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سلك تكوين أطر اإلدارة التربوية وأطر هيئة الدعم اإلداري والتربوي 
 واالجتماعي مسلك تكوين أطر اإلدارة التربوية

 يحياويمحمد . ذ

  الغناميالحسين . ذ



 الكف اية المستهدفة

  على قادرا المتدرب يكون   المجزوءة نهاية عند
 اإلحصاء وأدوات التربوي  التخطيط آليات توظيف
 واستخالص ومعالجتها  البيانات لتوفير الوصفي

  والموثوقية بالدقة والمتصفة الدالة التربوية المؤشرات
 اإلداري  التدبير جوانب مختلف في واستثمارها

 خاصة التعليمية للمؤسسة والمالي والمادي والتربوي 
  .المؤسسة بمشروع منها يتعلق ما
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 أهداف المجزوءة

 التعرف على   المبادئ العامة للتخطيط،  •
 التعرف على   اإلحصاء الوصفي وأهميته، •
التمكن من  تجميع البيانات وتبويبها  على شكل   جداول  وأشكال ورسوم بيانية  وعرضها •

 ،(…… Excel, SPSS)متخصصة  برانمباستخدام 
التمكن من معالجة البيانات إحصائيا باستخدام مقاييس وأساليب مناسبة إلنتاج مؤشرات  •

 إحصائية،
القدرة على تحليل وتفسير البيانات المعالجة إحصائيا واستخدام نتائجها في الممارسة  •

 المهنية  خاصة  ما يخص   تحليل الظواهر التربوية،
 التعرف على أهم مؤشرات التربية وداللتها،•
 -النظرية ) تعرف مفاهيم الخريطة المدرسية ومنهجية إعدادها وآليات مسايرة مراحلها      •

 ( .المعدلة  -التوقعية 
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 المحور األول من المجزوءة

 :مدخل عام للتخطيط التربوي 1.
 :  تعريف التخطيط التربوي وأهميته -أ                                                 

        

 النتائج المنتظرة/ تقويم النشاط  المدة الزمنية  الوسائل  نوع النشاط

 Nombre de démarrage- دقائق 10 حكاية الصعود والنزول من الحافلة تذويب الجليد

 الغاية من النشاط-

 عصف ذهني حول مفهوم التخطيط التربوي

 عصف ذهني حول أهمية التخطيط التربوي

أو ) لبديةأقالم  وأوراق العرض -

 (سبورة

 تدوين اقتراحات المتدربين-

تحديد مفهوم موحد للمجموعة حول - دقيقة 20

 التخطيط التربوي

إبراز المجموعة المتدربة ألهمية -

 التخطيط التربوي

عرض نظري حول مفهوم التخطيط -

 التربوي

عرض نظري يبرز أهمية التخطيط -

التربوي في مختلف مجاالت التدبير 

 اإلداري

تفاعل المتدربين حول بعض - دقيقة PPT 15عرضان -

 المفاهيم

 أخذ نقط من أجل التوسع المعرفي-



 عرض نظري حول مفهوم التخطيط وأهميته

 :مفهوم التخطيط
عملية منظمة واعية الختيار أحسن الحلول الممكنة للوصول إلى أهداف معينة 
عملية ترتيب األولويات في ضوء اإلمكانيات المادية والبشرية المتاحة. 

 :التخطيط التربوي 
 هي عملية تصور مسبق شامل لجميع عناصر وأبعاد العملية التعليمية ، والتفاعالت بين هذه العناصر من

 .عالقات متبادلة ، وتنظيم هذه العناصر مع بعضها البعض بصورة تؤدي إلى تحقيق األهداف التربوية
 هي عملية يتم فيها وضع إطار شامل للخطوات واإلجراءات واألساليب المستخدمة لتحقيق أهداف محددة خالل

 .زمن معين ، والتأكد من درجة بلوغ هذه األهداف 
 :التخطيط اإلداري  
 لإلدارة ، والتفاعالت بين هذه العناصر  التدبيريةهي عملية تصور مسبق شامل لجميع عناصر وأبعاد العملية

من عالقات متبادلة ، وتنظيم هذه العناصر مع بعضها البعض بصورة تؤدي إلى تحقيق األهداف اإلدارية 
 .  والتربوية

 هي عملية يتم فيها وضع إطار شامل للخطوات واإلجراءات واألساليب المستخدمة لتحقيق أهداف محددة خالل
 زمن معين ، والتأكد من درجة بلوغ هذه األهداف 

 



  :التخطيط التربوي  هميةأ 
تقليل الجهود والمواقف االرتجالية واألعمال غير الضرورية 
 ويمكنه من مواجهة المواقف  طرابضباإلأكثر ثقة بنفسه واقل شعورًا  المدبريجعل

 .الطارئة   الصعبة
 سير المؤسسةعلى ضبط  المسيريساعد 
 في مؤسستهفي تحديد األهداف التي يود أن تتحقق  المدبريساعد 
 في تنظيم النشاطات ويبعده عن التخبط في تنفيذها المدبريوجه 

 
 



 مراحل التخطيط التربوي

 النتائج المنتظرة/ تقويم النشاط   المدة الزمنية   الوسائل   نوع النشاط

انطالقا  اإلستكشاف – 1
من خطة عمل سنوية 

 لمؤسسة تعليمية 
تحليل الوثيقة ، تحديد : التعليمة) 

العناصر المكونة لها ، إبداء الرأي 
 (في عملية بنائها 

 العمل في مجموعات

خطة عمل سنوية لمؤسسة -
 تعليمية 

 خطة عمل لمشروع المؤسسة-
-... 

 تقاسم عمل المجموعات- دقيقة 20
تحديد مكونات خطة العمل -

 المقترحة
 في بناء الخطة تبصريةقراءة -
التوسع المعرفي من خالل -

توجيه المتدربين نحو التكوين 
 الذاتي



مرحلة التشخيص في    - 2
 بناء التخطيط التربوي

  التمفصالتانطالقا من -
مشروع   بمجزوءات

المؤسسة، التقويم 
المؤسساتي، الحياة المدرسية 
، تقوم كل مجموعة بتحديد 

لماذا : إجابات حول 
نشخص؟ متى نشخص؟ من 

 يشخص؟ وبأية وسائل؟

تختار كل مجموعة  وضعية -
للتخطيط التربوي التي سبقت 

  مجزوءاتدراستها في 
األول وتركز على  األسدوس

مرحلة التشخيص لتجيب 
لماذا نشخص؟ : على األسئلة

متى نشخص؟ من يشخص؟ 
 وبأية وسائل؟

 تقاسم عمل المجموعات - دقيقة 20
إبراز أهمية التشخيص من -

 أجل التخطيط
اقتراح أدوات وتقنيات -

نتائج دراسية، )للتشخيص 
DCA  ،شبكة الجودة ،

 ... Auditشبكات 
التوسع من خالل بحث حول -

)  ووسائل التشخيص أليات
 (تكوين ذاتي



) التدبير   – 3
 (التنفيذ

 بناء الخطة التربوية -
كيفية تدبير الخطة -

 التربوية
-Qui ?fait quoi ? 

quand ? et 
comment ? avec 
quels moyens ? 

Ou ? 

تختار كل مجموعة -
مخططا تربويا مقترحا من 

 طرف األساتذة المكونين
تحدد عدد األنشطة -

التربوية  وطبيعتها 
 بالخطة

تقوم بوضع بطاقات تقنية -
لكل نشاط مع تحديد 
Qui ?fait quoi ? 

quand ? et 
comment ? avec 
quels moyens ? 

Ou ? 

