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  في شأن االعتمادات المخصصة لألقسام التحضيرية للمدارس العليا  : : : : وعوعوعوعالموضالموضالموضالموض

  2011برسم ميزانية سنة               

   

  ، سالم تام بوجود موالنا اإلمام المؤيد باهللاسالم تام بوجود موالنا اإلمام المؤيد باهللاسالم تام بوجود موالنا اإلمام المؤيد باهللاسالم تام بوجود موالنا اإلمام المؤيد باهللا                            

 – 2009وبع���������د، فف���������ي إط���������ار تفعي���������ل مض���������امين البرن���������امج ا
س���������تعجالي 
2012، �قس�������ام التحض������يرية للم������دارس العلي������ا، يش�������رفني وخاص������ة تل������ك المرتبط������ة با

إخب������اركم أن ا
عتم������ادات المخصص������ة ل'قس������ام التحض������يرية للم������دارس العلي������ا برس������م 
، وذل������ك ، يتع������ين تخصيص������ھا لتغطي������ة النفق������ات الخاص������ة بھ������ذا المج������ال2011س������نة 

  :حسب ا�ولويات والتوجھات التالية

 إنجاز ا
ختبارات الشفوية با�قسام التحضيرية؛ •

 لصيانة الوقائية بمراكز ا�قسام التحضيرية؛إرساء ا •

 تحسين جودة التغذية؛ •

 تدعيم تفويت خدمات الحراسة والتنظيف؛  •

 ضمان التنقل و أداء مستحقات التغذية وا9يواء أثناء إجراء المباريات الفرنسية؛ •

 تفعيل العمل بنظام ا:مر بالصرف المساعد والشساعة بكل مراكز ا�قسام •
 التحضيرية،

 .مراكز ا�قسام التحضيرية بشبكة ا9نترنيت ة ربطتقوي •

 

 إنجاز ا�ختبارات الشفوية با�قسام التحضيرية -1

مختل������ف ا�نش�������طة التربوي������ة الخاص�������ة إنج�������از م������ن ال�������وزارة عل������ى  حرص������ا
دروس، أش��������غال موجھ��������ة، (ب��������التكوين ف��������ي ا�قس��������ام التحض��������يرية للم��������دارس العلي��������ا 
رة، ا
ختب�������ارات الش�������فوية، أش�������غال تطبيقي�������ة، أش�������غال المب�������ادرة الشخص�������ية الم�������ؤط

�، ت������م، عل������ى غ������رار الس������نتين الدراس������يتين )ط������ر التربوي������ةحص������ص التش������اور ب������ين ا
  تخصص لتعويض  2011برسم سنة   مالية  اعتمادات   رصد  ،الماضيتين
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س�����اعات إض�����افية لس�����د الخص�����اص الحاص�����ل ف�����ي ت�����أطير إنج�����از ا�ط�����ر الت�����ي تق�����وم ب
  .جميع ھذه ا�نشطة

  
 ة بمراكز ا�قسام التحضيريةإرساء الصيانة الوقائي -2

بغي����������ة ض����������مان اس����������تمرارية وج����������ودة الفض����������اءات التعليمي����������ة با�قس����������ام 
التحض������يرية للم������دارس العلي������ا، رص������دت ال������وزارة اعتم������ادات إض������افية قص������د تعم������يم 

ھا نظ������ام الص�������يانة الوقائي������ة بك�������ل المراك������ز، وخصوص�������ا المراك������ز الت�������ي ل������م تش�������مل
خ�����Fل فت�����رة  بھ�����ذه ا�عم�����ال القي�����ام م�����ع ض�����رورة عملي�����ة إع�����ادة التأھي�����ل وا9ص�����Fح،

  ).غشتيوليو، (فية العطلة الصي

  
 تحسين جودة التغذية -3

 الحف�����اظ عل�����ى س�����عيا وراء الرف�����ع م�����ن ج�����ودة الخ�����دمات المتعلق�����ة بالتغذي�����ة ت�����م
لك������ل تلمي������ذ، تخص������ص ال������وزارة منح������ة أربع������ة وثFث������ين درھ������م ) 40(أربع������ين مبل������غ 

