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 املصاحل ابلأاكدميية واملديرايت الؤكوميية امتابؼة مياالأكسام و اختصاصات رؤساء 

 اختصاصاهتا املصاحل

كسم 

 امتخعيط

واخلريعة 

 املدرس ية

  ػداد اخملعط امتمنوي ملأاكدميية واخلرائط امرتبوية  ؛امتوكؼيةاؤ

 كوميية واملرنزية املؼنية ػداد اخلريعة املدرس ية اجليوية وتوكؼات ادلخول امرتبوي بتنس يق مع املصاحل الؤ رشاف ػىل اؤ  ؛الؤ

 ؛امؼمل ػىل تلوية ش باكت مؤسسات امرتبية وامتؼومي امؼمويم 

 رساء وتتبع منظومة املؼوومات الؤحصائية  ؛وضع واؤ

  ػداد ادلراسات وامتحليلات  ؛وامتحويالت الؤحصائيةاؤ

 ػداد الؤسرتاتيجية اجليوية يف جمال تمنية امؼرض املدريس وامسير ػىل تنفيذىا  ؛اؤ

 ؛تتبع تنفيذ غلود امربامج املربمة بني الأاكدميية وسوعة اموصاية 

 امليام املس ندة من ظرف امرؤساء امتسوسويني. 

 كسم

امشؤون 

 امرتبوية

 امتؼوميية؛ امسير ػىل الارتلاء بتدبري املؤسسات 

 امسير ػىل تنظمي وتتبع ادلراسة ابملؤسسات امتؼوميية؛ 

  رشاف ػىل تدبري شؤون مؤسسات امتؼومي الأويل  ؛ومؤسسات امتؼومي املدريس اخلصويصالؤ

 رشاف ػىل تنظمي امفضاءات امرتبوية املاكهية وامزماهية وادلمع ابملؤسسات امتؼوميية امؼمومية واخلصوصية؛  الؤ

  اهفتاح املؤسسات امتؼوميية ػىل حميعيا الاجامتغي وامثلايف والاكتصادي مع الامزتام ابحلفاظ ػىل خصوصياهتا؛امسير ػىل 

 رشاف ػىل  الارتلاء ابلأوشعة امرتبوية والاجامتغية وامثلافية وامفنية واموكائية يف اموسط املدريس امؼمويم واخلصويص والؤ

 ؛تنظمييا بتنس يق مع اجليات املؼنية

 الارتلاء ابمصحة املدرس ية واموكائية داخل مؤسسات امرتبية وامتكوين وتنس يق أأوشعهتا مع وزارة امصحة وامرشاكء الآخرين؛ 

  امؼمل ػىل مالءمة املناجه وامربامج امرتبوية وامزمن املدريس مع اخلصوصيات واملؼعيات الاجامتغية والاكتصادية وامثلافية

 ؛اجليوية

  رشاف ػىل توزيع امرب كوميية ملأاكدمييةامج ادلراس ية ػىل الؤ  ؛املصاحل الؤ

 كوميي واحملًل؛  تليمي امتؼوٌلت ذات امعابع اجليوي ومراكبة تكل اميت تمت ػىل املس تويني الؤ

 هتاج املوارد امبيداغوجية وادليدانتيكية؛  اههنوض ابمتنش يط وامتوجيق امرتبوي وتشجيع اؤ

 كوميي؛الؤ يوي و اجل  ينيرتلاء ابمبحث امرتبوي ػىل املس تو الا 

 .امؼمل ػىل تنفيذ برامج حماربة الأمية وامرتبية غري امنظامية 
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مصوحة 

 امتخعيط

واخلريعة 

 املدرس ية

  ػداد برانمج مؼمل امس نوي وحصيةل  اخلاصة ابملصوحة؛ الؤجنازاتاؤ

 كومي أأو امؼٌلةل يف جمال امتؼومي الأويل والابتدايئ وامثاهوي اهعالكا ػداد اخملعط امتمنوي الؤ من اخملععات وامتوهجات اميت  اؤ