تم تحديد عدد األنشطة - دقيقة 40
 بالخطة المقترحة

تم إنجاز البطاقات التقنية -
 الخاصة بكل نشاط تربوي 

مفهوم لوحة قيادة -
 المخطط التربوي 



 التقويم  – 4
 تذويب الجليد -
 مفهوم المؤشرات -
 الفرق بين المؤشر والمعيار-

صورة  لمقصورة قيادة -
 الطائرة

تحديد كيفية عمل الربابنة -
 من أجل التحكم في الطائرة

 تحديد مفهوم المؤشر-
البحث في المخططات -

السابقة عن بعض المؤشرات 
،  بها، وهل تم التصريح 

وكيف يتم تحديد المؤشرات 
 ....وقيمها ؟ 

تحديد الفرق بين المؤشر -
والمعيار من خالل أمثلة من 

 طرف المتدربين

التوصل لمفهوم المؤشر من - دقيقة 20
 أجل التتبع

 تحديد تعريف واضح للمؤشر-
تحديد الفرق بين المؤشر -

والمعيار من خالل أمثلة 
 واقعية بالمجال التربوي 



 تعريف المؤشر

 التي (الرجعية والتصحيحات التوجيه تعديالت) قرار اتخاذ و تقييم أداة هو المؤشر
 نسبيا موضوعية بطريقة ,اتجاه أو حالة قياس على قادرين نكون  سوف خاللها من
 حالة عموما يصف (الكمي أو النوعي) المؤشر .معين فضاء أو معين وقت وفي
  ما،

 التي واإلشارة المعلومات على للحصول ، مرجعية كنقاط المؤشرات اعتبار يمكن
 نوعية أو كمية معلومات توفير على القدرة مع ، ذاتها حد في عليها تحتوي 

تطبق على عامة ومجردة  خصائص هو خاصية يجب احترامها له المعيار
إما )فهو عالمة يمكن مالحظتها داخل المعايير  المؤشر أما. محتويات مختلفة

مدى احترام  نتبينونلجأ في الغالب إلى تحديد مؤشرات متعددة كي ( كمية أو نوعية
:  معيار :مثال . المعيار المعايير خاصة في الحاالت التي يصعب فيها مالحظة

 الجودة



 (الخريطة المدرسية   –اإلحصاء التربوي  ) تقنيات التخطيط التربوي  : النشاط الثالث

 النتائج المنتظرة/ تقويم النشاط   المدة الزمنية   الوسائل   نوع النشاط

تحويل القصة المصورة إلى - دقائق 10 قصة مصورة تذويب الجليد
 حكاية شفهية

 تحديد الغاية من النشاط-
عصف ذهني حول تقنيات 

 التخطيط التربوي 
  لبديةأقالم  وأوراق العرض -

 (أو سبورة)
 تدوين اقتراحات المتدربين-

تحديد بعض التقنيات - دقيقة 20
 المرتبطة بالتخطيط التربوي 

إبراز المجموعة المتدربة أهم -
التقنيات المستعملة في  

 التخطيط التربوي 
استنتاج كون اإلحصاء  -

الخريطة المدرسية  والتربوي 
 لعقلنةاآلليتان التقنيتان 
 التخطيط التربوي 



 تكوين ذاتي

قراءة وتحليل المذكرات  -
التنظيمية لمجالي اإلحصاء  

 والخريطة المدرسية  

عمل المجموعات على  -
 المذكرات المقترحة  

مذكرات تنظيمية حول اإلحصاء  -
 التربوي والخريطة المدرسية

  لبديةأق الم    وأوراق العرض  -
 (أو سبورة)

ملخص تركيبي ألهم مكونات  -
 المذكرة المقترحة

تف اعل المتدربين حول مخرجات  - دقيقة 15
المذكرات مع استحضار  

 السياق ات التنظيمية

التوسع المعرفي من خالل القيام  -
ببحث حول المذكرات  

 التنظيمية  

إنجاز تقرير من خالل البحث عم  -
تحضير    والعمليات اإلحصائية  

الخريطة المدرسية بمؤسسات  
تكوين  )الوضعيات المهنية  

التكوين    تمفصل/ ذاتي
والتكوين    المجزوءاتي

 (الممهنن



 المحور الثاني من المجزوءة
 النشاط األول:  اإلحصاء التربوي2.

 النتائج المنتظرة/ تقويم النشاط   المدة الزمنية   الوسائل   نوع النشاط

 نشاط شد االنتباه  
Exercice d’éveil  

- Démystification des 
mathématiques ( 
Eviter les blocages 
psycho cognitifs des 
participants) 

- Jeux : Identités 
remarquables)   

 مثل المتطابقة الهامة 
(A+B)x(A+B)  

 هندسيا

 العمل بشكل فردي- دقائق 10
إنشاء رسم هندسي يبرز -

 نتائج المتطابقة الهامة 
 استخالص العبرة من التمرين-



 النشاط الثاني:  اإلحصاء التربوي2.

مائدة مستديرة حول المسار  -
التكويني للمشاركين وعالقته 

 باإلحصاء
تحديد األشخاص المصادر   -

 من بين المشاركين في التكوين
اقتراح خطة عمل للتقاسم  -

 No studentوالتصويب 
behind us  

- Réussir ensemble  

 مسير ومقرر للجلسة -
 Tour deتدوين مخرجات -

table  
الخروج بخطة عمل متوافق -

 حولها 

الئحة األشخاص المصادر - دقيقة 15
من بين المشاركين 

Personnes 
ressources  

  بهاخطة عمل ملتزم -



 النشاط الثالث:  اإلحصاء التربوي2.

عصف ذهني حول بعض -
 المفاهيم اإلحصائية

تحديد المصطلحات -
 بالعربية والفرنسية

عرض نظري يبرز أهم -
المفاهيم اإلحصائية  

 (اإلحصاء الوصفي)

تدوين المفاهيم -
اإلحصائية  على ورق 

 العرض
تحديد المقابالت باللغة -

 الفرنسية 

تكامل المجموعة في - دقائق 10
تحديد المصطلحات 

المرتبطة  المفاهيمية
 باإلحصاء

تكامل المجموعة في -
 ترجمة المصطلحات

التركيز على العرض -
من  التأطيري النظري 

التكوين ) أجل التوسع 
 (الذاتي



 مالحظات التعبير الرياضي المق ابل بالفرنسية المفهوم اإلحصائي

- ساكنة إحصائية- Population 

statistique 

  

- وحدة إحصائية- Unité statistique   

متغير ) ميزة إحصائية -
 (إحصائي

- Variable statistique - Vs  

- الحصيص- L’effectif    

- الحصيص المتراكم- L’effectif cumulé   

- الحصيص اإلجمالي- Total des effectifs   

- متسلسلة إحصائية- Série statistique   

- التردد- La fréquence - F  

- التردد المتراكم- La fréquence 

cumulée 

- FC  

- النسبة المئوية- Le poucentage - %  

- المجموع- Total - ∑  

- دالة التوزيع- Fonction de 

répartition 

- F  



 الساكنة اإلحصائية  2-1.

 النتائج المنتظرة/ تقويم النشاط  المدة الزمنية  الوسائل  نوع النشاط

 عصف ذهني 

اإلحصائية الساكنة تعريف حول On appelle population 

statistique l'ensemble des individus sur lesquels porte 

l'étude statistique. Dans cet exemple, la population 

statistique est l'ensemble de tous les élèves du collège des 

Chênes. On appelle effectif total de la population 

statistique le nombre d'éléments de l'ensemble de 

cette population. 