تخص�����ص دراھ�����م ) 8(درھم�����ا يومي�����ا ع�����ن ك�����ل تلمي�����ذ، ويس�����اھم التلمي�����ذ بثماني�����ة ) 34(
، )درھ������م 40= دراھ������م  6+ درھ������م  34(دراھ������م كمنح������ة تكمـيل������ـية لل������ـتغذية  6منھ������ا 

  . للمساھمة في تسيير الداخليةن الدرھمان المتبقياو

وف��������ي ھ��������ذا ا9ط��������ار يتع��������ين دع��������وة المس��������ؤولين عل��������ى المص��������الح المالي��������ة 
حس�����ين والمادي�����ة بمراك�����ز ا�قس�����ام التحض�����يرية، إل�����ى اتخ�����اذ الت�����دابير الFزم�����ة بغي�����ة ت

  .جودة الخدمات المرتبطة بالتغذية

  

 دعم تفويت خدمات الحراسة والتنظيف -4

أخ�������ذا بع�������ين ا
عتب�������ار خصوص�������ية ا�قس�������ام التحض�������يرية للم�������دارس العلي�������ا 
الت������ي تعتب������ر فض������اء للج������ودة وا
متي������از، وبھ������دف تثبي������ت وترس������يخ مب������ادئ الوقاي������ة 

لھ�������ذه ا�قس�������ام وبمحيطھ�������ا، ت�������م رص�������د اعتم�������ادات  المحتض�������نةوا�م�������ن ب�������المراكز 
 3: ح�����راس) 6(س�����تة (س�����اعة يومي�����ا  24عل�����ى م�����دى  إض�����افية قص�����د ت�����وفير الحراس�����ة

  .شھر لكل مركز يحتضن ا�قسام التحضيرية 12لمدة ) بالليل 3بالنھار و

وس���������عيا وراء ت���������وفير الش���������روط المناس���������بة للدراس���������ة وا9قام���������ة وض���������عت  
التحض�����يرية اعتم�����ادات إض�����افية بغي�����ة ت�����وفير  ال�����وزارة رھ�����ن إش�����ارة مراك�����ز ا�قس�����ام

 36د لك������ل خ������دمات التنظي������ف بالجن������احين الخ������ارجي وال������داخلي بمع������دل منظ������ف واح������
  .حسب الجدول رفقتهشھرا  11تلميذ على مدى 

  
  
  
  
  
  
  
ض++++++++مان التنق++++++++ل و أداء مس++++++++تحقات التغذي++++++++ة وا.ي++++++++واء أثن++++++++اء إج++++++++راء  -5

  المباريات الفرنسية 



 

  

ك�������افؤ الف�������رص، وس�������عيا إل�������ى إج�������راء ض�������مانا لمب�������دإ المس�������اواة وتعزي�������زا لت
ا
ختب������ارات الكتابي������ة الخاص������ة بالمباري������ات الفرنس������ية ف������ي ظ������روف مFئم������ة، يرج������ى 
 دع���������وة المص���������الح المختص���������ة با�كاديمي���������ات الجھوي���������ة للتربي���������ة والتك���������وين الت���������ي

تش�������رفون عل�������ى تس�������ييرھا، وبتنس�������يق م�������ع مراك�������ز ا�قس�������ام التحض�������يرية للم�������دارس 
  :العليا، إلى اتخاذ التدابير ا:تية

ض������مان التنق������ل عب������ر اقتن������اء ت������ذاكر س������فر إم������ا عب������ر القط������ار أو الح������افFت  -
لفائ��������دة التلمي��������ذات والتFمي��������ذ ال��������ذين س��������يجتازون ھ��������ذه المباري��������ات ب��������ين المراك��������ز 

