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  مركز الجھوي لمھن التربیة والتكوین للالنظام الداخلي 

  لجھة الدار البیضاء سطات

  

(یختصر بعدھا في لجھة الدار البیضاء سطات  التربیة والتكوینیھدف النظام الداخلي للمركز الجھوي لمھن 

 .ختصاصاتھاالمركز وتنظیم أنشطتھ ولى وضع أرضیة مرجعیة موحدة لھیكلة إ"المركز")  بـھذا النظام 

  اب األولــــــــالب

  تمھیدي فصل

یحدد النظام الداخلي القواعد المنظمة لسیر المركز وفروعھ ورسم إطار العیش الجماعي داخلھ  : 1المـادة 

إلى  یھدف أیضاووكذا تحدید حقوق وواجبات مختلف الفاعلین وبیان إجراءات الوقایة والسالمة والنظافة. 

یشتمل و .المنظمة للمؤسسةتفصیل وتدقیق المقتضیات القانونیة الواردة في النصوص التشریعیة والتنظیمیة 

 التكوین ھیاكل مكوناتھ، وتحدد مختلف بین والعالقات المقتضیات التي تنظم سیر المركز على مجموع

  ألحكام: امرافق المركزطبق مختلف ولوج وإستعمال وشروط والبحث

 ) بمثابة النظام1958فبرایر  24( 1377شعبان  4الصادر في   1.58.008الشریف رقم الظھیر  -

 ؛األساسي العام للوظیفة العمومیة

 1.00.199الظھیر الشریف رقم الصادر بتنفیذه  المتعلق بتنظیم التعلیم العالي 01.00القانون رقم  -

 ؛)2000ماي  19( 1421من صفر  15 بتاریخ

) في شأن إحداث و 2011دیسمبر  23( 1433من محرم  27الصادر في  2.11.672المرسوم رقم  -

 ؛التربیة و التكوین تنظیم المراكز الجھویة لمھن

) بتطبیق المادتین 2006أبریل  21( 1427ربیع األول  22الصادر في  2.05.885المرسوم رقم  -

 ؛العالي المتعلق بتنظیم التعلیم 01.00قم من  القانون ر 35و  33
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) في شأن النظام 1997فبرایر  19( 1417من شوال  11الصادر في  2.96.804قم المرسوم ر -

 ؛العلیا، كما وقع تغییره وتتمیمھ األساسي الخاص بھیئة األساتذة الباحثین بمؤسسات تكوین األطر

) في شأن النظام األساسي 1997فبرایر  19(1417شوال  1الصادر في  2.96.793المرسوم رقم  -

  ؛تتمیمھ األساتذة الباحثین بالتعلیم العالي، كما وقع تغییره والخاص بھیئة 

) بشأن النظام 2002یولیوز  17( 1423جمادى االولى  6صادر في ال 2-02- 376المرسوم رقم  -

 ؛تتمیمھ األساسي الخاص بمؤسسات التربیة والتعلیم العمومي، كما وقع تغییره و

تعلق بالتكوین الم) 2005دیسمبر  2( 1426من شوال  29الصادر في  2- 05-1366المرسوم رقم  -

 ؛أعوان الدولةالمستمر لفائدة موظفي و

تعلق الم) 2013أبریل  29( 1434من جمادي اآلخرة  18الصادر في  2.12.638المرسوم رقم  -

 ؛لمستشارین والطلبة األساتذةبالمجلس التأدیبي الخاص بالطلبة المفتشین والطلبة ا

رقم التربیة الوطنیة  وزیرالعالي و البحث العلمي وتكوین األطر ولوزیر التعلیم قرار مشترك  -

كیفیات انتخاب ممثلي أساتذة تحدید ب) 2013 ینیو 15(1434 شعبان 6الصادر في  2596.13

 ؛التكوینلمراكز الجھویة لمھن التربیة والتعلیم العالي في حظیرة اللجان العلمیة ل

ماي  12( 1437شعبان  5صادر في  1837.16مھني رقم قرار لوزیر التربیة الوطنیة والتكوین ال -

) بتحدید كیفیة تنظیم التكوین ونظام الدراسة والتقویم بمسلك تأھیل أساتذة التعلیم األولي والتعلیم 2016

