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قلميية التابعة لها   اختصاصات رؤساء املصاحل ابلأاكدميية واملديرايت الإ

 

 اختصاصاهتا  املصاحل 

  مصلحة تأأطري املؤسسات 

 التعلميية والتوجيه 

 أأ: يف جمال تأأطري املؤسسات التعلميية

عداد برانمج العمل الس نوي وحصيةل الاجنازات اخلاصة ابملصلحة؛ •  اإ

 تتبع أأنشطة هيأأة التأأطري واملراقبة الرتبوية فامي خيص اجلانب املتعلق بسري املؤسسات التعلميية؛ •

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

 السهر عىل الارتقاء بتدبري املؤسسات التعلميية وتتبع اشغال جمالسها التعلميية؛ •

جناز الربام •  ج واملناجه وفق التوهجات الرتبوية املعمتدة؛تتبع واإ

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

جنازيهتا؛  مع احلرص عىل توحيد أأليات أأجرأأهتا وتتبع مدى اإ

رتبوي ملديري ومديرات املؤسسات  دمع أأداء املؤسسات التعلميية، ومصاحبة وتقدمي املشورة يف اجملال ال •

 التعلميية لتجاوز معيقات تزنيل مشاريع املؤسسات؛

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

سهام مجعيات أ ابء وأأهمات وأأولياء التالميذ وامجلعيات الرايضية ومجعيات تمنية التعاون امل • دريس 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 املصاحل  •

 الرتبوية ومصاحل اخلريطة املدرس ية والتخطيط واقرتاح التدابري لتحسني فعاليهتا؛

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 ابلتوجيه املدريس واملهين وتتبع تنفيذه؛ •  اإ

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

 وتتبع تنفيذه؛

رساء وتقومي نظام التوجيه املدريس واملهين عىل املس توى الإقلميي واحمليل وحتسني خدماته؛ •  املسامهة يف اإ
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 املدريس واملهين، والسهر عىل تتبع مدى تنفيذها؛املسامهة يف بلورة توهجات الأاكدميية يف جمال التوجيه   •

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

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

 لميي واحمليل؛املصاحل املعنية عىل املس تويني الإق 

 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 التالميذ غري امللتحقني واملفصولني  • دماهجم يف مسار تتبع معلية اإ 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  •

 التعلميية، وتنظمي معلهم وتتبعه وتقوميه؛

ت خمتلف الفاعلني يف جمال التوجيه املدريس واملهين يف القيام ببعض املهام املنوطة به تنس يق تدخال •

 ذات الطابع الإقلميي أأو احمليل؛

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

 


