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  :تقديم

  

مندمجا في مكونات العمل المدرسي، ومن ھذه تعتبر الحياة المدرسية مناخا وظيفيا 

تعرف أھم العناصر التي يمكن أن تساعد على ت ا'دارة التربوية أن أطرالزاوية وجب على 

 : وھي،تنظيم ھذه الحياة وتوجيھھا وجھة تسعى إلى تحقيق الجودة

   تنظيم حياة الجماعة داخل المؤسسة التعليمية؛ومبادئقواعد  •

 والعاطفية بين أعضاء المجتمع التربوي؛الع5قات ا4جتماعية  •

 المرجعيات التربوية لتنشيط المؤسسات التعليمية؛ •

 المناخ المدرسي وأشكال التواصل الثقافي والمھني؛ •

 .الع5قة مع المحيطين الداخلي والخارجي •

 :ا?تيةا'لمام بالمحاور بوذلك 

  مرتكزات الحياة المدرسية؛ •

 فضاءات الحياة المدرسية؛ •

 يقاعات المدرسية؛تدبير ا' •

 المتدخلون في الحياة المدرسية؛ •

 .الداعمةوا@نشطة المندمجة  •

 

 :مجال التنشيط الثقافي وا�جتماعي والتواصل    

  :ما يأتيتعرف ت ھذا الصدد أن أطر ا'دارة التربوية فيعلى 

  :المجال ا�جتماعي                

  ؛انفتاح المدرسة على محيطھا                  *

  التعاون المدرسي؛*

  موقع أو دور جمعية ا?باء؛*

  المطعم المدرسي؛*
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  .الصحة والوقاية المدرسية*

  :التنشيط الثقافي                 

  التواصل الداخلي للمؤسسة؛*

  تنشيط ا4جتماعات؛*

  ا'شراف التربوي وا'داري؛*

 التواصل الخارجي؛*

  ا@نشطة الثقافية والرياضية؛*

  رسية؛الخزانة المد*

  .أندية المؤسسة*

  :التعاون والشراكة                  

  مع فعاليات المجتمع المدني؛ التعاون* 

  مع القطاعات العمومية؛ التعاون* 

  مع القطاع الخاص؛ التعاون* 

  مع الجھات ا@جنبية؛ التعاون* 

  مفھوم الشراكة؛* 

  الشركاء؛* 

  مجا4ت الشراكة؛* 

  إعداد مشروع الشراكة؛* 

  .يفية عقد اتفاقيات الشراكةك* 

  :  مشروع المؤسسة

على أي مترشح لشغل منصب ا'دارة التربوية أن يلم بمفھوم مشروع يتعين  

 بالتركيز على الرفع من نسبة التمدرس وا4حتفاظ ،المؤسسة وخصائصه وأھدافه ا@ساسية

 وتأسيس ،وي وانفتاح المؤسسة على المجتمع الترب، وتحسين جودة التعليم،بالمتعلمين

 وكذا العمل داخل فريق يخلق دينامية جديدة لصالح المؤسسة التعليمية في ،شراكة جيدة

 ومعرفة ، التي يخولھا مشروع المؤسسة،إعطاء المدرسين ھامش المبادرة والمسؤولية
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 وتحديد ، بتجميع وتحليل المعطيات، المختلفةهمراحلمشروع من حيث المنھجية إعداد 

 وتنفيذ وضبط وتقويم المشروع، ، ووصف العمليات،وتحديد ا@ھداف ،مرامي المؤسسة

 ا كل معارفھعبرھابلور ت أن للقيادة التربويةلكون مشروع المؤسسة ھو الوسيلة التي يمكن 

 . للمؤسسة في مجا4ت التدبير ا'داري والتربوي والمالياومھاراتھ
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لتفعيل الحياة  وا!ھداف المنشودة من التكوين في تدبير مشروع المؤسسةالكفايات 
المدرسية 

 

 ينبغي أن تكون أطر ا�دارة في نھاية التكوين قادرة على أن:، ا!ھداف الكفايات

التمكن من أسس 
    المشروع ومبادئه

 تحدد العناصر ا.ساس للمشروع من خ&ل تجارب سابقة 
 تستخلص العوامل الفاعلة في نجاح أو تعثر مشاريع المؤسسة

 تستفيد من التجارب السابقة في تقوية عوامل نجاح مشروع مؤسسته
 تميز بوضوح مفھوم مشروع المؤسسة ومجاBته وحدوده وخصائصه 

 تميز خصائص المشاريع الجيدة وتستثمرھا في بناء المشروع 
 تستوعب مكونات مقاربة التدبير بالمشاريع

 للمشروعالمؤسسي تنمي قدرتھا على استثمار ا�طار 

 القيادة الفعالة
 لمشروع المؤسسة

 تستعمل أساليب تدبير التغيير في قيادة المشروع 
 تطبق المقاربة التشاركية في قيادة المشروع

 تأخذ زمام المبادرة وتشجع مبادرات الفريق عبر كافة المراحل
 التواصل الفعال في تدبير المشروع التنشيط وتستعمل تقنيات

 تعطي القدوة الحسنة في اBقتناع بالمشروع والمساھمة في إنجازه

 تدبير عمليات
 تحضير المشروع 

 تستعمل أساليب م&ئمة للتحسيس بجدوى المشروع
 تستعمل إجراءات مناسبة لتشكيل فريق عمل فعال

 تنظم إعداد خطة منھجية لتشخيص وضعية المؤسسة وحاجاتھا
  تسھر على إعداد أدوات التشخيص وجمع المعطيات

 

 تدبير عمليات 
 بناء مشروع 

 المؤسسة

 تبني منظورا شموليا لرسالة المؤسسة 
 تتثبت من استعمال تقنيات م&ئمة Bستثمار نتائج التشخيص

 تسھر على تحديد أھداف المشروع
 تترجم ا.ھداف إلى عمليات وأنشطة مرتبة حسب ا.ولوية

 تحدد الموارد ال&زمة (المتاح منھا والممكن)
 توزع المھام ويضمن انخراط المساھمين في المشروع

 تسھر على تحديد مؤشرات ا�نجاز قصد التتبع والتقويم  
 تضع خطة عمل متماسكة للمشروع

 تصوغ وثيقة المشروع

 تدبير إنجاز
 المشروع

 تتولى السھر على حسن سير إنجاز العمليات المبرمجة :
 تنظم عمليات ا�نجاز -
 تحسن التواصل وا�ع&م  -
  تستعمل تقنيات التنشيط  وحل المشك&ت وتدبير الصراعات -
  تتيح التكوين لفريق المشروع  -
 تراقب وتتتبع وتوجه حسن سير ا�نجاز بوثائق وأدوات م&ئمة  -

 تدبير عمليات
 التتبع والتقويم 

 تطبق خطة واضحة لتقويم المشروع 
 تستعمل مؤشرات التحقق وتستثمر نتائجھا

 تنجز تقارير التقويم المواكب لbعمال وتقارير التقويم الختامي 
 يتؤمن استمرار العمل بالمنجزات الجيدة للمشروع بعد انتھائه
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� سسة وتدبير الحياة المدرسيةمشروع المؤ:  أو

  .  وتدبير أنشطتھايعتبر مشروع المؤسسة آلية من آليات تفعيل الحياة المدرسية

   :الحياة المدرسية مفھوم 

 في أماكن وأوقات مخصصة ،ورة مصغرة للحياة ا4جتماعيةصالحياة المدرسية 

رف عليھا ھيأة  تش، بوساطة أنشطة تفاعلية متنوعة،ئة الشاملة لشخصية للمتعلمللتنش

ويمكن تعريف الحياة المدرسية بأنھا الحياة .  ويسھم فيھا مختلف الشركاء،التدريس وا'دارة

أوقات الدرس وا4ستراحة ( وا@ماكن المدرسية التي يعيشھا المتعلمون في جميع ا@وقات 

، الفصول والساحة والم5عب الرياضية، ومواقع الزيارات والخرجات ...وا'طعام

 التي تراعي الجوانب المعرفية ،قصد تربيتھم عبر جميع ا@نشطة المبرمجة...) بويةالتر

والوجدانية والحس حركية من شخصياتھم، مع ضمان المشاركة الفعلية والفعالة لكافة 

لتوجيه التربوي،  ا'شراف وامتعلمون، مدرسون، إدارة تربوية، أطر( الفرقاء المعنيين 

 والجمعيات والتعاونيات ،آباء وأمھات وأولياء الت5ميذ من جمعية ،شركاء المؤسسة

  )... وجمعيات المجتمع المدني، والمقاو4ت، والجماعات المحلية،التربوية

    : أنشطة الحياة المدرسية

  .ـ ا�نشطة الصفية1

  أنشطة التربية الصحية، والبيئية، والتربية ( ـ أنشطة التفتح : ـ ا�نشطة المندمجة2

  وا'ع5مية،  على التنمية المستدامة، ا@نشطة الثقافية والفنية                           

  وق ــــــا@نشطة الرياضية المدرسية، أنشطة التربية على حق                           

  ...)ا'نسان والمواطنة                           

  أنشطة الدعـــــم  الدعم ا4جتماعي،أنشطة(                          ـ أنشطة الدعم 

  )...                           التربوي والنفسي، أنشطة التوجيه التربوي

  :آليات تفعيل أنشطة الحياة المدرسية
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  .ـ المشروع الفردي للمتعلم1

