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ىل  إ 

 قلميينيإملديرين إملساعدين إجلهويني وإل  إلس يدإت وإلسادة 

 إدلإر إلبيضاء سطات –ملرز  إجلهو  ملهن إلبريي  وإلكووين اب
 

 .رؤساء الشعبتنظيم انتخاب  الموضوع:

 .النظام الداخلي للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين البيضاء سطات مرجــــع:ال

 

 سالم تام بوجود موالنا اإلمام المؤيد باهلل

إطار العملٌات الجارٌة لتنزٌل المذكرة الوزارٌة المشار إلٌها فً المرجع أعاله،  وبعد، ففً
عب فً تدبٌر الشإون التربوٌة ألهمٌة دور الش اوالمتعلقة بانتخاب هٌاكل المركز، ونظر

التؤطٌر  المطروحة فً غٌابوكذا الصعوبات  والبٌداغوجٌة بالمركز وفروعه اإلقلٌمٌة من جهة،
انتخاب رإساء التغطٌة الشاملة للنصوص التنظٌمٌة للتدابٌر واإلجراءات الكفٌلة ب من خاللً القانون

دار النصوص التنظٌمٌة الكفٌلة منصفة  للجمٌع، وفً أفق إصفً ظروف مالئمة وهذه الشعب 
 بتجاوز هذه الوضعٌة، فقد تقرر تنظٌم عملٌات انتخاب رإساء الشعب وفق التحدٌدات التالٌة.

 : إكراهات تنظٌمٌةالوضعٌة الراهنة  -1

 تتمٌز الوضعٌة الراهنة بكثٌر من الخصوصٌات التً تمٌز اعتماد الشعب كآلٌة من ألٌات
السٌما ربوٌة والبٌداغوجٌة بالمراكز الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن الشإون التوتصرٌف  وتدبٌر تنظٌم

 إلقلٌمٌة.ا عدد كبٌر من الملحقات والفروعى بالمراكز الكبٌرة التً تتوفر عل
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 سب مقرات التكوينحالتوزيع الجغرافي للشعب 

 

 ر ت
 

 الشعبة

 المقرات

الفرع  المقر الرئيس
اإلقليمي 
 الجديدة

الفرع 
اإلقليمي 
 سطات

فرع اإلقليمي ال
ملحقة دمحم  بنسليمان

 الخامس
 ملحقة السالم  –المقر الرئيس

    التربية اإلسالمية 1
  

  

    علوم الحياة واألرض 2
  

  

      الفيزياء والكمياء 3
  

 

      الرياضيات 4
  

 

      اللغة العريية 5
  

 

      اللغة الفرنسية 6
  

 

  اللغة اإلنجليزية 7
  

   

  نيةالتربية البد 8
  

   

9 
تحضير مباراة التبريز 

 للهندسة الميكانيكية
   

  
 

10 
تحضير مباراة التبريز 

 للهندسة الكهربائية
   

  
 

11 
تحضير مباراة التبريز 

 الفيزياء
  

    

12 
تحضير مباراة التبريز في 

 االقتصاد 
  

    

13 
 تحضير مباراة التبريز في

 التسيير
  

    

  االجتماعيات 14
    

  

15 
أهيل أساتذة التعليم ت

 األولي واالبتدائي
 

  
  

    

16 

تكوين أطر اإلدارة 
وأطر الدعم  التربوية

اإلداري والتربوي 
 واالجتماعي

 
    

  

  الفلسفة 17
  

   

  األمازيغية )ابتدائي( 18
  

   

    التكنولوجيا 19
  

 

    االقتصاد والتدبير 20
  

 

  اإلعالميات 21
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 إجراءات وتدابٌر انتخاب رإساء الشعب -2

الداخلً لمجلس المركز واللجان  حالٌا، وفً أفق تحٌٌن القانون لتجاوز اإلكراهات التنظٌمٌة المطروحة

سٌتم العمل بالمقتضٌات التنظٌمٌة االنتقالٌة التالٌة النتخاب رإساء الشعب بالمركز الجهوي  ،الدائمة المنبثقة علٌه

 :التالٌة ٌةلدار البٌضاء سطات وفروعه االقلٌما لمهن التربٌة والتكوٌن

 لجنة انتخاب رإساء الشعب: تشكٌل 

 : إساء الشعب منتتكون لجنة انتخاب ر

 مدٌر المركز أو المدٌر )ة( المساعد)ة( بالفرع مشرفا -

 أكبر األساتذة المنتمٌن للشعب وأصغرهم سنا اللذٌن لم ٌرشحا نفسٌهما لرئاسة أي شعبة -

 وتتولى المهام التالٌة:

