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 2املرفق رمق 

قلميية   اختصاصات رؤساء املصاحل ابلأاكدميية واملديرايت الإ

 : الأاكدميية * أأ 

 اختصاصاهتا املصاحل

تدقيق وتقيمي تدبري مصاحل الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين ومصاحلها   ادلاخيل   فتحاص لال الوحدة اجلهوية 

 ؛الإقلميية

 التنس يق والتواصل مع مؤسسة الوس يط؛ 

  التعاون مع لك من اجمللس اجلهوي للحساابت واملفتش يات اجلهوية

 الأخرى؛

  العمل عىل تطوير نظام الرقابة ادلاخلية، وتقدمي املقرتحات والتوصيات

 بتحسني الأداء؛الكفيةل 

  املسامهة يف وضع املعايري والآليات اليت من شأأهنا الرفع من جناعة

 التدبريين املايل والإداري للأاكدميية بتنس يق مع املصاحل املعنية؛

 .تتبع ومراقبة اس تعامل املوارد املتاحة للأاكدميية 

 املركز اجلهوي للتوجيه املدريس واملهين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1/8ص 

  عداد  الربانمج الس نوي املتعلق ابلتوجيه املدريس واملهين؛اإ

  املسامهة يف بلورة توهجات الأاكدميية يف جمال التوجيه املدريس واملهين

 عىل املس توى اجلهوي والإقلميي واحمليل وحتسني خدماته؛

  تقدمي خمتلف اخلدمات والعمليات املرتبطة ابملساعدة عىل التوجيه

 فئات املعنية عىل املس تويني الإقلميي واحمليل؛املدريس واملهين خملتلف ال 

  التنس يق فامي بني خمتلف املصاحل املتدخةل يف املساعدة عىل التوجيه

عادة التوجيه؛  املدريس واملهين وتتبع خمتلف العمليات املتعلقة لتوجيه واإ

  جناز دراسات وحبوث يف جمال التوجيه املدريس واملهين قصد املسامهة اإ

 يف تطويره؛

  ادلراسات والتكوينات واملهن؛ معلومات حولين وتدبري بنك تكو 

  ضبط خريطة القطاعات املدرس ية للتوجيه،وحتديد احلاجيات الس نوية

 من املوارد البرشية.
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 تنظمي وتدبري الاس تقبال عىل صعيد الأاكدميية؛  التواصل وتتبع أأشغال اجمللس الإداريمصلحة 

  عدادا س ياسة الأاكدميية يف جمال التواصل والسهر عىل املشاركة يف اإ

 تطبيقها؛

  عداد نرشات ودورايت تعىن اإ ، و للأاكدمييةادلاخيل  ابلتصالالارتقاء

بقضااي الرتبية والتكوين عىل مس توى اجلهة؛جتميع املعلومات والسهر 

ىل مجيع الرشاكء عىل الصعيد اجلهوي  عىل حسن تداولها وتبليغها اإ

 ؛والإقلميي

  اجمللس الإداري بتنس يق مع  بأأشغالعداد مجيع الواثئق املتعلقة اإ حتضري و

 مجيع مصاحل  الأاكدميية املعنية واللجان املنبثقة عنه؛

  جناز احملارض املتعلقة بأأشغال اجمللس الإداري واللجان املنبثفة عنه؛اإ 

  السهر عىل تتبع وتنفيذ القرارات املتخذة والتوصيات املنبثقة عن اجمللس

 قياس مدى غنجازها؛الإداري و 

  الإداريجتميع وتوثيق مجيع التقارير والواثئق املتعلقة ابشغال اجمللس 

 والسهر عىل حسن تداولها واس تعاملها.

