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   2.02.376مرسوم رقم ال

   )2002  یولیو17(1423جمادى األولى 6صادر في ال
  )1(لتربیة والتعلیم العمومي ابمثابة النظام األساسي الخاص بمؤسسات

  .كما وقع تغییره وتتمیمھ
  

  

   ؛الوزیر األول  

 بتحدید )1962 فبرایر 7 (1381 رمضان 2الصادر في  1.61 .225بعد االطالع على الظھیر الشریف رقم 
اختصاصات وزیر التربیة الوطنیة الراجعة لتنظیم الدروس والنظام المدرسي لمؤسسات التعلیم ومؤسسات 

  التكوین التربوي التابعة لوزارة التربیة الوطنیة وال سیما الفصل األول منھ ؛ 

د بمقتضاه المحد) 1962سبتمبر 19( من ربیع اآلخر 19 الصادر في 1.61.237ھیر الشریف رقم ـوعلى الظ
اختصاصات وزیر التربیة الوطنیة في میدان إحداث أو تحویل بعض مؤسسات التعلیم والتكوین التربوي 

  تسمیة أو تغییر أسماء ھذه المؤسسات ؛ التابعة لوزارتھ وكذا في میدان 

الظھیر  القاضي بإحداث األكادیمیات الجھویة للتربیة والتكوین الصادر بتنفیذه 07- 00 وعلى القانون رقم
  ؛ ) 2000 ماي 19 (1421من صفر  15 بتاریخ 1-00- 203الشریف رقم 

بشأن اختصاصات وتنظیم ) 1998 فبرایر 4 (1418 شوال 6الصادر في  2.96.956وعلى المرسوم رقم 
  وزارة التربیة الوطنیة ؛

األساسي بشأن النظام ) 1985 أكتوبر 4 (1406 من محرم 18 الصادر في 2.85 .742وعلى المرسوم رقم 
  الخاص بموظفي وزارة التربیة الوطنیة، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛

بشأن التعویضات ) 1975 أكتوبر 17 (1395 من شوال 11 الصادر في 2.75.680وعلى المرسوم رقم 
  الممنوحة للمعلمین المنتدبین للقیام بمھام مدیر مدرسة ابتدائیة، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛

بشأن التعویضات الممنوحة ) 1975 أكتوبر17 (1395 شوال 11الصادر في  2.75 .682 وعلى المرسوم رقم
  وتتمیمھ؛لموظفي التعلیم المنتدبین للقیام بمھام مدیر ومرب بمؤسسات تعلیم الطور الثاني، كما وقع تغییره 

  یولیو4(1423 رــن ربیع اآلخــ م22د في ـــوزاري المنعقـلس الـــروع في المجـــد دراسة المشــوبع
   ؛)2002

 :ا یلي ـرسم م
  الباب األول

  تعریفال
   1 المادة

توضع مؤسسات التربیة والتعلیم العمومي تحت سلطة األكادیمیات الجھویة للتربیة والتكوین في حدود 
  .دائرة نفوذھا الترابي ، وتقدم خدمات التربیة والتعلیم في سائر مراحل التعلیم األولي واالبتدائي والثانوي 

   2لمادة ا
  :تنقسم مؤسسات التربیة والتعلیم العمومي إلى 
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 وتخ��تص بالمرحل��ة االبتدائی��ة ، ویمك��ن أن ت��ضم تعلیم��ا أولی��ا أو تعلیم��ا إع��دادیا دون : المدرس��ة االبتدائی��ة -
  مستوى السنة النھائیة أو ھما معا ، كما یمكنھا أن تشتمل على فرع أو عدة فروع ؛

ختــ�ـص بالمرحل�ة اإلعدادی�ة ، ویمك�ن أن ت�ضم تعلیم�ا ابت�دائیا أو تعلیم�ا تأھیلی�ا دون  وت: الثانویة اإلعدادی�ة -
 مستوى السنة النھائیة من التعلیم التأھیلي، أو ھما معا ؛

 وتختص بالمرحلة التأھیلیة ، ویمكن أن تضم تعلیما ثانویا إع�دادیا، أو أق�ساما تح�ضیریة : الثانویة التأھیلیة -
  .دارس العلیا أو أقساما لتحضیر شھادة التقني العالي أو كل ذلكلولوج المعاھد والم

ویمكن أن تشتمل مؤسسات التربیة والتعلیم العمومي على أقسام تطبیقیة لفائدة مراكز التكوین التابعة 
 .لقطاع التربیة الوطنیة  

  3المادة 
سلطة الحكومیة المكلفة بالتربیة یمكن إحداث ثانویات تأھیلیة نموذجیة یتم تحدید مواصفاتھا بموجب قرار لل
  .الوطنیة بناء على اقتراح من مجلس األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین المعنیة 

