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  ) 1م�اصب املسؤولیة ( املرفق رمق  اخ�صاصات�ام و 
  

  اخ�صاصاته  املنصب

  (ة) ٕاقلميي(ة)رمد�

  ٕططات والتو�ات اليت �داد ا�طط التمنوي لٕالقلمي ٔ�و العام� يف جمال التعلمي أ�ويل و�بتدايئ والثانوي إال�دادي والثانوي الت�ٔهیيل، انطالقا من ا�ا

 حتددها ا�ٔاكدميیة �شلك �راعي اخلصوصیات احمللیة وإالقلميیة؛

  یة؛اخلریطة املدرس�یة إالقلميیة، و�رجمة �اج�ات إالقلمي ٔ�و العام� من البنا�ت والتجهزيات املدرس�یة واملوارد ال�رشیة واملالیة واملادٕا�داد 

 تنف�ذ وت��ع الربامج املیدانیة اخلاصة مب�اربة أ�م�ة و�لرتبیة �ري النظام�ة؛ 

 � ىل مس�توى العام� ٔ�و إالقلمي؛متثیل املصل�ة إالقلميیة ٕازاء لك خشص ذايت ٔ�و معنوي 

 ق�صادي  إالرشاف �ىل املصاحل إالداریة ومؤسسات التعلمي التابعة �ا�رة النفوذ الرتايب �لمصل�ة إالقلميیة مع العمل �ىل انف�ا�ا �ىل حمیطها�

 و�ج�عي والثقايف يف ٕاطار امجلا�ات الرتابیة؛

  یة العموم�ة واخلصوصیة �ىل املس�توى إالقلميي؛ت��ع وتقومي العمل الرتبوي يف املؤسسات التعلمي 

 منیة م�ادرات الرشاكة والتعاون �ىل املس�تویني إالقلميي واحمليل� 

 ممارسة �خ�صاصات املفوضة من �ن مد�ر ا�ٔاكدميیة.  

مصل�ة التواصل وت��ع 

  ا�لس إالداري ٔ�شغال

 تنظمي وتدبري �س�تق�ال �ىل صعید ا�ٔاكدميیة؛ 

  ٕا�دادا س�یاسة ا�ٔاكدميیة يف جمال التواصل والسهر �ىل تطبیقها؛املشاركة يف 

 جتمیع املعلومات والسهر �ىل حسن  �رتقاء �التصال ا�ا�يل ل�ٔاكدميیة، وٕا�داد �رشات ودور�ت تعىن بقضا� الرتبیة والتكو�ن �ىل مس�توى اجلهة؛

 ي؛تداولها وتبلیغها ٕاىل مجیع الرشاكء �ىل الصعید اجلهوي وإالقلمي

 ا�ٔاكدميیة املعنیة وا�ل�ان املن��قة عنه؛ حتضري وٕا�داد مجیع الو�ئق املتعلقة ب�ٔشغال ا�لس إالداري بت�س�یق مع مجیع مصاحل 

 ة عنه؛قٕاجناز احملارض املتعلقة ب�ٔشغال ا�لس إالداري وا�ل�ان املن�� 

 جنازها؛إ إالداري وق�اس مدى  السهر �ىل ت��ع وتنف�ذ القرارات املت�ذة والتوصیات املن��قة عن ا�لس 

  ا�لس إالداري والسهر �ىل حسن تداولها واس�تعاملها. ب�ٔشغالجتمیع وتوثیق مجیع التقار�ر والو�ئق املتعلقة  

مصل�ة الشؤون 

  الرتبویة

 ٕا�داد �ر�مج العمل الس�نوي وحصی� �جنازات اخلاصة �ملصل�ة؛ 

  التعلميیة العموم�ة واخلصوصیة �ىل املس�توى إالقلميي؛ت��ع وتق�مي العمل الرتبوي يف املؤسسات 

 إالرشاف �ىل توزیع الربامج ا�راس�یة �ىل املؤسسات التعلميیة؛ 

 السهر �ىل تنظمي وت��ع ا�راسة �ملؤسسات التعلميیة؛ 

 ق�صادیة والثقاف�ة إالقلميیة واحمللیة؛العمل �ىل مالءمة املناجه والربامج الرتبویة والزمن املدريس مع اخلصوصیات واملعطیات �ج�عیة و� 