 بالمراكز الجھویة لمھن التربة والتكوین؛ –تخصص اللغة األمازیغیة  –االبتدائي 

ماي  12( 1437شعبان  5صادر في  1872.16قرار لوزیر التربیة الوطنیة والتكوین المھني رقم  -

) بتحدید كیفیة تنظیم التكوین ونظام الدراسة والتقویم بمسلك تأھیل أساتذة التعلیم األولي والتعلیم 2016

 بالمراكز الجھویة لمھن التربة والتكوین؛ –التخصص المزدوج  –االبتدائي 

ماي  12( 1437شعبان  5صادر في  1874.16لوزیر التربیة الوطنیة والتكوین المھني رقم قرار  -

أساتذة التعلیم الثانوي ) بتحدید كیفیة تنظیم التكوین ونظام الدراسة والتقویم بمسلك تأھیل 2016

  ؛بالمراكز الجھویة لمھن التربة والتكوین التأھیلي

  : مبادئ ومرتكزات  2المادة 

  في المركز على المبادئ اآلتیة:والتأھیل ین یرتكز التكو

 العملي؛الجانب التطبیقي وبین الجانب النظري یة والطموح الفردي والمالءمة بین الحاجات المؤسس -

 التناوب بین التكوینین النظري والمیداني ومراعاة التفاعل والتكامل بینھما؛ -
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 لمتدرب واعتبار الفروق الفردیة؛لالتفرید بمراعاة الحاجات واالھتمامات العملیة والوظیفیة  -

الشراكة من خالل رأسملة الخبرات المتنوعة ذات الصلة بالتكوین (مؤسسات تكوین األطر التربویة،  -

 الجامعة، المجتمع المدني...)؛

 یمھ؛التشارك  في تحدید حاجیات التكوین وفي التخطیط لھ وتقی -

كون یمتلك أدوات تبجعل الم تدبیرهالتكوین الذاتي من خالل المشاركة الفاعلة في عملیة التكوین و -

 ؛المنھجیةفیلة بدعم االستقاللیة الفكریة والقراءة والبحث وآلیات اإلنتاج المعرفي الك

متدربین والمركز وفروعھ اإلقلیمیة من أساتذة مكونین  كل من یلجتطبق مقتضیات ھذا النظام على  -

 للمركز وفروعھ. لمرفق العامل نمستعملیوإداریین وتقنیین ومستفیدین من التكوین و

  

  : المركز ومھامھثانيلاب اــــــــالب

  ــزمركالفصل األول: ال

    : التعریف3المادة 

) 2011دیسمبر  23( 1433من محرم  27الصادر في  2.11.672أحدث المركز بناء على المرسوم 

 9بتاریخ  6018وتنظیم المراكز الجھویة لمھن التربیة والتكوین بالجریدة الرسمیة عدد  في شأن إحداث

 551.16التربیة الوطنیة والتكوین المھني رقم  ) وعلى قرار وزیر2012فبرایر  2( 1433ربیع األول 

. 2016یولیوز  11بتاریخ  6481) بالجریدة الرسمیة عدد 2016 فبرایر 2ربیع اآلخر ( 22الصادر في 

ویعتبر المركز بمثابة مؤسسة لتكوین األطر العلیا خاضعة لوصایة السلطة الحكومیة المكلفة بالتعلیم 

 المدرسي. ویضم:

 :ملحقة و و حي السالمبزنقة جبل صاغرملحقة  :ملحقتینو الدار البیضاء (استندال) المقر الرئیس

  (سلك تحضیر مباریات التبریز). 143بشارع فیكتور ھیكو رقم 

 الفروع اإلقلیمیة :  

  ؛الفرحالفرع اإلقلیمي سطات بشارع طھ حسین  -

  ؛االقلیمي الجدیدة (طریق المطار) الفرع -

  الفرع اإلقلیمي بن سلیمان ( شارع الحسن الثاني طریق الرماني). -
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 الفصل الثاني: مھام المركــــــــز

