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1. المهام
يعمل مركز التوثيق والنشر والترجمة بوصفه بنية للدعم الوثائقي في خدمة المجلس وهيئاته، على:

إرســاء وتطوير مركز توثيق متخصص في مجاالت التربية والتكوين والبحث العلمي يتيح الولوج للمعلومات 	 
البيبليوغرافية وللكتب والدوريات والدراسات والتقارير المرجعية في مجاالت اشتغال المجلس؛

ترجمة وتثمين منشورات المجلس.	 

ألجل ذلك، يضطلع المركز بالمهام التالية:

تشــكيل وتدبيــر متــن وثائقــي متخصــص فــي التربيــة والتكويــن والبحث العلمــي، يــزاوج بين المــوارد الوثائقية 	 
الورقيــة، والمــوارد الرقمية؛

إتاحة الولوج إلى هذا المتن الوثائقي في الوقت المناسب، وبجميع الوسائل المتوفرة؛ 	 

المساهمة في إعادة تشكيل الذاكرة الوثائقية للمدرسة المغربية؛	 

اتاحة االطالع على المتن الوثائقي للباحثين في مجاالت التربية والتكوين والبحث العلمي؛	 

تثمين منشورات المجلس وتيسير الولوج إليها.	 

بمســاحة تقــارب 400 متــر مربــع، وبســعة تقديريــة مــن 270 متــر طولــي )أي مــا يقــارب 8100 مجلــد(، يوفــر مركــز 
التوثيــق فضــاء يضــم 34 مقعدا.

2. الفئات المستهدفة
يفتح مركز التوثيق أبوابه في وجه فئتين من المستعملين : 

المستعملون الداخليون: أعضاء المجلس وموظفوه ؛ 	 

المستعملون الخارجيون )في غضون سنة 2018(، وهم :	 

األســاتذة، والمكونــون، واألطــر التربويــة، وأطــر القطاعــات الوزاريــة المكلفــة بالتربيــة والتكويــن والبحــث 	 
العلمــي )بعــد اإلدالء ببطاقــة مهنيــة(؛

ــا 	  الطلبــة فــي طــور التكويــن، فــي مؤسســات التكويــن فــي مهــن التربيــة والتكويــن، والمــدارس العلي
ــب(؛ ــة )بعــد اإلدالء ببطاقــة الطال ــوم التربي ــة عل لألســاتذة، وكلي

طلبة الدكتوراه في مختلف الجامعات )بعد اإلدالء ببطاقة الطالب(.	 
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3. ساعات العمل وسبل الولوج الى الوثائق
ــدة أعضــاء المجلــس ومســتخدميه مــن 	  ــه لفائ ــن: يفتــح مركــز التوثيــق أبواب بالنســبة للمســتعملين الداخليي

ــزوال.  ــن إلــى الجمعــة، مــن الســاعة التاســعة صباحــا إلــى الســاعة الرابعــة والنصــف بعــد ال اإلثني

بالنســبة للمســتعملين الخارجييــن: ســيفتح المركــز يومــي الثالثــاء والخميــس، من الســاعة التاســعة والنصف 	 
صباحــا إلــى الســاعة الرابعــة بعــد الــزوال. وســيتم الولــوج بموجــب التدابيــر المعمــول بهــا مــن أجــل الولــوج إلــى 

المجلــس، مــع اإلشــارة إلــى أن هــذه الفئــة لهــا الحــق فقــط فــي االطــالع علــى الوثائــق فــي عيــن المــكان.

4. ميثاق المجموعات
يضــم المتــن الوثائقــي حاليــا 4000 وثيقــة ورقيــة، باإلضافــة إلــى الوثائــق الرقميــة ذات النــص كامــل، متاحــة 
لالطــالع فــي عيــن المــكان. ويتضمــن مراجعــًا تــم الحصــول عليهــا مقابــل تكلفــة ماليــة، وأيضــًا وثائــَق تــم الحصــول 
عليهــا بفضــل التبــادل مــع بعــض منتجــي المعلومــات الوطنييــن واألجنبييــن، وأطروحــات نوقشــت فــي بعــض 

مؤسســات التكويــن فــي مهــن التربيــة...

تنتظم مراجع الوثائق المتاحة في فهرس إلكتروني، يمكن الولوج اليه في عين المكان.

الموضوعات	 

يتولــى مركــز التوثيــق مســؤولية تشــكيل وحفــظ مجموعــات مرجعيــة فــي مجــاالت التربيــة والتكويــن والبحــث العلمي 
وفــق المجــاالت الكبــرى التاليــة :

علــوم التربيــة وتخصصــات ذات صلــة : تاريــخ التربيــة، سوســيولوجيا التربيــة، علــم النفــس المطبــق علــى 	 
التربيــة، اقتصــاد التربيــة، ديداكتيــك المــواد، البيداغوجيــة...؛

تنظيم واشتغال المنظومات التربوية؛ 	 

تقييم المنظومات التربوية؛	 

التكوين األساس والمستمر لهيئة التدريس واإلدارة؛	 

التكوين المهني؛	 

التعليم العالي؛	 

البحث العلمي؛	 

التعليم المتخصص؛	 
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تعليم الكبار؛	 

اإلصالحات والسياسات العمومية في التربية والتكوين؛ 	 

التربية المقارنة.	 

