة ومراقبة العاملين بهوا فوي إطوار  -

احتوورام النصوووص التشووريعية والتنظيميووة والمووذكرات والمناشووير المصوولحية الجوواري بهووا 

 العمل؛

مجووالس المؤسسووة المنصوووص عليهووا فووي الفوورع الثوواني موون هووذا المرسوووم واتخوواذ رئاسووة  -

 اإلجراءات والتدابير الالزمة لتطبيق مقرراتها ؛

العموول علووى ضوومان حسوون سووير الدراسووة والنظووام فووي المؤسسووة وتوووفير شووروط الصووحة  -

 والسالمة لألشخاص والممتلكات ؛

المؤسسووة علوى األكاديميوة الجهويووة اقتوراح تووفير وسوائل العموول الضورورية لتودبير شوؤون  -

 للتربية والتكوين المعنية ؛
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إعداد برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة والعمل على تنفيوذه بعود دراسوته مون  -

قبل مجلس التدبير وعرضه على مدير األكاديميوة الجهويوة للتربيوة والتكووين المعنيوة قصود 

 المصادقة عليه؛

أعاله ، وعــرضها قــبل الشروع  6، مع مراعاة مقتضيات المادة  إبرام اتفاقــيات للشراكة -

 في تنفيذها على موافقة مدير األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية ؛

 تمثيل المؤسسة محليا إزاء السلطات العمومية والهيئات المنتخبة ؛ -

 ير.وضع تقرير عام سنوي حول نشاط وسير المؤسسة وعرضه على مجلس التدب -

 23 مكررة: 11المادة 

يقوووم الموودير المكلووف باألقسووام التحضوويرية لولوووج الموودارس والمعاهوود العليووا، فضووال علووى  

تقديم حصته األسبوعية كاملة في التدريس بهذه األقسام، وتحت إشراف مدير المؤسسة، القيام 

 بالمهام التالية:

التحضويرية لولووج المودارس  اإلشراف علوى التودبير التربووي واإلداري والموالي لألقسوام -

والمعاهد العليا ومراقبوة العواملين بهوا فوي إطوار احتورام النصووص التشوريعية والتنظيميوة 

 والرسائل الوزارية الجاري بها العمل؛

العمل على ضمان حسن سير الدراسوة والنظوام فوي األقسوام التحضويرية لولووج المودارس  -

 ة لألشخاص والممتلكات؛والمعاهد العليا وتوفير شروط الصحة والسالم

اقتراح توفير وسائل العمل الضرورية لتدبير شؤون األقسام التحضيرية لولووج المودارس  -

 والمعاهد العليا على مدير المؤسسة؛

إعوووداد برنوووامج العمووول السووونوي الخووواص بأنشوووطة األقسوووام التحضووويرية لولووووج المووودارس  -

علووى موودير  المؤسسووة قصوود والمعاهوود العليووا والعموول علووى تنفيووذه بعوود دراسووته وعرضووه 

 المصادقة عليه؛

وضع تقرير عام سنوي حول نشاط  وسير األقسام التحضيرية لولولج المدارس والمعاهود  -

 العليا وعرضه على مدير المؤسسة.

  12 المادة

 مدير الدراسة 
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يقوووم موودير الدراسووة باألقسووام التحضوويرية لولوووج  المعاهوود و الموودارس العليووا أو بأقسووام 

الموودير المكلووف باألقسووام التحضوويرية لولوووج تحووت إشووراف  ،ادة التقنووي العوواليتحضووير شووه

 ، بما يلي :24 المعاهد والمدارس العليا

تتبوووع وتنسووويق أعموووال المووووظفين القوووائمين بمهوووام العمووول التربووووي الخووواص باألقسوووام  -

 التحضيرية لولوج  المعاهد و المدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي ؛

طة التربويووة المختلفووة المتعلقووة باألقسووام شووالسووهر علووى تنفيووذ البوورامج والمنوواهج واألن -

 التحضيرية للمعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي ؛

 تنظيم وتتبع ومراقبة مختلف عمليات التقويم واالمتحانات ؛ -

التحضويرية للمعاهود والمودارس اإلشراف على تنظيم التداريب الخاصة بتالموذة األقسوام  -

 العليا  أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي ؛

المساهمة في توجيه وإرشاد التالميذ لولوج األقسام التحضيرية للمعاهد والمدارس العليا  -

 أو أقسام تحضير شهادة التقني العالي .