  .مشروع القسمـ 2

  .ـ مشروع النادي التربوي3

  .ـ المشروع الرياضي للمؤسسة4

   .ؤسسةـ مشروع الم5

 ؟مشروع المؤسسةماھو 

يعتبر مشروع المؤسسة إطارا ومقاربة وآلية، يأخذ بعين ا4عتبار الخصوصيات والحاجات 
المحلية للمؤسسة وروادھا، ويتشكل من مجموعة من العمليات المرتبطة والمتناسقة 

سسة والمتكاملة والمتمحورة حول ھدف أو عدة أھداف، والتي يراد بھا تحسين فعالية المؤ
 .ونجاعة خدماتھا والرفع من جودتھا

   تجسيمإلى وترمي ،المعنية في بلورتھا  خطة عمل تساھم جميع ا@طرافبأنه ويمكن تعريفه
   وھو، معتبرة خصوصياتھا ومحيطھا، على مستوى المؤسسةنجاحمشروع مدرسة ال

  .م ھذه ا@طراف بتنفيذه على مراحلبمثابة عقـد تلتز

  لماذا مشروع المؤسسة ؟
  :يرمي مشروع المؤسسة إلى 

  ؛حلقة أساس في المنظومة التربويةبوصفھا  دور المؤسسة تفعيل* 
   في تحقيقا وضمان مساھمتھ،إشاعة روح المسؤولية لدى كل ا@طراف المعنية* 

  ؛ا@ھداف المرسومة
   مستوى المعاييرإلى وا4رتقاء بنتائجھم ،تجويد مكتسبات الت5ميذ* 

  ؛العالمية
  .داخل المؤسسة التربويةالتعلم مناخ لحياة المدرسية وتحسين  تطوير ا*

  من ھي ا�طراف المعنية بمشروع المؤسسة ؟
ا4جتماعي   في تفاعل مع المحيط،أولياؤھم والت5ميذ و،وية بالمؤسسةا@سرة الترب

  .وا4قتصادي والثقافي

  ما ھي مقومات نجاح مشروع المؤسسة؟
  ؛انخراط كافة ا@طراف المعنية* 
  ؛التوظيف ا@مثل لRمكانات المتوفرة* 
  ؛ا4لتزام با@ھداف المرسومة للمشروع* 
  .نجاحھداف المشروع مع مشروع مدرسة الانسجام أ* 
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   الخطوات المنھجية وا9جرائية 9رساء مشروع المؤسسة: ثانيا

  

  أھداف العمل بمشروع المؤسسة -1 

عن حلول ناجعة وجماعيا البحث محليا  �
 وضعف  والتعثر الدراسي الھدرلمشك5ت

، وغيرھا  وقلة الوسائل، والتغيب،النتائج
من المشاكل التي تؤثر سلبا في جودة 

 ؛خدمات المؤسسة التعليمية

تفعيل الحكامة والمقاربة التشاركية والتدبير  �
 بالنتائج وانفتاح المؤسسة على المحيط؛

تفعيل التعبئة ا4جتماعية لتقوية الشراكات  �
 اون وجلب الموارد؛والتع

 .تأھيل الفضاءات المدرسية �

 بلورة طموح جماعي ل5رتقاء بجودة الخدمات �
 التي تقدمھا المؤسسة ؛

 الفاعلين التربويين التعبئة القصوى لجميع �
 والت5ميذ، والمتعلمين، والشركاء،وا'داريين، 

 انخراطھم القوي في تحقيق أھداف وضمان
 المشروع؛

 حياة المدرسية؛تحسين جودة ال �

تشجيع المبادرة وا4بتكار 'يجاد حلول مناسبة  �
 تبرز ا@دوار الفاعلة للمؤسسة والشركاء؛

 

 

ةمؤسسھم مجا�ت مشروع ال أ-2  

 

  المدرسي؛دعم التمدرس ومحاربة الھدر �

 ؛الدعم التربوي �

 ؛الدعم النفسي ا4جتماعي �

المواطنة،  (ا@ندية التربوية إحداث وتنشيط �
 ؛...)لبيئة، الصحة، الرياضة، الثقافة، الفن، ا

 ؛المعامل التربوية دعم �

 ؛.. ا@نشطة الثقافية والفنية والرياضية تنمية �

التربية على القيم وتنمية السلوك  ترسيخ �
 ؛المدني 

  ؛التطبيقات العملية للتعلم في الحياة �

 ؛تحديث وتحسين تدبير المؤسسة �

 تحسين كفايات التدريس �

 ؛تعزيز المردودية �

 ؛تكييف المناھج وإثراؤھا �

 ؛توفير الوسائل التعليمية وصيانتھا �

 ؛تحسين البنيات والمرافق والفضاء �

 ؛تنمية الشراكات وجلب الموارد �

 .انفتاح المؤسسة على محيطھا �
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  منھجية العمل بمشروع المؤسسة - 3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  المصادقة. 4

  التقويم. 7

  التتبع . 6

   
 تحديد الـمنظور الـمحلي. 1

   

  اCنجاز. 5

  التشخيص. 2

  بلورة المشروع. 3

  

 القيــــادة
  روالتأطيـــ

  والـمواكــبة
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  المكونات، والمواصفات، والمھام:   فريق القيادة- 4

  

  

  

  

  

  

  بعد تشكيل فريق القيادة، ينطلق ھذا الفريق في بلورة مشروع المؤسسة،

   :اIتية وفقا للخطوات المنھجية 
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   المنھجية للعمل بالمشروعالخطوات - 5
  
  
  

  

  بالمؤسسة المحلي لKرتقاء المنظورتحديد :  الخطوة ا�ولى
  
  
  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ما المقصود 
بالمنظور 
 المحلي؟

منطلق للمشروع، ويجيب : المنظور المحلي
  : بالضرورة عن

ـ ما مواصفات مدرسة الجودة التي نريدھا أن تتحقق 
  في مؤسستنا؟

 المستفيد من
 من المشروع؟

المجتمع المدرسي الموسع، من مجالس ومتعلمين 
 مجلس التدبير، أو تحت إشرافوذلك ... وشركاء

بتكليف لجنة خاصة لتنظيم ا4ستشارات بموافقة من 
 .مجلس التدبير

بعد ا4ط5ع على مكونات المنظور المحلي ل5رتقاء بالمؤسسة 
التقنية الخاصة ببلورة لبطاقة وتحسين جودة التعليم، تتم تعبئة ا

  )أنظر نموذج البطاقة أسفله(منظور المشروع 

يمكن استعمال وسائط مناسبة، كا4جتماعات، وجلسات 
 : ا4ستشارة، الموائد المستديرة، وفق المرحلتين ا?تيتين

ـ مرحلة أولى تحدد فيھا كل مجموعة منظورھا للتعلم  
 المنشود؛

جلس التدبير 4ستثمار مقترحات ـ مرحلة ثانية يقودھا م 
 .المجموعات في تحديد منظور شمولي

  

يحدد كيف 
 ؟المنظور
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  تشخيص أوضاع المؤسسة والتعلم: الثانية الخطوة 
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

ما ھي 
الجوانب التي 

عليھا  يرتكز
 التشخيص؟

  :تتمثل عمليات التشخيص في 
جمع وتحليل المعطيات المتعلقة بوضعية المؤسسة  -

 وللوقوف على ،ونتائج التعلم لمقارنتھا بمنظورنا للجودة
التربوية والبشرية والمادية : مواطن القوة والضعف

 وا'دارية والتدبيرية بشكل عام،
حاجات ويات و في تحديد أولھذه المعطيات استثمار  -

  .  وتخطيط المشروع،التحسين

من المسؤول 
عن 

 التشخيص؟

بمشاركة المجتمع ) مجلس التدبير أو غيره(فريق المشروع 
، من خ5ل توزيع المھام حسب )ذكورا وإناثا(المدرسي 
سھر على التنظيم وا'نجاز ل4ت التشخيص، واطبيعة مجا

  .والتتبع

: ص وأھدافهـ اختيار أدوات تناسب مجال التشخي
ا4ستمارات 4ستقصاء آراء كثير من ا@فراد، والمقابلة 
لمعرفة آراء المختصين أو المعنيين، والم5حظة لمعاينة 

 ؛ظواھر معينة
ـ استعمال الوثائق والسج5ت ومصادر المعلومات لجمع 
البيانات المتعلقة بمعطيات المؤسسة والنتائج الدراسية، 

 ؛حاجة والھدفوالمعطيات ا'حصائية حسب ال
ـ  وضع بطاقات مناسبة لتصنيف معطيات التشخيص 

  .4ستثمارھا بكيفية منظمة

كيف يتم 
 التشخيص؟

دور المدير 
 ؟)ة(

ھو قائد الفريق والمنشط والمحفز والمتتبع لجميع ) ة(المدير  -
 .عمليات المشروع

ھو المفتاح والمرتكز ا@ساس في دينامية ) ة(المدير  -
  .المشروع

يتعين على فرق القيادة والتأطير الجھوية وا'قليمية اقتراح نماذج متكاملة ومت5ئمة مع 
ة خصائص ا@س5ك والمؤسسات التعليمية، بالرجوع إلى التوجيھات والنماذج الوارد

