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        اململكة اململكة اململكة اململكة دس�تور دس�تور دس�تور دس�تور . . . . 1111
    لمواطنني أ'ساس�یة احلقوق بني من 4حق التعلمي 0رس�

 احلق من العادI Jس�تفادة Fٔس�باب لتDسري املتاCة، الوسائل لك تعبئة ٕاىل داعیا�
 ) 31 الفصل( جودة وذي الولوج مDرس عرصي تعلمي Nىل احلصول

 ) 32  الفصل( وا_وJ  أ'رسة Nىل وواجب  لطفل حق أ'سايس التعلمي Fٔن Nىل ومؤكدا�

 

العامالعامالعامالعام    الس�یاقالس�یاقالس�یاقالس�یاق



    السامaةالسامaةالسامaةالسامaةامللكaة امللكaة امللكaة امللكaة التوجهيات التوجهيات التوجهيات التوجهيات . . . . 2222
، مع اعrد مqجزات الوضع الراهن لقطاع الرتبیة والتكوjن، وحتدید ماكمن الضعف وIخdالالتتقaمي �

 .)2013غشت  20خطاب ( والبناء يف مقاربة قضاt الرتبیة والتكوjنالواسع النقاش 

يف مqظور ومضمون إالصالح،  {لس أ'Nىل  لرتبیة والتكوjن والبحث العلمي، ٕالNادة النظردعوة ا�
 . لتعلمي و�Iك�اب Nىل القضاt اجلوهریة، املقار�ت املعمتدةويف 

 .انتظاردعوة القطاNات املعنیة ٕاىل مواص� �راجمها إالصالحaة دون توقف Fٔو �

 .إالصالحالت�0ٔید Nىل رضورة جتاوز اخلالفات إالیدیولوجaة اليت تعیق  �

  وCFٔد املكو�ت أ'ساس�یة  لرFٔسامل �ري املادي لمغرب العنرص ال�رشي هو الرثوة احلقaقaة اعتبار �
 .)2014غشت  20خطاب (

لالنتقال ٕاىل » الرتامك ونقل املعرفة«رضورة متكني أ'جaال القادمة من مqظومة �ربویة تت�اوز معلیة �
الرساJ امللكaة املو¡ة ٕاىل املشاركني يف ا_ورة اخلامسة  لقمة العاملیة ( شجیع روح إالبداع وIبتاكر والتفاNل 

 ).2014نونرب  20–لرtدة أ'عامل 

 10خطاب (
)Fٔ2014كتو�ر 

العامالعامالعامالعام    الس�یاقالس�یاقالس�یاقالس�یاق



.املغربیة0وثیقة مرجعیة مdوافق Nلهيا ٕالصالح املدرسة ، املیثاق الوطين  لرتبیة والتكوjناملیثاق الوطين  لرتبیة والتكوjناملیثاق الوطين  لرتبیة والتكوjناملیثاق الوطين  لرتبیة والتكوjن) 3

 .يف شقه املتعلق �لرتبیة والتكوjنالرب�مج احلكويم الرب�مج احلكويم الرب�مج احلكويم الرب�مج احلكويم ) 4

واخنراطه يف سلس� من أ'عامل ، {لس أ'Nىل  لرتبیة والتكوjن والبحث العلمي{لس أ'Nىل  لرتبیة والتكوjن والبحث العلمي{لس أ'Nىل  لرتبیة والتكوjن والبحث العلمي{لس أ'Nىل  لرتبیة والتكوjن والبحث العلميا ٕارساء) 5
املنظومة  وتطوjر اس�رشاف Fٓفاق ت�ٔهیلالرامaة ٕاىل تقaمي حصی� تطبیق املیثاق الوطين، و 

 .العلميالوطنیة  لرتبیة والتكوjن والبحث 

، واليت جتمع خمتلف التقارjر وا_راسات التقوميیة احلاJ الراهنة ملنظومة الرتبیة والتكوjناحلاJ الراهنة ملنظومة الرتبیة والتكوjناحلاJ الراهنة ملنظومة الرتبیة والتكوjناحلاJ الراهنة ملنظومة الرتبیة والتكوjن) 6
والت�ٔهیل وNىل Cاجهتا املاسة ٕاىل إالصالح اجلذري املت�ٔزمة، الوطنیة وا_ولیة، Nىل وضعیهتا 