  13 المادة

 الناظر 

 أعثه، بما يلي : 12يقوم ناظر المؤسسة مع مراعاة مقتضيات المادة 

                                                                                                                                                                                                                                         تتبع أعمال الموظفين القائمين بمهام العمل التربوي وتنسيقها ؛ -

 التربوي ووضع جداول الحصص الدراسية ؛ السهر على تنظيم العمل -

 تتبع تنفيذ المناهج واألنشطة التربوية المختلفة ؛ -

 إنجاز األعمال التمهيدية ألشغال المجلس التربوي وتطبيق مقرراته ؛ -

 العمل على تنفيذ جميع اإلجراءات التطبيقية إلنجاز العمل التربوي ؛ -

 يم واالمتحانات ومراقبتها .المشاركة في تنظيم مختلف عمليات التقو -

  14 المادة

 رئيس األشغال

 بما يلي : ،يقوم رئيس األشغال

 المشاركة في برمجة مختلف أنشطة وحصص مواد التعليم التقني ؛ -

 المساهمة في تنظيم مختلف عمليات التقويم واالمتحانات وتتبعها ومراقبتها ؛ -

 والتطبيقي ؛التنسيق بين فروع التعليم التقني النظري  -
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وضووع برمجووة سوونوية ألنشووطة التعلوويم التقنووي اعتمووادا علووى مقووررات المجووالس التعليميووة  -

 للشعب التقنية وتحديد خطة تطبيقها والسهر على تنفيذها ؛

تنظيم مختلف أجنحة المشواغل والمختبورات وترتيوب المعودات والموواد األوليوة المسوتعملة  -

 يانتها ؛بها وترشيد استغاللها والعمل على ص

 تنظيم التداريب والزيارات الميدانية لتالميذ وأساتذة شعب التعليم التقني؛ -

 العمل على ربط عالقات مع القطاعات السوسيو اقتصادية لفائدة شعب التعليم التقني؛ -

 اقتراح اقتناء وتجديد المعدات الخاصة بالتعليم التقـني . -

  15 المادة

 الحارس العام للخارجية

 بما يلي : ،الحارس العام للخارجيةيقوم 

 تتبع أوضاع التالميذ التربوية والتعليمية والسيكولوجية واالجتماعية والصحية ؛ -

 ضبط ملفات التالميذ وتتبعها وإنجاز الوثائق المتعلقة بتمدرسهم ؛ -

مراقبووة توودوين نتووائج التالميووذ بالملفووات المدرسووية موون لوودن المدرسووين وإنجوواز األعمووال  -

 اإلدارية التكميلية المتعلقة بها ؛

تلقي التقارير بخصوص انضوباط التالميوذ وعورض غيور المنضوبطين مونهم علوى مجوالس  -

 األقسام عند االقتضاء ؛

املين تحوووت إشووورافه و توووأطيرهم تنسووويق أعموووال المكلفوووين بمهوووام الحراسوووة التربويوووة العووو -

 ومراقبتهم ؛

 المشاركة في تنظيم مختلف عمليات التقويم واالمتحانات وتتبعها ومراقبتها ؛ -

 إعداد تقارير دورية حول مواظبة وسلوك التالميذ وعرضها على مجالس األقسام . -

  16 المادة

 الحارس العام للداخلية 

المحافظووة علووى النظووام واالنضووباط  فووي القسووم يتووولى الحووارس العووام للداخليووة مسووؤولية 

والسهر على راحة التالميذ وضمان استقامتهم ونظافة محيطهم ، كما يقووم  الداخلي للمؤسسة

بمراقبة نشواطهم التربووي. ويقووم الحوارس العوام للداخليوة عوالوة علوى ذلوك ، بتنشويط الحيواة 

 المشورة لهم في هذا المجال . الثقافية والرياضية والفنية للتالميذ الداخليين وتقديم

 الفرع الثاني

 مجالس المؤسسة

 17 المادة

تتكون مجالس مؤسسات التربية والتعليم العموومي مون مجلوس التودبير والمجلوس التربووي 

 والمجالس  التعليمية ومجالس األقسام.