عادة الانتشار جناز خمتلف احلراكت الانتقالية املنصوص علهيا يف املذكرات   مصلحة التدبري التوقعي للموارد البرشية واإ السهر عىل اإ

بأأطر وزارة الرتبية الوطنية والأطر املشرتكة بتنس يق مع الإطار اخلاصة 

 املصاحل املركزية؛

  التدقيق يف احلاجيات املعرب عهنا من طرف املديرايت الإقلميية قبل

 املصادقة علهيا؛

 ضبط احلاجيات من املوارد البرشية؛ 

  تنظمي حركة اإس ناد  هجوي ملناصب الإدارة الرتبوية املتبقية عن احلركة

 الوطنية

  التنس يق مع املديرايت الإقلميية للتغلب عىل اخلصاص؛ 

 جناز التعيينات ) احلراكت الانتقالية  ....؛ -اخلرجيني اجلدد -اإ

 استامثر نتاجئ احلراكت الانتقالية ووضع خريطة توقعية للموارد البرشية؛ 

  تقامس معطيات املوارد البرشية مع الرشاكء النقابيني، ومعاجلة معهم

 دة عىل الأاكدميية اخلاصة ابلتظلامت؛الطعون الوار 

  الرتبوية؛ الإدارةملناصب  الإس نادتنظمي مقابالت 

 .تقدمي الرأأي واملشورة للمرشفني عىل احلراكت ابملديرايت الإقلميية 

 اليت هتمهم؛اخلدمات الالكرتونية بمتكني املرتفقني من بعض الوضعيات   مصلحة تدبري املسار املهين والارتقاء ابملوارد البرشية

 وضع خريطة هجوية للتكوين املس متر؛ 

 وضع خريطة هجوية ملصاحبة اطر الإدارة الرتبوية امللكفة لأول مرة؛ 

  (تتبع تقيمي تكويهنا النظري وامليداين، والإرشاف عىل تقيميها الهنايئ

 الإقرار او عدم الإقرار(؛

  الإقرار او عدم التنس يق مع املصلحة املعنية ابلأاكدميية لجناز رسائل

 الإقرار؛

 جناز الرتقيات؛  اإ

 حتيني قاعدة معطيات املوارد البرشية؛ 

  .تتبع وضبط الإحصاء الس نوي للموارد البرشية 

 مصلحة الإحصاء وادلراسات

 

 2/8ص 

 تتبع افتتاح املؤسسات التعلميية وادلاخليات احملدثة؛ 

  الأسالك؛تتبع وضبط البنيات الرتبوية ابملؤسسات التعلميية مجليع 

  واملعطيات املتعلقة ابملؤسسات التعلميية اخلصوصية  الإحصائياتضبط

 والعمومية؛
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  حصاء وضبط عدد التالميذ ملراقبهتا ومقارنهتا مع الس نوي  الإحصاءاإ

 املعطيات املتعلقة ابلهدر؛ ملعرفةالشامل 

 تتبع وضبط مؤرشات المتدرس؛ 

 جناز اخلرائط املتعلقة ابملؤرشات؛  اإ

  عداد  ادلراسات والتحليالت الإحصائية؛اإ

  ما بعد البااكلوراي. أأقسامضبط املعطيات املتعلقة بأأطر وطلبة 

 مصلحة الارتقاء بتدبري املؤسسات التعلميية

 

 

 

 