   4المادة 
یمكن أن تشمل الخدمات التي توفرھا مؤسسات التربیة والتعلیم العمومي عالوة على المراحل التعلیمیة 

  :  یة وتثقیفیة مختلفة منھا على الخصوص  أعاله ، خدمات تربو2المنصوص علیھا في المادة 
   إنجاز  برامج للتكوین والتكوین المستمر لفائدة العاملین بالمؤسسة أو بمؤسسات أخرى ؛-
 الجمع بین التربیة النظامیة والتربیة غیر النظامیة على سبیل التعاقب، وإنجاز برامج  للدعم التربوي و -

  محاربة األمیة ؛
  .علمیة والثقافیة والفنیة والریاضیة والتكنولوجیة  استضافة العروض ال-

 
 
 

   5المادة 
 ، وفق توزیع ه أعال4ة والتعلیم العمومي بإنجاز الخدمات المشار إلیھا في المادة ــوم مؤسسات التربیــتق

ید محكم لھا و تدبیر أمثل الستعمال الحجرات والتجھیزات التي تتوافر علیھا كل مؤسسة ، وذلك عن طریق تمد
 .وتنسیق األوقات طوال النھار وأثناء الساعات المسائیة وخالل أیام األسبوع والعطل المدرسیة

  6المادة 
یمكن أن تتوفر مؤسسات التربیة والتعلیم العمومي على مختبرات وعلى قاعات متخصصة،وال سیما منھا 

  .قاعات متعددة الوسائط 
. خلیة أو مطاعم مدرسیة تقدم خدماتھا لفائدة التالمیذ كما یمكن أن تتوافر ھذه المؤسسات على أقسام دا

  .وتحدد قواعد تقدیم ھذه الخدمات بقرار للسلطة الحكومیة المكلفة بالتربیة الوطنیة 
   7المادة 

تحدث وتسمى وتغیر تسمیة مؤسسات التربیة والتعلیم العمومي بقرار للسلطة الحكومیة المكلفة بالتربیة 
  .اح من مدیر األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین المعنیة الوطنیة بناء على اقتر

   8المادة 
یحدد النظام المدرسي بمؤسسات التربیة والتعلیم العمومي وكذا شروط الحصول على الشھادات المسلمة 

 .بقرار للسلطة الحكومیة المكلفة بالتربیة الوطنیة 
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  الباب الثاني 
  داريآلیات التأطیر والتدبیر التربوي واإل

   9المادة 
تتكون آلیات التأطیر والتدبیر التربوي واإلداري بمؤسسات التربیة والتعلیم العمومي من إدارة تربویة 

  .ومجالس 
ویمكن للمؤسسات المذكورة أن تتلقى دعما تقنیا أو مادیا أو ثقافیا من لدن ھیئات عامة أو خاصة في إطار 

  .لموكولة لھا وتحت مسؤولیتھا اتفاقیات للشراكة ، وذلك في نطاق المھام ا
  الفـرع األول

  التربویةاإلدارة 
  )2( 10المادة 

 یشرف على تسییر مؤسسات التربیة والتعلیم العمومي حسب المراحل التعلیمیة المنصوص علیھا في
  :أعاله، األطر التالیة  2المادة 

  المدیـــر ؛ :أ ـ بالنسبة للمدرسة االبتدائیة 
 مھم�ة ت�سییر ك�ل ف�رع لمدرس�ة ابتدائی�ة یتج�اوز ع�دد أق�سامھ ثالث�ة، إل�ى اس�تاذ غیر أن�ھ یمك�ن إس�ناد"

 .دون عفائھ من تقدیم حصتھ األسبوعیة كاملة في التدریس للتعلیم االبتدائي من بین العاملین بھ،"
وی��تم تعی��ین األس��تاذ المكل��ف بت��سییر ف��رع المدرس��ة االبتدائی��ة م��ن ل��دن ال��سلطة الحكومی��ة المكلف��ة "

  )2( ".یة الوطنیة، بعد اقتراح من األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین المعنیةبالترب"
 المدیر ، ح�ارس أو ح�راس ع�امون  للخارجی�ة ،  ح�ارس ع�ام للداخلی�ة ف�ي :ب ـ بالنسبة للثانویة اإلعدادیة 

  حالة توافر المؤسسة على أقسام داخلیة أو مطاعم مدرسیة ؛
 الم��دیر ، الن��اظر ، م��دیر الدراس��ة ف��ي  حال��ة ت��وافر المؤس��سة عل��ى أق��سام :ج ـ بالن��سبة للثانوی��ة التأھیلی��ة 

