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مرتكزات برنامج العمل. 1

تعزيز الحكامة التربوية 
اسبة؛ترسيخ ثقافة التقويم وربط المسؤولية بالمح▪

.تتبع ومراقبة األداء وتحسين المردودية▪

المواكبة المستمرة للرؤية

.تتبع تنزيل وإرساء مشاريع اإلصالح▪االستراتيجية 
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الموجهات العامة. 2

الفصللللل التللللام بللللين 

مهللام التللدبير ومهللام 

ش؛المراقبة والتفتي

االرتكللللللاز فلللللل   داء 

المهام علل  المهنيلة 

والفعاليلللللللة وربلللللللط 

المسللللللللللللللللللللللللللؤولية 

بالمحاسبة؛

النجاعللللة والترشلللليد 

.ف  إنجاز المهام
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مجاالت برنامج العمل. 3

:لثالثاالمجال 

التنسيق العرضان  

ومهام  خرى

:المجال األول

تعزيز الحكامة

التربوية

المجاالت

:المجال الثان 

عتتبع وتقييم مشاري

الرؤية االستراتيجية
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ةتتبع وتقييم مشاريع الرؤية االستراتيجي

تقييم المشاريع التربوية لإلصالح؛ 1.

ويم استتتترمار االصتتتات التقتتتارير الترهيبيتتتة الجهويتتتة لتقتتت2.

المشاريع؛

ليميتتة االستتترمار التتدورت للتقتتارير التربويتتة باعستتال  التع3.

الرالثة؛

.إنجاز دراسة تربوية4.

تعزيز الحكامة التربوية

؛مالبحث والتقصي والتفتيش العاومعالجة الشكايات 1.

ش المرهتزت التفتيتنسيق )استكمال بنيات المفتشية العامة 2.

؛(التفتيشمهام والمكلفين ب

/ الجهويتتتتتة / المرهزيتتتتتة )االفتحتتتتتار التربتتتتتوت للبنيتتتتتات 3.

؛(اإلقليمية

.visio-conference))تنظيم لقاءات التنسيق الوطنية 4.

العمليات حسب المجاالت. 4

التنسيق وتبادل الخبرة مع المفتشية العامة لقطاع التعليم العالي 1.

مهام وتكليفات من طرف السيد الوزير2.

مستجدات ومهام طارئة3.

االستشارة وابداء الرأت4.

.إعداد التقرير السنوت5.

ي التنسيق العرضان

ومهام أارى
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ةتتبع وتقييم مشاريع الرؤية االستراتيجي

تقريرين ترهيبيين لتقارير التفتيش؛1.

تقريرين ترهيبيين لتقارير المراقبة المستمرة؛2.

؛إلشهاديةاتقريرين ترهيبيين السترمار تقارير االمتحانات 3.

ستتتات تقريتتترين تتتترهيبيين الستتتترمار تقتتتارير مجتتتال  الم س4.

التعليمية؛

تقرير تقييم مشاريع اإلصالح؛5.

ويلة لتقلويم التقارير التركيبية الجهتقرير ترهيبي لخالصات6.
المشاريع؛

.هراسة الدراسة التربوية7.

تعزيز الحكامة التربوية

تقرير افتحار البنيات المرهزية؛1.

؛تقرير افتحار المرهزين الوطنيين للتفتيش2.

تقرير افتحار مراهز مهن التربية؛3.

.تقرير افتحار البنيات الجهوية واإلقليمية4.

المنتوج المنتظر . 5

.التقرير الترهيبي السنوت
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فريق العمل. 6

املكلفون مبهام 

التفتيش باملفتشية 

العامة

املكلفون مبهام تنسيق 

التفتيش املركزي

خرباء يف 

التربية

الفريق المركزي

املكلفون مبهام تنسيق 

املجهويالتفتيش 

املكلفون مبهام 

التنسيق التخصصي 

اجلهوي

هيئة التأطري 

واملراقبة وأطر 

داعمة

الفريق الجهوي
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الجدولة الزمنية المفترضة للعمليات . 7
فترة اإلنجاز المتوقعةالعملياتالمجال

91011121234567

تعزيز الحكامة 

التربوية

معالجة الشكايات والبحث والتقص  والتفتيش العام

(فتيشالتفتيش المركزي والمكلفين بالت)استكمال بنيات المفتشية العامة 

(اإلقليمية/ الجهوية / المركزية )التربوي للبنيات االفتحاص

visio-conference))تنظيم لقاءات التنسيق الوطنية 

تتبع وتقييم 

مشاريع الرؤية 

االستراتيجية

تقييم المشاريع التربوية لإلصالح 

استثمار خالصات التقارير التركيبية الجهوية لتقويم المشاريع 

االستثمار الدوري للتقارير التربوية باألسالك التعليمية الثالثة

: إنجاز دراسة تربوية

التنسيق 

العرضان  ومهام 

 خرى

التنسيق وتبادل الخبرة مع المفتشية العامة لقطاع التعليم العال  

مهام وتكليفات من طرف السيد الوزير

مستجدات ومهام طارئة

االستشارة وابداء الر ي

.إعداد التقرير السنوي

شهرا11عملية13المجموع
مرحلة إنجاز التقرير مرحلة التنفيذ الميدانمرحلة اإلعداد