في الدليل المرجعي لمشروع المؤسسة، والذي يمكن تحميله من البوابة ا'لكترونية 
 .للوزارة
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  بلورة مشروع المؤسسة: الثالثة  خطوةال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 2 و1  رقميننظر الملحقأ

خطوات بلورة 
 المشروع

ـ تحديد أولويات المشروع انط5قا من الحاجات وا@ولويات 
المستعجلة التي كشفت عنھا الفروق الموجودة بين الوضعية المنشودة 

   الحالية بمواطن قوتھا وضعفھا؛والوضعية
ـ تخطيط المشروع بترجمة ا@ولويات إلى أھداف أو نتائج منتظرة 
مرفقة بمؤشرات قياسھا، وضبط ا@عمال وا@نشطة الم5ئمة لتحقيق 
ا@ھداف، وتحديد الشركاء المنخرطين والموارد المتاحة والمطلوبة، 

  .وبرمجة ا'نجاز، ووضع آليات التتبع والتقويم

من المسؤول 
 عن البلورة؟

   :التخطيط وا'عداد من لدنيتم 
 مجلس التدبير الذي يمكن أن يكلف لجنة للصياغة على أن يكون ـ 

التدقيق وا'ثراء بكيفية تشاركية، والمصادقة المحلية من قبل مجلس 
  ؛التدبير

ـ ا4ستعانة بأعضاء لديھم خبرة ودراية بتخطيط المشاريع وصياغتھا 
  .انحسب ا'مك

ـ مشروع واضح ومتناسق في أھدافه وأنشطته وموارده وسبل إنجازه 
 ومؤشرات تتبعه وتقويمه؛

ـ مشروع متمركز حول أدوار المؤسسة وشركائھا في ا4رتقاء 
 .بالمدرسة وتحسين جودة التعلم

 النتائج المنتظرة
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   المشروع منظور لبلورةالتقنيةالبطاقة 

  .....................................: ....الجماعة  ..............: .................ا@كاديمية

  ....................................: ....المؤسسة  ...............: ....................النيابة

  ..................:.البريد ا'لكتروني  ...................:الھاتف  ........): .......ة(المدير

   قروي�           شبه حضري     �           حضري    �   :مجال المؤسسة

  .....................................................................: شعار المشروع
  

  .................................................. ...................:مدة المشروع
  

  

  المنظور المحلي لجودة المؤسسة والتعلم. 1
  ما منظور المؤسسة والشركاء والتKميذ لمواصفات مدرسة الجودة؟. 1.1

  
......................................................................................................  
......................................................................................................  
......................................................................................................  
......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................  

ما منظور المؤسسة والشركاء والتKميذ لمواصفات جودة التعلم الذي ينشدونه في . 1.2
  المؤسسة؟

  
......................................................................................................  
......................................................................................................  
......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................  
......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................  
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المصادقة على المشروع:  رابعةالخطوة ال  
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مستوى 
 المؤسسة

  مجلس التدبير
وتعد .  اجتماع خاصيصادق مجلس التدبير على مشروع المؤسسة في

، لكون المجلس يشكل ومؤسساتيةھذه المصادقة مصادقة تربوية وتقنية 
  .ھيئة تمثيلية لYساتذة وجمعية ا?باء والجماعة المحلية

مستوى 
 النيابة

  اللجنة اCقليمية
  :يمكن للجنة المصادقة على مستوى النيابة اتخاذ القرارات التالية

المبدئية على المشروع وإرساله إلى ـ موافاة المؤسسة بالموافقة 
  ا@كاديمية للمصادقة النھائية؛

ـ تأجيل الموافقة مع توضيح أسباب التأجيل وتقديم مقترحات تبين ما 
يحتاجه المشروع للحصول على الموافقة لتقوم المؤسسة بمراجعة 

  يمه مجددا للمصادقة؛دمشروعھا لتق
دعم مراجعة المؤسسة ـ انتداب أعضاء من فريق التأطير والقيادة ل

لمشروعھا إن كان المشروع في حاجة إلى مراجعة معمقة، دون أن 
  .يحل فريق التأطير محل المؤسسة

  اللجنة الجھوية
وفق قرار اللجنة ا'قليمية ما لم تكن ھناك أسباب  تصادق على المشروع

 .خ5ف ذلك تقتضي

مستوى 
 ا�كاديمية

 3 نظر الملحق رقمأ
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  عمليات اCنجاز وأنشطته:  خامسةالخطوة ال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لماذا ھذه 
  العمليات؟

 ا'نجاز وبرمجة إنجازھا في ظروف مناسبة ـ لتخطيط عمليات
 وبوسائل م5ئمة؛

ـ لتنظيم ا'نجاز واستعمال الموارد وتنسيق المھام وا@عمال وتحديد 
 المسؤوليات وا@دوار؛

 ـ لتفعيل التواصل والتفاعل وتقاسم المعلومات والخبرات والتجارب؛

ت وحفز ـ لتأطير المشاركين ودعم الجھود المبذولة وتذليل الصعوبا
 المساھمين والشركاء؛

ـ لتتبع سير ا'نجاز وحل المشك5ت وتدارس التصويبات والبدائل 
 الممكنة عند الحاجة؛

  .ـ لتوثيق المنجزات وا4جتھادات وسير ا@عمال

با�عتماد 
  : على

ـ بطاقات مفصلة لتخطيط وبرمجة ا@عمال وا@نشطة وتنسيق المھام 
   وا4جتھادات؛وا@دوار وتوثيق المنجزات

 

  لمجھودات المبذولة؛لـ التواصل ا'يجابي والتأطير المحفز والداعم 

  .ـ المراقبة المساعدة على تذليل الصعوبات
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  تقويم مشروع المؤسسةتتبع و: السادسة والسابعة  الخطوتان
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

مجلس التدبير، فرق العمل المنخرطة في :  ـ تقويم داخلي من لدن
ء الدعم المشروع، الت5ميذ والتلميذات، ھيئة ا'دارة والتدريس، شركا

  ...التقني والثقافي والمادي
 .من طرف النيابة ا'قليمية: خارجي ـ تقويم 

ـ للتثبت من تحقيق ا@ھداف المطلوبة والقيام بالتصويبات المناسبة في  
 ضوء النتائج؛

 ـ لجرد حصيلة المشروع وآثاره في شتى مظاھرھا؛ 
 ا؛ـ للوقوف على مواطن الضعف والبحث عن حلول م5ئمة لتجاوزھ 
  .ـ 4ستثمار النتائج في تطوير خطة السنة المقبلة أو المشروع الجديد 

 

ـ استعمال مؤشرات مشتقة من ا@ھداف التي يسعى المشروع إلى تحقيقھا 
 في مجا4ت ا4رتقاء بالمؤسسة وتحسين الجودة؛

ـ بطاقات وأدوات وتقارير توثيق ا@نشطة وا@عمال وتوثيق حصيلة 
 المشروع؛

داء المؤسسة من خ5ل نتائج الت5ميذ وجودة الحياة ـ مؤشرات أ
 المدرسية؛

ـ  مقاب5ت واجتماعات وجلسات مناقشة ومنتديات نھاية السنة لجرد 
  .الحصيلة وا?ثار

ـ تحديد أثر المشروع في ا4رتقاء بالمؤسسة والتعلم من خ5ل مؤشرات 
 واضحة؛

حقق ا@ھداف ـ  جرد دقيق لمؤشرات أداء المؤسسة للتثبت من مدى ت
والنتائج المنتظرة، وتحديد سبل استثمار ذلك لتحسين ا@داء حتى ولو كان 

  .جيدا

  ؟ يقوممن

 التتبع لماذا
  ؟والتقويم

 نتتبع كيف
   ؟ونقوم

  النتائج
  المنتظرة
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   الملحقات– 6
  
  

  صر إعداد مسودة خطة عمل لمشروع المؤسسةعنا : 1ملحق رقم 

  
  : ......................المؤسسة: ................................. النيابة: .............................. ا.كاديمية

  
  .....................: .........................................................................................المشروع

  
  

  

  المجال
ا!ھداف أو 

النتائج 
  المنتظرة

ا!نشطة 
  والعمليات

الفئات 
  المستفيدة

موارد ا9نجاز 
  (*)ووسائله 

  آجال ا9نجاز

  
  
  
  

          

  
  
  
  

          

  
  
  
  

          

  
  
  
  

          

  
  
  
  

          

  
  
  
  

          

  
  
  
  

          

  .لمفصلة في الدليل المرجعي لمشروع المؤسسةيتعين ا4ستعانة بنموذج بطاقة تمويل المشروع ا(*) : 
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  بطاقة توزيع المھام:  2ملحق رقم 
  

  .استثمار البطاقة وتكييفھا حسب الحاجة لتوزيع المھام وفق مبادئ توجيھية مKئمة: المطلوب

  المجال
العمليات 
  وا!نشطة

  فريق ا9نجاز
أدوار 

  )ة(التلميذ
  مIحظات

  
  
  

      

1.    
  
  

      

  
  
  

      

2.    
  
  

      

  
  
  

      

3.    
  
  

      

  
  
  

      

...    
  
  

      

  

    :تحديد  المبادئ والقواعد العملية التي ينبغي اعتمادھا في توزيع المھام �

.................................................................................
.................................................................................