تح�ضیریة لول��وج المعاھ��د والم��دارس العلی��ا أو أق��سام لتح�ضیر ش��ھادة التقن��ي الع��الي ،  رئ��یس لألش��غال 
بالنسبة للمؤسسات التقنیة ، حارس أو حراس عامون للخارجی�ة ، ح�ارس ع�ام للداخلی�ة ف�ي حال�ة ت�وافر 

  . أقسام داخلیة أو مطاعم مدرسیة المؤسسة على
  11المادة 

  المدیر
 بعده ، بما 18یقوم مدیر المؤسسة ، مع مراعاة المھام المسندة لمجلس التدبیر المنصوص علیھا في المادة 

  :  یلي
 اإلش��راف عل��ى الت��دبیر الترب��وي واإلداري والم��الي للمؤس��سة ومراقب��ة الع��املین بھ��ا ف��ي إط��ار احت��رام -

  یعیة والتنظیمیة والمذكرات والمناشیر المصلحیة الجاري بھا العمل ؛النصوص التشر
 رئاس��ة مج��الس المؤس��سة المن��صوص علیھ��ا ف��ي الف��رع الث��اني م��ن ھ��ذا المرس��وم واتخ��اذ اإلج��راءات -

  والتدابیر الالزمة لتطبیق مقرراتھا ؛
ل���سالمة  العم��ل عل���ى ض��مان ح���سن س��یر الدراس���ة والنظ��ام ف���ي المؤس��سة وت���وفیر ش��روط ال���صحة وا-

  لألشخاص والممتلكات ؛
 اقت��راح ت��وفیر وس���ائل العم��ل ال���ضروریة لت��دبیر ش��ؤون المؤس���سة عل��ى األكادیمی���ة الجھوی��ة للتربی���ة -

 والتكوین المعنیة ؛
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 إعداد برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة والعمل على تنفی�ذه بع�د دراس�تھ م�ن قب�ل مجل�س -
 ة الجھویة للتربیة والتكوین المعنیة قصد المصادقة علیھ؛التدبیر وعرضھ على مدیر األكادیمی

 أعاله ، وعـ�ـرضھا قـ�ـبل ال�شروع ف�ي تنفی�ذھا 9 إبرام اتفاقــیات للشراكة ، مع مراعاة مقتضیات المادة -
  على موافقة مدیر األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین المعنیة ؛

  والھیئات المنتخبة ؛ تمثیل المؤسسة محلیا إزاء السلطات العمومیة-
  . وضع تقریر عام سنوي حول نشاط وسیر المؤسسة وعرضھ على مجلس التدبیر-

  
   12المادة 

   مدیر الدراسة
یقوم مدیر الدراسة باألقسام التحضیریة لولوج  المعاھد و المدارس العلیا أو بأقسام تحضیر ش�ھادة التقن�ي 

  :العالي تحت إشراف مدیر المؤسسة ، بما یلي 
تتب��ع وتن��سیق أعم��ال الم��وظفین الق��ائمین بمھ��ام العم��ل الترب��وي الخ��اص باألق��سام التح��ضیریة لول��وج   -

  المعاھد و المدارس العلیا أو بأقسام تحضیر شھادة التقني العالي ؛
طة التربوی�ة المختلف�ة المتعلق�ة باألق�سام التح�ضیریة للمعاھ�د ش السھر على تنفیذ الب�رامج والمن�اھج واألن�-

  س العلیا أو بأقسام تحضیر شھادة التقني العالي ؛والمدار
   تنظیم وتتبع ومراقبة مختلف عملیات التقویم واالمتحانات ؛-
 اإلشراف على تنظیم التداریب الخاصة بتالمذة األقسام التحضیریة للمعاھد والم�دارس العلی�ا  أو بأق�سام -

  تحضیر شھادة التقني العالي ؛
التالمی��ذ لول��وج األق��سام التح��ضیریة للمعاھ��د والم��دارس العلی��ا أو أق��سام  الم��ساھمة ف��ي توجی��ھ وإرش��اد -

  .تحضیر شھادة التقني العالي 
   13المادة 

   الناظر
  : أعاله ، بما یلي 12یقوم ناظر المؤسسة مع مراعاة مقتضیات المادة 

                                                                                                                                                                                                                       تتبع أعمال الموظفین القائمین بمھام العمل التربوي وتنسیقھا ؛                  -
  ل الحصص الدراسیة ؛ السھر على تنظیم العمل التربوي ووضع جداو-
   تتبع تنفیذ المناھج واألنشطة التربویة المختلفة ؛-
   إنجاز األعمال التمھیدیة ألشغال المجلس التربوي وتطبیق مقرراتھ ؛-
   العمل على تنفیذ جمیع اإلجراءات التطبیقیة إلنجاز العمل التربوي ؛-
  .اقبتھا  المشاركة في تنظیم مختلف عملیات التقویم واالمتحانات ومر-