 إالرشاف �ىل تنظمي الفضاءات الرتبویة املاكنیة والزمانیة وا�مع �ملؤسسات التعلميیة العموم�ة واخلصوصیة؛ 

 رتقاء �ٔ��شطة الرتبویة و�ج�عیة والثقاف�ة والف�یة والوقائیة يف الوسط املدريس العمويم واخلصويص؛� 

  الر�ضة املدرس�یة �ملؤسسات التعلميیة �ملؤسسات التعلميیة وإالرشاف �ىل تنظميها وت�س�یق �راجمها مع اجلهات املعنیة؛تفعیل ٔ��شطة 

 تنظمي ٔ��شطة التوثیق واملك�بات املدرس�یة وأ��شطة البی��ة بت�س�یق وتعاون مع اجلهات ا�تصة؛ 

 ي والثقايف و�ق�صادي مع �لزتام �حلفاظ �ىل خصوصیاهتا؛السهر �ىل انف�اح املؤسسات التعلميیة �ىل حمیطها �ج�ع 

 رتقاء �لبحث الرتبوي �ىل املس�توى �قلميي و�شجیع ٕانتاج املوارد البیداغوج�ة وا�یداكتیك�ة؛� 

 ت��ع متدرس أ�طفال يف وضعیة ٕا�اقة ب�ٔقسام إالدماج ؤ�قسام العادیة؛ 

  ساين دا�ل املؤسسات التعلميیة بت�س�یق مع اجلهات ا�تصة(وزارة الص�ة والرشاكء ا�ٓخر�ن)؛ت��ع سري �رامج الص�ة املدرس�یة واملن إال� 

 ق�ة إالرشاف �ىل تدبري شؤون مؤسسات التعلمي أ�ويل ومؤسسات التعلمي املدريس اخلصويص �ىل املس�توى إالقلميي واحمليل وٕاجراء معلیات املرا

 ا؛إالداریة والرتبویة وت��ع ملفات العاملني هب

 حفظ ؤ�رشفة مجیع امللفات والو�ئق املتعلقة �خ�صاصات املصل�ة مع العمل �ىل رمقنهتا.  
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مصل�ة الشؤون 

 واملالیة إالداریة

 والبناءات والتجهزيات

  واملمتلاكت

  �ٔ: يف جمال الشؤون إالداریة واملالیة

 ٕا�داد �ر�مج العمل الس�نوي وحصی� �جنازات اخلاصة �ملصل�ة؛ 

 ٕا�داد مرشوع مزيانیة ا�ٔاكدميیة؛ املسامهة يف 

 السهر �ىل تنف�ذ مزيانیة املد�ریة �قلميیة وتق�مي العملیات املرتبطة هبا؛ 

 توزیع �ع�دات �ىل املؤسسات التعلميیة التابعة �لمد�ریة إالقلميیة؛ 

 ت��ع ومراق�ة مصاریف �س�یري املؤسسات التعلميیة التابعة �لمد�ریة إالقلميیة؛ 

  لیات املتعلقة بتعیني وٕاهناء �ام الشس�یعني؛ت��ع العم 

  قلميیة وت��ع ٕاجنازها؛االٕ إالرشاف �ىل ٕا�رام الصفقات العموم�ة وس�ندات الطلب املتعلقة �ملد�ریة 

 إالرشاف �ىل ٕا�داد وجتمیع املعطیات املتعلقة �لوضعیة احملاس��ة �لمد�ریة إالقلميیة؛ 

 وإالرشاف �ىل تنف�ذها؛ ٕا�داد الربامج إالقلميیة ��مع �ج�عي 

 اخلدمات املفوضة)؛(صفقات احلراسة والنظافة والطه�ي وال�س��ة تدبري 

 تدبري �دمات إالطعام املدريس وا�ا�لیات؛ 

 تدبري نفقات املاء والكهر�ء؛ السهر �ىل 

  .ت��ع وتنف�ذ أ�داءات ومراق�هتا 

  ب: يف جمال البناءات والتجهزيات واملمتلاكت

 صال�ات الكربى والتجهزي �ملؤسسات التعلميیة؛الٕ ت العروض اخلاصة ٕ�جناز مشاریع البناء والتوزیع وإا�داد ملفات طلبا 