 18 المادة

 مجلس التدبير

 : يتولى مجلس التدبير المهام التالية

اقتووراح النظووام الووداخلي للمؤسسووة فووي إطووار احتوورام النصوووص التشووريعية والتنظيميووة  -

الجووواري بهوووا العمووول ، وعرضوووه علوووى مصوووادقة مجلوووس األكاديميوووة الجهويوووة للتربيوووة 

 والتكوين المعنية ؛ 

دراسة برامج عمل المجلوس التربووي والمجوالس التعليميوة والمصوادقة عليهوا وإدراجهوا  -

 مؤسسة المقترح من قبله ؛ضمن برنامج عمل ال

 دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة وتتبع مراحل إنجازه ؛ -

االطووالع علووى القوورارات الصووادرة عوون المجووالس األخوورى ونتووائج أعمالهووا واسووتغالل  -

 معطياتها للرفع من مستوى التدبير التربوي واإلداري والمالي للمؤسسة ؛

 دراسة التدابير المالئمة لضمان صيانة المؤسسة والمحافظة على ممتلكاتها ؛ -

 إبداء الرأي بشأن مشاريع اتفاقيات الشراكة التي تعتزم المؤسسة إبرامها ؛ -

 دراسة حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية ؛ -

والوذي يتعوين أن  المصادقة على التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسوير المؤسسوة ، -

 يتضمن لزوما المعطيات المتعلقة بالتدبير اإلداري والمالي والمحاسبي للمؤسسة . 

 6)5(2( ).)  19  المادة

أعواله  2يتكون مجلس تدبير المؤسسة حسب المراحل التعليمية المنصووص عليهوا فوي الموادة 

 من :

موودير المؤسسووة بصووفته رئيسووا ؛ ممثوول واحوود عوون هيئووة  :بالنساابة للمدرسااة االبتدائيااة -أ

التوودريس عوون كوول مسووتوى دراسووي موون مسووتويات المرحلووة االبتدائيووة ؛ ممثوول واحوود عوون 

والتقنيووة ؛ رئوويس جمعيووة آبوواء وأوليوواء التالميووذ ؛ ممثوول عوون المجلووس  اإلداريووةاألطوور 

 الجماعي التي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي ؛

مدير المؤسسة  بصفته رئيسا ؛ حارس أو حوراس عوامون  :نوية  اإلعداديةب ـ بالنسبة للثا

؛ الحووارس العووام للداخليووة فووي حالووة توووافر المؤسسووة علووى أقسووام داخليووة أو  للخارجيااة

مطاعم مدرسية ؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كول موادة دراسوية؛ مسوير المصوال  
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ممثلين اثنين عــن األطر اإلداريوة والتقنيوة؛ ؛ مستشار في التوجيه التربوياالقتصادية ؛ 

رئيس جمعية آبواء وأوليواء التالميوذ؛ ممثول عون المجلوس الجمواعي التوي توجود المؤسسوة 

 داخل نفوذه الترابي؛

المودير المكلوف باألقسوام مودير المؤسسوة  بصوفته  رئيسوا ؛  :ج ـ بالنسبة للثانوياة التأهيلياة

مودير الدراسوة فوي حالوة تووافر المؤسسوة و لعليواالتحضيرية لولووج المعاهود والمودارس ا

على أقسام تحضيرية لولووج المعاهود والمودارس العليوا أو أقسوام لتحضوير شوهادة التقنوي 

ن يالعالي ؛ الناظر ؛ رئيس لألشغال بالنسبة للمؤسسات التقنيوة ؛ حوارس أو حوراس عوام

سام داخليوة أو مطواعم للخارجية؛ الحارس العام للداخلية في حالة توافر المؤسسة على أق

مدرسية ؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية ؛ ممثلين اثنين عون األطور 

ممثلوين   ؛مستشوار فوي التوجيوه التربووي اإلدارية والتقنية ؛ مسير المصال  االقتصوادية؛

اثنووين عوون تالميووذ المؤسسووة ؛ رئوويس جمعيووة آبوواء وأوليوواء التالميووذ ؛ ممثوول عوون المجلووس 

 الجماعي التي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي.

ويجوز لرئيس مجلس تدبير المؤسسة أن يدعو لحضور اجتماعوات المجلوس علوى سوبيل 

تالميووذ المدرسووة  االستشووارة كوول شووخص يوورى فائوودة فووي حضوووره بمووا فووي ذلووك ممثلووين عوون

  االبتدائية والثانوية اإلعدادية . 