   14المادة 
  رئیس األشغال

  :یقوم رئیس األشغال ، بما یلي 
   المشاركة في برمجة مختلف أنشطة وحصص مواد التعلیم التقني ؛-
   المساھمة في تنظیم مختلف عملیات التقویم واالمتحانات وتتبعھا ومراقبتھا ؛-
   التنسیق بین فروع التعلیم التقني النظري والتطبیقي ؛-
مج��ة س��نویة ألن��شطة التعل��یم التقن��ي اعتم��ادا عل��ى مق��ررات المج��الس التعلیمی��ة لل��شعب التقنی��ة  وض��ع بر-

  وتحدید خطة تطبیقھا والسھر على تنفیذھا ؛
 تنظ�یم مختل�ف أجنح�ة الم��شاغل والمختب�رات وترتی�ب المع�دات والم��واد األولی�ة الم�ستعملة بھ�ا وترش��ید -

  استغاللھا والعمل على صیانتھا ؛
 داریب والزیارات المیدانیة لتالمیذ وأساتذة شعب التعلیم التقني؛ تنظیم الت-
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   العمل على ربط عالقات مع القطاعات السوسیو اقتصادیة لفائدة شعب التعلیم التقني؛-
  . اقتراح اقتناء وتجدید المعدات الخاصة بالتعلیم التقـني -

   15المادة 
  الحارس العام للخارجیة

  :ة ، بما یلي یقوم الحارس العام للخارجی
   والصحیة؛تتبع أوضاع التالمیذ التربویة والتعلیمیة والسیكولوجیة واالجتماعیة -
   ضبط ملفات التالمیذ وتتبعھا وإنجاز الوثائق المتعلقة بتمدرسھم ؛-
 مراقبة تدوین نتائج التالمیذ بالملف�ات المدرس�یة م�ن ل�دن المدرس�ین وإنج�از األعم�ال اإلداری�ة التكمیلی�ة -

  علقة بھا ؛المت
 تلقي التق�اریر بخ�صوص ان�ضباط التالمی�ذ وع�رض غی�ر المن�ضبطین م�نھم عل�ى مج�الس األق�سام عن�د -

  االقتضاء ؛
  تنسیق أعمال المكلفین بمھام الحراسة التربویة العاملین تحت إشرافھ و تأطیرھم ومراقبتھم ؛-
 مراقبتھا ؛ المشاركة في تنظیم مختلف عملیات التقویم واالمتحانات وتتبعھا و-
  . إعداد تقاریر دوریة حول مواظبة وسلوك التالمیذ وعرضھا على مجالس األقسام -

   16المادة 
   الحارس العام للداخلیة

یتولى الحارس العام للداخلیة مسؤولیة المحافظة عل�ى النظ�ام واالن�ضباط  ف�ي الق�سم ال�داخلي للمؤس�سة ، 
 . ظافة محیطھم ، كما یقوم بمراقبة نشاطھم التربوي والسھر على راحة التالمیذ وضمان استقامتھم ون

ویق��وم الح��ارس الع��ام للداخلی��ة ع��الوة عل��ى ذل��ك ، بتن��شیط الحی��اة الثقافی��ة والریاض��یة والفنی��ة للتالمی��ذ 
  .الداخلیین وتقدیم المشورة لھم في ھذا المجال 

  الفرع الثاني
  مجالس المؤسسة

  17المادة 
عل��یم العم��ومي م��ن مجل��س الت��دبیر والمجل��س الترب��وي والمج��الس  تتك��ون مج��الس مؤس��سات التربی��ة والت

 .التعلیمیة ومجالس األقسام
  
  18المادة 

  مجلس التدبیر
   :یتولى مجلس التدبیر المھام التالیة

 اقتراح النظام الداخلي للمؤسسة في إطار احترام النصوص الت�شریعیة والتنظیمی�ة الج�اري بھ�ا العم�ل ، -
   األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین المعنیة ؛ وعرضھ على مصادقة مجلس

 دراسة ب�رامج عم�ل المجل�س الترب�وي والمج�الس التعلیمی�ة والم�صادقة علیھ�ا وإدراجھ�ا ض�من برن�امج -
  عمل المؤسسة المقترح من قبلھ ؛

   دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة وتتبع مراحل إنجازه ؛-
 االطالع على القرارات الصادرة عن المجالس األخرى ونت�ائج أعمالھ�ا واس�تغالل معطیاتھ�ا للرف�ع م�ن -

  مستوى التدبیر التربوي واإلداري والمالي للمؤسسة ؛
   دراسة التدابیر المالئمة لضمان صیانة المؤسسة والمحافظة على ممتلكاتھا ؛-
  تي تعتزم المؤسسة إبرامھا ؛ إبداء الرأي بشأن مشاریع اتفاقیات الشراكة ال-
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   دراسة حاجیات المؤسسة للسنة الدراسیة الموالیة ؛-
 المصادقة على التقریر السنوي العام المتعلق بن�شاط وس�یر المؤس�سة ، وال�ذي یتع�ین أن یت�ضمن لزوم�ا -

  . المعطیات المتعلقة بالتدبیر اإلداري والمالي والمحاسبي للمؤسسة 
   19المادة 

  :أعاله من  2بیر المؤسسة حسب المراحل التعلیمیة المنصوص علیھا في المادة یتكون مجلس تد
 مدیر المؤسسة بصفتھ رئیسا ؛ ممثل واحد عن ھیئة التدریس عن كل م�ستوى : بالنسبة للمدرسة االبتدائیة-أ

ب�اء  والتقنی�ة ؛ رئ�یس جمعی�ة آاإلداری�ةدراسي من مستویات المرحلة االبتدائیة ؛ ممثل واحد عن األطر 
  وأولیاء التالمیذ ؛ ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي ؛

 ؛ للخارجی��ةم��دیر المؤس��سة  ب��صفتھ رئی��سا ؛ ح��ارس أو ح��راس ع��امون  :ب ـ بالن��سبة للثانوی��ة  اإلعدادی��ة
مثل واح�د ع�ن الحارس العام للداخلیة في حالة توافر المؤسسة على أقسام داخلیة أو مطاعم مدرسیة ؛ م

 ؛ )3(ھیئة التدریس ع�ن ك�ل م�ادة دراس�یة؛ م�سیر الم�صالح االقت�صادیة ؛ مست�شار ف�ي التوجی�ھ الترب�وي
ممثل��ین اثن��ین عـ��ـن األط��ر اإلداری��ة والتقنی��ة؛ رئ��یس جمعی��ة آب��اء وأولی��اء التالمی��ذ؛ ممث��ل ع��ن المجل��س 

  الجماعي التي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي؛
 مدیر المؤسسة  بصفتھ  رئیسا ؛ مدیر الدراسة في حالة توافر المؤس�سة عل�ى :ویة التأھیلیةج ـ بالنسبة للثان

أق��سام تح��ضیریة لول��وج المعاھ��د والم��دارس العلی��ا أو أق��سام لتح��ضیر ش��ھادة التقن��ي الع��الي ؛ الن��اظر ؛ 
 للداخلیة رئیس لألشغال بالنسبة للمؤسسات التقنیة ؛ حارس أو حراس عامون للخارجیة ؛ الحارس العام

في حالة توافر المؤسسة على أقسام داخلیة أو مطاعم مدرسیة ؛ ممثل واحد عن ھیئة الت�دریس ع�ن ك�ل 
مست�شار ف��ي  م�ادة دراس�یة ؛ ممثل��ین اثن�ین ع��ن األط�ر اإلداری��ة والتقنی�ة ؛ م��سیر الم�صالح االقت��صادیة؛

باء وأولیاء التالمیذ ؛ ممثل عن  ممثلین اثنین عن تالمیذ المؤسسة ؛ رئیس جمعیة آ ؛(3)التوجیھ التربوي
  .المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي

ویجوز لرئیس مجل�س ت�دبیر المؤس�سة أن ی�دعو لح�ضور اجتماع�ات المجل�س عل�ى س�بیل االست�شارة ك�ل 
   . شخص یرى فائدة في حضوره بما في ذلك ممثلین عن تالمیذ المدرسة االبتدائیة والثانویة اإلعدادیة

    20المادة 
 م�رتین ف�ي وعل�ى األق�ل ذل�ك،یجتمع مجلس تدبیر المؤسسة بدعوة من رئیسھ كلم�ا دع�ت ال�ضرورة إل�ى 

  : السنة 
 وعل���ى المؤس���سة، وتخ���صص لتحدی���د التوجھ���ات المتعلق���ة بت���سییر الدراس���یة، دورة ف���ي بدای���ة ال���سنة -

  :الخصوص
  افقة علیھ ؛دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة والمو* 
 .تحدید اإلجراءات المتعلقة بتنظیم الدخول المدرسي * 