.................................................................................  

..........................................................................
..........................................................................

..........................................................................  
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      بطاقة تقويم المشروع والمصادقة عليه:  3ملحق رقم   
  
  
  
  

  .......................................:ا�كاديمية 

  .........................................:ةالجماع

     ..........................................:النيابة

    ......................................:ةالمؤسس

 ...............................................................................................:المشروع
..........................................................................................................  

  

  7  6  5  4  3  2  1 بنود التقويم والمصادقة المكونات
إرساء المشروع على مرجعيات م5ئمة 

 مع ا@ھداف الوطنية والجھويةة ومنسجم
              

مشاركة المجالس والمتعلمين والمتعلمات 
 والشركاء الممثلين بالمجالس في المشروع

              
  المرجعيات والمقاربات

مشاركة ا?باء وا@مھات والفاعلين ا4جتماعيين 
  شروع وا4قتصاديين في الم

              

تحديد منظور محلي استراتيجي واضح للمؤسسة 
 والتعلم المنشودين

              

تشخيص م5ئم لوضعية المؤسسة والتعلم من 
  حيث المنھجية وا@دوات والنتائج

              

تحديد مناسب للحاجات وا@ولويات وترجمتھا 
  إلى أھداف أو نتائج واضحة

              

انسجام ا@ھداف والعمليات وا@نشطة وطرائق 
  ا'نجاز في خدمة أھداف المشروع

              

  منھجية المشروع وأدواته

تدبير عمليات ا'نجاز والتتبع والتقويم بأساليب 
  وأدوات م5ئمة

              

تحسين النتائج ومحاربة الھدر بالدعم التربوي 
  وا'رشاد النفسي ا4جتماعي 

              

تحسين جودة التعلم بتنمية السلوك المدني 
عن طريق ا@ندية  (والكفايات والمواھب 

والمعامل التربوية وا@نشطة المتنوعة وتطبيقات 
  )التعلم الخ

              

تحسين التدبير والتدريس وتفعيل المجالس وجلب 
  الموارد والشراكات

              

تكامل وانسجام مجا�ت 
  تحسين الجودة

ة تحسين التجھيزات والوسائل والبنية التحتي
  والفضاءات 

              

                مساھمة المؤسسة

  التمويل                مساھمة شركاء المؤسسة

                دقة تبويب الموارد

  في الخانة الـمناسبة التي تعبر عن تقويم كل بند× الرجاء وضع عKمة ـ 

  .)ممتاز (7إلى ) غير متوفر أو غير مناسب إطKقا(  1سلم التقدير تصاعدي منـ 
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 الملخص -7 

 :  باعتباره ل5رتقاء بالمؤسسةتحديد المنظور المحلي 
  ؛ـ رؤية استراتيجية
  .ـ منطلقا للمشروع

 : تشخيص أوضاع المؤسسة والتعلم
 .ـ تحليل وضعية المؤسسة للوقوف على نقط القوة والضعف

 

الخطوة 
  ا�ولى

الخطوة 
  الثانية

 :بلورة المشروع من خ5ل
  ؛ـ تحديد ا@ولويات المستعجلة

  . بترجمة ا@ولوياتـ التخطيط
  

الخطوة 
  الثالثة

 : المصادقة على المشروع من طرف
  .بير ـ اللجنة ا'قليمية ـ اللجنة الجھويةـ مجلس التد

 

الخطوة 
  الرابعة

 : خطوات عمليات إنجاز المشروع، اعتمادا على
  ؛ـ بطاقات للتخطيط والبرمجة

  .ـ التواصل ا'يجابي والبرمجة
 

الخطوة 
  الخامسة

   :التتبع والتقويم
 جميع أعضاء الفريق والشركاء؛: داخلي  -
  .النيابة ا'قليمية: خارجي  -

 

 تانالخطو
 السادسة
  والسابعة
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   مؤشرات ا9نجاز: ثالثا

  لسلك ا�بتدائيمؤشرات اCنجازبالنسبة ل

 المؤشرات رقم *سلم التقدير

1 2 3 

     20 / 10معد�ت النجاح في جميع المستويات � تقل عن   .1

2.  
 90 تفوق  بدون تكرارا�بتدائيالتمدرس في  استكمال نسبة 

  بالمائة

   

3.  
من مستويات    بالمائة في كل مستوى2 التكرار أقل من نسبة

  السلك

   

     من مستويات السلك  بالمائة في كل مستوى0نسبة ا�نقطاع   .4

      بالمائة75  نسبةنسبة تحقيق أھداف مشروع المؤسسة تفوق  .5

     التKميذ تجاه المدرسةمستوى رضى   .6

     تناسب بين عدد الذكور و عدد اCناث  .7

     ة استغKل الموارد المخصصة لمشروع المؤسسةنجاع  .8

9.  
نسبة المسجلين الجدد بالتعليم ا�بتدائي الذين استفادوا من التعليم 

  ا�ولي
   

10.  
احترام مقتضيات مقرر تنظيم السنة  (الزمن الفعلي للتعلم

  )الدراسية
   

11.  
 بالمائة عن 10عدد الساعات السنوية لغياب التKميذ تقل ب 

  ضيةالسنة الما

   

12.  
 10عدد الساعات السنوية لغياب ا�ساتذة واCداريين تقل ب 

  بالمائة عن السنة الماضية

   

13.  
 بالمائة عن 10نسب ا�كتظاظ في ا�قسام في كل مستوى تقل ب 

  السنة الماضية

   

    عدد ا�ساتذة في المؤسسة يتKءم مع الحاجة  .14

15.  
مستوى تساوي النسبة المتوسطة لعدد ساعات التدريس في كل 

  الحصة النظامية
   

   نقط �ستجابة كاملة3 تمنح نقطة �ستجابة ناقصة للمؤشر ونقطتين �ستجابة متوسطة و *
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  لسلك الثانوي اCعداديمؤشرات اCنجازبالنسبة ل

 *سلم التقدير
 المؤشرات رقم

1 2 3 

1.  
     20 / 10معد�ت النجاح في جميع المستويات � تقل عن 

2.  

�لتحاق بالسلك اCعدادي من الحاصلين على شھادة نسبة ا
  الدروس ا�بتدائية

 
  

3.  
      بالمائة80 الثانوي اCعدادي تفوق التمدرس في استكمال نسبة 

4.  

من مستويات   بالمائة في كل مستوى6نسبة التكرار أقل من 

  السلك
 

  

5.  
     من مستويات السلك  بالمائة في كل مستوى0نسبة ا�نقطاع 

6.  
      بالمائة75  نسبةبة تحقيق أھداف مشروع المؤسسة تفوقنس

7.  
     التKميذ تجاه المدرسةمستوى رضى 

8.  
     تناسب بين عدد الذكور و عدد اCناث

9.  
     نجاعة استغKل الموارد المخصصة لمشروع المؤسسة

10.  

احترام مقتضيات مقرر تنظيم السنة  (الزمن الفعلي للتعلم
  )الدراسية

 
  

11.  

 بالمائة عن السنة 10اعات السنوية لغياب التKميذ تقل ب عدد الس

  الماضية
 

  

12.  

 10عدد الساعات السنوية لغياب ا�ساتذة واCداريين تقل ب 

  بالمائة عن السنة الماضية
 

  

13.  

 بالمائة عن 10نسب ا�كتظاظ في ا�قسام في كل مستوى تقل ب 

  السنة الماضية
 

  

14.  
    م مع الحاجةعدد ا�ساتذة في المؤسسة يتKء

15.  

النسبة المتوسطة لعدد ساعات التدريس في كل مستوى تساوي 
  الحصة النظامية

 
  

   نقط �ستجابة كاملة3 تمنح نقطة �ستجابة ناقصة للمؤشر ونقطتين �ستجابة متوسطة و *
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  لسلك الثانوي التأھيليمؤشرات اCنجازبالنسبة ل

 المؤشرات رقم *سلم التقدير

1 2 3 

     20 / 10د�ت النجاح في جميع المستويات � تقل عن مع  .1

نسبة ا�لتحاق بالسلك التأھيلي م`ن الحاص`لين عل`ى ش`ھادة ال`سلك   .2
  اCعدادي

   

  بالمائ`ة60 الث`انوي الت`أھيلي تف`وق التم`درس ف`ي اس`تكمال نسبة   .3

  من مستويات السلك

   

ات م̀`ن م̀`ستوي  بالمائ̀`ة ف`ي ك̀`ل م`ستوى10ن`سبة التك̀`رار أق`ل م̀`ن   .4

  السلك

   

 بالمائة في كل م`ستوى م`ن م`ستويات 10� تتجاوزنسبة ا�نقطاع   .5

  السلك 

   

      بالمائة75نسبة تحقيق أھداف مشروع المؤسسة تفوق   .6

     التKميذ تجاه المدرسةمستوى رضى   .7

     تناسب بين عدد الذكور و عدد اCناث  .8

     نجاعة استغKل الموارد المخصصة لمشروع المؤسسة  .9

احت```رام مقت```ضيات مق```رر تنظ```يم ال```سنة  (ال```زمن الفعل```ي لل```تعلم  .10
  )الدراسية

   

 بالمائة عن السنة 10عدد الساعات السنوية لغياب التKميذ تقل ب   .11

  الماضية

   