كوميية واحملوية؛  حتددىا الأاكدميية بشلك يراغي اخلصوصيات الؤ

 كوميية واخلرائط امرتبوية امتوكؼية وتوكؼات ادلخول امرتبوي؛ ػداد اخلريعة املدرس ية الؤ  اؤ

 املسامهة يف تأأظري ادلخول امرتبوي؛ 

  كوميي بتنس يق مع اكفة املتدخوني واستامثر هتاجئو)حتيني جناز الؤحصاء امرتبوي ػىل املس توى الؤ كيادة وتتبع وتأأظري معويات اؤ

 مستند املؤسسات امتؼوميية امؼمومية واخلصوصية؛ بناء كاػدة املؼعيات اههنائية؛

  ػداد ادلراسات وامتحليلات وامتحويالت الؤحصائية املرتبعة ابهمتدرس كوميي؛اؤ  ػىل املس توى الؤ

 كوميي؛  امسير ػىل تنفيذ الؤسرتاتيجية اجليوية يف جمال تمنية امؼرض املدريس ػىل املس توى الؤ

 جنازىا؛ كومي أأو امؼٌلةل من امبناءات وامتجيزيات املدرس ية وتتبع اؤ  برجمة حاجيات الؤ

 كوميية؛  تدبري حرهية امتالميذ داخل امنفوذ امرتايب نومديرية الؤ

 ة يف تنفيذ غلود امربامج امرتبوية امللررة هجواي ووظنيا؛املسامه 

 رشاف ػىل تتبع تنفيذىا؛ كوميية ندلمع الاجامتغي والؤ ػداد امربامج الؤ  اؤ

 .حفغ وأأرشفة مجيع املوفات وامواثئق املتؼولة ابختصاصات املصوحة مع امؼمل ػىل رمقنهتا 

املرنز 

كوميي  الؤ

 مالمتحاانت

  ػداد برانمج امؼمل امس نوي وحصيةل  اخلاصة ابملصوحة؛ الؤجنازاتاؤ

 ىل الؤػالن غن امنتاجئ بتنس يق مع املصاحل اخملتصة؛ رشاف ػىل تنظمي مجيع مراحل الامتحاانت املدرس ية من الؤػداد اؤ  الؤ

 اجناز الؤحصائيات وتوفري كاػدة املؼعيات اخلاصة ابلمتحاانت املدرس ية؛ 

  رشاف ػىل اس تلبال املرتحشني الأحرار؛تنظمي معوية  امرتش يح اخلاصة هبذه الامتحاانت والؤ

 صدار امنتاجئ اخلاصة هبا؛ جناز الامتحاانت وتصحيحيا واؤ  املسامهة يف مراكبة وتتبع سري اؤ

  املتؼولة املسامه مع مصاحل الأاكدميية املؼنية يف تنظمي معويات احلراسة واملراكبة واملالحظة اخلاصة مبختوف امؼمويات

 ابلمتحاانت؛

 تتبع معوية مسم هلط املراكبة املس مترة وهلط الامتحاانت ػىل منظومة مسار وامسير ػىل حتييهنا ابس مترار؛ 

 املسامهة يف تنظمي وتتبع خمتوف امؼمويات املتؼولة ابمتحاانت امكفاءة املينية وامرتبوية؛ 

 كوميي ، ومراكبة تكل ام  يت تمت ػىل املس توى احملًل؛تليمي امتؼوٌلت ذات امعابع الؤ

 ػداد وتوزيع مؼايري امتلومي امرتبوي نوتؼوٌلت؛  املسامهة يف اؤ

 رشاف ػىل مبارايت اهمتزي)الأوملبياد  املباراة امؼامة نوؼووم وامتلنيات...( ؛ -الؤ

 مقنهتا.ابختصاصات املصوحة مع امؼمل ػىل ر و حفغ وارشفة مجيع املوفات وامواثئق املتؼولة مبختوف الامتحاانت 

 