 .حىت تؤدي الوظائف املنتظرة مهنا Nىل اكفة املس�توtت

العامالعامالعامالعام    الس�یاقالس�یاقالس�یاقالس�یاق





مهنجیة العملمهنجیة العملمهنجیة العملمهنجیة العمل  
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حتلیل اخdالالت مqظومة الرتبیة والتكوjنحتلیل اخdالالت مqظومة الرتبیة والتكوjنحتلیل اخdالالت مqظومة الرتبیة والتكوjنحتلیل اخdالالت مqظومة الرتبیة والتكوjنمشاورات موسعةمشاورات موسعةمشاورات موسعةمشاورات موسعة تصور Fٔويلتصور Fٔويلتصور Fٔويلتصور Fٔويل

الرب�مج احلكويم الرب�مج احلكويم الرب�مج احلكويم الرب�مج احلكويم وطنیةوطنیةوطنیةوطنیةتو¡ات تو¡ات تو¡ات تو¡ات 
وIسرتاتیجیات القطاعیةوIسرتاتیجیات القطاعیةوIسرتاتیجیات القطاعیةوIسرتاتیجیات القطاعیة

التقرjر حول التقرjر حول التقرjر حول التقرjر حول 
اجلهویة املوسعةاجلهویة املوسعةاجلهویة املوسعةاجلهویة املوسعة

اخلطب امللكaةاخلطب امللكaةاخلطب امللكaةاخلطب امللكaة 2011201120112011دس�تور دس�تور دس�تور دس�تور 

س�نة من التمنیة س�نة من التمنیة س�نة من التمنیة س�نة من التمنیة     50505050تقرjر تقرjر تقرjر تقرjر 
    2025202520252025ال�رشیة وFٓفاق ال�رشیة وFٓفاق ال�رشیة وFٓفاق ال�رشیة وFٓفاق 

املیثاق الوطين املیثاق الوطين املیثاق الوطين املیثاق الوطين 
    ٕاشاكلیاتٕاشاكلیاتٕاشاكلیاتٕاشاكلیات - لرتبیة والتكوjن لرتبیة والتكوjن لرتبیة والتكوjن لرتبیة والتكوjن

    أ'س�بابأ'س�بابأ'س�بابأ'س�بابل�شخیص وحتلیل ل�شخیص وحتلیل ل�شخیص وحتلیل ل�شخیص وحتلیل معطیات معطیات معطیات معطیات     ----
ح     ---- ح اقرتا ح اقرتا ح اقرتا     احللول املمكqةاحللول املمكqةاحللول املمكqةاحللول املمكqةاقرتا
عراقaل وٕاماكنیات التد½لعراقaل وٕاماكنیات التد½لعراقaل وٕاماكنیات التد½لعراقaل وٕاماكنیات التد½ل    ----

/إقلیمیة
محلیة

¡ویة¡ویة¡ویة¡ویة
وطنیةوطنیةوطنیةوطنیة

التقارjر ا_ولیة حول التقارjر ا_ولیة حول التقارjر ا_ولیة حول التقارjر ا_ولیة حول 
وضعیة مqظومة الرتبیة وضعیة مqظومة الرتبیة وضعیة مqظومة الرتبیة وضعیة مqظومة الرتبیة 

والتكوjنوالتكوjنوالتكوjنوالتكوjن

تقارjر ا{لس أ'Nىل  لرتبیة تقارjر ا{لس أ'Nىل  لرتبیة تقارjر ا{لس أ'Nىل  لرتبیة تقارjر ا{لس أ'Nىل  لرتبیة 
والتكوjن والبحث العلميوالتكوjن والبحث العلميوالتكوjن والبحث العلميوالتكوjن والبحث العلمي

حول حول حول حول التقارjر ا_ا½لیة التقارjر ا_ا½لیة التقارjر ا_ا½لیة التقارjر ا_ا½لیة 
والتكوjن والتكوjن والتكوjن والتكوjن الرتبیة الرتبیة الرتبیة الرتبیة مqظومة مqظومة مqظومة مqظومة 

...)...)...)...)الرب�مج Iس�تع�ايلالرب�مج Iس�تع�ايلالرب�مج Iس�تع�ايلالرب�مج Iس�تع�ايل((((

تقارjر الهیئات الوطنیة حول تقارjر الهیئات الوطنیة حول تقارjر الهیئات الوطنیة حول تقارjر الهیئات الوطنیة حول 
مqظومة الرتبیة والتكوjنمqظومة الرتبیة والتكوjنمqظومة الرتبیة والتكوjنمqظومة الرتبیة والتكوjنFٔداء Fٔداء Fٔداء Fٔداء 