 ت��ع ٕاجناز مشاریع البناء والتوس�یع و�صال�ات الكربى والتجهزي �ملؤسسات التعلميیة التابعة �لنفوذ الرتايب �لمد�ریة إالقلميیة؛ 

 التعلميیة املتوا�دة �ٕالقلمي وجودة صیا�هتا ومدى توفرها �ىل وسائل العمل الرضوریة؛�االت املؤسسات  السهر �ىل مراق�ة 

  داد ملفات أ�داء ومراق�هتا؛إ الت�س�یق بني خمتلف املتد�لني يف جماالت البناءات املدرس�یة و� 

 املسامهة يف اشغال جلان اق�ناء أ�رايض وت��ع املساطر املعمول هبا يف هذا الش�ٔن؛ 

  هزيات املدرس�یة �ىل مس�توى �س�تق�ال والتخز�ن والتوزیع واجلرد؛تدبري التج 

 السهر �ىل تدبري املمتلاكت املنقو� و�ري املنقو� املوضو�ة حتت ترصف املد�ریة إالقلميیة واحملافظة �لهيا؛ 

 إالرشاف �ىل تدبري السك�یات الوظیف�ة وإالداریة؛ 

  ٕال�داث املؤسسات التعلميیة؛املسامهة يف ٔ�شغال جلان اخ�یار البقع أ�رضیة 

 ...؛املشاركة يف جلان تقمي القطع أ�رضیة موضوع �ق�ناء 

 ق حتدید الوضعیات احملاس�باتیة ئاحلرص �ىل حفظ وارشفة مجیع امللفات والو�ئق املتعلقة �خ�صاصات املصل�ة مع العمل �ىل رمقنهتا، مبا فهيا و�

  ها.وملفات الصفقات وس�ندات الطلب واخلو� و�ري 

املركز إالقلميي 

  لالم��ا�ت

 ٕا�داد �ر�مج العمل الس�نوي وحصی� �جنازات اخلاصة �ملصل�ة؛ 

 إالرشاف �ىل تنظمي مجیع مرا�ل �م��ا�ت املدرس�یة من إال�داد ٕاىل إال�الن عن النتاجئ بت�س�یق مع املصاحل ا�تصة؛ 

  الم��ا�ت املدرس�یة؛اجناز إالحصائیات وتوفري قا�دة املعطیات اخلاصة� 

 تنظمي معلیة الرتش�یح اخلاصة هبذه �م��ا�ت وإالرشاف �ىل اس�تق�ال املرتحشني أ�حرار؛ 

 املسامهة يف مراق�ة وت��ع سري ٕاجناز �م��ا�ت وتصحیحها وٕاصدار النتاجئ اخلاصة هبا؛ 

 واملالحظة اخلاصة مبختلف العملیات املتعلقة �الم��ا�ت؛ املسامه مع مصاحل ا�ٔاكدميیة املعنیة يف تنظمي معلیات احلراسة واملراق�ة 

 ت��ع معلیة مسك نقط املراق�ة املس�مترة ونقط �م��ا�ت �ىل م�ظومة مسار والسهر �ىل حتی�هنا �س�مترار؛ 

 املسامهة يف تنظمي وت��ع خمتلف العملیات املتعلقة �م��ا�ت الكفاءة املهنیة والرتبویة؛ 

  ذات الطابع إالقلميي، ومراق�ة ت� اليت تمت �ىل املس�توى احمليل؛تق�مي التعلامت 

 املسامهة يف ٕا�داد وتوزیع معایري التقومي الرتبوي �لتعلامت؛ 

 املباراة العامة �لعلوم والتق�یات...) ؛ -إالرشاف �ىل م�ار�ت ا�متزي(أ�وملبیاد 

 خ�صاصات املصل�ة مع العمل �ىل رمقنهتا.و تحفظ وارشفة مجیع امللفات والو�ئق املتعلقة مبختلف �م��ا��  