 تنظمي وتتبع ادلراسة مبؤسسات الرتبية والتكوين؛ 

  السهر عىل الارتقاء بتدبري املؤسسات التعلميية وتتبع ومكواكبة أأطر

 الرتبوية اجلدد واملزاولني يف هماهمم؛الإدارة 

  الإرشاف عىل تنظمي الفضاءات الرتبوية املاكنية والزمانية وادلمع

 ابملؤسسات العمومية واخلصوصية؛

  الارتقاء ابلأنشطة الثقافية الاجامتعية والرايضية والوقائية يف الوسط

املدريس العمويم واخلصويص والإرشاف عىل تنظميها بتنس يق مع  

 هات املعنية؛اجل 

  السهر عىل انفتاح املؤسسات التعلميية عىل حميطها الاجامتعي والثقايف

الاقتصادي والبييئ وكذا دمع وتتبع ومواكبة وتقيمي مشاريع املؤسسات 

 التعلميية؛

  العمل عىل مالءمة املناجه والربامج الرتبوية والزمن املدريس مع

 ة والثقافية اجلهوية؛اخلصوصيات واملعطيات الاجامتعية والاقتصادي

 توزيع الربامج ادلراس ية عىل املصاحل الإقلميية للأاكدميية؛ 

  تقيمي التعلامت ذات الطابع اجلهوي، ومراقبة تكل اليت تمت عىل املس توى

 الإقلميي واحمليل؛

  تنظمي وتتبع الوقاية الصحية داخل املؤسسات التعلميية وكذا بني صفوف

 لربانمج اجلهوي للوقاية الصحية املدرس ية.التالميذ وأأولياهئم من خالل ا

 

 

 

 

 2016فرباير  08بتارخي  01 -16*قرار وزير الرتبية الوطنية رمق 

عداد الوحدة اجلهوية لالفتحاص ادلاخيل مارس   2016تنظمي البنيات الإدارية للأاكدميية اجلهوية جلهة طنجة تطوان احلس مية: اإ
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قلميية **  ب : املديرايت الإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصلحة املوارد البرشية

 عداد برانمج العمل  الس نوي وحصيةل الاجنازات اخلاصة ابملصلحة؛ اإ

 من طرف مدير  الإقلمييعىل تدبري املوارد البرشية، طبقا لالختصاصات املفوضة للمدير  الإرشاف

 الأاكدميية؛

  احمللية لفائدة الأطر الرتبوية والإدارية والتقنية العامةل ابلنفوذ   الإقلمييةجناز احلراكت الانتقالية اإ تنظمي و

 ؛الإقلمييةالرتايب للمديرية 

 جناز العمليات املرتبطة ابحلراكت الوطنية واجلهوية؛  املسامهة يف اإ

  وتدبري الفائض واخلصاص؛ ابلإقلميالسهر عىل حسن توزيع وانتشار املوارد البرشية 

  املسار املهين وتدبري الوضعيات الإدارية للموظفني التابعني للنفوذ الرتايب للمديرية تتبع احلياة الإدارية و

 ؛الإقلميية

  عداد لفائدة املوظفني  الإقلميللتكوين املس متر عىل مس توى  س ياسةوضع خمططات العمل الس نوية واإ

 والتقنيني والسهر عىل تنفيذها؛ والإدارينيالرتبويني 

 اخلاصة ابملوظفني، وفق التطبيقات املعلوماتية املعمتدة؛ الإحصاءعىل معليات  الإرشاف 

  الإقلميية للمديريةجتميع املعطيات واملعلومات املتعلقة ابملوارد البرشية من خمتلف ملصاحل التابعة 

ىل خمتلف الرشاكء؛  والسهر عىل حسن تداولها وتبليغها عىل املصاحل التابعة للأاكدميية واإ

 قلميية للموارد البرشية والإدارية والرتبوية وحتييهنا ابس مترار؛بناء قاعدة معطيا  ت اإ

 تتبع تزنيل النظام املعلوميايت "مسري '' وبرجمة تكوينات املوظفني املعنيني بكيفية اس تعامهل؛ 

  مجيع امللفات والواثئق املتعلقة ابختصاصات املصلحة مع العمل عىل رمقنهتا. وأأرشفةحفظ 

 

 ويةمصلحة الشؤون الرتب

 

 

 

 

 

 مصلحة الشؤون الرتبوية

 

 

 

 

 

 

 4/8ص

 عداد برانمج العمل الس نوي وحصيةل الاجنازات اخلاصة ابملصلحة؛  اإ

 تتبع وتقيمي العمل الرتبوي يف املؤسسات التعلميية العمومية واخلصوصية عىل املس توى الإقلميي؛ 

  التعلميية؛ املؤسساتالإرشاف عىل توزيع الربامج ادلراس ية عىل 

 عىل تنظمي وتتبع ادلراسة ابملؤسسات التعلميية؛ السهر 

  العمل عىل مالءمة املناجه والربامج الرتبوية والزمن املدريس مع اخلصوصيات واملعطيات الاجامتعية

