
  3122ماي  6 عةادلارالبيضاء ، امجل

مروان الوهايب : من   

ىل  البيداغوجية  ال دارة: ا   

قرتاحات حول ال صالحات   ا 

 

........بضم هللا السحمان السحّم وبػر   

وال 
 
ٌا إدارثنم مع مطالب الطلبة إخس ازجماع ٍِم ـشنس طّادثنم غلَ الطسِكة الجُ ثػاملت بها

ِغا للحرِح " ثٍزّي الجذططات " بذطٍص  10:00غلَ الضاغة   2011/00/03
 
والزي اطجغللواى ا

ت ثجٍطع دادو المؤطضة 
 
الجُ هفجذس باهجمائوا لٌا ولطالمٌا غن منامن الذلو والػٍّب الجُ برا

ا ثػلّمّا وثسبٍِا ، لنن دٍفوا غلَ ثربب مضجٍى المؤطضة دادو  الزي ِضٌس هما ِظٌس غلَ ثطًٍِس
الرارطات الػلّا المغسبّة ، زػلوا هطالب بإضالحات شاملة فُ دطٍة موا إلرطاء مؤطضات موظٍمة 

مان ، وًٍ ما 
 
بػظ االلجساحات لمضاغرثنم فُ مضلضو دارثنم إل هسطو زػلواالمؤطضة لبس اال

ن هنٍن ِرا فُ إدسازي 
 
. اإلضالح الزي ادجسها ا  

: ات ــــــالحــــاإلض  
ول  االلجساح

 
  :اال

ا لغة رطمّة  هس فُ المغسبّة حضب ماذ   للمملنةإغطاء لّمة للغة الػسبّة دادو المؤطضة باغجباًر
ثجرلَ فُ عسورة إرفاق الٍخائق واإلغالهات السطمّة المٍزٌة  الكّمةثطرِس الرطجٍر  المغسبُ ، ًزى 

بفكسة منـجٍبة باللغة الػسبّة وًٍ ما طّضاًم فُ ثسطّخ الكّم الٍطوّة إلَ الطلبة  اإلدارةمن 
طص الدكافة 

 
طاس من ا

 
. والدكافّة الذاضة بالمغسبُ من بّوٌا اللغة والجُ ثػجبس ا  

 

 

 

 

 

 



 

: الداهُ  االلجساح  

  المرلص الرادلُ لجضّّس شؤون الطلبةإلَ « BDE »  ثغّّس اطم منـجب الطالب 
 : طسِكة الػمو 

 

 

 

 

 

 

 

ِجنٍن المرلص الرادلُ من رئّص ، هائب رئّص ، ومضجشار غام ، زِادة غلَ رؤطاء المناثب 
طاطُ للمرلص ثوفّز البسامذ الجُ ِجكرم بٌا للبسلمان الرادلُ 

 
البسلمان الرادلُ فُ ) لّنٍن الرور اال
( المكجسح الدالح   

ِجم الجطٍِت غلَ رئّص المرلص فُ اهجذابات هشٌِة من طسف البسلماهّّن ، ِذجار السئّص بػر 
. اهجذابي الطالم الزي طّػمو مػي حضب النـفاءات   

 

: الدالح  االلجساح  

طاطا  فُ ثنٍِن الطلبة وثسطّخ الكّم 
 
إهوا غلَ ِكّن غلَ إن إدارثنم ثجذز من الػمو الرِمكساطُ ا

 من مبادئ الطلبة ، وًٍ 
 
طّص  الشُءالرِمكساطّة همبرا

 
الزي زػو موا هكجسح غلَ طّادثنم ثا

 البسلمان الرادلُ  ، 

( افجساعُ : ) طسِكة الػمو   

 المجلس الداخلي لتسيير شؤون الطلبة



ن ِجنٍن البسلمان الرادلُ من بسلماهّّن
 
لضامٌم ، حّح هفجسض ا

 
المررطة الػلّا للجضّّس  ِمدلٍن ا

ولَ إلَ الذامضة ، غرد البسلماهّّن طّنٍن  100ثحٍي 
 
شذص ،  100لضم من الضوة اال  

فُ الشٌس حّح ِػسض  واحرة ثػكر الرلضة الشٌسِة بّن المرلص الرادلُ والبسلمان الرادلُ مسة
هّّن الزِن ِكٍمٍن بالجطٍِت غلّي حّح ِطبق إذا المرلص الرادلُ بسهامري الشٌسي غلَ البسلما

غلبّة
 
( فُ المائة  01)   وافكت غلّي اال  

اإلدراة البّراغٍزّة لّطادق غلّي ، وفُ حال السفظ ثػكر زلضة بػرًا ِػسض البسهامذ غلَ 
. اطجدوائّة بّن المرلص الرادلُ والبسلمان الرادلُ واإلدارة البّراغٍزّة للبحح فُ حلٍل   

: ساح السابع االلج  

 الرطجٍر الرادلُ 

لجضّّس ، فطٍل لهافة طلبة المررطة الػلّا  ِشارك فّي إهشاء دطجٍر دادلُ بػر الكّام باطجفجاء غام
طّص الرطجٍر والجُ طججنٍن من المرِس البّراغٍزُ ، 

 
الرطجٍر طجضٌس غلَ إهشائٌا لروة ثا

. ممدلّن بسلماهّّن  و المرلص الرادلُ لجضّّس شؤون الطلبة ،  

طّؤطص الرطجٍر الػاللة بّن اإلدارة والطلبة بشنو غام بما فُ ذلم غاللة البسلمان بالمرلص 
ِغا مرة ضالحّة حنم رئّص المرلص و البسلماهّّن 

 
.   ........الرادلُ ، وطّحٍي ا  

: االلجساح الذامص   

و للػبادات لمذجلفث
 
. الرِاهات الضماوِة  ذطّص لاغة للطالة ا  

: االلجساح الضادس   

ة فُ 
 
ِام دراطّة ، الكسار اثذاذثكٍِة دور المسا

 
لجكسِب  داضة بالمرال الضّاطُ وذلم والكّام با

. ةالمغسبّ ةالضّاطّ موظٍمةالطُ و ثشرّػٌا غلَ االهذساط فُ الطالبة من الػمو الضّا  

 

 

 

 



: الضابع  االلجساح  
 هكابة دادلّة مضجكلة 

فُ  ًادور وثكٍِة الرادلّة  الجُ طوجكرم بٌا إلدارثنم ثذٍِو اطجكاللّة للوكابة االلجساحاتمن بّن 
.وغن مطالبي  الرفاع غن الطالب  

 

 

دّسا ، 
 
ن ثنٍن رطالجوا لر وضلت إلدارثنم هو ا

 
دّس ممدلّن  نٍنإلَ اإلضالح لو، وما ًرفوا جموَ ا
و دارزي  دادوللمرارس الػلّا 

 
. المغسب ا  

 

 إمغاء 

 