  

أو ) لبديةأقالم  وأوراق العرض -

 (سبورة

 تدوين اقتراحات المتدربين-

 المقترحة  التعاريفتدوين - دقائق 10

 مناقشة المقترحات -

إعطاء تعريف موحد لمفهوم الساكنة -

 اإلحصائية 

تمرين عبارة عن دراسة إحصائية - تمرين إحصائي من أجل تحديد الساكنة اإلحصائية

من أجل تحديد الساكنة اإلحصائية 

 وخصوصياتها

 تحديد الساكنة اإلحصائية بالتمرين- دقيقة 15

إبراز خصوصيات ومميزات  تحديد -

 الساكنة اإلحصائية 

 الساكنة اإلحصائية  بمؤسسة  تعليمية  -

عرض نظري يبرز الساكنة اإلحصائية  في مجاالت التدبير اإلداري والتربوي -

 لمؤسسة تعليمية 

مناقشة الوضعيات اإلحصائية -

المرتبطة بالتدبير اإلداري والتربوي 

 لمؤسسة تعليمية

 تحديد أمثلة دالة -

 PPTعرض -

تفاعل المتدربين حول الوضعيات - دقيقة 15

 اإلحصائية المرتبطة بالتدبير اإلداري 

 تحديد الساكنة اإلحصائية المستهدفة-

تكوين ) أخذ نقط من أجل التوسع المعرفي-

 (ذاتي



 :مجموعة مدارس الوفاق

  2:  باالدارةعدد األطر العاملة 

  12: عدد األساتذة بالمركزية 

  6:  بالفرعياتعدد األساتذة 

 ذكور 421إناث و 128: عدد التالميذ بالمركزية 

 ذكور 68إناث و 38: بالفرعياتعدد التالميذ 

   08: عدد الحجرات بالمركزية 

  06:  بالفرعياتعدد الحجرات 

 مكتبة واحدة بالمركزية

 قاعة جيني بالمركزية

 من أجل بناء مشروع المؤسسة وبهدف دراسة تغطية التعليم بهذه المؤسسة ، ماهي

 الساكنة اإلحصائية التي سيتم استعمالها من أجل ذلك؟

حدد بعض المؤشرات الدراسية التي يمكن اعتمادها  . 

 تمرين  



تحديد مختلف الساكنات اإلحصائية التي يمكن إدراجها في اإلحصاء بالمؤسسات التعليمية 

 .  العمومية من أجل التدبير اإلداري والتدبير التربوي 

 عمل جماعي



  Unité statistiqueالوحدة اإلحصائية  2-2•

 النتائج المنتظرة/ تقويم النشاط  المدة الزمنية  الوسائل  نوع النشاط

 عصف ذهني حول المتغير اإلحصائي

Exemples : personnes d'un 

pays (unité statistique = 

personne) ensemble des arbres 

d'une forêt (unité statistique = 

arbre) ensemble de la 

production d'une usine (unité 

statistique = produit) 

أو ) لبديةأقالم  وأوراق العرض -

 (سبورة

 تدوين اقتراحات المتدربين-

 تدوين التعاريف المقترحة - دقائق 10

 مناقشة المقترحات -

إعطاء تعريف موحد لمفهوم الساكنة -

 اإلحصائية 

لوحدة اتمرين إحصائي من أجل تحديد 

 اإلحصائية

تمرين عبارة عن دراسة إحصائية من -

اإلحصائية  الوحداتأجل تحديد 

 وخصوصياتها

 اإلحصائية بالتمرين الوحدةتحديد - دقيقة 15

إبراز خصوصيات ومميزات  تحديد -

 اإلحصائية  الوحدة

 اإلحصائية  بمؤسسة  تعليمية   الوحدة-

اإلحصائية   الوحدةعرض نظري يبرز -

في مجاالت التدبير اإلداري والتربوي 

 لمؤسسة تعليمية 

مناقشة الوضعيات اإلحصائية المرتبطة -

بالتدبير اإلداري والتربوي لمؤسسة 

 تعليمية

 تحديد أمثلة دالة -

 PPTعرض -

تفاعل المتدربين حول الوضعيات - دقيقة 15

 اإلحصائية المرتبطة بالتدبير اإلداري 

 اإلحصائية المستهدفة الوحدةتحديد -

) أخذ نقط من أجل التوسع المعرفي-

 (تكوين ذاتي



 :مجموعة مدارس الوفاق

  2:  باالدارةعدد األطر العاملة 

   12: عدد األساتذة بالمركزية 

  6:  بالفرعياتعدد األساتذة 

 ذكور 421إناث و 128: عدد التالميذ بالمركزية 

 ذكور 68إناث و 38: بالفرعياتعدد التالميذ 

   08: عدد الحجرات بالمركزية 

  06:  بالفرعياتعدد الحجرات 

 مكتبة واحدة بالمركزية

 قاعة جيني بالمركزية

 من أجل بناء مشروع المؤسسة وبهدف دراسة نسب النجاح لدى التالميذ، ماهي الوحدة أو الوحدات اإلحصائية التي

 سيتم استعمالها من أجل ذلك؟

حدد بعض المؤشرات الدراسية التي يمكن اعتمادها . 

 تمرين 

 حدد الوحدة اإلحصائية لكل فئة من الفئات -1

ما أهمية التركيز على الوحدة اإلحصائية من أجل  – 2

 استجالء رؤية حول التدبير اإلداري والتربوي



  variable statistiqueالمتغير اإلحصائي  2-3

 النتائج المنتظرة/ تقويم النشاط  المدة الزمنية  الوسائل  نوع النشاط

   عصف ذهني حول المتغير اإلحصائي

Une variable statistique est 

qualitative si ses valeurs, ou 

modalités, s'expriment de façon 

littérale ou par un codage sur 

lequel les opérations arithmétiques 

telles que moyenne, somme, ... , 

n'ont pas de sens. Exemples : 

Sexe de la personne interrogée, 

situation familiale, numéro de son 

département de naissance, ... 

 (أو سبورة)أوراق العرض و أقالم لبدية -

 تدوين اقتراحات المتدربين-

 تدوين التعاريف المقترحة - دقائق 10

 مناقشة المقترحات -

 إعطاء تعريف موحد لمفهوم المتغير اإلحصائي -

تمرين عبارة عن دراسة إحصائية من أجل - تمرين إحصائي من أجل تحديد المتغير اإلحصائي

 تحديد المتغير اإلحصائي وخصوصياتها

 تحديد المتغير اإلحصائي بالتمرين- دقيقة 15

إبراز خصوصيات ومميزات  تحديد -

 المتغير اإلحصائي 

 المتغيرات اإلحصائية  بمؤسسة  تعليمية  -

عرض نظري يبرز المتغير اإلحصائي  في -

مجاالت التدبير اإلداري والتربوي لمؤسسة 

 تعليمية 

مناقشة الوضعيات اإلحصائية المرتبطة -

 بالتدبير اإلداري والتربوي لمؤسسة تعليمية

 تحديد أمثلة دالة -

 PPTعرض -

تفاعل المتدربين حول الوضعيات - دقيقة 15

 اإلحصائية المرتبطة بالتدبير اإلداري 

 تحديد المتغير اإلحصائي -

تكوين ) أخذ نقط من أجل التوسع المعرفي-

 (ذاتي



 :مجموعة مدارس الوفاق

  2:  باالدارةعدد األطر العاملة 

   12: عدد األساتذة بالمركزية 

  6:  بالفرعياتعدد األساتذة 

 ذكور 421إناث و 128: عدد التالميذ بالمركزية 

 ذكور 68إناث و 38: بالفرعياتعدد التالميذ 

   08: عدد الحجرات بالمركزية 

  06:  بالفرعياتعدد الحجرات 

 مكتبة واحدة بالمركزية

 قاعة جيني بالمركزية

 من أجل بناء مشروع المؤسسة وبهدف دراسة الهدر المدرسي لدى التالميذ، ماهو

 المتغير أو االمتغيرات اإلحصائية التي تقترح استعمالها من أجل ذلك؟

 تمرين 

حدد بعض المتغيرات اإلحصائية لكل فئة  -1

 من الفئات

ما أهمية المتغير اإلحصائي من أجل  – 2

استجالء رؤية حول التدبير اإلداري 

 والتربوي والمالي



تحديد المتغيرات اإلحصائية المحتملة من أجل التدبير اإلداري والتدبير المالي والتدبير 