 واحمللية؛ الإقلمييةوالاقتصادية والثقافية 

 لميية العمومية عىل تنظمي الفضاءات الرتبوية املاكنية والزمانية وادلمع ابملؤسسات التع  الإرشاف

 واخلصوصية؛

  الارتقاء ابلأنشطة الرتبوية والاجامتعية والثقافية والفنية والوقائية يف الوسط املدريس العمويم

 واخلصويص؛

  عىل تنظميها  والإرشافالرايضة املدرس ية ابملؤسسات التعلميية ابملؤسسات التعلميية  أأنشطةتفعيل

 وتنس يق براجمها مع اجلهات املعنية؛

  التوثيق واملكتبات املدرس ية والأنشطة البيئية بتنس يق وتعاون مع اجلهات اخملتصة؛ أأنشطةتنظمي 

  التعلميية عىل حميطها الاجامتعي والثقايف والاقتصادي مع الالزتام  املؤسساتالسهر عىل انفتاح

 ابحلفاظ عىل خصوصياهتا؛

  ن  تاج املوارد البيداغوجية وادليداكتيكية؛الارتقاء ابلبحث الرتربوي عىل املس توى الاقلميي وتشجيع اإ

 عاقة بأأقسام الإدماج ولأقسام العادية؛  تتبع متدرس الأطفال يف وضعية اإ

  تتبع سري برامج الصحة املدرس ية واملن الإنساين داخل املؤسسات التعلميية بتنس يق مع اجلهات

 اخملتصة) وزارة الصحة والرشاكء الآخرين(؛
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  عىل تدبري شؤون مؤسسات التعلمي الأويل ومؤسسات التعلمي املدريس اخلصويص عىل  الإرشاف

جراء معليات املراقبة الإدارية والرتبوية وتتبع ملفات العاملني هبا؛ الإقلميياملس توى   واحمليل واإ

  مجيع امللفات والواثئق املتعلقة ابختصاصات املصلحة مع العمل عىل رمقنهتا؛ وأأرشفةحفظ 

 

التخطيط واخلريطة  مصلحة

 املدرس ية

 عداد برانمج لعمل الس نوي وحصيةل الاجنازات اخلاصة ابملصلحة؛  اإ

  عداد اخملطط التمنوي أأو العامةل يف جمال التعلمي الأويل والابتدايئ والثانوي انطالقا من  الإقلمياإ

 واحمللية؛ الإقلمييةاخملططات والتوهجات اليت حتددها الأاكدميية بشلك يراعي اخلصوصيات 

  عداد اخلريطة املدرس ية  واخلرائط الرتبوية التوقعية وتوقعات ادلخول الرتبوي؛ الإقلمييةاإ

 املسامهة يف تأأطري ادلخول الرتبوي؛ 

  بتنس يق مع اكفة املتدخلني   الإقلمييالرتبوي عىل املتسوى  الإحصاءجناز اإ قيادة وتتبع وتأأطري معليات

واستامثر نتاجئه) حتيني مستند املؤسسات التعلميية العمومية واخلصوصية؛ بناء قاعدة املعطيات 

 الهنائية؛

   عداد ادلراسات والتحقيقات والتحليالت  ؛الإقلميياملرتبطة ابلمتدرس عىل املس توى  الإحصائيةاإ

 ؛الإقلمييل تمنية العرض املدريس عىل املس توى السهر عىل تنفيذ الاسرتاتيجية اجلهوية يف جما 

  جنازها؛اإ والتجهزيات املدرس ية وتتبع  البناءاتأأو العامةل من  الإقلميبرجمة حاجيات 

  ؛الإقلمييةتدبري حركية التالميذ داخل النفوذ الرتايب للمديرية 

 املسامهة يف تنفيذ عقود الربامج الرتبوية املقررة هجواي ووطنيا؛ 

  عىل تتبع تنفيذها؛ والإرشافلدلمع الاجامتعي  الإقلمييةامج عداد الرب اإ 

  مجيع امللفات والواثئق املتعلقة ابختصاصات املصلحة مع العمل عىل رمقنهتا. وأأرشفةحفظ 