  :دورة في نھایة السنة الدراسیة ، وتخصص لدراسة منجزات وحاجیات المؤسسة وبصفة خاصة  -
  النظر في التقریر السنوي العام المتعلق بنشاط وسیر المؤسسة والمصادقة علیھ؛* 
 .یة الموالیة والموافقة علیھا تحدید حاجیات المؤسسة  للسنة الدراس* 

  21 المادة
یشترط لصحة مداوالت مجلس ت�دبیر المؤس�سة أن یح�ضرھا م�ا ال یق�ل ع�ن ن�صف أع�ضائھ ف�ي الجل�سة 

  .األولى وفي حالة عدم اكتمال النصاب یوجھ استدعاء ثان في ظرف أسبوع ویكون النصاب بالحاضرین 
  .رجح الجانب الذي ینتمي إلیھ رئیس المجلس  وتتخذ القرارات بأغلبیة األصوات ، فإن تعادلت 
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   22المادة 
  .تحدد كیفیات اختیار أعضاء مجلس تدبیر المؤسسة بقرار للسلطة الحكومیة المكلفة بالتربیة الوطنیة

   23المادة 
  المجلس التربوي

  :تناط بالمجلس التربوي للمؤسسة المھام التالیة 
ربوي للمؤسسة وب�رامح األن�شطة الداعم�ة والموازی�ة وتتب�ع  إعداد مشاریع البرامج السنویة للعمل الت-

 تنفیذھا وتقویمھا ؛
 تقدیم اقتراحات بشأن البرامج والمناھج التعلیمیة وعرضھا عل�ى مجل�س األكادیمی�ة الجھوی�ة للتربی�ة -

  المعنیة؛والتكوین 
   التنسیق بین مختلف المواد الدراسیة ؛-
  الزمن؛ األقسام وكیفیات استعمال الحجرات واستعماالت  إبداء الرأي بشأن توزیع التالمیذ على-
 برمجة االختبارات واالمتحانات التي یتم تنظیمھا على صعید المؤسسة والم�ساھمة ف�ي تتب�ع مختل�ف -

  إنجازھا؛عملیات 
 دراس��ة طلب��ات الم��ساعدة االجتماعی��ة واقت��راح التالمی��ذ المترش��حین لالس��تفادة منھ��ا وعرض��ھا عل��ى -

  التدبیر؛مجلس 
 .والفنیة تنظیم األنشطة والمباریات والمسابقات الثقافیة والریاضیة -

  24المادة 
  : أعاله من 2كون المجلس التربوي حسب المراحل التعلیمیة المنصوص علیھا في المادة یت

م��دیر المؤس��سة ب��صفتھ رئی��سا ؛ ممث��ل واح��د ع��ن ھیئ��ة الت��دریس ع��ن ك��ل : للمدرس��ة االبتدائی��ة بالن��سبة -أ 
  اسي من مستویات المرحلة االبتدائیة ؛  رئیس جمعیة آباء وأولیاء تالمیذ المؤسسة؛مستوى در

 مدیر المؤسسة  بصفتھ رئیسا ؛ الحراس العامین  للخارجیة ؛ ممثل واحد عن : للثانویة اإلعدادیة بالنسبة-ب
أولیاء تالمی�ذ رئیس جمعیة آباء و ؛(3)ھیئة التدریس عن كل مادة دراسیة ؛ مستشار في التوجیھ التربوي

  4المؤسسة؛
 مدیر المؤسسة  بصفتھ رئیسا ؛ مدیر الدراسة في حالة ت�وافر المؤس�سة عل�ى  : بالنسبة للثانویة التأھیلیة-ج 

أقسام تحضیریة لولوج المعاھد والمدارس العلیا أو أقسام لتحضیر شھادة التقني العالي ؛ ناظر المؤسسة 
 ع��ن ھیئ��ة الت��دریس ع��ن ك��ل م��ادة دراس��یة ؛ مست��شار ف��ي  ممث��ل واح��د؛؛ الح��راس الع��امین  للخارجی��ة

  .؛ ممثلین اثنین عن تالمیذ المؤسسة ؛ رئیس جمعیة آباء وأولیاء تالمیذ المؤسسة (3)التوجیھ التربوي
  .ویتم تعیین أعضاء المجلس التربوي من لدن مدیر األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین المعنیة 

  25المادة 

لتربوي بدعوة من رئیسھ كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى األقل دورت�ین ف�ي ال�سنة یجتمع المجلس  ا
.  