 التربوي

 عمل جماعي



 تطبيق ات في اإلحصاء



 أهميــــــة علم االحصــــــاء

وقوانينه و طرقه في   يعد علم اإلحصاء احد الوسائل المهمة في البحث العلمي من خالل استخدام قواعده
و عرض و تحليل البيانات و تفسير النتائج  عملية جمع و تلخيص  

لإلحصاء دور بارز في وضع الخطط المستقبلية عن طريق التنبؤ بالظاهرة من خالل  
.النتائج  

يعد علم اإلحصاء بحد ذاته وسيلة و ليس غاية مما يعني استخدامه أينما وجد في البحث 
.العلمي  



 علم اإلحصــــــاء

//النتائج  تحليــــل البيانات عرض البيانات و تنظيمها جمع البيانات  
اتخاذ القرار/   

 اإلحصاء الوصفي 
 اإلحصاء االستنتاجي 

 االستداللي

 علم اإلحصاء هو العلم الذي يستخدم الطرق العلمية لجمع البيانات و عرضها و تنظيمها

.ثم تحليلها وصوال الى نتائج علمية دقيقة تمكن من اتخاذ القرار المناسب و االنجع  



 أنواع البيانــــات

 البيانات الرقمية
 الكمية 
 العددية

 البيانات الوصفية
 النوعيــــــة

 Les variables   المتغيرات 

مجموع المالحظات التي  
تؤخذ أو تجمع في  

.دراسة معينة  

 المتغيرات المتصلــــة المتغيرات المتقطعة

 المتغيرات هي الخصائص التي يشترك فيها أفراد الساكنة اإلحصائية و لكنها تختلف من عنصر الى آخر



:تطبيق أول  

تلميذا  30قام أستاذ بتصحيح فروض المراقبة المستمرة لقسم يتكون من   

:و سجل النتائج التالية     

  6  12  14  7  16   10  10  13  8  10  10  16  18  18  17  

 

18   14  17  15  16  13  17  10  17  12  10  7  13  8  7  

 

هذه المتسلسلة اإلحصائية؟ منوالثم حدد المتراكمة   الحصيصات، و  الحصيصاتأنشئ جدول   • 

؟الترددات المتراكمةكل ميزة ثم حدد  تردداتحدد   • 

لكل ميزة ؟النسب المئوية استنتج   • 



18 17 16 15 14 13 12 10 8 7 6 

3 4 3 1 2 3 2 6 2 3 1 

30 27 23 20 19 17 14 12 6 4 1 

( قيم الميزة)النقط   

( الحصيص)عدد التالميذ   

 الحصيصات المتراكمة

 الترددات

الترددات المتراكمة   

.النسب المئوية  

100* التردد =  النسبة المئوية   

(الميزة األكثر ترددا )    10منوال هذه المتسلسلة اإلحصائية هو الميزة    

.متسلسلة إحصائية متقطعة  



حدد النقطة المتوسطة لتالميذ هذا القسم ؟  • 

هو خارج مجموع جداءات قيم الميزة و الحصيصاتالمعدل الحسابي لمتسلسلة إحصائية   

. الحصيص اإلجمالي  علــــــىالموافقة لها     

18 17 16 15 14 13 12 10 8 7 6 

3 4 3 1 2 3 2 6 2 3 1 

( قيم الميزة)النقط   

( الحصيص)عدد التالميذ   

M = 1+3+2+6+2+3+2+1+3+4+3 

M = 
379 

30 

12,63 

 تعري        ف

 مث         ال

= 



حدد النقطة الوسطية  لتالميذ هذا القسم ؟  • 

.نعتبر متسلسلة إحصائية بحيث قيم ميزتها مرتبة ترتيبا تزايدا أو تناقصيا  

 القيمة الوسطية لهذه المتسلسلة اإلحصائية هي قيمة الميزة التي تقسم هذه 

.المتسلسلة اإلحصائية الى جزأين لهما نفس الحصيص  

18 17 16 15 14 13 12 10 8 7 6 

3 4 3 1 2 3 2 6 2 3 1 

30 27 23 20 19 17 14 12 6 4 1 

( قيم الميزة)النقط   

( الحصيص)عدد التالميذ   

 الحصيص المتراكم

 تعري        ف

 مث        ال

6 7 7 7 8 8 10 10 10 10 10 10 12 12 13 13 13 14 14 15 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18  

(أو نقطة) ميزة  15 (أو نقطة) ميزة  15   



18 17 16 15 14 13 12 10 8 7 6 

3 4 3 1 2 3 2 6 2 3 1 

30 27 23 20 19 17 14 12 6 4 1 

( قيم الميزة)النقط   

( الحصيص)عدد التالميذ   

 الحصيص المتراكم

:الحصيص اإلجمالي   30 
:نصف الحصيص اإلجمالي   15 

 إذن القيمة  الوسطية لمتسلسلة إحصائية هي أصغر قيم الميزة التي حصيصها المتراكم أكبر أو يساوي

.نصف الحصيص اإلجمالي  

 13 القيمة الوسطية



.عدد التالميذ  

الميزة/ النقطة  

 المنوال



.التالميذ  

 النقطـــــــة

 معدل القسم



 الحصيص المتراكم

 الميزة

 نصف الحصيص االجمالي

 المعدل الوسطي



:التطبيق الثــــاني  

(متسلسة إحصائية بأصناف ) متسلسلة إحصائية متصلة   

S ألصناف حسب األجر ا  عدد العمال  
1200 ≤ S < 1500 6 

1500 ≤ S < 1800 15 

1800 ≤ S < 2100 20 

2100 ≤ S < 2400 24 

2400 ≤ S < 2700 30 

2700 ≤ S < 3000 12 

3000 ≤ S < 3300 10 

3300 ≤ S < 3600 3 

الجدول التالي يعطينا توزيعا لألجور 

(Salaires) لعمال مؤسسة  

:  اإلنتاج  

الحصيص  
 المتراكم

6 

21 

41 

65 

95 

107 

117 

120 

ي  
 
ماهو عدد العمال الذين يعملون ف

 هذه المؤسسة؟

 الحصيص االجمال      ي؟

120 



S  عدد العمال  األصناف حسب األجر 

1200 ≤ S < 1500 6 

1500 ≤ S < 1800 15 
1800 ≤ S < 2100 20 

24 

2400 ≤ S < 2700 30 
2700 ≤ S < 3000 12 

3000 ≤ S < 3300 10 
3300 ≤ S < 3600 3 

 :   لعمال مؤسسة اإلنتاج (Salaires)الجدول التالي يعطينا توزيعا لألجور 

الحصيص  
 المتراكم

6 

21 

41 

65 

95 

107 

117 

120 

ماهو عدد العمال الذين يتقاضون  
درهم ؟ 2400أجرا أقل من   

:الحصيص المتراكم المرتبط بالصنف  

65 

2100 ≤ S < 2400 

2100 ≤ S < 2400 



S  عدد العمال  األصناف حسب األجر 

1200 ≤ S < 1500 6 

1500 ≤ S < 1800 15 
1800 ≤ S < 2100 20 
2100 ≤ S < 2400 24 

2400 ≤ S < 2700 30 
2700 ≤ S < 3000 12 

3000 ≤ S < 3300 10 
3300 ≤ S < 3600 3 

الحصيص  
 المتراكم

6 

21 

41 

65 

95 

107 

117 

120 

أو المعدل الحسابي للمتسلسلة، األجر المتوسط حسب ا◄   

. األجر المتوسط يعني معدل األجور    

 أوال ننشئ جدول مراكز االصناف

a ≤ T < b 

:هو   

Quel est le mode de cette série statistique? 