 10ع̀``دد ال̀``ساعات ال̀``سنوية لغي̀``اب ا�س̀``اتذة واCداري̀``ين تق̀``ل ب   .12

  بالمائة عن السنة الماضية

   

 بالمائ`ة ع`ن 10في كل م`ستوى تق`ل ب نسب ا�كتظاظ في ا�قسام   .13

  السنة الماضية

   

    عدد ا�ساتذة في المؤسسة يتKءم مع الحاجة  .14

النسبة المتوسطة لع`دد س`اعات الت`دريس ف`ي ك`ل م`ستوى ت`ساوي   .15
  الحصة النظامية

   

   نقط �ستجابة كاملة3 تمنح نقطة �ستجابة ناقصة للمؤشر ونقطتين �ستجابة متوسطة و *
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   ميثاق الجودة:ا رابع

 في المنظومة التربوية ميثاق الجودة

ًوعيا بأھمية اBرتقاء بجودة التربية والتكوين، كرھان لتحقيق تنمية تستجيب لحاجات 

  وتطلعات المجتمع؛

ًواعتبارا .ھمية اBنخراط الكامل لجميع الفاعلين في صيرورة إرساء الجودة الشاملة 

Bلتزام الواعي بالمبادئ والموجھات التي بالمنظومة التربوية من خ&ل اBستحضار الدائم وا
  .نص عليھا الميثاق الوطني للتربية والتكوين

ًيتعھد الموقعون على ھذا الميثاق اBلتزام بترسيخ ثقافة الجودة، تصورا وممارسة، لدى جميع  ً

ة في المرجعية المتدخلين في مجال التربية والتكوين، من خ&ل اBحتكام إلى المعايير المحدد
ًالوطنية للجودة التي من شأنھا أن تضمن تطورا نوعيا للمدرسة المغربية الحاضنة لقيم  ً

وذلك وفق موجھات . المجتمع المغربي الغني بمكوناته والمنفتحة على القيم ا�نسانية النبيلة
  :العمل التالية

  نبني ا�لتزامات على رؤية واضحة وقيم مشتركة-1

اخل المؤسسة يساھم في بناء اBلتزامات انط&قا من رؤية تأخذ بعين كل من موقعه د 
اBعتبار مصالح وحاجيات ومؤھ&ت المؤسسة وقيم المجتمع المغربي المنفتح على الثقافة 

  . العالمية والمرتبط بھويته الحضارية

   

  نعتبر التخطيط أداة إستراتجية والقيادة وسيلة لتحقيق أھداف المؤسسة -2

ًل بشكل تشاركي وفق تخطيط استراتيجي يتضمن تحديدا واضحا للمسؤوليات وا.دوار   العم ً

ًوأھدافا قابلة للقياس والتنفيذ، ويعزز الشعور بالمسؤولية لدى الجميع ويجعل من التقويم 

  .الذاتي والمحاسبة وسيلتين للتصحيح والتحفيز

  نعتبر الموارد البشرية مصدر قوة-3

ة بضمان كل الشروط الممكنة .داء عملھا بمواصفات الجودة ننمي مواردنا البشري 
 .المرغوبة بإي&ء كل اBھتمام لحاجياتھا إلى الدعم والتوجيه والتشجيع واBعتراف

  نخطط لتوفير الموارد واستغKلھا بالشكل ا�مثل-4
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 من أجل نعتبر التحديد المسبق للحاجيات الحقيقية للمؤسسة من بين الوسائل الناجعة للتخطيط
توفير الضروري منھا وفق ا.ولويات مع ترشيد استغ&ل الموارد المتوفرة وإشراك جميع 

 .ا.طراف في تدبيرھا

  نشجع اCبداع والتجديد -5

 نرصد كل المبادرات الرائدة وفق معايير تربوية وطنية ودولية لتشجيع التجديد وتنمية روح 
 .ع نطاقالمبادرة والعمل على التعريف بھا على أوس

  نعمل على التطوير المستمر لفعالية ا�داء-6

تحديد صيرورات المؤسسة وتخطيط عملياتھا وتنفيذھا وتقويمھا مع ضمان التنسيق بين 
 .مختلف ا.نشطة التعليمية التعلمية

  نعمل على إرضاء انتظارات جميع ا�طراف المعنية بالتربية والتكوين -7

ھا مع كل شركائنا من أجل فھم أكبر لحاجياتھم والعمل على اBنفتاح وا�نصات قيم نقتسم 
تنمية المكتسبات وتحقيق اBنتظارات وتجاوز العقبات في مناخ  تواصلي تطبعه الثقة 

 .والتعاون

 ً نرصد التحسينات المحققة اعتمادا على نتائج ملموسة-8

و تعثرھم وكل نتائج تشكل كل المؤشرات المرتبطة بتنمية كفايات الت&ميذ ونسب تفوقھم أ 
القياس المتوفرة في مختلف مجاBت الحياة المدرسية، المرجع ا.ساسي في تخطيط أنشطة 

 .المؤسسة وتنفيذھا وتقييمھا

  نعد للمستقبل بتثمين المكتسبات والتطلع إلى ا�حسن -9

 نتعرف بكل موضوعية على نقط قوتنا ونقط ضعفنا ونواصل السير وفق رؤية المؤسسة 
  .عمال كل طرائق التحليل والتخطيط التي تلبي طموحنا في التحسين وبناء المستقبلباست

   نحتفي بالنجاح - 10

ً نعتبر نجاح كل فرد منا نجاحا لنا جميعا ونثمن المجھودات المبذولة ً. 

  

  التـوقيــعـــات
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   نموذج لشبكة تشخيص حالة المؤسسات التعليمية:خامسا 

   شبكة التشخيصتقديم
لية التشخيص مرحلة أساسية في سيرورة إعداد مشروع المؤسسة الذي يمثل ا?لية الرئيسية تعتبر عم

وتعتبر ھذه الشبكة ا@داة التي يعتمد عليھا التشخيص الذي يسھر . لتحسين الجودة في المؤسسات التعليمية
تربوي عليه رئيس المؤسسة ويتم بإشراك لجنة مكونة من جميع أعضاء مجلس التدبير والمجلس ال

  :وممثلين عن الت5ميذ وذلك باتباع الخطوات ا?تية

 على ا@قل قبل اليوم المخصص ل5شتغال الجماعي أتوزع الشبكة على أعضاء اللجنة أسبوع •
  عليھا؛

يقوم كل عضو بتدوين رأيه حول مدى استجابة المؤسسة لكل مؤشر ومنح النقطة التي يراھا  •
 الغرض؛مناسبة وذلك في الخانات المعدة لھذا 

بناء على التقييم الذي قام به، يحدد كل عضو المؤشرات التي تحتاج إلى عناية أكبر من طرف  •
 المؤسسة،

تجتمع اللجنة وتناقش النقط الممنوحة من طرف كل عضو لكل مؤشر من مؤشرات الشبكة وبعد  •
ة من طرف ا4تفاق في شأنھا تمنح لكل مؤشر النقطة المعادلة للمتوسط الحسابي للنقط الممنوح

 جميع أعضاء اللجنة؛

يرفق رئيس المؤسسة كل مؤشر بوثائق ا'ثبات المتوفرة التي تثبت ا'جابة المقدمة بصدده  •
 ويرسل الملف إلى ا@كاديمية الجھوية للتربية والتكوين؛

تعتبر اللجنة المؤشرين الحاصلين على أدنى نقطة بالنسبة لكل معيار من المعايير التسعة  •
 ت ا@ولوية  في مشروع المؤسسة؛المؤشرات ذا

  منھجية التنقيط

، تخضع لنظام للتنقيط )النتائج وا'نجازات (8جميع المؤشرات، باستثناء تلك المتضمنة في المعيار رقم 

  :يعتمد على المقاييس ا?تية

  وجود استعداد لدى المؤسسة 4عتماد المؤشر؛:القابلية .1

 لكنھا غير موثقة؛ وجود مقاربة في تطبيق المؤشر :ا�نخراط .2

  توفر مقاربة موثقة في تطبيق المؤشر؛:المنھجية .3

  تطبيق المؤشر أدى إلى تطوير العمليات المنجزة؛:ا�ثر .4

  : فيخضع لنظام للتنقيط يعتمد على المقياسين ا?تيين8أما المعيار رقم 

 تحقيق المؤشر للھدف المحدد؛: الفعالية .1

 . مع السنة الماضيةتحسن النتائج وا'نجازات مقارنة: التحسن .2

  .وتعطى نقطة واحدة في حالة تحقق المقياس وصفر نقطة في حالة عدم تحققه
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  شبــكــة التشخيـــــص

  بناء اYلتزامات على رؤية وقيم :  1المعيار 

 ا�ثر يةجالمنھ ا�نخراط القابلية المؤشرات رقم

تحدد  تتوفر المؤسسة على وثيقة مكتوبة   .1
  رؤية المؤسسة 

  

    

رؤية المؤسسة منسجمة مع توجھات    .2
  ) البرنامج ا4ستعجالي(الوزارة 

  

    

 إشراك جميع العاملين بالمؤسسة في يتم  .3
 صياغة رؤية المؤسسة 

  

    

تشجع المؤسسة كل المساھمين في إرساء   .4
  ممارسات جيدة 

  

    