تنظيم المتن الوثائقي	 

يتوزع المتن الوثائقي على خمسة أقسام كبرى :

ــة 	  »كتــب ومراجــع فــي التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي«: مجموعــة مرجعيــة متعلقــة بمجــاالت التربي
ــب، أطروحــات، موســوعات، معاجــم...(؛ ــن والبحــث العلمــي )كت والتكوي

التربيــة 	  لمنظومــة  المتتاليــة  باإلصالحــات  متعلقــة  وثائــق  المغربيــة«:  للمدرســة  الوثائقيــة  »الذاكــرة 
والتكويــن المغربيــة، وكتــب مدرســية معتمــدة فــي مختلــف األســالك وإصــدارات مرجعيــة حــول التعليــم 

بالمغــرب، ...

»دراسات وتقارير«: متعلقة بمجاالت التربية والتكوين والبحث العلمي؛	 

»دوريات«: صحف ومجاالت وجرائد يومية وأسبوعية؛	 

»إصدارات المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي«: دراسات وإصدارات المجلس.	 

اللغات المتاحة	 

تنتظم الموارد المتوافرة في 4 لغات رئيسة هي: العربية واألمازيغية والفرنسية واألنجليزية.	 

كيفية االطالع واستكشاف المتن الوثائقي 	   	

تتيــح فضــاءات المركــز حريــة الولــوج الــى أغلــب المــوارد، وفــق تصنيــف موضوعاتــي. تخضــع بعــض الوثائــق 
للولــوج تحــت الطلــب. 

يمكن لمستعملي المركز إيجاد الوثائق التي تهمهم بطريقتين :

التصفح المباشر:	 
من خالل البحث واالطالع على المراجع مباشرة على الرفوف وداخل فضاءات المركز.
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استعمال الفهرس اإللكتروني:	 
الفهــرس اإللكترونــي قاعــدة معلومــات تضــم المعطيــات البيبليوغرافيــة لــكل الوثائــق الموجــودة فــي 
المركــز، تفســح المجــال للمســتعملين مــن أجــل القيــام بالبحــث عــن الوثائــق المرغــوب فيهــا، ســواء 
http://cdoc.csefrs.ma : باســتعمال محطــات الكمبيوتــر داخــل المركــز، او عــن بعــد مــن خــالل الموقــع

و يمنح الفهرس ثالثة وسائل للبحث : »بسيط«، »متقدم«، و »بحث من خالل القسم«.

كما يتيح ألعضاء المجلس وموظفيه إمكانية الولوج إلى حسابهم الخاص، مما يمكنهم من:

القيام بحجز الوثائق؛	 

تقديم اقتراحات فيما يخص اقتناء الكتب والمراجع؛	 

تتبع عمليات االستعارة وإرجاع الوثائق؛	 

االطالع على سجل البحث الخاص بصفحتهم.	 

5. الخدمات المقدمة
االطالع داخل المركز على :	 

الموارد الوثائقية الورقية وعلى إصدارات المجلس.	 

الجرائد والمجالت.	 

الموارد واالشتراكات اإللكترونية.	 

المساعدة على استعمال أدوات البحث المتوفرة داخل المركز.	 

و يستفيد المستعملون الداخليون )أعضاء المجلس وأطره( من خدمات إضافية تتجلى في :

استعارة وحجز الوثائق.	 

البحث الوثائقي وتكوين ملفات وثائقية تحت الطلب.	 

تجميع اقتراحات القتناء كتب أواشتراكات، وتتم دراسة هذه االقتراحات حسب المعايير التالية :	 

التوافق مع الميثاق الوثائقي للمجلس ؛	 

أهمية الوثيقة المقترحة بالنسبة للمستعملين ؛	 

الميزانية المتاحة.	 
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6. شروط اإلعارة
قواعد عامة	 

تقتصر خدمة إعارة الوثائق على أعضاء وموظفي المجلس.	 

تشــترط بطاقــة القــارئ عنــد كل اســتعارة. وهــي بطاقــة شــخصية وال يمكــن التخلــي عنهــا لصالــح شــخص 	 
آخــر. فــي حالــة ضيــاع أو ســرقة، يرجــى إشــعار مركــز التوثيــق فــي أقــرب اآلجــال.

ال يمكن استعارة الوثائق الحديثة االقتناء قبل تسجيلها ومعالجتها من قبل المركز.	 

العدد األقصى للوثائق التي يمكن إعارتها في نفس الوقت هو 3 »ثالثة«.	 