   26المادة 
  المجالس التعلیمیة

  :تناط بالمجالس التعلیمیة المھام التالیة 
   دراسة وضعیة تدریس المادة الدراسیة وتحدید حاجیاتھا التربویة ؛-
  مناھج الدراسیة وتقدیم اقتراحات لتجاوزھا ؛ مناقشة المشاكل والمعوقات التي تعترض تطبیق ال-
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  التنسیق عمودیا وأفقیا بین مدرسي المادة الواحدة ؛ -
   وضع برمجة للعملیات التقویمیة الخاصة بالمادة الدراسیة ؛-
  اختیار الكتب المدرسیة المالئمة لتدریس المادة وعرضھا على المجلس التربوي قصد المصادقة ؛-
  ن التكوین لفائدة المدرسین العاملین بالمؤسسة المعنیة ؛    تحدید الحاجیات م-
  اقتراح برنامج األنشطة التربویة الخاصة بكل مادة دراسیة بتنسیق مع المفتش التربوي ؛-
 تتبع نتائج تحصیل التالمیذ في المادة الدراسیة ؛ -
 اسیة ؛ البحث في أسالیب تطویر وتجدید الممارسة التربویة الخاصة بكل مادة در-
  اقتراح توزیع الحصص الخاصة بكل مادة دراسیة  كأرضیة إلعداد جداول الحصص ؛-
 إنج��از تق��اریر دوری��ة ح��ول الن��شاط الترب��وي الخ��اص بك��ل م��ادة دراس��یة وعرض��ھا عل��ى المجل��س -

  .التربوي وعلى المفتش التربوي للمادة
   27المادة 
  :  راسیة من تتكون المجالس التعلیمیة حسب كل مادة من المواد الد

 م�دیر المؤس�سة  ب�صفتھ رئی�سا ؛ جمی�ع مدرس�ي الم�ادة :  االبتدائی�ة والثانوی�ة اإلعدادی�ةللمدرسة بالنسبة -أ 
  الدراسیة ؛

 مدیر المؤسسة  بصفتھ رئیسا ؛ مدیر الدراسة في حالة ت�وافر المؤس�سة عل�ى : بالنسبة للثانویة التأھیلیة-ب 
رس العلیا أو أقسام لتحضیر شھادة التقني العالي ؛ ناظر المؤسسة أقسام تحضیریة لولوج المعاھد والمدا

  .؛ جمیع مدرسي المادة الدراسیة 
   28المادة 

یجتمع المجلس التعلیمي لكل مادة دراسیة بدعوة من رئیسھ كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وعلى األقل 
  .دورتین في السنة 

  29المادة 
  مجالس األقسام

  :المھام التالیةتناط بمجالس األقسام 
  النظر بصفة دوریة في نتائج التالمیذ واتخاذ قرارات التقدیر المالئمة في حقھم ؛-
   تحلیل واستغالل نتائج التحصیل الدراسي قصد تحدید وتنظیم عملیات الدعم والتقویة ؛-
لھم ف�ي نھای�ة  اتخاذ قرارات انتقال التالمی�ذ إل�ى الم�ستویات الموالی�ة أو ال�سماح لھ�م ب�التكرار أو ف�ص-

  السنة الدراسیة وذلك بناء على النتائج المحصل علیھا؛
  دراسة وتحلیل طلبات التوجیھ وإعادة التوجیھ والبت فیھا ؛-
  . اقتراح القرارات التأدیبیة في حق التالمیذ غیر المنضبطین وفق مقتضیات النظام الداخلي للمؤسسة-

   30المادة 
  : أعاله  من  2 التعلیمیة المنصوص علیھا في المادة تتكون مجالس األقسام حسب المراحل

ممث��ل ع��ن   ؛ م��دیر المؤس��سة ب��صفتھ رئی��سا ؛ جمی��ع مدرس��ي الق��سم المعن��ي: للمدرس��ة االبتدائی��ةبالن��سبة -أ
  جمعیة آباء وأولیاء تالمیذ المؤسسة ؛

ارجی�ة ؛ مست�شار ف�ي  مدیر المؤس�سة ب�صفتھ رئی�سا ؛ الح�راس الع�امین للخ: للثانویة اإلعدادیة بالنسبة -ب 
   ؛ جمیع مدرسي القسم المعني؛ ممثل عن جمعیة آباء وأولیاء تالمیذ المؤسسة ؛)3(التوجیھ التربوي

 مدیر المؤسسة بصفتھ رئیسا ؛ مدیر الدراسة في حالة ت�وافر المؤس�سة عل�ى : للثانویة التأھیلیة بالنسبة -ج 
سام لتح��ضیر ش��ھادة التقن��ي الع��الي؛ الح��راس أق��سام تح��ضیریة لول��وج المعاھ��د والم��دارس العلی��ا أو أق��
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ممثل عن جمعیة آب�اء  ؛ جمیع مدرسي القسم المعني؛)3(مستشار في التوجیھ التربوي العامین للخارجیة؛
  5 .وأولیاء تالمیذ المؤسسة

