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بسم هللا الرحمان الرحيم
عدوالصالة والسالم على اشرف المرسلين وب

ايها السادة والسيدات السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته▪
م على يسرنا بمناسبة هذا اليوم الدراسي أن نرحب بكم ونشكرك▪

سيد كما نشكر ال, تلبية هذه الدعوة لحضور هذا اليوم الدراسي 
تنظيم هذا مفتش التربية الوطنية إلدارة الثانويات الذى تشرف ب

الية والذى اليزال شغله الشاغل تكوين كل اطارات الو, اللقاء 
 ننسى وال, تكوينا قويا ورائدا من اجل تحسين الفعل التربوي 
ب وصدر أن نشكر السيد مدير الثانوية على استضافته لنا بقل

.رحبين 



تشارون لقد استدعي السادة المستشارون الرئيسيون للتربة والمس▪
انحة للتربية من مرسمين ومتربصين لهذا اللقاء الذى هو فرصة س

,  هام واحدةمطلعين بم, ليلتقي جميع الذين يشتغلون في ميدان واحد 
بينهم وهكذا يحصل, وتتعرض سبلهم المشاكل والصعوبات نفسها 

هود التعارف واالحتكاك وتبادل اآلراء والتجارب فتتضافر الج
ية وتتوحد طرق العمل وتتضح الرؤى واالتجاه واحد أال وهي ترب

.تمع وإعداده بشكل سليم ليصبح صالحا نافعا في المج, النشء 
ه من إن مستشار التربية ال يكون عمله فعاال وناجحا إال إذا فهم دور▪

مبين خالل تبادل األفكار مع زمالئه انطالقا من النص التشريعي ال
المحدد للمهام مستشار 1991/03/02المؤرخ في 171في القرار 

ا على والتي يجب عليه معرفتها معرفة تامة والقيام به, التربية 
.احسن وجه 



وإذا كانت هناك مواضيع حساسة وهادفة تستحق االهتمام ▪
والمعالجة أثناء الخدمة خالل هذه المرحلة فال نجد أحسن مما 

ضوع ونخص بالذكر مو, سنتناوله معكم في هذا اليوم الدراسي 
.التربوية تنظيم وتسيير االستشارة 



الفهـــــــرس
المقدمة

تنظيم االستشارة التربوية
أهمية التنظيم–1
العمل االداري اساسه النظام–2
أهمية النظام في ضبط مهام مستشار –3

التربية والتحكم فيها
اهمية تنظيم مكتب مستشار التربية–4
محتويات مكتب مستشار التربية–5



مكتب الشروط التي يجب أن تتوفر في–6
مستشار التربية

(دفتر القيادة)اللوحة القيادية –7
كيفية تنظيم السجالت والوثائق–8
تنظيم اعمال مستشار التربية–9

المراجع–10
المالحق-11



–



العمل االداري اساسه النظام–2
هو أحد الخصائص التي تميز النشاطالنظام

إذ ال , االداري عن باقي النشاطات األخرى 
يمكن أن نغير إدارة مؤسسة ما دون أن نغير 

ف هذه معها الجهاز التنظيمي المتبع لتحقيق أهدا
المؤسسة وغاياتها



أهمية النظام في ضبط مهام مستشار –3
التربية والتحكم فيها

لفريق إن مستشار التربية باعتباره أحد أعضاء ا
اإلداري في المؤسسة يحتاج إلى أن يجعل 
ي النظام شعاره في العمل من أجل أن يتحكم ف

مختلف المهام المنوطة به كموظف إداري 
وأول ما يبدأ به في هذا المجال , مسؤول 

.تنظيمه لمكتبه 



أهمية تنظيم مكتب مستشار التربية–4
ساعد على إن التنظيم الجيد لمكتب مستشار التربية ي

قيق ويمكن من تح, السير الحسن لنشاط المصلحة 
ر عدة غايات نذكر منها على سبيل المثال ال الحص

:ما يلي 
نهاالتحكم الجيد في انجاز مختلف المهام في حي-
ي سهولة الحصول على المعلومات والمعطيات الت-

–مدير المؤسسة )تطلب من مختلف األطراف 
...(المقتصد –الناظر 



عياتهم التحكم في تعداد التالميذ والتعرف على وض-
الصحية والتربوية واالجتماعية

ظر ربح الوقت الذي هو اثمن وأنفس شيء يجب الن-
اليه

اصة سهولة مراجعة الوثائق والمعلقات والدفاتر الخ-
قصد استغالل محتواها

بية من تيسير وتنسيق األعمال بين مستشاري التر
جهة وبين مساعدي التربية من جهة ثانية