 ،)ذھابا وإيابا(ا�صلية والمراكز المستقبلة 

أداء مس�������تحقات التغذي�������ة وا9ي�������واء عب�������ر تحوي�������ل اعتم�������ادات مالي�������ة إل�������ى  -
ذل��������ك حس��������ب أع��������داد المترش��������حين وع��������دد أي��������ام إج��������راء المراك��������ز المس��������تقبلة، و

ا
ختب�������ارات الكتابي�������ة للمباري�������ات الفرنس�������ية، باحتس�������اب المبل�������غ المخص�������ص لتغذي�������ة 
  . درھما في اليوم 40أي ) ة(كل تلميذ

العم+++++ل بنظ+++++ام ا1م+++++ر بالص+++++رف المس+++++اعد والشس+++++اعة بك+++++ل مراك+++++ز  تفعي+++++ل -6
 ا�قسام التحضيرية

يعتب������ر م������ن رك������ائز العم������ل نظ������را لك������ون ترش������يد ص������رف الم������وارد المالي������ة 
بھ�������ذا المش�������روع، وبھ�������دف خل�������ق مرون�������ة ف�������ي الت�������دبير الم�������الي لمراك�������ز ا�قس�������ام 
التحض�����يرية للم�����دارس العلي�����ا تح�����ت مراقب�����ة المص�����الح المختص�����ة س�����واء التابع�����ة لك�����م 
أو التابع�����ة ل�����وزارة المالي�����ة، يج�����ب تعي�����ين آم�����ر بالص�����رف مس�����اعد، وإح�����داث شس�����اعة 

ف�����ي ك�����ل مرك�����ز م�����ن ھ�����ذه المراك�����ز، خاص�����ة بالنفق�����ات وأخ�����رى خاص�����ة بالم�����داخيل 
 10بھ�����ا بت�����اريخ  الت�����ي س�����بق للمص�����الح المركزي�����ة أن واف�����تكموذل�����ك حس�����ب المس�����طرة 

  .2010يناير 
 مراكز ا�قسام التحضيرية بشبكة ا.نترنيت تقوية ربط -  7

إنج������اح عملي������ة الترش������يح لول������وج ا�قس������ام التحض������يرية للم������دارس إل������ى س������عيا 
لش����روع فيھ����ا ابت����داء م����ن ھ����ذه الس����نة، يج����ب الت����ي س����يتم ا e-cpgeالعلي����ا عب����ر بواب����ة 

اتخ������اذ دع������وة المص������الح المختص������ة با�كاديمي������ة الت������ي تش������رفون عل������ى تس������ييرھا إل������ى 
تقوي�������ة رب�������ط المراك�������ز المحتض�������نة ل'قس�������ام التحض�������يرية الت�������دابير الFزم�������ة قص�������د 

تحس�������ين ج�������ودة أس�������Fك ال�������ربط للم�������دارس العلي�������ا بش�������بكة ا9نترني�������ت م�������ن خ�������Fل 
(Câblage)  بيب عالي ص ذو ربطوتوفير(Connexion à haut débit). 

ونظ������را �ھمي������ة ا9ج������راءات المنص������وص عليھ������ا ف������ي ھ������ذه الم������ذكرة ا9ط������ار 
الت������ي ت������روم الرف������ع م������ن ج������ودة التك������وين بمنظوم������ة ا�قس������ام التحض������يرية للم������دارس 
العلي�������ا، يرج�������ى دع�������وة جمي�������ع المص�������الح المختص�������ة والنياب�������ات ا9قليمي�������ة وم�������ديري 

س العلي�������ا إل�������ى تنفي�������ذ مض�������مونھا بك�������ل دق�������ة مراك�������ز ا�قس�������ام التحض�������يرية للم�������دار
  .وعناية

  ....وتقبلوا أزكى التحيات، والسالموتقبلوا أزكى التحيات، والسالموتقبلوا أزكى التحيات، والسالموتقبلوا أزكى التحيات، والسالم

  كتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي
  الكاتب العام

  يوسف بلقاسمي

 