 حسب األجر المتوسط أو المعدل الحسابي للمتسلسلة، يعني األجرا◄ 

. المتوسط يعني معدل األجور  

 مراكز االصناف 1350 1650 1950 2250 2550 2850 3150 3450

 الحصيصات 6 15 20 24 30 12 10 3

M = 
120 

M = 
278400 

120 

2320 

DH 



.حسب األجر الوسطي أو القيمة الوسطية للمتسلسلة االحصائيــــــةا◄   

 مراكز االصناف 1350 1650 1950 2250 2550 2850 3150 3450

 الحصيصات 6 15 20 24 30 12 10 3

 الحصيصات 6 21 41 65 95 107 117 120
.المتراكمة  

:الحصيص اإلجمالي   120 
:نصف الحصيص اإلجمالي   60 

 إذن القيمة  الوسطية لمتسلسلة إحصائية هي أصغر قيم الميزة التي حصيصها المتراكم أكبر أو يساوي

.نصف الحصيص اإلجمالي  

 2250 القيمة الوسطية





   Les mesures de dispersion :  مقاييس التشتت  

.عن المعدل الحسابي ( ميزات الساكنة اإلحصائية) التباعد أو التقارب بين قيم   

// التباين     Vriation   المدى  

  Ecart type // االنحراف المعياري    

 معامل االختالف
Coefficient de 

variation 

 هو الفرق بين أكبر قيمة

.و بين أصغر قيمة  

.المدى هو أقل مقاييس التشتت دقة  

 في المتسلسلة اإلحصائية المتقطعة

18  -  6   =  12 

 في المتسلسلة اإلحصائية  بأصناف 

3600  -  1200  =  2400 



Moyenne ; Variance ; Ecart type 
d une série statistique 

Les 

mesures 

de base 

Moyenne d’une série statistique 

7    8    10    11    11    13    13    14    15    18 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 

X = = 
10 

7+ 8+ 10+ 11+11+ 13 + 13+ 14+  15 + 18 

= 12 L’effectif total 



Variance d’une série statistique 

المعدالت قريبة متمركزة 

 حول 

 معدل القسم

يمكن مالحظة مجموعتين 

مجموعة : متباينتين 

ضعيفة و مجموعة 

.متفوقة  

 النقط قريبة من معدل القسم

 النقط بعيدة من معدل القسم



 ما هو الفارق بين النقط المحصل عليها و المعدل؟

-5 -4 -2 -1 -1 +1 +1 +2 +3 +6 

Var(X) = 2 

= 
25+ 16+ 4+ 1+1+ 1 + 1+ 4+  9 + 36 

10 
= 

10 

98 

= 9,8 

= X 2 2 



Var(X) = 2 = X 2 2 

X 2 = 
49+ 64+ 100 + 121 +121 + 169  + 169 + 196 +  225  + 324 

10 

= 153,8 

= 153,8 12 

= 9,8 

2 

La moyenne  

Des carrés 



Variance d’une série statistique 

Grande variance 

Faible  variance 
 المعدالت قريبة من معدل 

فهي متمركزة . القسم 

 حول 

 معدل القسم

يمكن مالحظة مجموعتين 

مجموعة : متباينتين 

ضعيفة و مجموعة 

.متفوقة  

 النقط قريبة من معدل القسم

 النقط بعيدة من معدل القسم

Var(X) 9,8=  

Var(X) 11=  

Var(X) 0,4=  



Ecart type d’une série statistique 

= Var(X) 
Var(X) = 9,8 

= 9,8 

= 3,13 

Coefficient de variation ou écart type relatif 

C 
v 

= = 
3,13 

12 
= 0,26 



  Application  تطبيـــــق 







 باالبتدائي التمدرسالنسبة الصافية لتغطية الدواوير بخدمات •

×100  
 مجموع الدواوير الممدرسة بعين المكان

 مجموع الدواوير

×100  
 مجموع الدواوير المستفيدة من خدمات التمدرس

 مجموع الدواوير

 باالبتدائي التمدرسالنسبة الخام لتغطية الدواوير بخدمات 



 النسبة الصافية لتغطية الجماعات القروية بالتعليم اإلعدادي•

×100  
 مجموع الجماعات القروية المتوفرة على إعدادية أو نواة إعدادية

 مجموع الجماعات القروية



 مجموع الحجرات المستعملة للتدريس

 مجموع الحجرات الدراسية المتوفرة

 مجموع األقسام

 مجموع الحجرات الدراسية

 مجموع التالميذ

 مجموع الحجرات الدراسية

 معدل استعمال الحجرات الدراسية 

 معدل التالميذ للحجرة الدراسية 

 نسبة استغالل الحجرات الدراسية 

 ∑( األقسام التي ستدرس المواد غير المعممة Xحصة المادة غير المعممة ) (عدد األقسام Xمجموع حصص المواد المعممة )

 
+ 

 عدد الحجرات Xالحصة االسبوعية لتشغيل الحجرات حسب الخيار المعتمد 



×100  
 مجموع المسجلين الجدد بالسنة األولى

سنوات 6األطفال البالغين   

×100  
 المسجلين الجدد بالسنة األولى من السلك

 األطفال البالغين سن التسجيل بالسنة األولى من السلك

 كيفية احتساب المؤشر 

 نسبة التسجيل الخام بالسنة األولى ابتدائي: مثال 



×100  
سنوات 6مجموع المسجلين الجدد بالسنة األولى ابتدائي البالغين   

سنوات 6األطفال البالغين   

×100  
 المسجلين الجدد بالسنة األولى من السلك البالغين سن التسجيل بالسلك

 األطفال البالغين سن التسجيل بالسنة األولى من السلك

 كيفية احتساب المؤشر 

 نسبة التسجيل الصافية بالسنة األولى ابتدائي: مثال 



×100  
 مجموع تالميذ التعليم االبتدائي

 سنة11 – 6األطفال البالغين 

×100  
 مجموع التالميذ الممدرسين بالسلك

 األطفال البالغين سن التمدرس بالسلك

 كيفية احتساب المؤشر 

 نسبة التمدرس الخام بالتعليم االبتدائي: مثال 



×100  
سنة 14-12مجموع تالميذ الفئة العمرية   

سنة 14-12األطفال البالغين   

×100  
 مجموع تالميذ الفئة العمرية

 مجموع أطفال نفس الفئة العمرية

 كيفية احتساب المؤشر 

 سنة 14-12نسبة تمدرس أطفال : مثال 



 مؤشر لإلناث
 =مؤشر تعادل الجنسين 

 نفس المؤشر للذكور

 مجموع المستفيدين من اإلطعام
 =المدرسينسبة المستفيدين من اإلطعام 

 مجموع التالميذ

 مجموع تالميذ التعليم الخصوصي
 مجموع التالميذ بالعمومي والخصوصي =تمثيلية التعليم الخصوصي  

 المدمجون
نسبة المستفيدين من التربية غير 

 مجموع المستفيدين =النظاميالمدمجون بالتعليم النظامية 





 نسب التدفق

 ×100  
 Tخالل السنة  Nالناجحون في المستوى 

=نسبة النجاح   
   T-1خالل السنة N-1تالميذ المستوى 

 ×100  
 Tخالل السنة  Nالمكررون في المستوى 

=نسبة التكرار   
 T-1خالل السنة  Nتالميذ المستوى 

=نسبة االنقطاع  ) – %100 نسبة التكرار+ نسبة النجاح )  



 متوسط المدة التي يقضيها التلميذ بالسلك

 مجموع السنوات التي قضاها خريجو السلك

 مجموع الخريجين

×100  
 تالميذ الكتيبة الذين بلغوا السنة النهائية من السلك

 الكتيبة األصلية

 نسبة االحتفاظ في نهاية السلك



 ×100  
 الحاصلون على شهادة الدروس االبتدائية

=نسبة النجاح في السنة السادسة ابتدائي   
 مجموع التالميذ الذين اجتازوا االمتحان 

×100  
 الحاصلون على شهادة السلك اإلعدادي

=نسبة النجاح في السنة الثالثة إعدادي   
 مجموع التالميذ الذين اجتازوا االمتحان

×100  
=  البكالوريانسبة النجاح في  الحاصلون على شهادة البكالوريا  

 مجموع التالميذ الذين اجتازوا االمتحان

 