 

مصلحة تأأطري املؤسات التعلميية 

 والتوجيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5/8ص

 يف جمال تأأطري املؤسسات التعلميية -أأ 

 

  عداد  العمل الس نوي وحصيةل الاجنازات اخلاصة ابملصلحة؛ برانمجاإ

  التعلميية؛ املؤسساتهيأأة التأأطري واملراقبة الرتبوية فامي خيص اجلانب املتعلق بسري  أأنشطةتتبع 

 العمل عىل مصاحبة وتأأطري هيئة الإدارة الرتبوية خاصة امللكفني لأول مرة؛ 

  وتتبع اشغال جمالسها التعلميية؛السهر عىل الارتقاء بتدبري املؤسسات التعلميية 

 جناز الربامج واملناجه وفق التوهجات الرتبوية املعمتدة؛  تتبع واإ

  عداد مشاريع املؤسسات التعلميية واملصادقة علهيا وتنفيذها بتنس يق مع اجلهات الإرشاف عىل اإ

 املعنية، مع احلرص عىل توحيد أأليات أأجرأأهتا وتتبع مدى اإجنازيهتا؛

 ات التعلميية، ومصاحبة وتقدمي املشورة يف اجملال الرتبوي ملديري ومديرات دمع أأداء املؤسس

 مشاريع املؤسسات؛ املؤسسات التعلميية لتجاوز معيقات تزنيل

 السهر عىل تنفيذ الربامج امليدانية اخلاصة ابلرتبية غري النظامية وكذا برامج حماربة الأمية؛ 

 آابء وأأهمات وأأولياء التال سهام مجعياتأ ميذ وامجلعيات الرايضية ومجعيات تمنية التعاون املدريس تتبع اإ

 ومجعية دمع مدرسة النجاح يف الارتقاء بتدبري املؤسسات التعلميية؛

  القيام بتأأطري اجلوانب الرتبوية للمصاحل املتدخةل يف اجملال الرتبوي عىل املس توى الإقلميي وخاصة

 طيط واقرتاح التدابري لتحسني فعاليهتا؛املصاحل الرتبوية ومصاحل اخلريطة املدرس ية والتخ 

 قرار احلاكمة الرتبوية اجليدة ابملؤسسات التعلميية؛  تكريس هنج التأأطري عن قرب واإ

 .املساعد عىل توفري ادلمع الالزم لتقوية القدرات التدبريية للمؤسسات التعلميية 

 ب: يف جمال التوجيه

  عداد برانمج العمل الس نوي الإقلميي املتعلق ابل  توجيه املدريس واملهين وتتبع تنفيذه؛اإ

  وضع اخملطط الإقلميي لتطوير التوجيه املدريس واملهين انسجاما مع التوهجات الوطنية واجلهوية يف

 جمال وتتبع تنفيذه؛

  رساء وتقومي نظام التوجيه املدريس واملهين عىل املس توى الإقلميي واحمليل وحتسني املسامهة يف اإ
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 خدماته؛

  بلورة توهجات الأاكدميية يف جمال التوجيه املدريس واملهين، والسهر عىل تتبع مدى املسامهة يف

 تنفيذها؛

 ضبط خريطة القطاعات املدرس ية للتوجيه وحتديد احلاجيات الس نوية من املوارد البرشية؛ 

   يق تقدمي خمتلف اخلدمات والعمليات املتعلقة ابلتوجيه املدريس واملهين خملتلف الفئات املعنية بتنس

 مع املصاحل املعنية عىل املس تويني الإقلميي واحمليل؛

 تتبع مجيع النشطة والعمليات املتعلقة ابلتوجيه املدريس واملهين عىل مس توى الإقلمي أأو العامةل؛ 

