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تفصيل املحاور الرئيسية

املحاور الرئيسية

املحور الرئيس ي ألاول :حمالت إلاعالم
والتوجيه املدرس ي

املحور الرئيس ي الثاني :املساهمة في
تنظيم وتدبير
عمليات إلاحصاء.

وزن املحور
()%

 .1املساهمة في تنظيم حمالت إلاعالم والتوجيه:
 املجال الثانوي :1خدمات التوجيه املدرس ي باملؤسسات التعليمية.

03

 املجال الثانوي :2أنشطة لاعالم املدرس ي باملؤسسات التعليمية.
 .2إنجاز عمليات إلاحصاء:
 املجال الثانوي  :1املتغيرات لاحصائية.

03

 املجال الثانوي  :2املعطيات لاحصائية (التجميع والتنظيم واملعالجة .)...
 .0تنظيم إلادارة التربوية:

املحور الرئيس ي الثالث :املساهمة في
ألاعمال إلادارية

 املجال الثانوي :1التوثيق لاداري واملالي باملؤسسات التعليمية.
 املجال الثانوي :2أعمال املوظفين واملستخدمين التابعين للمصالح املادية واملالية

03

باملؤسسات التعلمية (التتبع).
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مراجع يمكن االستئناس بها خالل التحضير للمباراة:

































القانون لاطار رقم  71.15املتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.1..111بتاريخ  9.غشت 291.؛
املذكرة الوزارية رقم  197×1.بتاريخ  90أكتوبر  291.في شأن الارتقاء باملمارسة التربوية في مجال التوجيه املدرس ي واملنهي والجامعي بالثانويات لاعدادية والثانويات التأهيلية؛
املرسوم امللكي رقم  119.33بتاريخ  21أبريل  1.35بمثابة النظام العام للمحاسبة العمومية؛
القرار الوزاري رقم  932×1.بتاريخ  95أكتوبر  291.بشأن التوجيه املدرس ي واملنهي والجامعي؛
املرسوم رقم  2.92.153بتاريخ  15يوليوز  2992بمثابة النظام ألاساس ي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ،كما وقع تغييره وتتميمه؛
املذكرة رقم  127/10بتاريخ  2.غشت  2018بشأن تدابير تحسين الفعالية والنجاعة في مجال الدعم الاجتماعي ،وإجراءات ترشيد املوارد املتاحة؛
املذكرة الوزارية رقم  922×15بتاريخ  11مارس  2915في شأن تنظيم العمل بالقطاعات املدرسية للتوجيه؛
ظهير شريف رقم  1-58-008بتاريخ  22فبراير  1.70بمثابة القانون ألاساس ي العام للوظيفة العمومية؛
تعليمات وزير املالية املتعلقة بعمل شساعات املداخيل والنفقات بتاريخ 1.3./91/23؛
القرار رقم 22470بتاريخ  15ماي  2997في شأن التنظيم املالي و املحاسباتي لألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛
تعليمات وزير املالية رقم  2503بتاريخ  23نونبر  2990حول إحداث وعمل ومراقبة شساعات النفقات واملداخيل املحدثة باملؤسسات العمومية؛
املرسوم رقم  1217.95.2بتاريخ  2نونبر  2990املتعلق بمراقبة نفقات الدولة؛
املذكرات املتعلقة بتأهيل وتدبير ألاقسام الداخلية ومنها (املذكرة  119بتاريخ  22ماي  – 1..7املذكرة رقم  112بتاريخ  22أكتوبر .)2991؛
الدورية رقم  2979بتاريخ  13نونبر  1.71املتعلق بمسك جرد ممتلكات املؤسسات التعليمية.؛
املذكرة رقم  1990بتاريخ  19غشت  1.33واملذكرة الوزارية  1121بتاريخ  23أكتوبر  1.35حول التدبير املالي واملادي للمؤسسات التعليمية .؛
النصوص املنظمة لتدبير حساب الخارج عن امليزانية ،ومسك محاسبته.؛
القانون رقم  95.99القاض ي بإحداث ألاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه.؛
القانون رقم  31 – ..املتعلق بتحديد مسؤولية آلامرين بالصرف واملراقبين واملحاسبين العموميين .؛؛
القانون  3..99بتاريخ 11نونبر 2991في شأن املراقبة املالية للدولة على املنشآت العامة وهيئات أخرى.؛
املرسوم رقم  2-02-382بتاريخ  15يوليوز  2992بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية؛
املرسوم رقم 2.02.854الصادر بتاريخ  19فبراير  )2991بمثابة النظام ألاساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ،كما وقع تغييره وتتميمه.
املرسوم رقم  12.-12-2بتاريخ  29مارس  2911املتعلق بالصفقات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه.؛
املذكرة رقم  51بتاريخ  29ماي  299.في شأن إحداث جمعية دعم مدرسة النجاح بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.؛
الدليل املسطري عدد  21/992911في شأن التدبير املالي لجمعيات دعم مدرسة النجاح في صيغته املحينة مارس 2921؛
املذكرة رقم  121بتاريخ  11غشت  299.وما بعدها بشأن مشروع املؤسسة؛
املقرر الوزاري في شأن تنظيم السنة الدراسية.؛
مذكرة رقم  905 ×21في شأن تعميم العمل بمشروع املؤسسة املندمج بتاريخ  3أكتوبر 2921؛
ألانظمة ألاساسية الخاصة بأطر ألاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادرة في  17مارس 291.؛
مرسوم رقم  1..111بتاريخ  5غشت  291.بتحديد أصناف ومقادير املنح الدراسية الخاصة بالقسام الداخلية واملطاعم ...؛
قرار وزير التربية الوطنية في شأن تحديد مجاالت مهام أطر الدعم لاداري والتربوي والاجتماعي املؤرخ في  92نونبر 2929؛
املذكرة الوزارية عدد  953. /21الصادرة بتاريخ  25يوليوز  2921بشأن اعتماد نظام املطعمة لتجويد خدمة الاطعام بالداخليات واملطاعم بالثانوي لاعدادي والتأهيلي؛
الدليل املسطري املتعلق بنظام املطعمة.
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