 حصر اللوائح النهائٌة للمترشحٌن -

 تحدٌد مكتب التصوٌت -

 التحقق من الورقة الفرٌدة الخاصة بكل شعبة، وعددها وصفتها -

 تحدٌد ساعة افتتاح االقتراع وإغالقه -

 مراقبة فرز األصوات -

 إعالن النتائج -

ٌمكن للشعب أن تقترح من ٌمثلها  ، كماٌتم االحتفاظ بنفس العدد وتسمٌات الشعب المعتمدة إلى تارٌخهو

العملٌات الموكولة  لٌمٌة، وال ٌتدخل نهائٌا فً جمٌعس أو فً الفروع اإلقسواء فً المقر الرئٌ ابصفته مالحظ

الشعب الراغبة فً ذلك بطلب فً الموضوع لرئٌس  اإلقلٌمٌة. وتتقدمللجان االنتخابات بالمقر الرئٌس أو الفروع 

 .االقتراعواحد على األقل قبل تارٌخ لجنة االنتخابات قبل ٌوم 

 كٌفٌة تنظٌم االنتخابات 

بصفة  المعٌنون بها ةواألطر التربوٌاألساتذة من أجل اختٌار رئٌسها، بر ناخبٌن فً كل شعبة بالمركز، ٌعت -

 بها لمدة سنة على األقل. مهمة التدرٌس، والذٌن ٌزاولون رسمٌة

ا كل األساتذة ناخبٌن به شعبة أطر اإلدارة التربوٌة، فٌعتبرعبة التعلٌم األولً واإلبتدائً وأما بالنسبة لش

بهاتٌن الشعبتٌن لمدة سنة على  مهام التكوٌناألطر المنتمٌن إلى المركز بصفة رسمٌة، والذٌن ٌزاولون و

 األقل.

بها  مهمة التدرٌس المعٌنون بها بصفة رسمٌة، والذٌن ٌزاولونٌعتبر مرشحٌن لرئاسة شعبة بالمركز،  -

 .ومنتظمةبصفة رئٌسٌة  لمدة سنة على األقل

ا كل األساتذة مرشحٌن به شعبة أطر اإلدارة التربوٌة، فٌعتبروبتدائً لٌم األولً واالأما بالنسبة لشعبة التع

األطر المعٌنون بالمركز بصفة رسمٌة، والذٌن ٌزاولون مهام التكوٌن بهاتٌن الشعبتٌن لمدة سنة على و

 األقل.

 ٌتم تنظٌم انتخاب رإساء الشعب بجمٌع مقرات التكوٌن 

 ٌس مكتب لتصوٌت بالمقر الرئ -

 مكتب لتصوٌت بفرع الجدٌدة -
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 مكتب لتصوٌت بفرع سطات -

 مكتب لتصوٌت بفرع بن سلٌمان -

 .االقتراع السري األحادي االسمً بؤغلبٌة األصوات المعبر عنها وفً دورة واحدة االنتخابات باعتماد جريت

فق الترتٌبات والفرز وإعداد المحاضر واإلعالن عن النتائج النهائٌة و التصوٌتالترشٌح و وتتم عملٌة

 والضوابط المعمول بها فً انتخاب أعضاء مجلس المركز.

حالة عدم التمكن من انتخاب رإساء جمٌع الشعب ٌتم إعادة فتح المناصب الشاغرة للتباري وفق نفس وفً 

تداء ابأٌام  11الضوابط الواردة فً هذه المذكر باستثناء اآلجال المحددة إلجراء العملٌات والتً ٌجب أال تتعدى 

 .من تارٌخ اإلعالن

 

 رزنامة العملٌات المنظمة النتخاب رإساء الشعب -3

 العملية التاريخ

 فتح ترشٌحات لشغل رئٌس الشعبة - 0100نونبر  10األربعاء 

 غلق الئحة المرشحٌن لرئٌس الشعبة - 0100نونبر   11الجمعة 

 0100نونبر  11االثنٌن 

 ةتعلٌق اللوائح النهائٌة للمرشحٌن فً كل شعب -

 لوائح الناخبٌن فً كل شعبة -

 تحدٌد مكان وزمان التصوٌت -

 تارٌخ التصوٌت - 0100نونبر  01االثنٌن 

 اإلعالن الرسمً عن النتائج - بعد انتهاء عملٌة االقتراع األصوات مباشرةفرز 

 

ت أهٌب بالسٌدا ، ونظرا لما تكتسٌه هذه العملٌة من أهمٌة بالغة فً تنظٌم انتخاب رإساء الشعب،وعلٌه

العمل على اتخاذ التدابٌر الالزمة وتوفٌر الوسائل اللوجستٌة  اعدٌن الجهوٌٌن واالقلٌمٌٌنوالسادة المدٌرٌن المس

 .عناٌةدقة و بكل ما تستحقه من على تنزٌل مقتضٌات هذه المذكرة الحرصو ،الضرورٌة إلنجاحها

 

 

 