 اتخcccاذ جميcccع القcccرارات فcccي مجcccالس يcccتم   .5
  المؤسسة

  

    

 رصcccccد الcccccسلوكات الcccccسلبية داخcccccل يcccccتم  .6
كcالعنف بمختلcف (وفي محيطھcا  المؤسسة

أشcccccكاله والغcccccش والcccccساعات ا'ضcccccافية 
  ...)المؤدى عنھا

  

    

للcسلوكات '' تربويcة'' البحث عن حلول يتم  .7
   وفي محيطھاالسلبية داخل المؤسسة

  

    

       تثمين السلوكات ا'يجابيةيتم   .8
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  القيادة والتخطيط:  2المعيار  

 ا�ثر المنھجية ا�نخراط القابلية المؤشرات رقم

 تتccccوفر المؤسccccسة علccccى مخطccccط للمccccدى  .1
  ) سنوات3(المتوسط 

  

 

 

   

رؤيcccة المؤسcccسة علcccى   المخطcccط جميتcccر  .2
  )  سنوات3(المدى المتوسط 

  

 

 

   

تستعمل المؤسسة مساطر لتدبير مشروع   .3
 المؤسسة

  

 

 

   

 مجلس التدبير على برنامج عمل يتوفر   .4
 سنوي منبثق عن مشروع المؤسسة

  

 

 

   

يتأسس مشروع المؤسسة على أھداف   .5
  قابلة لRنجاز والقياس

  

 

 

   

  تعتمد المؤسسة على التدبير التشاركي  .6

  

 

 

   

تعتمد المؤسسة على التوظيف المناسب   .7
  لتكنولوجيا المعلومات

  

 

 

   

ً المؤسسة توجھا عاما لعقد شراكات تتبنى   .8 ً

  تھدف تأھيل المؤسسة وتطويرھا
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  تدبير الموارد البشري :  3المعيار 

 ا�ثر المنھجية ا�نخراط القابلية المؤشرات رقم

أطر ا'دارة التربوية ت5ئم profil جانبية    .1

  متطلبات العمل ا'داري بالمؤسسة

  

 

 

   

التربويcccة مcccسطرة م5ئمcccة تعتمcccد ا'دارة    .2
  للتواصل مع ا?باء 

  

 

 

   

  مواظبة الت5ميذ  جيدة    .3

  

 

 

   

  مواظبة المدرسين جيدة    .4

  

 

 

   

  مواظبة ا@طر ا'دارية جيدة    .5

  

 

 

   

حا4ت التأخر والغياب لدى كل  رصد تمي   .6
  الت5ميذ

  

 

 

   

لدى  رصد كل حا4ت التأخر والغياب تمي   .7
  المدرسين

  

 

 

   

 رصد كل حا4ت التأخر والغياب لدى تمي   .8
  ا'داريين

    

        

9.   cccأخر تميcccا4ت التcccول لحcccن حلcccث عcccالبح 
  والغياب
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 تبادل الخبرة والتجcارب بcين مدرسcي تمي .10
 نفس المادة 

    

        

  س5مة مرتاديھا تضمن المؤسسة  .11

    

        

12. ccات تميccسك بيانccسار  مccا المccا فيھccة بمccكامل
 الدراسي حول كل تلميذ مسجل بالمؤسسة 

    

        

يccتم إنجccاز الccدروس بccشكل طبيعccي وفccق  .13
  البرنامج المسطر

    

        

يccتم إنجccاز الفccروض بccشكل منccتظم وفccق  .14
  مقتضيات المذكرات الرسمية

    

        

15. cccتثمار ويcccتم اس cccروض يسلتcccم أوراق الف
  وفقccccا مؤسccccسةالمحروسccccة إلccccى إدارة ال

 لfجال المحددة

    

        

 مراقبة دفاتر النcصوص بcشكل إجراء تمي .16
واتخccccccاذ ا'جccccccراءات التربويccccccة دوري 
  المناسبة
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  تخصيص وتوزيع الموارد :  4المعيار  

 ا�ثر المنھجية ا�نخراط القابلية المؤشرات رقم

تتccccوفر المؤسccccسة علccccى قاعccccة لYسccccاتذة   .1
  مجھزة

  

 

 

   

تتccوفر المؤسccسة علccى م5عccب رياضccية   .2
  كافية 

  

 

 

   

تتcccccوفر المؤسcccccسة علcccccى مكتبcccccة تلبcccccي   .3
 ا4حتياجات 

  

 

 

   

تتccccوفر المؤسccccسة علccccى قاعccccة الوسccccائط   .4
  السمعية البصرية

  

 

 

   

5.   ccب تميcccرف أغلccن طccة مcccتخدام المكتبccاس 
  الت5ميذ 

  

 

 

   

التعليميcة يتم اسcتعمال وتوظيcف الوسcائل    .6
  بشكل جيد

  

 

 

   

7.   ccذ تميccرف الت5ميccن طccة مccتخدام المكتبccاس 
  بتوجيه من المدرسين

  

 

 

   

8.   ccccسمعية تميccccائط الccccة الوسccccتخدام قاعccccاس 
  البصرية طيلة أيام ا@سبوع 
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  التنميط والتجديد : 5المعيار 

 ا�ثر المنھجية ا�نخراط القابلية المؤشرات رقم

لمؤسccسة وصccف وظيفccي واضccح تعتمccد ا   .1
يحcccدد واجبcccات وأدوار جميcccع ا@طcccراف 

 المعنية

  

 

 

   

تنظccيم ا@سccبوع الدراسccي يراعccي راحccة    .2
  الت5ميذ  

  

 

 

   

تccشجع المؤسccسة علccى ا'بccداع مccن خ5ccل    .3
  وضع البرامج التي تدعم المبدعين

  

 

 

   

تتوفر المؤسسة على مخطط للتواصل مع    .4
  مختلف الشركاء

  

 

 

   

إدارة المؤسسة مفتوحcة فcي وجcه الcزوار    .5
  بشكل منظم
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  تطوير فعالية ا�داء : 6المعيار  

 ا�ثر المنھجية ا�نخراط القابلية المؤشرات رقم

تشجع المؤسسة ت5مذتھا على المشاركة    .1
 في المسابقات والمباريات 

  

 

 

   

2.  ccccاقتميccccا4ت ا'خفccccد حccccشل  رصccccوالف 
  الدراسي بين الت5ميذ

  

 

 

   

3.  cاق تميcا4ت ا'خفcول لحcن حلcث عcالبح 
  والفشل الدراسي بين الت5ميذ

  

 

 

   

 رصد حا4ت ا4نقطاع الدراسي بين تمي  .4
  الت5ميذ

  

 

 

   

 البحث عن حلcول لحcا4ت ا4نقطcاع تمي  .5
  الدراسي بين الت5ميذ

  

 

 

   

6.  ccا4ت اتميccد حccعية  رصccي وضccذ فccلت5مي
  اجتماعية صعبة والحرص على دعمھم

  

 

 

   

7.  cccوير تميcccروض لتطcccائج الفcccتثمار نتcccاس 
  استراتيجيات الدعم

  

 

 

   

   إخبار أولياء الت5ميذ بتغيبات أبنائھمتمي   .8

  

 

 

   

9.   ``̀ ̀``سنة تمي ̀``يم ال ̀``ذ بتنظ ̀``ار ا�س̀``ر والتKمي  إخب
  الدراسية 
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10. cccرتميcccار ا@سcccد  إخبcccذ بمواعيcccوالت5مي 
  استقبالھم

  

  

  

      

 إخبار ا?باء والت5ميذ بنتcائج التقcويم تمي .11
  وا4متحانات في نھاية السنة الدراسية

  

  

  

      

12. ccد تميccة  بمواعيccراف المعنيccار ا@طccإخب 
وجccccدول أعمccccال اجتماعccccات مجccccالس 

  المؤسسة وبنتائج مداو4تھا

  

  

  

      

13. ccccذ بموتميccccار الت5ميccccراء  إخبccccد إجccccاعي
  ا4متحانات
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  ا�طراف المعنية في حدود انتظاراتھاى رض: 7المعيار 

 ا�ثر المنھجية ا�نخراط القابلية المؤشرات رقم

تتcccccوفر المؤسcccccسة علcccccى آليcccccة لتلقcccccي   .1
  الشكايات 

  

 

 

   

تعccccccالج المؤسccccccسة جميccccccع الccccccشكايات   .2
 المتوصcccل بھcccا بتنcccسيق مcccع ا@طcccراف

  المعنية

  

 

 

   

تcccستعمل المؤسcccسة طرائcccق فcccي تcccوفير   .3
ا'نcccصات المcccستمر لجميcccع ا@طcccراف 

  المعنية؛

  

 

 

   

تccccستعمل المؤسccccسة مجالccccسھا لتحccccسين   .4
  الع5قات مع ا@طراف المعنية؛

  

 

 

   

تيccccسر المؤسcccccسة انتcccccشار المعلومcccccات   .5
  بسرعة ونجاعة ؛

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 37 

  لنتائج واCنجازاتا : 8المعيار  

 التحسن الفعالية المؤشرات رقم

  20 / 10معد4ت النجاح في جميع المستويات 4 تقل عن  1

  

  