 مجموع التالميذ
=معدل التالميذ بالقسم   

 مجموع األقسام

 ×100  
 مجموع األقسام المشتركة

=نسبة األقسام المشتركة   
 مجموع األقسام

×100  
40مجموع األقسام التي يتجاوز عدد التالميذ بها   

=نسبة األقسام المكتظة    
 مجموع األقسام

×100  
24مجموع األقسام التي يقل عدد التالميذ بها عن   

=نسبة األقسام المخففة    
 مجموع األقسام



 مجموع التالميذ 
=معدل التالميذ للمدرس   

 مجموع المدرسين

 مجموع التالميذ
=معدل التلميذ لكل موظف إداري   

 مجموع الموظفين اإلداريين

 مجموع التالميذ
=معدل التالميذ لكل عون    

 مجموع األعوان

 مجموع المدرسين
=معدل المدرس لكل مفتش   

 مجموع المفتشين



 

×100  
=نسبة المستفيدين من الحمالت اإلعالمية  مجموع المستفيدين من الحمالت اإلعالمية  

 مجموع تالميذ المستويات المعنية بهذه الحمالت

×100  
 مجموع الموجهين إلى الشعب العلمية والتقنية

=نسبة التوجيه إلى الشعب العلمية والتقنية   
 مجموع الموجهين

×100 =معدل التالميذ لكل مستشار في التوجيه   مجموع التالميذ    
 مجموع المستشارين في التوجيه



 مستويات؛ 4نعتبر سلكا تعليميا يضم •
 يسمح بالتكرار مرتين في كل مستوى؛•
 :نسب التدفق المالحظة •

 األول الثاني الثالث الرابع

 نسب النجاح 66,7% 75% 62,5% 50%

 نسب التكرار 8,3% 16,7% 22,5% 33,3%

 نسب االنقطاع 25% 8,3% 15% 16,7%

Cohorte-fictive.xls
Cohorte-fictive.xls


  
I II III IV Diplômés T.A.E 

  N 1000           

T1 R             

  T 1000         1000 

  N - 667         

T2 R 83 -         

  T 83 667       750 

  N - 55 500       

T3 R 7 111 -       

  T 7 166 500     673 

  N   5 125 313     

T4 R   28 113 -     

  T   33 238 313 157 584 

  N     25 149     

T5 R     54 104     

  T     79 253 127 332 

  N       49     

T6 R       84     

  T       133 67 133 

          351 3472 



 ( :بالسنوات)متوسط المدة التي يقضيها الخريجون بالسلك 
4.7 ( =157×4(+)127×5(+)67×6)DMSD = 

                              351                 
 :كلفة الخريجين بالسنوات 

AE9.9 TAE     =     

Diplômés 
 :نسبة اإلنتاجية

%5,40=100x 351 x 4 Total des AE utiles     =         

3772Total des AE consommées       



 محطات اإلحصاء بالمؤسسات التعليمية

 صيرورة إعداد الدخول المدرسي -1

 اإلحصاء المدرسي السنوي  -2

 اإلحصاء الموجز -3

 نتائج مجالس األقسام والتوجيه -4
             



 صيرورة إعداد الدخول المدرسي -1.2

اإلحصاء 
 المدرسي السنوي 

الخريطة المدرسية 
 النظرية

الحركة الوطنية 
 لهيئة التدريس

توظيف المدرسين 
 الجدد

الخريطة المدرسية 
 التوقعية

الحركة الجهوية 
والمحلية لهيئة 

 التدريس

الخريطة المدرسية 
النهائية/ المعدلة   

نتائج مجالس 
 األقسام

البنية التربوية في 
 الدخول المدرسي

اإلحصاء الموجز 
مايإحصاء /   

برنامج البناءات 
 المدرسية



 اإلحصاء المدرسي السنوي( 1-2

 :األهداف•
 التطورات مجمل لمتابعة والمؤشرات المعطيات وتوفير تشخيص-

  الولوج والطلب، العرض حجم :وتقييمها التربوية المنظومة في الحاصلة
 ؛...التعليم جودة نتائج الداخلية، المردودية ،والتمدرس

 المدرسية؛ والبناءات البشرية الموارد من المسقبلية الحاجيات تحديد-
 الحركات المدرسية، الخريطة :القطاع في كبرى  تدبيريه عمليات إنجاز-

 ...االنتقالية

 



 اإلحصاء المدرسي السنوي( 1-2

 المحاور األساسية•
تعريف وترميز المؤسسات التعليمية وبنيتها التحتية  -

GRESA؛ 
 ؛التمدرس-
 الموارد البشرية؛-
المطاعم المدرسية، الداخليات، مليون : الدعم االجتماعي-

 ؛...الطالبة/محفظة، النقل المدرسي، دار الطالب
الحجرات الدراسية، المرافق اإلدارية : بنيات االستقبال-

 .والصحية والرياضية والسكنيات



 اإلحصاء الموجز( 2.2

 األهداف•
قياس االنقطاع الدراسي بين اإلحصاء المدرسي السنوي -

 وشهر ماي؛
 .اإلشهاديةتدقيق معطيات االمتحانات  --
 المحاور األساسية•
حركية التالميذ خالل الفترة بين اإلحصاء المدرسي السنوي  -

 .وافدون، مغادرون، منقطعون : وشهر ماي



 نتائج مجالس األقسام والتوجيه( 2.3

 األهداف•
 النجاح، التكرار، الفصل، التوجيه؛: حصيلة الموسم الدراسي -

إعداد البنيات التربوية للمؤسسات التعليمية للدخول  -
 .المدرسي المقبل

 المحاور األساسية•
 .نتائج التالميذ خالل نهاية الموسم الدراسي -     



 الخريطة التربوية
 



 الرتبوية اخلريطة ومهام أدوار•
 السنوية الرتبوية ابخلريطة املرتبطة العمليات•
 االستشرافية الرتبوية ابخلريطة املرتبطة العمليات•
 االرتباطات : وامليزانية اخلريطة•

 محاور العرض



 أدوار ومهام اخلريطة الرتبوية
  



 :أدوار اخلريطة الرتبوية
اخلريطة املدرسية أداة إلعداد وتنفيذ املخططات الرتبوية ابمتياز 
أتخذ اخلريطة املدرسية بعدا اجتماعيا وسياسيا يتجاوز اإلطار الرتبوي 
 املنوط هبا 
 
 



 :مهام اخلريطة الرتبوية
 إعداد خمطط تنموي لألكادميية يشمل جمموعة من التدابري والعمليات ذات األولوية يف جمال 

 التمدرس طبقا للتوجهات واألهداف الوطنية
وضع اخلرائط الرتبوية التوقعية على مستوى اجلهة بتنسيق مع اجلهات املعنية وابلتشاور مع 
 اجلماعات احمللية واملندوبيات اجلهوية للتكوين املهين 
 تتبع وأتطري مصاحل التخطيط ابلنياابت التابعة للجهة خالل مراحل إعداد اخلرائط املدرسية 
 املصادقة على اخلرائط املدرسية اإلقليمية واستخراج اخلريطة الرتبوية اجلهوية للمصادقة 

 عليها من السلطات املركزية
وضع برانمج توقعي متعدد السنوات للبناءات املدرسية وذلك على أساس معطيات اخلريطة 
 الرتبوية االستشرافية 
حتديد العمليات السنوية للبناء والتوسيع 
وضع برانمج العمل السنوي لألكادميية 
 
 