  : المھام واالختصاصات4المادة 

  التالیة :یتولى المركز القیام بالمھام 

مسلك التعلیم الثانوي  -ھیئة التدریس بمختلف المسالك؛ مسلك التعلیم األولي واالبتدائي  أطرتأھیل  -

  مسلك الثانوي التأھیلي؛  - اإلعدادي 

  تھیئ المترشحین الجتیاز مباریات التبریز للتعلیم الثانوي التأھیلي؛  -

 التربوي واالجتماعي؛دعم اإلداري تكوین أطر اإلدارة التربویة وأطر ھیئة ال -

تنظیم دورات للتكوین المستمر لفائدة مختلف فئات الموظفین، بما في ذلك أطر الدعم اإلداري والتربوي  -

واالجتماعي وأطر االدارة التربویة، فضال عن العاملین بمؤسسات التعلیم المدرسي الخصوصي بھدف 

  تحانات الكفاءة المھنیة؛ تحدیث وتطویر معارفھا وكفایاتھا وخبراتھا المھنیة، أو إعدادھا للمباریات والم

بأنشطة البحث العلمي التربوي النظري والتطبیقي في المجاالت التربویة والبیداغوجیة   القیام -

والدیداكتیكیة وحكامة المؤسسات وكذا إنجاز لدراسات واألبحاث في المجاالت التي تدخل ضمن 

  اختصاصات المركز أو التي یتطلبھا التكوین؛ 

بتبادل المعلومات والوثائق ذات الصلة باختصاصات المركز    القیام بویة، وكذاإنتاج الوثائق التر -

 الجھات المعنیة؛  مع

 اقتراح مشاریع إصالح وتجدید مناھج وبرامج التكوین؛  -

الشراكة والتعاون في مجال تكوین األطر مع الھیئات والمؤسسات العمومیة والخاصة  اتاتفاق برامإ -

 .الوطنیة منھا أو الدولیة

  المركز الجھوي لمھن التربیة والتكوین وفق ثالثة أسالك: التكوینات األساسیة في تنظم:5المادة 

  ؛سلك تأھیل أطر ھیئة التدریس -

 ؛سلك تحضیر مباریات التبریز -

 التربوي واالجتماعي.أطر ھیئة الدعم اإلداري سلك تكوین أطر ھیئة اإلدارة التربویة و -

 

  وھیاكلھاالفصل الثالث: أجھزة المركز 

وھیاكل التعلیم والبحث. وقد  اللجنة العلمیةو مجلس المركزو اإلدارة تتكون ھیاكل المركز من: 6المادة 

من  34و 33تنظیمیة، والسیما المادة  تشریعیة و في نصوص قانونیة و حددت مھمامھا واختصاصتھا

  .)2006أبریل  21( 1427من ربیع األول  22الصادر في  2.05.885، والمرسوم 00.01قانون ال
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  البحثالفصل الرابع: ھیاكل التعلیــم و

  والمسالكالفرع األول: الشعب 

لمح ملتخصصات التكوین والتأھیل بناء على توافر عدة تكوین مطابقة لمطابقة  ة بنیةشعبال :7المادة 

 تتكون من األساتذة المنتمین إلیھا بصفة رسمیة واألطر التقنیة الملحقة بھا.و تخرجال

ھیاكلھا یحدد أجھزتھا و ي مصادق علیھ من طرف مجلس المركزتعمل الشعبة وفق نظام داخل :8المادة 

  .رئیسھا خابصاتھا وطریقة سیرھا وكیفیة انتاختصاو

  والمجزوءات النظام الداخلي الخاص بالشعب والمسالكالمذكورة في حالیا الشعب  یضم المركز :9المادة 

  .والتكوین لجھة الدار البیضاء سطاتللمركز الجھوي لمھن التربیة 

مسارا للتكوین والتأھیل، ویتضمن مجموعة متجانسة من المجزوءات تنتمي إلى  یعد المسلك: 10المادة 

حقل معرفي واحد أو عدة حقول معرفیة، ویرمي إلى تمكیـن المتدرب من اكتسـاب معارف ومؤھالت 

  وكفاءات تؤھلھ لممارسة مھن التربیة والتكوین.