وصف وحتلیل الوضعیة الراهنةوصف وحتلیل الوضعیة الراهنةوصف وحتلیل الوضعیة الراهنةوصف وحتلیل الوضعیة الراهنة-
دراسات مقارنة دولیةدراسات مقارنة دولیةدراسات مقارنة دولیةدراسات مقارنة دولیة----

املبادئ املؤسسة ملنظومة الرتبیة والتكوjناملبادئ املؤسسة ملنظومة الرتبیة والتكوjناملبادئ املؤسسة ملنظومة الرتبیة والتكوjناملبادئ املؤسسة ملنظومة الرتبیة والتكوjن•
التعلمي وتعلمي ا لغاتالتعلمي وتعلمي ا لغاتالتعلمي وتعلمي ا لغاتالتعلمي وتعلمي ا لغاتلغات لغات لغات لغات •
أ'ساس�یة واملعایري الوطنیةأ'ساس�یة واملعایري الوطنیةأ'ساس�یة واملعایري الوطنیةأ'ساس�یة واملعایري الوطنیةأ'هداف أ'هداف أ'هداف أ'هداف •
وإالشهادوإالشهادوإالشهادوإالشهادالتقaمي التقaمي التقaمي التقaمي نظام نظام نظام نظام •
•…………

الن�اNة والفعالیةالن�اNة والفعالیةالن�اNة والفعالیةالن�اNة والفعالیة•
جودة التعلميجودة التعلميجودة التعلميجودة التعلمي•
Iندماج بني الرتبیة الوطنیة والتكوjن املهينIندماج بني الرتبیة الوطنیة والتكوjن املهينIندماج بني الرتبیة الوطنیة والتكوjن املهينIندماج بني الرتبیة الوطنیة والتكوjن املهين•
ا لغات والتواصلا لغات والتواصلا لغات والتواصلا لغات والتواصل•
ختلیق املدرسةختلیق املدرسةختلیق املدرسةختلیق املدرسة•

Fٔس�ئ� مطروCة  لنقاشFٔس�ئ� مطروCة  لنقاشFٔس�ئ� مطروCة  لنقاشFٔس�ئ� مطروCة  لنقاش

FٔولویةFٔولویةFٔولویةFٔولویةتدابري ذات تدابري ذات تدابري ذات تدابري ذات 

ٕاغناء مرشوع الرؤیةٕاغناء مرشوع الرؤیةٕاغناء مرشوع الرؤیةٕاغناء مرشوع الرؤیة

Sا{لس أ'Nىل  لرتبیة والتكوjن والبحث العلميا{لس أ'Nىل  لرتبیة والتكوjن والبحث العلميا{لس أ'Nىل  لرتبیة والتكوjن والبحث العلميا{لس أ'Nىل  لرتبیة والتكوjن والبحث العلمي W

O T

الرؤیة املس�تق�لیة        الرؤیة املس�تق�لیة        الرؤیة املس�تق�لیة        الرؤیة املس�تق�لیة                
 لمدرسة اجلدیدة لمدرسة اجلدیدة لمدرسة اجلدیدة لمدرسة اجلدیدة        

مرشوع             مرشوع             مرشوع             مرشوع             
الرؤیة املس�تق�لیة الرؤیة املس�تق�لیة الرؤیة املس�تق�لیة الرؤیة املس�تق�لیة 

    املواطنوناملواطنوناملواطنوناملواطنون

يف مqظومة يف مqظومة يف مqظومة يف مqظومة الفاNلون الفاNلون الفاNلون الفاNلون 
الرتبیة والتكوjنالرتبیة والتكوjنالرتبیة والتكوjنالرتبیة والتكوjن

جلنة اخلرباءجلنة اخلرباءجلنة اخلرباءجلنة اخلرباء

----                 Ãمنوذج البیداغوÄا             Ãمنوذج البیداغوÄا             Ãمنوذج البیداغوÄا             Ãمنوذج البیداغوÄاملوارد ال�رشیة املوارد ال�رشیة املوارد ال�رشیة املوارد ال�رشیة     ----ا
    احلاكمةاحلاكمةاحلاكمةاحلاكمة    ----العرض املدريس                 العرض املدريس                 العرض املدريس                 العرض املدريس                     ----

تفعیل الرؤیة املس�تق�لیةتفعیل الرؤیة املس�تق�لیةتفعیل الرؤیة املس�تق�لیةتفعیل الرؤیة املس�تق�لیةاسرتاتیجیة اسرتاتیجیة اسرتاتیجیة اسرتاتیجیة 

