
 1 : الدرس رقم

 حصتانالمدة الزمنية : 

 

      

  
 مقدمة :

؟ ممثلي التالميذ به  ما متطلبات المشاركة في انتخاب ؟ و مكونات و مهام هذا المجلسفما هي 

I– و تتعدد اختصاصاته مجلس التدبير تتنوع مكونات : 

 بعض مهامها : مؤسسات التعليم الثانوي و مجالس – 1

 مجالس المؤسسة بالتعليم الثانوي

 المجلس التربوي للمؤسسة

 

 المجالس التعليمية

 

 مجالس األقسام

 

 مجلس تدبيرالمؤسسة

يقوم بوضع األنشطة الموازية 

 بتنفيذها و الداعمة و و

 تقويمها.

تعقد على مستوى كل 

مادة لتطوير أساليب 

التنسيق  التدريس و

 بين مدرسيها.

تعقد على مستوى كل 

لقضايا قسم وتدرس ا

 التربوية والتقويمية و

 يبية للتالميذ.أدالت

يعتبر من أهم المجالس 

 بالمؤسسة.

 : مجلس تدبير المؤسسة مكونات – 2

والحراس  اإلعدادي من عدة أعضاء، فهناك المدير الذي يعتبر رئيسا تتكون تركيبة مجلس تدبير مؤسسة التعليم الثانوي

االقتصادية ومستشار  المصالح لى مسيرعن هيئة التدريس لكل مادة، باإلضافة إ العامون للخارجية والحارس العام للداخلية وممثل

آباء وأولياء التالميذ وممثل عن  من ممثلين اثنين عن األطر اإلدارية والتقنية ورئيس جمعية في التوجيه والتخطيط التربوي، وكذلك

 نفوذه الترابي. الجماعي الذي توجد المؤسسة داخل التالميذ وعن المجلس

 : مجلس تدبير المؤسسة اختصاصات مهام أو – 3 

 : كلما دعت الضرورة لذلك و يجتمع مجلس تدبير المؤسسة دورتين كل سنة دراسية

المتعلقة  النظام الداخلي ودراسة البرنامج السنوي وتحديد اإلجراءات القتراح تتم في بداية السنة الدراسية :  الدورة األولى 

 بتنظيم الدخول المدرسي.  

السنوي  لدراسة منجزات وحاجيات المؤسسة وللنظر في  التقرير عند نهاية السنة الدراسية، وتخصص:  الدورة الثانية 

 وتحديد حاجيات اإلعدادية للسنة الموالية.

II –  مجلس المؤسسة حق انتخابللتالميذ اممارسة يضمن القانون : 

 : واجبفي مجلس المؤسسة حق و   المشاركة  – 1 
ويفرض عليهم عدة واجبات منها المشاركة  التالميذ بمجموعة من الحقوق ينص الميثاق الوطني للتربية والتكوين على تمتيع  

 في الحياة المدرسية وفي األنشطة الموازية. 

يعتبر  انتخاب التالميذ لمندوب القسم في بداية كل سنة دراسية، كما يضمن النظام الداخلي للمؤسسات التعليمية العمومية  

 .االقتراع السري المباشروقراطية عملية االنتخاب درسا في ممارسة الديم

 : طريقة اختيار التالميذ لممثليهم في المجلس – 2
 :  للمشاركة في انتخاب مجلس تدبير المؤسسة يشترط   

 .االنتماء إلى المؤسسة والمواظبة على الدراسة  

  .االنخراط في الحياة المدرسية واالطالع على اختصاصات مجلس المؤسسة 

 .االطالع على القوانين التنظيمية لعملية االنتخاب 

 المشاركة في الحملة االنتخابية ترشح لالنتخابات وال. 

 التصويت على المرشح المناسببراء عملية االقتراع السري المباشر اج. 

 .القيام بفرز األصوات و إعالن النتائج 

 المواظبة على حضور اجتماعاته. مساهمة في تفعيل مجلس المؤسسة بعد انتخابه وال 

 خـاتمة :  

هي مناسبة  بالمشاركة في انتخاب ممثلي مجلس تدبير المؤسسة، يكون التلميذ قد مارس حقه وواجبه، و

 قراطية.ترسيخ قيم الديم و رب على ممارسة المواطنة المسؤولةللتد
 

 اإلعدادية السعادة: ث المؤسسة 

 رشيد لعتيكاألستاذ : 
 

واجب : ننتخب ممثلينا  المشاركة حق و

 مجلس المؤسسة في

 : مصطلحاتو  فاهيمم
 : أن يطلع على ذلك أحد. دون ،اإلدالء بالصوت يوم االنتخابات بالدخول إلى معزل خاص االقتراع السري المباشر 