 النظام الداخلي الخاص بالشعب والمسالكالمذكورة في المسالك  حالیا یضم المركز: 11المادة 

  .للمركز الجھوي لمھن التربیة والتكوین لجھة الدار البیضاء سطات المجزوءاتو

 

  التربوي العلمي : بنیات البحث الفرع الثاني

 في إطار مراكز ومختبرات و فرق وخالیاالعلمي التربوي داخل المركز  البحث تنظم أنشطة :12المادة 

 مختبرات وفرق للبحث إحداث على الشعب بالعملبحث العلمي بنتسیق مع األساتذة وتسھر لجنة ال. للبحث

  .لكل مختبر قانون داخلي مصادق علیھ من قبل المجلسو العلمي داخل المركز

لتنمیـة البحث التربوي والعلمي  یمكن أن تحدث في المركز فرق بحث أو مختبرات متخصصة :13المـادة 

على أن یتم اإلحداث في البحث بالمركز، أو إلنجاز مشروع قار یدخل في تخصصات ومجاالت التكوین و

  جمیع األحوال بموافقـة مجلس المؤسسة.

ى اإلحداث رسمیا إلى مدیر یتعین على كل فریق بحث أو مختبر أن یقدم طلب الموافقة عل :14المـادة 

یتعین أن یكون الطلب مرفقا بتقریر عن أھداف الفریق أو المختبر وبالئحة أسماء أعضائھ ، والمركز

والمسؤول عنھ والضوابـط النظامیة األخرى المتبعة في التسییر من غیر أن تكون تلك األھداف والضوابط 

  مخلة أو متعارضة مع النظام الداخلي للمركز.
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ي إطار إستقاللیتھ في المجاالت العلمیة والتدبیر الداخلي بكل كل فریق بحث أو مختبر یقوم ف :15المـادة 

  أشكال التفاوض لتھیئ إتفاقات أو عقود بحث قصد عرضھا على مجلس المؤسسة لإلخبار. اإلتصاالت و

تعتبر كل التجھیزات التي قد یحصل علیھا فریق البحث أو مختبـر من ممتلكات المركز  :16 المـادة

بحث العلمي لفریق البحث أو المختبر المعني، مع الحرص على توسیع ھذا تخصص لإلستخدام في ال

  اإلستخدام على كل الباحثین المھتمین.

یتعین على فرق البحث والمختبرات أن تقدم تقریرا سنویا لمجلس المؤسسة یرصد أنشطتھا  :17المـادة 

 خالل السنة التكوینیة السالفة.

بحث لم ینجز أي إنتاج أو نشاط علمي لمدة أربع سنوات على  یتم حل كل مختبرأو فریق :18المـادة 

التوالي ویتم تفویت محل اإلیواء ومعدات المختبر للشعبة المعنیة ما لم یتعارض ذلك مع القوانین الجاري 

بھا العمل، كما یتم تحیین الئحة المختبرات ولوائح أعضائھا واإلمكانات المخصصة لھا بناءا على تقاریرھا 

  ة.السنوی

یعین مسؤول المختبر من طرف مدیر المركز بإقتراح من أعضاء فرق البحث التابعة لھ  :19المـادة 

  .كیفیة تسییر المختبرعلیھ من طرف مجلس المؤسسة شروط وویحدد النظام الداخلي للمختبر المصادق 

  

  ةمكتبالفرع الثالث : ال

والوثائق الالزمة. ویناط  بالكتب والدوریات والمجالتتھ مكتبیعمل المركز سنویا على تزوید  : 20المادة 

  ة المھام التالیة: مكتببال

تلبیة حاجیات التعلیم والبحث لتكوین رصید وثائقي یغطي كافة المجاالت العلمیة واألدبیة والقانونیة  -

  وغیرھا؛

 تسھیل إطالع الراغبین في ذلك على الوثائق عن طریق االطالع أو المساعدة في البحث؛ -

  ت التابعة لباقي مؤسسات التعلیم العالي.مكتباوضع وتنسیق عالقات مع ال -

اإلدالء ببطاقة شریطة  ،في وجھ الجمیعع على محتویاتھا في عین المكان ة لإلطالمكتبتفتح ال :21المادة 

