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 مقدمة
املؤرخ يف  20-20من القانون  20 واملادة  20املادة من الغاية الثالثة الكربى )تطبيقا لسياسة الدولة 

 األطوارمادة املعلوماتية يف كافة  ماجإدمن اجل ( املتضمن القانون التوجيهي للرتبية الوطنية 02/20/0220
 .يف املؤسسات الرتبوية خمابر املعلوماتية وتسيريإلدارة  دليل إعداد ، أصبح من الضروري التعليمية

خمرب املعلوماتية هو الفضاء الذي خيلق اجلو املناسب للسري احلسن للعملية التعلمية التعليمية، لذا وجب ان إن 
 .تتوفر فيه جمموعة من املواصفات

 المخبرب تعريفال .1

الذي و الفضاء الذي ميارس فيه املتعلمني نشاطاهتم التطبيقية اخلاصة مبادة املعلوماتية هو املكان و خمرب املعلوماتية 
 :كافة األجهزة املدونة يف مقررة التجهيز  يتوفر على

 01 جهاز حاسوب بلواحقه. 
 طابعتني. 
 ماسح ضوئي.  
  جهاز احملول، مبدل أو املوجه(Hub, Switch ou Router).   
  السلكية  أوسلكية سواء لية احملشبكة هتيئة ال(Filaire / Sans fil) ابملخرب. 
   ألنرتنتبشبكة اربط أجهزة املخرب. 

 :يليما  سلفا، يضاف إىل األجهزة املذكورة

  سبورة بيضاءتوفري. 
  جهاز العرض توفري(Data Show)  تحسن تثبيتهيسو. 
 توفري طاوالت و كراسي للعمل النظري. 
  خزانة حلفظ مستلزمات املخربتوفري. 

  



 مواصفات المخبر .2

 :من الضروري ان يستويف خمرب املعلوماتية الشروط التالية

  مرت مربع 12قاعة املخرب ال تقل مساحتها عن. 
 الشبكة الكهرابئية وفق املعايري املعمول هبا . 
  القاطع التفاضلي توفره على(Disjoncteur.) 
  والتكييفالتهوية. 
  واالانرة الالزمتنياإلضاءة. 
 للمخرب ابلوسائل الضرورية  احلماية و االمنلنوافذ و ضمان ا تسييج. 
  جهاز إطفاء احلرائق(Extincteur). 
 النوافذ ستائر. 
 الزمة حلماية أجهزة احلواسيب من الغبارلاألغطية ا. 
 ضمان النظافة الدورية للمخرب.  
 الزمة بني احلواسيبلاحرتام املسافة ا. 
  واحلائطترك مسافة األمان بني احلواسيب. 

 تسيير المخبر .3

 :لضمان السري احلسن للمخرب جيب األخذ بعني االعتبار مبا يلي

 تعليق رزانمة استغالل املخرب.  
  على املخرب توجيهات احلفاظتعليق. 
  واالمن املتداولةتعليق تعليمات احلماية. 
  (0ورقم  0وثيقة رقم) جلوس التالميذ واحرتام خمططإجناز. 
  حمطات العملترقيم. 
  حتت مراقبة ( سجل مرقم ومؤشر من طرف السيد املدير)األجهزة تابعة وضعية مل «املخربسجل »إجناز

 .(2وثيقة رقم ) .اإلدارة، يتضمن يف أوله جرد لعتاد املخربومفتش مفتش املادة 
 التعلمية التعليمية  العمليةويسهل ضمن راحة املتعلم ي شكلجيب وضع احلواسيب ب :احلواسيب أماكن

 اتحبيث تكون الشاش"  U"الوضعية املعتمدة حاليا هي الوضعية ) ملتعلمنيامراقبة من ألستاذ ا ن وميك  
 .(0وثيقة رقم ) (مرأى األستاذ على



 تحديد المسؤوليات  .4

  االفواج مهما  االعمال التطبيقية ابألفواج و ال حيق ألي كان مجع على احرتام  واألستاذ مسؤوالناإلدارة
 .كان السبب

  للتعليم ( سا0 +2)ابلنسبة للتعليم الثانوي و ( سا0+0)التنظيم الرتبوي املعمول به اإلدارة ملزمة ابحرتام
 .املتوسط

  أثناء احلصةاملخرب  أجهزة ىمسؤول علاألستاذ. 
  ي املسؤول الوحيد على املخرب خارج أوقات عمل األساتذةهاإلدارة. 
  وافقة اإلدارةمب حيتفظ بنسخة من مفاتيح املخربميكن لألستاذ أن. 
  تثبيت الربجميات الالزمة لتنفيذ املنهاجاألستاذ مسؤول على. 
  حدوث عطب يف العتادعند  (2وثيقة رقم)« املخربسجل » ئملاألستاذ جمرب على.  
 األستاذ مطالب إببالغ إدارة املؤسسة بتقرير كتايب عن كل تعطل أو خلل يف األجهزة. 