محتويات مكتب مستشار التربية–5
لى يجب ان يحتوي مكتب مستشار التربية ع

التجهيزات التالية
يير جهاز اعالم آلي بكل لواحقه به برامج لتس-

التالميذ 
–ربية برنامج مستشار الت–برنامج بيداغوجيا )

برنامج إلنجاز الشهادات المدرسية للتالميذ
,  اشعار , برنامج استدعاء –المتمدرسين 

... ( اعذار 



مجموعة من الخزائن لحفظ الملفات -
والسجالت والوثائق

مكتب أو أكثر مع كراس وأرائك-
اللوحة الحديدي-
لوحة الملصقات-
مجموعة مشاجب لتعليق األلبسة-
حافظات الملفات واقمصة وأدوات مكتبية -

مختلفة



ستشار الشروط التي يجب أن تتوفر في مكتب م–6
التربية

ار نظرا لطبيعة المصلحة التي أوكلت الى مستش
روط التالية التربية فإن مكتبه يجب أن تتوفر فيه الش

:كلما كان ذلك ممكنا 
أم يكون مشرفا على ساحة المؤسسة وقاعاتها -

وأروقتها وقريبا من األجنحة البيداغوجية
ئقة أن يكون متسعا ومزينا بالرسوم والصور الال-

للذوق التربوي 
قل عن أن يكون لمستشار التربية مكتب خاص مست-

مكتب مساعدي التربية



(دفتر القيادة)اللوحة القيادية –7
بية إلى سميت بهذا االسم ألنها تقود مستشار التر

جميع المعلومات والمعطيات بأقل جهد وفي 
يادة كما تمكنه من ق( سرعة التنفيذ)أقصر مدة 

,  يها العمليات المختلفة ومتابعتها والتحكم ف
وتعينه من عناء البحث وهي تحتوي على 

:ا المعلومات التالية مصنفة بحسب نوعيته



صقائمة األساتذة حسب التخص-: الموظفون –أ 
قائمة األساتذة الرئيسيين-
قائمة األساتذة مسؤولي المواد-
توزيع األساتذة على األفواج-
توزيع األفواج على األساتذة-
صقائمة المفتشين حسب التخص-



–



قائمة التالميذ المغادرون للمؤسسة-
قائمة التالميذ الذين غيروا الصفة-
قائمة التالميذ الذين شطب عليهم-



:ملف الجداول والرز نامات –ج 
جدول استعمال الزمن لألساتذة-
جدول استعمال الزمن لألقسام-
جدول استعمال القاعات المتخصصة-
جدول األفواج الدوارة-
جدول القاعات الشاغرة-
جدول الفروض واالختبارات-
جدول خدمات المساعدين التربويين-
رزنامة مجالس التعليم ومجالس األقسام-
جدول توقيت المكتبة-
الرزنامة السنوية للندوات التربوية الداخلية-
(ئيسياألستاذ الر-مسؤول المادة)رزنامة الجلسات التنسيقية تحت إشراف -

جدول النشاط في الداخلية-



منوعات–د 
بطاقة فنية للمؤسسة-
الخريطة اإلدارية والتربوية-
مواقيت دق الجرس-
قائمة األمراض المعدية-
مخطط المؤسسة مع بيان القطاعات واألجنحة-
قائمة أعضاء مكتب الجمعية الثقافية والرياضية-
قائمة النوادي العلمية-
البرنامج السنوي للنشاطات الثقافية والرياضية-



الرصيد التشريعي-هـ 
يتضمن 2008/01/23المؤرخ في 04-08القانون رقم -

القانون التوجيهي للتربية الوطنية
يتضمن القانون 2006/06/16مؤرخ في 03-06أمر رقم -

األساسي العام للوظيفة العمومية
2008/10/11مؤرخ في 315-08المرسوم التنفيذي رقم -

سالكيتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأل
الخاصة بالتربية الوطنية

2012/05/29مؤرخ في 240-12المرسوم التنفيذي رقم -
المؤرخ في 315-08المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 

نوالمتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفي2008/10/11
المنتمين لألسالك الخاصة بالتربية الوطنية

المتعلق بنظام 1991/10/26المؤرخ في 778القرار رقم -
الجماعة التربوية في المؤسسات التعليمية والتكوينية