اإلدالء ، أو المكونین وإداریي وتقنیي المركزأو البطاقة المھنیة بالنسبة لألساتذة  أو المتدرب الطالب

  أو ترخیص بالنسبة لباقي المستعملین.ة مكتبالبالبطاقة الوطنیة وببطاقة خاصة بولوج 

یعرض نفسھ لعقوبات تأدیبیة، یمكن أن تتراوح ما بین المنع المؤقت ة مكتبالل بنظام كل مخ :22المادة 

  .المركزة مكتبئي من االستفادة من والمنع النھا
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  ومرتكزات داخل حرم المركزمبادئ  :الثالثاب ــــــــالب

 المتدربینالطلبة و واجباتالفصل األول: حقوق و

  الحقوق:أوال 

ل أشكال یتمتع داخلھ بحق الوقایة ضد كمتدرب طالب أو كل والمركز فضاء للحیاة الجماعیة،  :23المادة 

  مصدرھا. كان كیفماالعنف والتمییز 

في تنشیط الحیاة المدرسیة من خالل المشاركة في مختلف األندیة و متدربطالب أو كل ینخرط  :24المادة 

عاء في التظاھرات الثقافیة والفنیة سواء بالمركز أو بمؤسسات التداریب المیدانیة. یخصص نصف یوم األرب

  .(زواال) لألنشطة المندمجة

  المركز.بقامة إلداخلي اللنظام لبالقسم الداخلي  القاطنون یخضع  :25المادة 

  من الرصید الوثائقي الذي تضمھ خزانة المركز.متدرب طالب أو كل یستفید  :26المادة 

  الواجبات: ثانیا

واالبتعاد عن كل سلوك یتسم بالعنف أو كل  داخل المركز على قواعد االحترام تقوم العالقات :27المادة 

  عمل من شأنھ أن یتسبب في ضرر نفسي أو بدني للغیر.

بحسن استعمالھا  یتعھدبالمحافظة على مرافق المركز وتجھیزاتھ و امتدرب معنیكل یعتبر  :28المادة 

من تكسیر تجھیزاتھ أو بتر أو  فیھوحمایتھا من اإلتالف، ویتحمل المسؤول عن اإلتالف تعویض ما تسبب 

  في حالة تعمده ذلك یعاقب طبقا للقوانین الجاري بھا العمل.وثائقھ. وتمزیق لكتبھ و

  أول كل سنة تكوینیة.في رسوم التسجیل  متدربطالب أو كل یساھم  :29المادة 

 والخروج عند بدایة ونھایة كل سنةأن یوقع محضري الدخول  أو طالبمتدرب كل : یتعین على 30المادة 

  تكوینیة.

ثالث كل واألنشطة المندمجة إجباریا، ي مختلف حصص التكوین والتداریب ویعتبر الحضور ف :31المادة 

  تعرض صاحبھا للمثول أمام مجلس تأدیبي.غیر مبررة بات أو تأخرات غیت

  یتكلف مساعد تقني بتمریر ورقة الغیاب. :32لمادة ا

 یجب الحضور في الوقت المحدد للتكوین وال یقبل أي تأخر إال بإذن من اإلدارة. :33المادة 

المتدربین أو  الطلبة، عقب كل تغیب، االتصال بمكتب شؤون أو طالبمتدرب كل یتوجب على  :34المادة 

  .قبل استئناف التكوین
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االنضباط وحسن السلوك نحو جمیع أطراف التكوین داخل  أو طالبمتدرب كل یتوجب على  :35المادة 

  المركز وباقي المؤسسات التعلیمیة.