وعند اجتماع مجلس القسم كھیئة تأدیبیة ، یضاف إلى أعضائھ ، ممثل عن تالمیذ القسم المعني یختار من بین 
  .مالئھ ز

   31المادة 
  .العمل  بھ  تجتمع مجالس األقسام في نھـایة الدورات الدراسیة المحددة بموجب النظام المدرسي الجاري

  الباب الثالث
  مقتضیات مختلفة

   32المادة 
یحدد عدد العاملین بكل مؤسسة للتربیة والتعلیم العمومي بما فیھم المكلفین بمھام اإلدارة التربویة بقرار 

   .لطة الحكومیة المكلفة بالتربیة الوطنیة تؤشر علیھ السلطة الحكومیة المكلفة بالمالیةللس
   33المادة 

یح�دد ق��رار لل��سلطة الحكومی��ة المكلف��ة بالتربی��ة الوطنی��ة كیفی��ات وض��ع ل��وائح األھلی��ة ل��شغل مھ��ام اإلدارة 
  .التربویة بمؤسسات التربیة والتعلیم العمومي

   34المادة 
ت ھ��ذا المرس��وم عل��ى الم��دارس و الثانوی��ات الع��سكریة الت��ي تظ��ل خاض��عة للن��صوص ال تطب��ق مقت��ضیا

 القاض��ي بإح��داث األكادیمی��ات الجھوی��ة 07-00 م��ن الق��انون رق��م 14المنظم��ة لھ��ا ، وذل��ك طبق��ا ألحك��ام الم��ادة 
  .للتربیة والتكوین 

  35المادة 
ن مؤس��سات مختلف��ة ، وذل��ك یمك��ن تعی��ین مدرس��ین إض��افیین  ف��ي مؤس��سة واح��دة أو مدرس��ین متنقل��ین ب��ی

ویح�دد ع��ددھم وطریق�ة ت�وزیعھم وج��داول حص�صھم بمق�رر لم��دیر . بغ�رض التع�ویض أو ال�دعم أو ھم��ا مع�ا 
  .األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین المعنیة 

   36المادة 
ادة ی��ستفید مدیـ��ـر الدراس��ة باألق��سام التح��ضیریة لول��وج المعاھ��د والم��دارس العلی��ا أو أق��سام لتح��ضیر ش��ھ

  .التقني العالي ، من التعویض المخول لناظر المؤسسة بموجب النصوص التنظیمیة الجاري بھا العمل 
  37المادة 

یعمل بھذا المرسوم ابتداء من تاریخ نشره بالجریدة الرسمیة ، وتنسخ ابتداء من نفس التاریخ ، مقتضیات 
بمثابة النظام األساسي الخاص بمؤسسات ) 1972 فبرایر 11 (1391 ذي الحجة 25 بتاریخ 2-72-113المرسوم رقم 

 2.75.673منھ ، وتنسخ كذلك مقتضیات المرسوم رقم  9 و7و 6و 5التعلیم الثانوي ، باستثناء مقتضیات الفصول 
بمثابة النظام األساسي الخاص بمؤسسات تعلیم الطور األول، باستثناء ) 1975 أكتوبر 17 (1395 شوال 11بتاریخ 

قرار للسلطة الحكومیة المكلفة بالتربیة الوطنیة  منھ ، وذلك إلى حین صدور 8و 6و 5و 4 مقتضیات الفصول
 .یحدد بموجبھ عدد العاملین بمؤسسات التربیة والتعلیم العمومي بما فیھم المكلفین بمھام اإلدارة التربویة

   38المادة 
 والسیاحة كل فیما یخصھ، تنفی�ذ یسند إلى وزیر التربیة الوطنیة ووزیر االقتصاد والمالیة و الخوصصة

  .ھذا المرسوم الذي ینشر في الجریدة الرسمیة  
                                                

 2005 ینایر 6 بتاریخ5280 جریدة رسمیة عدد  -   2004 دیسمبر  29 في صادر 2.04.675رقم  مرسوم) 3   
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  ) .2002 یولیو 17 (1423جمادى األولى  6وحرر بالرباط في 

  .عبد الرحمن یوسفي : اإلمضاء
  :وقعھ بالعطف 

  وزیر التربیة الوطنیة ،
  .عبد هللا ساعف : اإلمضاء

  احة،والخوصصة والسی وزیر االقتصاد والمالیة
 فنح هللا ولعلو: اإلمضاء