 :نوعان الرتبوية اخلريطة
 
  ومتكن املوايل املدرسي الدخول إعداد ودورها السنوية الرتبوية اخلريطة •

  املدرسي الدخول ووضعية القصري املدى على البنيوية احلاجيات حتديد من
  ومن البشرية املوارد من الالزم والتالميذ، األقسام أعداد) املوايل للموسم

 (...احلجرات
 
  املستقبلية احلاجيات حتديد من ومتكن االستشرافية الرتبوية اخلريطة •

 الطويل وكذا املتوسط املدى على البشرية واملوارد املدرسية البناءات من
 

 



 :التوجهات واألهداف
 توسيع العرض الرتبوي وتعميم التمدرس 
جودة التعلمات والتكوينات 
احلكامة 
تدبري املوارد البشرية 
 
 



 املنهجية

على رصد الواقع التعليمي وتشخيص أحوال االعتماد•
التعليم وحساب االحتياجات التعليمية مث تصميم 

 اخلريطة املدرسية املستقبلية، 
تقوم املصاحل املختصة خاصة مصلحة التخطيط الرتبوي •

مبجموعة من العمليات يتقدمها اإلحصاء مث االستعداد 
للدخول املدرسي ، أما العملية الثالثة فهي التعديل 

 وأخريا عملية الربجمة، 



 :عوامل مؤثرة
الدميوغرافيا 
اجلغرافية الشساعة 
 والساكنة خصوصا ابلعامل القروي الدواويرتشتت 
ضعف البنيات التحتية خصوصا ابلعامل القروي 
 
 



 السنوية  العمليات املرتبطة إبعداد اخلرائط الرتبوية
  



 اإلجراءات العمليات

ش
ت
ن

 بر
الجهة   يوليوز يونيو ماي أبريل مارس فبراير يناير دجنبر نونبر أكتوبر
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 اإلحصاء السنوي
ضبط المعطيات اإلحصائية  

أقسام، تالميذ،  )المدرسية  
 ...(حجرات، موارد بشرية

 األكاديمية  
 والنيابات

إعداد الخريطة التربوية  
 النظرية

ومواكبة وضبط  عملية    ت أطير
إعداد الخرائط التربوية النظرية  

 على المستوى اإلق ليمي
                                                                                  

 األكاديمية  
 والنيابات

  البرنامفتح بوابة موقع  
cartesco  

 الوزارة                                                                                  

اإلق ليمية    اللجنانعق اد اجتماع   
 للمصادقة على الخريطة اإلق ليمية

 

 النيابة

انعق اد اجتماع اللجنة  
للخريطة التربوية    الجهوية

من أجل المصادقة على  
وعرضه    الجهويالمشروع  

الخرائط  على مديرية  
 التربوية وإعادة االنتشار

والمشاكل  حصر الخريطة التربوية  
التي استعصى حلها على الصعيد  

 الجهوي
                                                                                  

مصلحة الخريطة  
 مصالح التخطيط

  الجهويالمصادقة على المشروع  
                                                                                   للخريطة التربوية

  الجهويةاللجنة  
 الوزارة

 مراحل إعداد الخريطة التربوية



 اإلجراءات العمليات
شتن

الجهة   يوليوز يونيو ماي أبريل مارس فبراير يناير دجنبر نونبر أكتوبر بر
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إعداد الخريطة  
 التربوية التوقعية

  إعداد  عملية  تأطير
  التربوية  الخرائط

  المستوى  على  التوقعية
  ضوء  على  .ااإلق ليمي

  التعليمية  الحركة  نتائج
  وحصة  الوطنية

  من  األكاديمية
 الجدد  الخريجين

                                                                                  
 األكاديمية  

 والنيابات

  البرنامفتح بوابة موقع  
cartesco  

 الوزارة                                                                                  

العمليات  المعتمدة    
 في الدخول التربوي

القيام بزيارات ميدانية   
للتأكد من خلو    استباقية

البقع األرضية المبرمجة  
للبناءات المدرسية من أي  

 األشغاليعيق  مشكل  

                                                                                  
األكاديمية  

 والنيابات

تتبع سير إنجاز البناءات  
زيارات  وتنظيم   المعتمدة  

البناء    ألوراشميدانية  
 المفتوحة  

                                                                                  

المصلحة  
المكلفة  

بالبنايات،  
 األكاديمية

 مراحل إعداد الخريطة التربوية



 اإلجراءات العمليات
شتن

 يوليوز يونيو ماي أبريل مارس فبراير يناير دجنبر نونبر أكتوبر بر
الجهة  

  المسؤولة
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استثمار نتائج مجالس  
 األقسام ومجالس التوجيه

إعداد البنيات التربوية بناء  
على نتائج مجالس األقسام  

 -النتائج العددية-والتوجيه  
                                                                                  

 األكاديمية  
 والنيابات

حصر مشاريع البناءات  
المعتمدة واألكيدة  

 اإلنجاز

اقتراح الحلول البديلة بالنسبة  
لمشاريع البناءات المعتمدة  

 وغير المنجزة
                                                                                  

 األكاديمية  
 والنيابات

إعداد الخريطة  
 التربوية المعدلة

عملية تعديل الخرائط    تأطير
التربوية على المستوى  

 .  اإلق ليمي
 األكاديمية                                                                                  

عقد لق اء اللجنة  
 الجهوية

المصادقة على الصيغة  
                                                                                   النهائية للخريطة التربوية

األكاديمية  
 الوزارة

 مراحل إعداد الخريطة التربوية



 المسؤولةالجهة 

 الشهور و األسابيع

 يناير فبراير مارس أبريل ماي يونيو العمليات

S4 S3 S2 S1 S4 S3 S2 S1 S4 S3 S2 S1 S4 S3 S2 S1 S4 S3 S2 S1 S4 S3 S2 S1 

 مديرية الموارد البشرية

 اإلدارة مناصب خريطة ضبط .1

 الخاصة المذكرات وإصدار التربوية

 .اإلدارية بالحركات

مديرية إدارة منظومة 

 اإلعالم
   اإلدارية الحركات نتائج إصدار .2

 األكاديمية  
 والنيابات

 التدريس هيأة خريطة ضبط.3

 المؤسسات صعيد على المتوفرة

 أجل من واألكاديميات والنيابات

  .التربوية الخرائط تحضير

 األكاديمية  
 والنيابات

 التدريس هيأة من الحاجيات تحديد.4

 تحضير مرحلة من المستخلصة

   التربوية الخرائط

 األكاديمية

 مديرية الموارد البشرية

 

 الموارد من الحاجيات ضبط.5

 الخرائط تدقيق على اعتمادا البشرية

 بأعداد األكاديميات وإشعار التربوية

 لها المخولة المناصب

 الموارد البشرية والحركات االنتقالية 



 العمليات المنجزة
 .البشرية الموارد– التربوية البنيات– التالميذ : باإلحصاء الخاصة المعطيات ضبط•

 والمؤسسات الجماعات ثم اإلقليم ثم الجهة من انطالقا التربوية الخرائط ضبط•

   التعليمية

  بالقسم التالميذ معدل –التدفق نسب – الجدد المسجلين :اإلحصاء مع التوقعات  مقارنة•

 .اإلضافية الساعات – الفائض – الخصاص- الالزم :البشرية الموارد من المتوفر ضبط•

 المدرسية البناءات من الحاجيات ضبط•

 

92 



 العمليات المنجزة

93 

 الخصاص& الحاجيات : دراسة إفرازات الخرائط التربوية •

 :اعتماد الصيغ المناسبة للتقليص من الخصاص•
 المستويات المشتركة -    

 معدل التالميذ بالقسم -

 المواد المتجانسة -

 إعادة انتشار األساتذة بين األسالك -

 الجماعة التربوية -

 الساعات اإلضافية -



 العمليات املرتبطة إبعداد اخلرائط الرتبوية االستشرافية
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 العرض بين والطويل المتوسط المدى على التوازن  من نوع تحقيق•
 والتكوين، التربية منظومة في والطلب

 
 من المستقبلية الحاجيات وتدبير الحكامة في التوقعي الجانب تعزيز•

 تحددها التي األهداف حسب البشرية والموارد المدرسية البناءات
 . الوزارة استراتيجية
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 مراحل إجناز اخلريطة املدرسية االستشرافية لتحديد احلاجيات من البناءات
 :املدرسية 
 بكل سلك  التمدرستشخيص وضعية : 

 ..(نسب التمدرس، نسب االلتحاق، تقديرات طلبات التمدرس ابملشاريع السكنية اجلديدة) مؤشرات الطلب •

 ...(نسب التغطية، معدل التالميذ ابلقسم، معامل استغالل احلجرات) مؤشرات العرض •

 (نسب التدفق، املسجلون اجلدد)إسقاطات أعداد التالميذ واألقسام... 