 مينع منعا ابات حتويل أجهزة املخرب املوجهة أصال لتعليم التالميذ إىل أي جهة أخرى مهما كان السبب. 

 توجيهات للحفاظ على مخبر المعلوماتية .5

 (.ينصح ابستعمال الطبشور يف املخرب ال)ضرورة استعمال السبورة البيضاء  -
 .أبمهية األجهزة و أهنا ملك هلم وتوعية التالميذحتسيس  -
 .حصة من طرف األستاذ وهناية كلنة حالة األجهزة قبل بداية معاي -
 .السوائل داخل املخرب والشاي وكافة أنواع وإحضار القهوةمينع منعا ابات األكل  -
حىت حتدد  وبدون تغيرييشغل نفس املنصب طيلة السنة الدراسية متعلم كل حبيث  تالميذ اسناد األجهزة لل -

 .جلوس التالميذ داخل املخرب ويعلق خمططتعمل مسؤولية التالميذ عن اجلهاز املس
 .وتعلق داخلهالستعمال املخرب  ةاألسبوعيالرزانمة إجناز  -
ومن  Internetحتدث آليا ابستعمال شبكة  األجهزة،للفريوسات يف كل  ةتثبيت الربامج املضاد -

 .على سبيل املثال DeepFreezeاستعمال برانمج  املستحسن
  Net support school , NetopShcool :مثلمن املستحسن العمل بربامج تسيري املخرب  -
( إيقاف التشغيل إيقاف تشغيل الكمبيوترابدأ)السهر على أن كل األجهزة تغلق ابلطريقة التعليمية  -

 (.ال يغلق اجلهاز من خمزن الطاقة مباشرة)
 .تغطية األجهزة عند هناية احلصة -
 .على املظهر العام للمخرب واحلفاظ ترتيب الكراسي يف أماكنها  -



 .(Disjoncteur)قطع التيار الكهرابئي من القاطع التفاضلي  -
 .والنوافذغلق األبواب  -
  .احلرص على توفري التهوية واإلانرة اجليدة -
 .للغبار وحساسة املخرب نظرا ملا حيتويه من أجهزة مثينة  واالهتمام بنظافةضرورة االعتناء  -
 .اجلهاز الذي يستخدمه أثناء احلصةيتحمل التلميذ مسؤوليته الكاملة إزاء  -
 .وتغطيته ة على إيقاف اجلهاز بطريقة آمنةحيرص التلميذ يف هناية احلص -
 .تثبيت برامج دون إذن األستاذبال يسمح ألي تلميذ  -
 .ابملخرب تعلق نسخة من هذه التوجيهات داخل املخرب وتسلم نسخة لكل أستاذ يدرس -

  



 

 الملحقات .6

 (4وثيقة رقم ) مخطط المخبر
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 (3وثيقة رقم )ملخرباسجل 
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 رسالة للمتعلم

 

وهو جـزء ال يتجـزأ مـن أدواتـك الشخصـية، حـىت تسـتمر طيلـة  عزيــزيت التلميذة إن هذا اجلهاز ملككعزيــزي التلميذ، 

 :السنة يف اجللوس يف هذا املكان و العمل على جهازك يرجى منك التفضل ابملساعدة على ما يلي

 .عاين حالة جهازك قبل بداية احلصة وعند مغادرة مكانك .0

 .استعمل حاسوبك وفق توصيات أستاذك .0

 : إسهر على غلق جهازك ابلطريقة التعليمية .2

 ( ال تغلق جهازك من خمزن الطاقة مباشرة.)إيقاف التشغيل إيقاف تشغيل الكمبيوترابدأ

 .ال تنسى أن تغطي جهازك عند هناية احلصة حىت جتده يف املرة املوالية نظيفا سليما .0

 .املظهر العام ملخربكرتب كرسيك يف مكانه عند املغادرة وساهم يف احلفاظ على  .5

 .اعتين بنظافة املخرب ألنك سوف جتده نظيفا يف املرة القادمة .1
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 مفتشة التربية الوطنية               السيدة جامعي نظيرة   -
 مفتش التربية الوطنية            السيد شيبان عبد الحفيظ  -
 مفتش التربية الوطنية                   السيد نغناغ رشيد  -
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