  21 المادة

وعلوى  ذلوك،يجتمع مجلس تودبير المؤسسوة بودعوة مون رئيسوه كلموا دعوت الضورورة إلوى 

 السنة :  مرتين فياألقل 

 المؤسسوة،وتخصص لتحديد التوجهوات المتعلقوة بتسويير  ،الدراسيةدورة في بداية السنة  -

 وعلى الخصوص:

  برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة والموافقة عليه ؛دراسة 

 . تحديد اإلجراءات المتعلقة بتنظيم الدخول المدرسي 

، وتخصوووص لدراسووة منجوووزات وحاجيووات المؤسسوووة  دورة فااي نهايااة السااانة الدراسااية -

 وبصفة خاصة :

  عليه؛النظر في التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسير المؤسسة والمصادقة 

 . تحديد حاجيات المؤسسة  للسنة الدراسية الموالية والموافقة عليها 

  21 المادة



يشووترط لصووحة مووداوالت مجلووس توودبير المؤسسووة أن يحضوورها مووا ال يقوول عوون نصووف 

أعضوائه فوي الجلسوة األولوى وفووي حالوة عودم اكتموال النصواب يوجووه اسوتدعاء ثوان فوي ظوورف 

 أسبوع ويكون النصاب بالحاضرين .

وتتخذ القرارات بأغلبية األصووات ، فوإن تعادلوت رجو  الجانوب الوذي ينتموي إليوه رئويس  

 المجلس .

  22 المادة

تحوودد كيفيووات اختيووار أعضوواء مجلووس توودبير المؤسسووة بقوورار للسوولطة الحكوميووة المكلفووة 

 بالتربية الوطنية.

  23 المادة

 المجلس التربوي
 التالية :تناط بالمجلس التربوي للمؤسسة المهام 

إعوووداد مشووواريع البووورامج السووونوية للعمووول التربووووي للمؤسسوووة وبووورام  األنشوووطة الداعموووة -

 والموازية وتتبع تنفيذها وتقويمها ؛

تقديم اقتراحات بشأن البرامج والمناهج التعليمية وعرضها علوى مجلوس األكاديميوة الجهويوة -

 المعنية؛للتربية والتكوين 

 لدراسية ؛التنسيق بين مختلف المواد ا-

إبووداء الوورأي بشووأن توزيووع التالميووذ علووى األقسووام وكيفيووات اسووتعمال الحجوورات واسووتعماالت -

 الزمن؛

برمجة االختبارات واالمتحانات التي يتم تنظيمها على صعيد المؤسسة والمسواهمة فوي تتبوع -

 إنجازها؛مختلف عمليات 

شوحين لالسوتفادة منهوا وعرضوها دراسة طلبات المساعدة االجتماعية واقتوراح التالميوذ المتر-

 التدبير؛على مجلس 

 والفنية.تنظيم األنشطة والمباريات والمسابقات الثقافية والرياضية -

 7 (2) (2)24 المادة

 أعاله من : 2كون المجلس التربوي حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة يت

بصفته رئيسا ؛ ممثل واحد عون هيئوة التودريس مدير المؤسسة :بالنسبة للمدرسة االبتدائية  -أ 

عوون كوول مسووتوى دراسووي موون مسووتويات المرحلووة االبتدائيووة ؛  رئوويس جمعيووة آبوواء وأوليوواء 

 تالميذ المؤسسة؛
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مدير المؤسسة  بصفته رئيسا ؛ الحوراس العوامين  للخارجيوة ؛  :بالنسبة للثانوية اإلعدادية -ب

رئويس  مستشار في التوجيه التربووي؛اسية ؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة در

 8جمعية آباء وأولياء تالميذ المؤسسة؛

الموودير المكلووف باألقسووام موودير المؤسسووة  بصووفته رئيسووا ؛  :بالنساابة للثانويااة التأهيليااة-ج 

مدير الدراسة فوي حالوة تووافر المؤسسوة علوى  و التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا

لولوج المعاهد والمدارس العليوا أو أقسوام لتحضوير شوهادة التقنوي العوالي ؛ أقسام تحضيرية 

ممثل واحد عن هيئة التودريس عون كول موادة  ؛ناظر المؤسسة ؛ الحراس العامين  للخارجية

ممثلوين اثنوين عون تالميوذ المؤسسوة؛ رئويس جمعيوة  ؛مستشار في التوجيه التربويدراسية؛ 

 آباء وأولياء تالميذ المؤسسة .