 (توسيع أو إحداث)حتديد احلاجيات من احلجرات على صعيد القطاع املدرسي... 

 مقاييس برجمة البناءات املدرسيةترمجة هذه احلاجيات إىل مشاريع ابعتماد 
 (ترتيب املشاريع املقرتحة حسب سنة الربجمة انطالقا من ترتيب احلاجيات )حتديد األولوايت 

 للتأكد من املعطيات املعتمدة يف الربجمة ومعاينة القطعة األرضية املخصصة)القيام بزايرات ميدانية 
 ...(للمشروع للتأكد من صالحيتها

عرض املشاريع املقرتحة على اجلهات املعنية من أجل املصادقة عليها 
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 :مقاييس برجمة البناءات املدرسية ابالبتدائي
 ابلوسط احلضري

 سنوايتلميذ  30عدد التالميذ املرتقب تسجيلهم ابلسنة األوىل ال يقل عن 
توفر القطعة األرضية املناسبة الحتضان املشروع من حيث املوقع واملساحة والتضاريس 
 ابملنطقة املعنيةحجرات دراسية  6ظهور احلاجة إىل طاقة استيعابية ال تقل عن 
 (كيلومرت أو أكثر  1)بعد املؤسسة عن مقر سكىن التالميذ 

 ابلوسط القروي
 تربمج الوحدة املدرسية اجلديدة يف حالتني

 والذي يبعد عن أقرب وحدة مدرسيةنسمة على األقل  200الذي يبلغ عدد سكانه  املمدرسالدوار غري 
 بكيلومرتين على األقل 
 نسمة على األقل والذي يبعد عن وحدة االستقبال احلالية  200الذي يبلغ عدد سكانه  املمدرسالدوار 

 أبكثر من كيلومرتين شريطة ظهور احلاجة إىل توسيع وحدة االستقبال احلالية
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 :مقاييس برجمة البناءات املدرسية ابلثانوي اإلعدادي
 سنوايتلميذ 120عدد التالميذ املرتقب تسجيلهم ابلسنة األوىل إعدادي ال يقل عن 
توفر القطعة األرضية املناسبة الحتضان املشروع من حيث املوقع واملساحة والتضاريس 
 حجرات دراسية ابملنطقة املعنية 10ظهور احلاجة إىل طاقة استيعابية ال تقل عن 
 (ماء، كهرابء، طريق معبدة)توفر التجهيزات األساسية ابملوقع املقرتح 
 كيلومرتات ابلوسط القروي  5 وأبكثر من كيلومرتين ابلوسط احلضري البعد عن املؤسسة احلالية 

 
 :ابلنسبة للوسط القروي ال بد من توفر الشرطني اآلتيني إضافة إىل الشروط السالف ذكرها

توفر مدرسية ابتدائية واحدة على األقل ابملركز الذي سيأوي املشروع 
 ابملركز املقرتح الحتضان املشروع لضمان استقرار املدرسني للكراءتوفر سكن 
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 :التأهيليمقاييس برجمة البناءات املدرسية ابلثانوي 
 سنوايتلميذ 120عدد التالميذ املرتقب تسجيلهم ابجلذوع املشرتكة ال يقل عن 
توفر القطعة األرضية املناسبة الحتضان املشروع من حيث املوقع واملساحة والتضاريس 
 حجرات دراسية مبا فيها القاعة متعددة الوسائط 10ظهور احلاجة إىل طاقة استيعابية ال تقل عن 
 (ماء، كهرابء، طريق معبدة)توفر التجهيزات األساسية ابملوقع املقرتح 
 كيلومرتات ابلوسط القروي  5 وأبكثر من كيلومرتين ابلوسط احلضري البعد عن املؤسسة احلالية 

 
 :ابلنسبة للوسط القروي ال بد من توفر الشرطني اآلتيني إضافة إىل الشروط السالف ذكرها

توفر اثنوية إعدادية واحدة على األقل ابملركز الذي سيأوي املشروع 
 ابملركز املقرتح الحتضان املشروع لضمان استقرار املدرسني للكراءتوفر سكن 
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 :التأهيليابلثانوي  اإلعدادي أو  داخلياتمقاييس برجمة 
 

 املوجودة ابإلقليم  ابلداخلياتيف الطاقة االستيعابية  خصاصوجود 
 تلميذا  على120بلوغ عدد التالميذ الوافدين من مناطق بعيدة عن مؤسسة االستقبال 

 األقل مبختلف املستوايت
وجود املاء والكهرابء 
 (ماء، كهرابء، طريق معبدة)توفر التجهيزات األساسية ابملوقع املقرتح 
وجود املساحة الكافية إلقامة املشروع ابملؤسسة املعنية 
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 :برجمة البناءات املدرسية املعتمدة
إعداد بطاقات تقنية تتعلق مبختلف اجلوانب برجمة البناءات املدرسية 
 املصادقة على مشاريع البناءات 
أو حتديد ميزانيات املشاريع املعتمدة ميزنة 
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 :حتديد ميزانية املشاريع املعتمدة
 بعد املصادقة على مشاريع البناءات املدرسية املعتمدة وحتديد األولوايت يتم التنسيق مع قسم 

 من أجل ( بنيواي وزمنيا)الشؤون املالية واإلدارية وإمدادها مبعطيات دقيقة عن اخلريطة الرتبوية 
 :املسامهة يف

حتديد ميزانية االستثمار على املدى القصري واملتوسط اعتمادا على: 
 عدد احلجرات الناجتة سواء عن توسيع أو إحداث مؤسسة تعليمية حسب السلك الدراسي•
 الطاقة االستيعابية للداخليات واملطاعم املطلوب إنشاءها•
 عدد املؤسسات التعليمية الالزم أتهيلها من أجل احلفاظ على سالمة وجودة الفضاء املدرسي•

حتديد ميزانية االستغالل اعتمادا على: 
 عدد التالميذ واألقسام حسب السلك الدراسي•
 عدد الداخليني واملمنوحني بكل إقليم وحسب السلك التعليمي•
 عدد املستفيدين من اإلطعام املدرسي والنقل املدرسي•
 “تيسيري“وعملية “ مليون حمفظة“وعملية “ الزي املوحد”عدد املستفيدين من •

 (التكوين ، الساعات اإلضافية)حتديد ميزانية التعويضات حسب احلاجيات من املوارد البشرية... 
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  الطباشير عدد األساتذة، عدد األقسام
 
 

  عدد الداخليين والممنوحين ميزانية االستغالل
الداخلياتتسيير    

  عدد المكاتب اإلدارية
 األدوات المكتبية

 مواد الصيانة والتنظيف عدد الحجرات والمرافق

  التأهيل عدد الحجرات والمرافق 
 ميزانية االستثمار

  برمجة البناءات المدرسية
...(مؤسسات، حجرات)  التوسيع واإلحداث 

 بعض األمثلة عن العالقة بين الخريطة التربوية وميزانيتي االستغالل واالستثمار 