  احترام السلم اإلداري في جمیع اتصاالتھم باإلدارة.  أو طالبمتدرب كل یتوجب على  :36المادة 

، و ارتداء وزرة بیضاء داخل ھندامالالحفاظ على حسن  أو طالبمتدرب كل یتوجب على  :37المادة 

  وأثناء الوضعیات المھنیة. أثناء فترة التكوین المركز

  أثناء التكوین.  أو طالبمتدرب كل یمنع استعمال الھاتف النقال من قبل  :38المادة 

أي عمل مخالف یعرض . والتقید بالنظام الداخلي للمركز أو طالبمتدرب كل یجب على  :39المادة 

 18الصادر في  2.12.638ھ لعقوبات تأدیبیة حسب المسطرة والتدرج المحددین في المرسوم رقم مرتكب

 یمارس مجلس المركز التأدیبي. ووالمتعلق بالمجلس  2013أبریل  29الموافق  1438من جمادى اآلخرة 

  وفقا لمقتضیات النصوص التنظیمیة الجاري بھا العمل. السلطة التأدیبیة في حق المخالفین

  

  الفصل الثاني: السالمة واألمن داخل المركز

تنشر التعلیمات العامة الخاصة بشروط السالمة داخل المركز، ویخبر المستفیدون من التكوین  :40المادة 

بالسلوكات الواجب اتباعھا أثناء الدخول والخروج وذلك خالل بدایة السنة، كما یجب على كل أستاذ مكون 

  لتطبیقیة.احترام التعلیمات الخاصة بالسالمة وخصوصا أثناء حصص التربیة البدنیة واألشغال ا

، لتقید بشروط النظافة داخل المركزیتعین على كل العاملین بالمركز والمستفیدین من التكوین ا  :41المادة 

وعلى الخصوص احترام الحدائق والنباتات والسھر على وضع النفایات في األماكن المخصصة لھا 

  اب.والحفاظ على نظافة المرافق الصحیة، والقیام بأنشطة تصب في ھذا الب

یمنع كل لصق بدون ترخیص من قبل االدارة لإلعالنات خارج اللوحات المخصصة لذلك أو  :42المادة 

  كل إعالن یخالف الشروط واإلجراءات المعمول بھا قانونیا في ھذا المجال.

یتعین استعمال فضاءات المركز لألغراض التي أحدثت من أجلھا في احترام تام للتجھیزات   :43المادة 

  مة من قبیل القاعات والمكاتب والمختبرات والمالعب والوسائل التعلیمیة واألجھزة متعددة الوسائط.العا

القواعد بوذلك بااللتزام  لمصالح االنترنیتیفرض االستعمال السلیم للوسائل المعلوماتیة و  :44المادة 

یتضمن على الخصوص  األخالقیة. ولتحقیق ھذا الغرض یقوم مجلس المركز  ببلورة میثاق معلوماتي

  الشروط العامة لالستعمال وقواعد السالمة وحسن االستخدام وتحدید مسؤولیة المستعملین.
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د كل شخص بالمركز وفروعھ تبلیغ المسؤول أو المسؤولین شفویا أو كتابة بأي خطر یتھدعلى  :45المادة 

ھذه الحالة، إخبار المدیر أو المدیر  یتعین على المسؤول أو المسؤولین في. والسالمة داخل المركزالوقایة و

  المساعد أو الكاتب العام بھذا األمر حاال وبصفة مستعجلة.

  مجھز بكامیرات المراقبة  للحفاظ على ممتلكات المركز وأمن المرافق واألشخاص. المركز :46المادة 

لإلجراءات اإلداریة التأدیبیة المنصوص  صاحبھإن عدم احترام مقتضیات ھذا النظام یعرض  :47المادة 

، توقیف ممتلكات المركزعلیھا ضمنھ. ولرئیس المركز، إذا رأى ذلك ضروریا، أو ألسباب حفظ النظام و

متدرب عن التكوین  في انتظار البث في قضیتھ من طرف مجلس المركز  والسلطات  طالب أوأي 

  المختصة.

  

  اب الرابعــــــــالب

  ختامیـةمقتضیات 

 ،أعضائھ بأغلبیة اجتماعاتھ أحدفي ویصادقعلیھیعد مجلس المركز  النظام الداخلي للمركز  :48المادة 

  لك على السلطة الحكومیة الوصیة قصد المصادقة، وذلك بعد استطالع رأي مجلس التنسیق.ذ بعد ضھویعر

  أعاله. 48 المسطرة المشار إلیھا في المادةیمكن تغییر ھذا النظام الداخلي أو تتمیمھ وفق نفس  :49المادة 

 .2016دجنبر  8بتاریخ  مجلس المركز صودق على ھذا النظام من طرف :50المادة 