ويووتم تعيووين أعضوواء المجلووس التربوووي موون لوودن موودير األكاديميووة الجهويووة للتربيووة والتكوووين 

 المعنية.

 25 المادة

يجتمع المجلس  التربووي بودعوة مون رئيسوه كلموا دعوت الضورورة إلوى ذلوك، وعلوى األقول 

 دورتين في السنة .

  26 المادة

 المجالس التعليمية

 التالية :تناط بالمجالس التعليمية المهام 

 دراسة وضعية تدريس المادة الدراسية وتحديد حاجياتها التربوية ؛ -

مناقشووة المشوواكل والمعوقووات التووي تعتوورض تطبيووق المنوواهج الدراسووية وتقووديم اقتراحووات  -

 لتجاوزها ؛

 التنسيق عموديا وأفقيا بين مدرسي المادة الواحدة ؛ -

 وضع برمجة للعمليات التقويمية الخاصة بالمادة الدراسية ؛ -

اختيار الكتب المدرسوية المالئموة لتودريس الموادة وعرضوها علوى المجلوس التربووي قصود  -

 المصادقة ؛

 تحديد الحاجيات من التكوين لفائدة المدرسين العاملين بالمؤسسة المعنية ؛    -

 اقتراح برنامج األنشطة التربوية الخاصة بكل مادة دراسية بتنسيق مع المفتش التربوي ؛ -

 تتبع نتائج تحصيل التالميذ في المادة الدراسية ؛ -

 البحث في أساليب تطوير وتجديد الممارسة التربوية الخاصة بكل مادة دراسية ؛ -

 إلعداد جداول الحصص ؛ اقتراح توزيع الحصص الخاصة بكل مادة دراسية  كأرضية -

                                                 

 



إنجوواز تقووارير دوريووة حووول النشوواط التربوووي الخوواص بكوول مووادة دراسووية وعرضووها علووى  -

 المجلس التربوي وعلى المفتش التربوي للمادة.

 9 (2) 27 المادة

 تتكون المجالس التعليمية حسب كل مادة من المواد الدراسية من :  

مودير المؤسسوة  بصوفته رئيسوا ؛ جميوع  : للمدرسة االبتدائية والثانوياة اإلعدادياة بالنسبة -أ 

 مدرسي المادة الدراسية ؛

الموودير المكلووف باألقسووام موودير المؤسسووة  بصووفته رئيسووا ؛  :بالنساابة للثانويااة التأهيليااة -ب 

المؤسسوة مدير الدراسة في حالة تووافر و  التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا

على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقنوي 

 العالي؛ ناظر المؤسسة ؛ جميع مدرسي المادة الدراسية .

  28 المادة

يجتمع المجلس التعليمي لكل مادة دراسية بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى 

 ذلك ، وعلى األقل دورتين في السنة .

 29المادة 

 مجالس األقسام

 تناط بمجالس األقسام المهام التالية:

 النظر بصفة دورية في نتائج التالميذ واتخاذ قرارات التقدير المالئمة في حقهم ؛ -

 تحليل واستغالل نتائج التحصيل الدراسي قصد تحديد وتنظيم عمليات الدعم والتقوية ؛ -

اتخاذ قرارات انتقال التالميذ إلوى المسوتويات المواليوة أو السوماح لهوم بوالتكرار أو فصولهم  -

 في نهاية السنة الدراسية وذلك بناء على النتائج المحصل عليها؛

 دراسة وتحليل طلبات التوجيه وإعادة التوجيه والبت فيها ؛ -

ين وفق مقتضيات النظام الداخلي اقتراح القرارات التأديبية في حق التالميذ غير المنضبط -

 للمؤسسة.