تحدد مدد اإلعارة حسب نوع الوثيقة، كاآلتي :	 

مراجــع، دراســات وتقاريــر، أقــراص CD-ROM و DVD : يتــم إعارتهــا لمــدة 15 يومــًا. يســمح بالتمديــد 	 
ــر. ــز آخ عندمــا ال تخضــع الوثيقــة ألي حج

دوريات : يتم إعارتها لمدة 7 أيام.	 

اإلعارات االستثنائية	 

ألسباب تقنية، يمكن استثناء بعض الوثائق من اإلعارة، ال سيما :

المراجع )معاجم، موسوعات...(.	 

الجرائد.	 

بعض وثائق المجلس الداخلية.	 

بعض الوثائق التي تم تحديدها باإلشارة »إطالع في عين المكان«.	 

ــارة  ــام بإع ــق لمــدة 48 ســاعة. كمــا يمكــن القي ــح رخصــة اســتثنائية بالنســبة لهــذه الوثائ ــه يمكــن أن تمن ــر أن غي
طويلــة األمــد فــي بعــض الحــاالت الخاصــة )إحــاالت، تكويــن مجموعــة خاصــة للعمــل،...(.

استرجاع الوثائق	 

يلتــزم كل مســتعمل بإرجــاع الوثائــق المســتعارة فــي التاريــخ المحــدد، وإذا لــزم األمــر، بطلــب تمديــد 	 
اإلعــارة قبــل تاريــخ االســتحقاق )الــذي يمنــح شــريطة عــدم حجــز مســتعمل آخــر للوثيقــة المعنيــة(.
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يتوجب إرجاع أي وثيقة مستعارة في فترة زمنية مدتها 15 يوما.	 

يمكن للمستعمل أن يمدد بأسبوع مدة االستعارة، إن لم يتم حجز الوثيقة.	 

 	.)cdp@csefrs.ma( يمكن إرسال طلب التجديد عبر البريد اإللكتروني

مــن 	  أو محجــوزة  المعنيــة مطلوبــة  الوثيقــة  تكــون  ال  أن  لمرتيــن، شــريطة  االســتعارة  تجديــد  يمكــن 
آخريــن. مســتعملين 

إن لــم يتــم إرجــاع الوثائــق فــي المــدة المحــددة، يتــم إرســال إشــعار عبــر بريــد إلكترونــي إلــى المســتعمل. 	 
بعــد إشــعارين، يقــوم مركــز التوثيــق بوقــف حــق االســتعارة.

يتحمــل المســتعمل مســؤولية تدهــور الحالــة الماديــة أو ضيــاع الوثائــق المســتعارة بإســمه. ويتعيــن عليــه 	 
اســتبدال الوثائــق الضائعــة أو المترديــة. 

الحجوزات	 

الحد األقصى للحجز هو ثالث وثائق، بجميع أنواعها.	 

ويتم الحجز في الفهرس االلكتروني.	 

عنــد ارجــاع الوثيقــة، يتــم إشــعار صاحــب الحجــز، وتبقــى الوثيقــة تحــت تصرفــه فــي مكتــب اإلعــارة لمــدة 	 
48 ســاعة. عنــد تجــاوز هــذه المــدة، يتــم إلغــاء الحجــز وتعــاد الوثيقــة إلــى الرفــوف.

7. الموارد اإللكترونية المتوفرة بمركز التوثيق
 	 Cairn.info

بوابــة رقميــة للمنشــورات فــي مجــال العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة، حيــث يشــمل انخــراط المجلــس المجاليــن 
األكثــر قربــا لنطــاق اختصاصــه وهمــا علــوم التربيــة وعلــم االجتمــاع. تضــم هــذه المجموعــة النــص الكامــل لمــا 

http://www.cairn.info :يزيــد عــن 280 مجلــة متخصصــة و1500 مؤلــف. الولــوج متــاح عبــر الموقــع

 	Jstor

https://www.jstor.org : نظام للتوثيق الرقمي للمنشورات األكاديمية والعلمية. الولوج متاح عبر الموقع
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 	Ebsco education

ــر مــن 1800 مجلــة، و550 كتــاب فــي ميــدان التربيــة، حيــث تغطــي جميــع  مجموعــة توفــر النــص الكامــل ألكث
المســتويات، مــن مرحلــة الطفولــة المبكــرة إلــى التعليــم العالــي، وتشــمل أيضــا مختلــف التخصصــات التربوية. 

http://search.ebscohost.com  : الولــوج متــاح عبــر الموقــع

 	Artémis

قاعدة معطيات الجريدة الرسمية المغربية منذ 1912)تسلم الوثائق تحت الطلب(.

8. قواعد عامة 
طبقا للقوانين المتعلقة بالملكية الفكرية، كل نســخ جرئي لوثيقة، أو طبع، أو تســجيل لنتيجة بحث ما، يجب 	 

أن يستعمل ألغراض شخصية. 

كل مســتعمل مســؤول عــن اســتعماله للنظــام المعلوماتــي. ويلتــزم بعــدم القيــام بأيــة عمليــة تخــل بعمــل 	 
النظــام.




