
 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة  
 وزارة التربٌة الوطنٌة

 المفتشٌة العامة 
 

  

 التعلٌمٌة الثالثة  حول :ترقٌة الخدمة العمومٌة والعالقة مع الشركاء رلوالئً لفائدة مفتشً ومدٌري األطواالملتقى ا

 التربوٌة ٌومٌا(. تكالت التً تعٌشها المؤسساشالمدارس االبتدائٌة.  ) نماذج من الم مدٌري  و مفتشً . خاص بـ:24/11/2018حوصلة أعمال الٌوم األول :          

 الحلول المقترحة تحدٌد المشكالت األطراف المعنٌة الرقم
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 مدٌر المؤسسة

 
 كثرة األعمال اإلدارٌة  للسٌد المدٌر   -
 انعدام وسائل اإلعالم و االتصال فً معظم المؤسسات التربوٌة -
 غٌاب المرافق  التابعة لإلدارة كالمراحٌض الخاصة باألساتذة والحجابة  -

 

 تعٌٌن عون إداري رسمً
 تجهٌز المؤسسات التربوٌة بوسائل اإلعالم  واالتصاال 

 انشاء وإنجاز المرافق التابعة لإلدارة 
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 األساتذة
 نقص التكوٌن  -
 عدم االستقرار  والتحوٌالت العشوائٌة  -
 كثرة الغبابات والعطل المرضٌة والتأخرات   -

 تفعٌل المعاهد والمدارس العلٌا  لألساتذة -
االلتزام بالضوابط القانونٌة الخاصة بالحركة  -

 التنقلٌة
 محاربة ظاهرة الغٌابات قانونٌا. -

 الموظفٌن  03
 تحوٌل عمال غٌر المؤهلٌن من طرف البلدٌة -
 نقص معاٌٌر فً تعٌٌن عدد العمال فً المؤسسات التربوٌة  -

 توظٌف عمال مؤهلٌن من طرف الوصاٌة  -
وصع معاٌٌر واضحة تصبط تعٌٌن العمال فً  -

 المؤسسات التربوٌة
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 التالمٌذ

 االكتظاظ  -
 نظام الدوامٌن  -
 عدم تكافؤ الفرص ) التربٌة التحضٌرٌة ( -
 صعوبة التكفل بذوي االحتٌاجات الخاصة  -
 األفواج المركبة  -
 ثقل المحفظة  -

توفٌر هٌاكل تتناسب مع المرحلة العمرٌة للتالمٌذ  -
 فً المرحلة االبتدائٌة 

 تعمٌم الدوام الواحد  -
تعمٌم االستفادة من التربٌة التحضٌرٌة  لجمٌع  -

 األطفال 
 فتح أقسام مكٌفة بهذه الفئة  -
 األقسام المركبة تكٌٌف برامج إدماج -
 تخفٌف المحفظة -
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 األولٌاء

 اتجاه أبنائهم تهرب  غالبٌة األولٌاء من مسؤولٌتهم -
 عدم تأسٌس جمعٌة أولٌاء التالمٌذ -

 

 تفعٌل التواصل مع األولٌاء  -
 تخفٌف إجراءات تأسٌس الجمعٌات  -

 



-   
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 النقابات
 تدخل النقابات فً صالحٌات المدٌر ألغراض شخصٌة  -

 االلتزام بالعمل النقابً وفق القانون  -
 إخضاعهم إلى التكوٌن المتواصل  -

 المواطنون 07
 التجمعات والسلوكات الهامشٌة  -
 نشاطات تجارٌة بمحاذاة المدارس االبتدائٌة  -
-  

 تطهٌر المحٌط  -
 تطهٌر المحٌط -

 المسؤولون المحلٌون 08

 عدم تنصٌب مجالس التنسٌق والتشاور على مستوى البلدٌة   -
 عدم توفٌر من طرف المسؤولٌن المحلٌٌن الوسائل والتجهٌزات الضرورٌة -
 تجاهل المنتخبٌن كل االقتراحات الصادرة من طرف مدٌري االبتدائٌات  -

 اعتداء المنتخبٌن فً منحهم السكنات الوظٌفٌة واإللزامٌة  لغٌر  مستحقٌها 

  16/226تفعٌل المرسوم التنفٌذي رقم  -
 2016أوت  25المؤرخ فً 

 اعتماد النصوص القانونٌة فً منح السكن للمدٌر 

 

 24/11/2018 : فً سطٌف  المؤطرون             

  