 10 (2) (2) 31 المادة

 أعاله  من :  2تتكون مجالس األقسام حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 

 ؛مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ جميع مدرسي القسم المعني :بالنسبة للمدرسة االبتدائية -أ

 تالميذ المؤسسة ؛ممثل عن جمعية آباء وأولياء  
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مووودير المؤسسوووة بصوووفته رئيسوووا ؛ الحوووراس العوووامين  :بالنسااابة للثانوياااة اإلعدادياااة  -ب 

جميع مدرسي القسم المعني؛ ممثل عن جمعيوة  مستشار في التوجيه التربوي؛للخارجية؛ 

 آباء وأولياء تالميذ المؤسسة ؛

المووودير المكلوووف باألقسوووام مووودير المؤسسوووة بصوووفته رئيسوووا ؛  :بالنسااابة للثانوياااة التأهيلياااة  -ج 

مودير الدراسوة فوي حالوة تووافر المؤسسوة علوى و التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليوا

أقسووام تحضوويرية لولوووج المعاهوود والموودارس العليووا أو أقسووام لتحضووير شووهادة التقنووي العووالي؛ 

 ؛ جميوع مدرسوي القسوم المعنوي؛لتربوويمستشوار فوي التوجيوه ا الحراس العامين للخارجيوة؛

 11 ممثل عن جمعية آباء وأولياء تالميذ المؤسسة.

وعند اجتماع مجلوس القسوم كهيئوة تأديبيوة ، يضواف إلوى أعضوائه ، ممثول عون تالميوذ القسوم 

 المعني يختار من بين زمالئه .

  31 المادة

تجتمع مجالس األقسام فوي نهوـاية الودورات الدراسوية المحوددة بموجوب النظوام المدرسوي 

 العمل . به  الجاري

 

 الباب الثالث

 مقتضيات مختلفة

  32 المادة

يحدد عدد العاملين بكل مؤسسة للتربية والتعليم العمومي بما فيهم المكلفين بمهام 

المكلفة بالتربية الوطنية تؤشر عليه السلطة اإلدارة التربوية بقرار للسلطة الحكومية 

 . الحكومية المكلفة بالمالية

  33 المادة

يحدد قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية كيفيات وضع لووائ  األهليوة لشوغل 

 مهام اإلدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
 

  34 المادة

ال تطبق مقتضيات هذا المرسوم على المدارس و الثانويات العسكرية التي تظل 

 07-00من القانون رقم  12خاضعة للنصوص المنظمة لها ، وذلك طبقا ألحكام المادة 

 القاضي بإحداث األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين .
 

 35 المادة

                                                 
    



مؤسسة واحدة أو مدرسين متنقلين بين مؤسسات  يمكن تعيين مدرسين إضافيين  في

 مختلفة، وذلك بغرض التعويض أو الدعم أو هما معا .

ويحدد عددهم وطريقة توزيعهم وجداول حصصهم بمقرر لمدير األكاديمية الجهوية  

 للتربية والتكوين المعنية .
 

 12 (2) 36 المادة

لولوج المعاهد والمدارس العليا، من يستفيد المدير، والمدير المكلف  باألقسام التحضيرية 

 التعويض عن األعباء اإلدارية المحددة بنص تنظيمي.

كما يستفيد مدير الدراسة لألقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام 

لتحضير شهادة التقني العالي، من التعويض المخول لناظر المؤسسة بموجب النصوص 

 العمل. التنظيمية الجاري بها

 

 37 المادة

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من نفس 

( 1322فبراير  11) 1131ذي الحجة  22بتاريخ  2-22-111التاريخ ، مقتضيات المرسوم رقم 

 6و 2بمثابة النظام األساسي الخاص بمؤسسات التعليم الثانوي، باستثناء مقتضيات الفصول 

  1132شوال  من 11بتاريخ  2.22.621منه، وتنسخ كذلك مقتضيات المرسوم رقم  3و 2و

 ( بمثابة النظام األساسي الخاص بمؤسسات تعليم الطور األول، باستثناء 1322أكتوبر  12)

 

قرار للسلطة الحكومية المكلفة  منه ، وذلك إلى حين صدور 8و 6و 2و 4مقتضيات الفصول 

يحدد بموجبه عدد العاملين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي بما فيهم بالتربية الوطنية 

 المكلفين بمهام اإلدارة التربوية.

  38 المادة

يسند إلى وزير التربية الوطنية ووزير االقتصاد والمالية و الخوصصة والسياحة كل 

 فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية  .

 

 ( .2002يوليو  17) 1228جمادى األولى  .وحرر بالرباط في 
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 اإلمضاء: عبد الر من يوسفي .

 وقعه بالع ف :

 وزير التربية الوطنية ،

 اإلمضاء: عبد هللا ساعف .

 والخوصصة والسيا ة، وزير االقتصاد والمالية

 ح هللا ولعلوتاإلمضاء: ف
 



 