مجموعة النصوص الخاصة بتنظيم الحياة المدرسية-



:كيفية تنظيم السجالت والدفاتر –8
يجب مراعاة ما يلي في تنظيم السجالت 

والدفاتر ومختلف االستمارات والمطبوعات
تسجيل العناوين على السجالت والدفاتر بخط واضح جميل وعريض-
تغليقها بالكيفية التي تضفي عليها الجمال والتناسق-
اجةترتيبها في رفوف الخزائن بكيفية تيسر الرجوع اليها عند الح-
ع في وضع فهرس وارقام لمختلف المطبوعات واالستمارات لتمكين الجمي-

أي وقت من استعمالها عند الحاجة
عدم وضع أغراض ال عالقة لها بالعمل في أدرج المكاتب-
قيات تفادي وضع ملصقات أو صور ذات طابع سياسي أو تتنافى مع أخال-

المدرسة على جدران المكاتب
ة عدم ترك األوراق والملفات مجمعة فوق المكاتب إذ يجب إعادة كل وثيق-

بعد االستعمالإلى مكانها 



يةالسجالت والدفاتر المستعملة من طرف مستشار الترب
رقم التصنيفالعنوانرقم 
9. 3سجل الدخول والخروج01
10. 3سجل األقسام02
11. 3سجل غيابات ومتأخرات التالميذ03
12. 3سجل النتائج المدرسية04
14. 3سجل االتصال باألولياء05
16. 3سجل العطل المرضية06
18. 3سجل التمريض07
15. 3دفتر المداومة التربوية08
19. 3دفتر النصوص09
20. 3دفتر النتائج الفصلية10
21. 3دفتر الشهادات المدرسية11
22. 3دفتر وصوالت اإلتالف12
23. 3دفتر المطعم13



رقم التصنيفالعنوانالرقم

24. 3دفتر المرقد14
25. 3دفتر المذاكرة15
26. 3دفتر استقبال األولياء16
27. 3دفتر تكوين المساعدين التربويين17

28. 3دفتر اللقاء مع مندوبي األقسام18
29. 3للتالميذدفتر الخروج االستثنائي19
30. 3دفتر بطاقات الدخول والخرود20
31. 3دفتر التنسيق والندوات الداخلية21
32. 3الرئيسييندفتر التنسيق لألساتذة22



تنظيم اعمال مستشار التربية –9
يوميا-أ 

استقبال التالميذ وضمان الحركات الكبرى والصغرى-
استقبال اولياء التالميذ-
ورصدها في السجل وتأخراتهممراقبة غيابات التالميذ -

المخصص لذلك
رمراقبة اعمال المساعدين التربويين من حيث المواظبة والدو-

المنوط بهم
غير مراسلة واستدعاء اولياء التالميذ في حالة الغياب والتأخر-

المبر أو في حالة مخالفة النظام الداخلي للمؤسسة
االشراف على انجاز ورقة الغيابات اليومية-



منح رخص الدخول والخروج للتالميذ في حالة االستحقاق-
انجاز الشهادات المدرسية للتالميذ المتمدرسين-
انجاز التقرير اليومي-
رفع العلم الوطني وحفضه -

اسبوعيا–ب 
المشاركة في مجلس التنسيق االداري-
تياالجتماع مع المساعدين التربويين قصد دراسة المشاكل ال-

تواجههم اثناء ممارسة العمل
...الخدفتر المطعم–سجل الغيابات )مراقبة السجالت والدفاتر-



شهريا–ج 
حساب نسبة الغيابات للتالميذ ورسم البياني لها-
االجتماع مع المساعدين التربويين قصد تكوينهم-
االجتماع مع مندبي األقسام -
رانجاز الكشف الشهري للتالميذ الحاضرين في نهاية الشه-
-



فصليا-د 
التحضير لمجالس األقسام-
اتذةمراقبة ملء الكشوف وارسالها او تنظيم لقاء ما بين األس-

واألولياء
اجراء دراسة تحليلية لنتائج التالميذ-
ة  التحضير لمجلس التأديب لالطالع على الحالة المعنوي-

للمؤسسة
-



سنويا-هـ 
المساهمة في انجاز توقيت األساتذة واألقسام-
التحضير للدخول المدرسي المقبل-
انجاز قوائم التالميذ -
ظيم تن–اعداد رزنامة التسجيالت )تنظيم عملية التسجيالت-

انجاز –تنظيم عملية دفع حقوق التسجيل–عملية بيع الكتب 
(ياتنظيم عملية دفع حقوق امتحان البكالور–د ج 3000قوائم 

ضبط مختلف السجالت -
القاعات–القاعات الشاغرة –القاعات )انجاز جداول استعمال -

(المتخصصة 
(مسؤولي المواد–انجاز قائمة األساتذة الرئيسيين -
انجاز قائمة التالميذ الحاضرين في اول اكتوبر-