 جناز ادلراسات والبحوث والتجارب يف جمال التوجيه املدريس  واملهين قصد املسامهة يف تطويره؛ اإ

  رجاع دماهجم يف مسار تتبع معلية اإ التالميذ غري امللتحقني واملفصولني واملنقطعني عن ادلراسة، أأو اإ

 التكوين املهين؛

 تكوين وتدبري بنك معلومات خاص ابدلراسات والتكوينات واملهن؛ 

  الإرشاف الإداري عىل أأطر التوجيه الرتبوي امللكفني خبدمات التوجيه املدريس واملهين ابملؤسسات

  معلهم وتتبعه وتقوميه؛التعلميية، وتنظمي

  تنس يق تدخالت خمتلف الفاعلينفي جمال التوجيه املدريس واملهين يف القيام ببعض املهام املنوطة به

 ذات الطابع الإقلميي أأو احمليل؛

 .حفظ وأأرشفة مجيع امللفات والواثئق املتعلقة ابختصاصات املصلحة مع العمل عىل رمقنهتا 

 

 

 

 

 

 

والتجهزيات مصلحة البناءات 

 واملمتلاكت

 عداد برانمج العمل الس نوي وحصيةل الاجنازات اخلاصة ابملصلحة؛  اإ

  جناز مشاريع البناء والتوس يع والإصالحات الكربى والتجهزي عداد ملفات طلبات العروض اخلاصة ابإ اإ

 ابملؤسسات التعلميية بتنس يق مع مصلحة الشؤون الإدارية واملالية؛

 والتوسع والإصالحات الكربى والتجهزي ابملؤسسات التعلميية التابعة للنفوذ  تتبعاإجناز مشاريع البناء

 الرتايب للمديرية الإقلميية؛

  السهر عىل مراقبة حالت املؤسسات التعلميية املتواجدة ابلإقلمي وجودة صيانهتا ومدى توفرها عىل

 وسائل العمل الرضورية؛

 عداد ملفات الأداء ومراقبهتا؛التنس يق بني خمتلف املتدخلني يف جمالت البناء  ات املدرس ية واإ

 املسامهة يف أأشغال جلان اقتناء الأرايض وتتبع املساطر املعمول هبا يف هذا الشأأن؛ 

 تدبري التجهزيات املدرس ية عىل مس توى الاس تقبال والتخزين والتوزيع واجلرد؛ 

  ف املديرية الإقلميية واحملافظة السهر عىل تنفيذ املمتلاكت املنقوةل وغري املنقوةل املوضوعة حتت تص

 علهيا؛

 الإرشاف عىل تدبري السكنيات الوظيفية والإدارية× 

 املسامهة يف جلان اختيار البقع الأرضية لإحداث املؤسسات التعلميية؛ 

 املشاركة يف أأشغال جلان تقيمي القطع الأرضية موضوع الاقتناء؛ 

 

مصلحة الشؤون القانونية والتواصل 

 والرشاكة
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 يف جمال الشؤون القانونيةأأ: 

 عداد برانمج العمل الس نوي وحصيةل الإجنازات اخلاصة ابملصلحة؛  اإ

 السهر عىل مراقبة مدى تطبيق النصوص الترشيعية والتنظميية املتعلقة ابملؤسسات التعلميية؛ 

  املديرية الإقلميية وكذا ملديرات تقدمي اخلربة القانونية واملساعدة الالزمة يف اجملال القانوين مجليع مصاحل

 ومديري مؤسسات الرتبية والتكوين املتواجدة داخل النفوذ الرتايب للمديرية الإقلميية؛

  تقدمي املشورة ونرش املعارف القانونية املتعلقةمبجال الرتبية والتكوين عىل مجيع املصاحل التابعة للمديرية

 والتكوين ابلإقلمي والعامةل؛ الإقلميية وملديرايت ومديري مؤسسات الرتبية

  تتبع طلبات امجلعيات الراغبة يف احلصول عىل الرعاية السامية وكذا رعاية الوزارة عىل التظاهرات