 90 تفوق  بدون تكرارا4بتدائيالتمدرس في  استكمال نسبة  2

   بالمائة

 80 الثccانوي ا'عccدادي تفccوق التمccدرس فccي اسccتكمال نccسبة 

   بالمائة

 60الثccانوي التccأھيلي تفccوق  التمccدرس فccي اسccتكمال نccسبة 

  من مستويات السلك بالمائة

  

  

 بالمائة في كل مستوى من مستويات 2نسبة التكرار أقل من  3
  السلك ا4بتدائي

 بالمائة في كل مستوى من مستويات 6نسبة التكرار أقل من 
  السلك الثانوي ا'عدادي

 بالمائcccة فcccي كcccل مcccستوى مcccن 10نcccسبة التكcccرار أقcccل مcccن 
  ت السلك الثانوي التأھيليمستويا

  

  

 بالمائة في كل مستوى من مستويات السلك 0نسبة ا4نقطاع  4
  ا4بتدائي

 بالمائة في كل مستوى من مستويات السلك 0نسبة ا4نقطاع 
  الثانوي ا'عدادي

 بالمائccة فccي كccل مccستوى مccن مccستويات 10نccسبة ا4نقطccاع 
  السلك الثانوي التأھيلي

  

  

   بالمائة75ق أھداف مشروع المؤسسة تفوق نسبة تحقي 5
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  الت5ميذ تجاه المدرسةمستوى رضى   6

  

  

  تناسب بين عدد الذكور و عدد ا'ناث 7

  

  

  نجاعة استغ5ل الموارد المخصصة لمشروع المؤسسة 8

  

  

   ااتعليمي المواليبالسلك الت5ميذ الجدد نسبة التحاق 9

  

  

احتccرام مقتccضيات مقccرر تنظccيم الccسنة (لccي للccتعلم الccزمن الفع 10
  )الدراسية

  

  

 بالمائة عcن 10عدد الساعات السنوية لغياب الت5ميذ تقل ب  11
  السنة الماضية

  

  

عccدد الccساعات الccسنوية لغيccاب ا@سccاتذة وا'داريccين تقccل عccن  12
   ساعات10

  

  

 10نccسب ا4كتظccاظ فccي ا@قccسام فccي كccل مccستوى تقccل ب  13
  بالمائة عن السنة الماضية

  

  

 عدد ا@ساتذة في المؤسسة يت5ءم مع الحاجة 14

  

  

النccسبة المتوسccطة لعccدد سccاعات التccدريس فccي كccل مccستوى  15
  تساوي الحصة النظامية
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 التحسين واCعداد للمستقبل : 9المعيار  

 ا�ثر المنھجية ا�نخراط القابلية المؤشرات رقم

يcل مcدى جcدوى طcرق التcدريس  تحليتم   .1
الموجودة حاليا في ضcوء جcودة النتcائج 

 بصورة دورية

  

 

 

   

 تطوير طرق التدريس الموجودة في يتم   .2
 ضوء جودة النتائج بصورة دورية

  

 

 

   

 تطcccوير مcccشروع المؤسcccسة علcccى يcccتم   .3
 تقويم الضوء نتائج 

  

 

 

   

ت لبحcccث أسcccباب اتcccنظم المؤسcccسة لقcccاء   .4
حقccccق ا@ھccccداف المccccسطرة فccccي عccccدم ت

  برنامج السنويال

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

مشروع  المؤسسة خطاطة تدبير 
 

 
  التحضير عمليات. تدبير 3
تشكيل الفريق  التحسيس

 التشخيص

 
 

 
 . تدبير عمليات البناء 4

أ - المنظور الشمولي لرسالة  

 المؤسسة
 ب- استثمار نتائج التشخيص

ج- تحديد ا@ولويات  
د- تحديد ا@ھداف أو النتائج 

المنتظرة 

و- تحديد المؤشرات  ه- تحديد العمليات وا@نشطة 

ح- توزيع المھام ز- تحديد الموارد ال5زمة  

ي- صياغة المشروع ط- وضع خطة العمل 

 
 

 
 . تدبير عمليات اCنجاز 5

 التواصل وا�ع&م التنظيم

المراقبة والتوجيه  التنشيط

التتبع التكوين 

 
 

 
 . تدبير عمليات التتبع والتقويم      6

 ب- تصميم أدوات التقويم أ- تحديد خطة للتقويم

  تقارير التقويم–د  تنفذ خطة التقويم: ا@نواع والمحطات –ج 

 ه- إقرار المنجزات والبناء عليھا

1
ه 

ـــ
ـــ

ـــ
دئ

ــا
مبـ

 و
ع
رو

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

شـ
لم

س ا
ـــ

ـــ
ســ

. أ

 
 

2
ـة

ـــ
ـــ

س
س

مؤ
 ال

وع
ـر

شـ
لم

ة 
الـ

عـ
لف
ة ا

اد
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

قي
 ال

.
 

 



 41 

قمKح  
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  ............................………  مؤسسة          المملكة المغربية                  

  والتعليم العالي وتكوين ا.طر لوطنية وزارة التربية ا

  ............................    ………   رمزھا                  والبحث العلمي                                                           

  ……….…………………   الھاتف          ……….…………………    جھة

    ……….…………………   الفاكس          ……….…………………    نيابة

  ...……………  البريد ا�لكتروني          …………………   مقاطعة التفتيش

  

  

  

  قروي  ( ) شبه حضري  ( ) ضريح: ( ) بوسطواقعة المؤسسة * 

  .........:ھال) أو تجمع سكاني(أقرب مدينة * 

   كلم .............بـ) عنه(تبعد عنھا * 

  كلم: ...... ير معبدة غ-  كلم.....  :معبدة - : نوع الطريق* 

  .........................................: اعدد وحداتھ* 

  ...................: عدد أقسام المدرسة المركزية * 

  ........: نسبة ا�ناث  ........... : عدد الت&ميذ* 

  ....................: عدد أقسام الوحدات المدرسية* 

 ........: نسبة ا�ناث  ........... : عدد الت&ميذ* 

  .............  :ةـالنسب.......   : عدد ا.قسام المشتركة * 

  منعدمة  ( ) قليلة    ( ) متوفرة     ( )   :  المرافق* 

  غير موجودة ( ) موجودة    ( )   جمعية اyباء * 

  :............................................مھن اyباء وا.ولياء* 

  غير موجودة ( )   موجودة   ( ) :الجمعيات التنموية* 

  ........:  منھم ا�ناثعدد   : .........عدد ا.ساتذة* 

  : ................................أنشطة ا.ساتذة خارج المؤسسة* 

  ............................................... : ا.نشطة الموازية * 

...................................    .................................... 

  

  ...)نسب التمدرس، نسبة ا!قسام ا لمشتركة، نسبة تمدرس الفتيات، خصوصيات المحيط، خصوصيات ھيئة التدريس (:استنتاج

  

................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................ 
  

 

  .)… استمرارية التمدرس– ظاھرة ا!قسام المشتركة –ل التIميذ بالقسم  معد–تحليل النسب : (استنتاج 

  نسبة ا9ناث  معدل التIميذ بالقسم  مجموع التIميذ  مجموع ا!قسام  المستوى  السلك

      
   

.................  

.................  
.................  
.................  

.................  

.................  
.................  

.................  

     

   
   

.................  

.................  

.................  

.................  

.................  

.................  

.................  

.................  

.................  

.................  

.................  

.................  

.................  
.................  
.................  
.................  
.................  
.................  

.................  

.................  

.................  

.................  

.................  

.................  
          المجموع

تشخيص وضعية المؤسسة بطاقة 
 وخصوصياتھا 

 الوضعية المادية واYجتماعية

 البنية التربوية
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................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................ 

  )                         (  ....دة بالسنة ا.ولىتطور نسبة التسجي&ت الجدي* 

  

  

  

  

  .)………… نسبة المتمدرسات– أسباب العزوف – تنازلية –نسبة التسجيIت تصاعدية : ( استنتاج 

................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................ 

  )خ&ل الث&ث سنوات ا.خيرة( بالتعليم اBبتدائي مث& تتبع نسبة اBنقطاع * 

  المستوى  ئيالتعليم اYبتدا  التعليم ا!ولي

1 2 1 2 3 4 5 6 

  عدد         ذ

         إ المنقطعين

 

  .) … ا9جراءات المتخذة – أسباب اYنقطاع – نسبة المنقطعات –الوحدات المعنية أكثر باYنقطاع : (استنتاج 

................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................ 

  

 ) سنوات ا.خيرة3(تتبع نسبة الت&ميذ الملتحقين بالسلك الثانوي ا�عدادي * 

  .…… :السنة الدراسية  .…… :السنة الدراسية  .…… :السنة الدراسية  

        عدد الناجحين

        عدد الملتحقين

        النسبة

  )… نسبة المنقطعات– بعدھا عن مقر السكنى – عدد المؤسسات ا9عدادية –أسباب اYنقطاع : (ج استنتا

................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................ 
 

  …   … السنة الدراسية  …   ـ… السنة الدراسية  …   ـ… السنة الدراسية  

        عدد المسجلين

        عدد ا�ناث
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  )% 70أقل من  (ضعيفة   ( ) )% 75حوالي ( متوسطة     ( ) )% 80أكثر من ( حسنة ( ) :نسبة الحضور/  مواظبة الت&ميذتتبع* 

  )… ثقافية– أسباب اجتماعية – المرض –البعد ( :أسباب التغيبات و التأخرات* 

................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................ 
 

  ) في فريقالعمل  – مساھمة الشركاء – استقرار نسب التمدرس – استقرار ھيئة التدريس –استقرار ھيئة ا�دارة ( :نقاط القوة بالمؤسسة* 

................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................ 
 

 

ل الفريقي داخل  غياب العم– غياب إسھام الشركاء – ضعف نسبة التمدرس –اBنقطاع  (:نقاط الضعف بالمؤسسة* 

  )… انعدام سور المؤسسة– انعدام الكھرباء –ظاظ  اBكت– قلة الحجرات –ب الماء الصالح للشر  انعدام–المؤسسة 

................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................ 
 

 

   :معطيات إضافية

................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................ 

..................................................................... ...........................................................................................................................................................  
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    اليومين التكوينيينورشات

  :تحديد المطلوب

  : وتنجز ما يأتيتنطلق ورشات مشروع المؤسسة من الوثيقة أسفله،

عليه، انط5قا من شبكات إبداء الم5حظات :  المؤسسة الوارد في الوثيقةـ دراسة مشروع1 

  التقويم المقدمة في المصوغة؛

  .ـ إعادة بناء معطيات المشروع وفق مواصفات ا'عداد الجيد لمشروع مؤسسة ناجح2 

  

   :طريقة العمل

  

   أعضاء المجموعة على ورشات؛توزيعـ 

  ن كل ورشة مسيرا @عمالھا ومقررا @شغالھا؛ـ تعي

  ـ يتفق أعضاء الورشة على منھجية العمل؛

ـ تقرأ الورشة مشروع المؤسسة المعروض، وتبدي م5حظات عليه، يتم تنظيمھا وتدوينھا 
  وفق المعطيات النظرية والمنھجية المقدمة في المصوغة؛ 

 م5حظاتھا، واعتمادا على خطة واضحة استنادا إلىـ تعيد الورشة بناء المشروع وتدقيقه 
  في إعداد المشاريع التربوية الھادفة و الناجحة؛ 

  .  قدم مقررو الورشات تقارير مختصرة ويعرضون العمل المنجز في اجتماع التقاسمـ ي
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  .مشروع مؤسسة المدرسة المركزية:  الموضوع

  18/05/2009 بتاريخ 23/09المذكرة ا@كاديمية :  عـــالمرج

  

وبعد، تطبيقا للمرجع أع5ه و الذي يدخل في إطار دعم التعليم ا4بتدائي، فكر مختلف الفاعلين التربويين 

ة و الوضعية ــبالمدرسة المركزية في إرساء مشروع يھدف إلى تقنين الع5قة بين ا@ھداف الوطني

  :المحلية، و ذلك من أجل

ي الذي يتوخى ا4رتقاء بالمتعلم إلى مستوى الفاعل النشيط من خ5ل خلق دينامية التجديد التربو -

  .جعل المؤسسة فضاء رحبا، و مجا4 لتفتح شخصية التلميذ و تنمية مواھبه وقدراته

 

 المدرسة المركزية اوBد عياد بني موسى

28/10/2009او�د عياد في   

 من مدير المدرسة المركزية

 إلـــــــــى

 السيد النائب اCقليمي لوزارة التربية الوطنية

 نيابة بني مKل
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دعوة جميع الشركاء و الفاعلين التربويين للتفكير الجماعي و تحقيق التشاور و ا4نسجام في  -

 .إطار من ا4ستق5لية و التضامن

I-تحليل وضعية المؤسسة :  

  :نية التربويةبة حول ال المؤشرات المركز-1     

و يدرس  . 699 و الذكور 45.72 % بنسبة 589 ا'ناث منھم 1288يبلغ مجموع المتعلمين بالمؤسسة 

  . أستاذة11 أستاذا و 21بالمدرسة 

  : المؤشرات المركزية حول المدرسة-2     

   m²2072 تشكل الساحة فيھا m²3782مساحتھا . 1952أحدثت المدرسة المركزية بتاريخ 

  . قابلة ل5ستثمار في تنفيذ المشروعm²400 كمساحة خضراء و تتوفر على m²424 و فيھا 

  : المؤشرات المركزية حول المحيط-3     

اد عي  تقع المدرسة المركزية في دير ا@طلس المتوسط بإقليم بني م5ل دائرة سوق السبت بلدية أو4د-  

موسى  جماعة حد بو(و في قلب المدينة مما يجعلھا محجا @غلب ت5ميذ المنطقة و المناطق المجاورة . 

  ).و جماعة أو4د ناصر و جماعة ارفالة

  : المؤشرات المركزة حول ا�سرة-4     

مھات نتيجة  و خاصة ا@ من خ5ل تشخيص الوضعية المحلية ي5حظ تفشي ا@مية في أوساط ا?باء-

  .تدني المستوى ا4قتصادي و ا4جتماعي لغالبية ا@سر

II –تحليل الحاجيات :  

  :من بين الدوافع التي أدت بالمؤسسة إلى صياغة ھذا المشروع

  . غياب النوادي الثقافية و الخزانة بالمدرسة و المنطقة عموما�    

  . تعثر المتعلمين في التعبير باللغتين العربية و الفرنسية�    

  . إرساء تعليم يضمن جودة المكتسبات لدى المتعلمين�    
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   ا4رتقاء بالحياة المدرسية و تحسين المناخ المدرسي حتى تكون المؤسسة التربوية فضاء�    

  .غناء الرصيد اللغويت السليمة و التعايش و التكافل 'للع5قا        

  . تقليص ا@مية المتفشية بين ا?باء�    

  :ع تسمية المشرو����

من خ5ل تحليل المعطيات و الحاجيات تم التفكير في ا4عتماد على إنشاء مكتبة لتشجيع التمدرس       

   "القراءة أو� و الكتاب أملي "وھكذا أصبح المشروع يحمل اسم 

  : ا�ھداف العامة للمؤسسة����

يما يتعلق بالتربية و إن مجلس التدبير و جميع الفاعلين التربويين يعملون على تطبيق سياسة الوزارة ف

  :التكوين و يساھمون في تفعيل الحياة المدرسية لتحقيق ا@ھداف ا?تية

  . محاربة الھدر المدرسي و الرفع من نسبة ا4حتفاظ إلى مائة بالمائة بالتعليم ا4بتدائي�     

  . تحسين جودة التعليم�     

  يات المتعلم و يواكب التطور ا'نساني،  لتعليم يلبي حاج توفير الجو و الظروف المناسبين�     

  .و يساھم في التنمية المستدامة         

  . عقد ع5قات م5ئمة بين المدرسة و ا@سرة�     

  . الرفع من التحصيل الدراسي�     

  . انفتاح المؤسسة على محيطھا�     

  : الفئة المستھدفة����

  .دفةعم5 بمبدأ تكافؤ الفرص فإن جميع المستويات مستھ

  : المنسق بين ھذه العملية����

  .    وزارة التربية الوطنية في شخص ا@كاديمية الجھوية للتربية و التعليم�                 

  .مدير المدرسة �
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 .مجلس التدبير �

 .ا@ساتذة �

 .البلدية �

 .جمعية جسر �

 .مؤسسة كوزيمار �

 .جمعية آباء و أولياء الت5ميذ �

  :ت المتوفرةا اCمكان����

  . لتنفيذ المشروع400m²مساحة  -

 .رغبة ا@ساتذة في استثمار المشروع و المساھمة في إنجاحه -

               : تكلفة العملية				

  

  





  :الجدولة الزمنية

  2010 يونيو 30 إلى 2010من بداية شھر يناير 

  التكلفة  العمليات و التجھيزات

   درھم200m²  220.000,00بناء قاعة مساحتھا 

  العدد  التجھيزات

  20  مقاعد

  50  كراسي

  02  خزانة كبيرة

  10  رةمائدة مستدي

    درھم40.000,00

    درھم40.000,00  الكتب و المراجع و القصص

    درھم300.000,00  :المجموع
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  : فرضيات التعثر����

  .عدم التزام ا@طراف المساھمة في المشروع في توفير الموارد المالية

III –ا�نشطة المقترحة للمشروع :  

  :ال البيداغوجيالمج -1

  حسن استعمال المعاجم •

 .النھوض بمستوى ا4نتاجات ا@دبية •

 .الرفع من المستوى الثقافي للتلميذ •

  :المجال التربوي -2

التعامل مع المكتبة بطريقة جيدة لتحسين المردودية و ا'نتاج و كذا استثمارھا داخل  •

  .الفصل

 .ترسيخ حب المطالعة و القراءة و البحث •

  

VI –شروع تقويم الم:  

 :التقويم الداخلي -1

  .يقوم مجلس التدبير بمراقبة اشغال البناء و التجھيزات •

ة و ــلس التدبير على مدى تحقق ا@ھداف التربويـرف مجــن طــوف مــم الوقــيت •

  .داغوجيةيالب

 :التقويم الخارجي -2

  .يتم من خ5ل تتبع باقي الشركاء لسير المشروع •

  

  .لمشروع و أكد رغبة ا@ساتذة في استثمارهوافق مجلس التدبير با'جماع على ا -

  .عرض المشروع على جميع الشركاء للموافقة عليه -

 