 اليت تنظمها امجلعيات أأو املؤسسات، بتنس يق مع املصاحل اخملتصة مركزاي وهجواي؛

 ربط العالقات ع الرشاكء الاجامتعيني للمديرية الإقلميية؛ 
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 قلمييا أأمام اجلهات القضائية ومتثيل املديرية الإقلميية فهيا، مع تتبع م لفات املنازعات القضائية املسجةل اإ

 السهر عىل تنفيذ الأحاكم القضائية الصادرة ضدها، وذكل بتنس يق م عاجلهات املعنية؛

  فراغ السكن الوظيفي والإداري احملتل آليات مسطرة املتابعة القضائية املرتبطة ابإ بدون س ند حتريك أ

 قانوين وفق املرجعيات القانونية املؤطرة؛

  يالء العناية اخلاصة جللسات البحث واحلضور آجال التقايض أأمام احملامك، واإ جراءات وأ ضبط اإ

 الرضوري فهيا؛

  تتبع ومعاجلة ملفات احلوادث املدرس ية وحوادث املصلحة عىل املس توى الإقلميي بتنس يق مع املصاحل

 عنية.املركزية واجلهوية امل 

 

 ب : يف جمال التواصل

 تنظمي وتدبري الاس تقبال عىل صعيد املديرية الإقلميية؛ 

 عداد س ياسة املديرية الإقلميية يف جمال التواصل والعمل عىل تطبيقها؛  العمل عىل اإ

 قلمييا وحمليا؛ عداد س ياسة الأاكدميية يف جمال التواصل والسهر عىل تزنيلها اإ  املشاركة يف اإ

  ابلتصال دلاخيل بني املديرية الإقلميية ومصاحلها، والتواصل اخلاريج مع الرشاكء والإعالم الارتقاء

 واملصاحل اخلارجية؛

 جتميع املعلومات والسهر عىل حسن تداولها وتبليغها اإىل مجيع الرشاكء عىل الصعيد الإقلميي واحمليل؛ 

  ى الإقلمي.اإعداد نرشات ودورايت تعىن بقضااي الرتبية والتكوين عىل مس تو 

 ج: يف جمال الرشاكة والتعاون

  عداد مشاريع غتفاقيات الرشاكة والتعاون والعقود املربمة مع املديرية الإقلميية من الإرشاف عىل اإ

 طرف الأغيار؛

  تتبع تنفيذ مشاريع الرشاكة والتعاون املربمة مع القطاعات احلكومية الأخرى وامجلاعات الرتابية

 ؛وفعاليات اجملمتع املدين

  بداء الرأأي يف مشاريع اتفاقيات الرشاكة والتعاون املربمة عىل املس توى الإقلميي واحمليل، مع السهر اإ

 عىل تتبعها ومطابقهتا للقوانني والنظمة اجلاري هبا العمل؛

 

قلميي ملنظومة الإعالم )  املركز الإ

 مصلحة(

 عداد برانمج العمل الس نوي  ؛اإ

  رساء وتتبع منظومة الاعالم  الإقلميية بتنس يقمع املركز اجلهوي ملنظومة الاعالم؛وضع واإ

  سرتاتيجية ملنظومة الإعالم عىل مس توى الإقلمي ابنسجام مع اخلطة الإسرتاتيجية اجلهوية وضع خطة اإ

 والوطنية؛

 صدارالنتاجئ اخلاصة هبا؛  املسامهة يف مراقبة وتتبع سري اإجناز الامتحاانت وتصحيحها واإ

 ميية املعنية يف تنظمي معليات احلراسة واملراقبة والنالحظة اخلاصة مبختلف املسامهة مع مصاحل الأاكد

 العمليات املتعلقة ابلمتحاانت؛

 تتبع معية مسك املراقبة املس مترة ونقط الامتحاانت عىل نظومة مسار والسهر عىل حتييهنا ابس مترار؛ 

 اءة املهنية والرتبوية؛املسامهة يف تنظمي وتتبع خمتلف العمليات املتعلقة ابمتحاانت الكف 

 تقيمي التعلامت ذات الطابع الإقلميي، ومراقبة تكل اليت تمت عىل املس توى احمليل؛ 

 عداد وتوزيع معايري التقومي الرتبوي للتعلامت؛  املسامهة يف اإ

 الإرشاف عىل مبارايت المتزي؛ 

  

 مصلحة الشؤون الإدارية واملالية

 والبناءات والتجهزيات واملمتلاكت

 

 7/8ص 

 أأ: يف جمال الشؤون الإدارية واملالية

 عداد برانمج العمل الس نوي وحصيةل الاجنازات اخلاصة ابملصلحة؛  اإ

 عداد مرشوع مزيانية الأاكدميية؛  املسامهة يف اإ

 السهر عىل تنفيذ مزيانية املديرية الاقلميية وتقيمي العمليات املرتبطة هبا؛ 

  عىل املؤسسات التعلميية التابعة للمديرية الإقلميية؛توزيع الاعامتدات 
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 تتبع ومراقبة مصاريف تس يري املؤسسات التعلميية التابعة للمديرية الإقلميية؛ 

 هناء همام الشس يعني؛  تتبع العمليات املتعلقة بتعيني واإ

 برام الصفقات العمومية وس ندات الطلب املتعلقة ابملديرية فقلميية وتتبع جنازها؛ الإرشاف عىل اإ  اإ

 عداد وجتميع املعطيات املتعلقة ابلوضعية احملاسبية للمديرية الإقلميية؛  الإرشاف عىل اإ

 عداد الربامج الإقلميية لدلمع الاجامتعي والإرشاف عىل تنفيذها؛  اإ

 تدبريصفقات احلراسة والنظافة والطهيي والبستنة) اخلدمات املفوضة(؛ 

 تدبري خدمات الإطعام املدريس وادلاخليات؛ 

 السهر علىتدبري نفقات املاء والكهرابء؛ 

  .تتبع وتنفيذ الأداءات ومراقبهتا 

 

 ب: يف جمال البناءات والتجهزيات واملمتلاكت

 

  جناز مشاريع البناء والتوزيع وافصالحات الكربى والتجهزي عداد ملفات طلبات العروض اخلاصة ابإ اإ

 ابملؤسسات التعلميية؛

  جناز مشاريع البناء والتوس يع والاصالحات الكربى والتجهزي ابملؤسسات التعلميية التابعة للنفوذ تتبع اإ

 الرتايب للمديرية الإقلميية؛

  السهر عىل مراقبة  حالت املؤسسات التعلميية املتواجدة ابلإقلمي وجودة صيانهتا ومدى توفرها عىل

 وسائل العمل الرضورية؛

  البناءات املدرس ية وغعداد ملفات الأداء ومراقبهتا؛التنس يق بني خمتلف املتدخلني يف جمالت 

 املسامهة يف اشغال جلان اقتناء الأرايض وتتبع املساطر املعمول هبا يف هذا الشأأن؛ 

 تدبري التجهزيات املدرس ية عىل مس توى الاس تقبال والتخزين والتوزيع واجلرد؛ 

  حتت تصف املديرية الإقلميية واحملافظة السهر عىل تدبري املمتلاكت املنقوةل وغري املنقوةل املوضوعة

 علهيا؛

 الإرشاف عىل تدبري السكنيات الوظيفية والإدارية؛ 

 املسامهة يف أأشغال جلان اختيار البقع الأرضية لإحداث املؤسسات التعلميية ؛ 

 ....املشاركة يف جلان تقمي القطع الأرضية موضوع الاقتناء 

 واثئق املتعلقة ابختصاصات املصلحة مع العمل عىل احلرص عىل حفظ وارشفة مجيع امللفات وال

رمقنهتا، مبا فهيا واثءق حتديد الوضعيات احملاس باتية وملفات الصفقات وس ندات الطلب واخلوةل 

 وغريها.
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