تعبئة امجلیع حول املدرسةتعبئة امجلیع حول املدرسةتعبئة امجلیع حول املدرسةتعبئة امجلیع حول املدرسة

مدرسة

الهیئات الهیئات الهیئات الهیئات 
ا_س�توریةا_س�توریةا_س�توریةا_س�توریة

ا_ولیةا_ولیةا_ولیةا_ولیة    الرشاكةالرشاكةالرشاكةالرشاكة

  الرشاكءالرشاكءالرشاكءالرشاكء
IقdصادیونIقdصادیونIقdصادیونIقdصادیون

ا{متع ا{متع ا{متع ا{متع 
املديناملديناملديناملدين

إالدارات إالدارات إالدارات إالدارات 
احمللیةاحمللیةاحمللیةاحمللیة

        فاNلو مqظومةفاNلو مqظومةفاNلو مqظومةفاNلو مqظومة
والتكوjنوالتكوjنوالتكوjنوالتكوjن    الرتبیةالرتبیةالرتبیةالرتبیة

احلاكمة احلاكمة احلاكمة احلاكمة 
الرتابیةالرتابیةالرتابیةالرتابیة

Fٔولیاء Fٔولیاء Fٔولیاء Fٔولیاء 
التالمaذالتالمaذالتالمaذالتالمaذ





أ'هداف ال�شخیصیةأ'هداف ال�شخیصیةأ'هداف ال�شخیصیةأ'هداف ال�شخیصیة: : : : FٔوالFٔوالFٔوالFٔوال

أ'هداف Iس�رشافaةأ'هداف Iس�رشافaةأ'هداف Iس�رشافaةأ'هداف Iس�رشافaة: : : : ÉنیاÉنیاÉنیاÉنیا

ÊتتوÊتتوÊتتوÊالالت    رصدرصدرصدرصد    تتوdخIالالتdخIالالتdخIالالتdخI    ظور    وفقوفقوفقوفق    ا{االت،ا{االت،ا{االت،ا{االت،    خمتلفخمتلفخمتلفخمتلف    يفيفيفيف    الرتبویةالرتبویةالرتبویةالرتبویة     لمنظومة لمنظومة لمنظومة لمنظومة    أ'ساس�یةأ'ساس�یةأ'ساس�یةأ'ساس�یةqظورمqظورمqظورمqم    
    توفريتوفريتوفريتوفري    ½الل½الل½الل½الل    منمنمنمن    Fٔمه،Fٔمه،Fٔمه،Fٔمه،    هوهوهوهو    ماماماما    لDشمللDشمللDشمللDشمل    Iخdالالت،Iخdالالت،Iخdالالت،Iخdالالت،    حتدیدحتدیدحتدیدحتدید    عندعندعندعند    الوقوفالوقوفالوقوفالوقوف    CدودCدودCدودCدود    یت�اوزیت�اوزیت�اوزیت�اوز
    ....الرتبویةالرتبویةالرتبویةالرتبویة    املنظومةاملنظومةاملنظومةاملنظومة    ٕاخفاقاتٕاخفاقاتٕاخفاقاتٕاخفاقات    وراءوراءوراءوراء    الاكمqةالاكمqةالاكمqةالاكمqة    لÌٔس�بابلÌٔس�بابلÌٔس�بابلÌٔس�باب    موضوعيموضوعيموضوعيموضوعي    حتلیلحتلیلحتلیلحتلیل

Fٔهداف ا لقاءات ال�شاوریةFٔهداف ا لقاءات ال�شاوریةFٔهداف ا لقاءات ال�شاوریةFٔهداف ا لقاءات ال�شاوریة

لت�اوزلت�اوزلت�اوزلت�اوز    معلیةمعلیةمعلیةمعلیة    اقرتاCاتاقرتاCاتاقرتاCاتاقرتاCات    بلورةبلورةبلورةبلورة    معمعمعمع    املس�هتدفة،املس�هتدفة،املس�هتدفة،املس�هتدفة،    الفÎاتالفÎاتالفÎاتالفÎات    مجیعمجیعمجیعمجیع    انتظاراتانتظاراتانتظاراتانتظارات    NىلNىلNىلNىل    التعرفالتعرفالتعرفالتعرف    �روم�روم�روم�روم
    القصريالقصريالقصريالقصري    املدىاملدىاملدىاملدى    NىلNىلNىلNىل    �ربوي�ربوي�ربوي�ربوي    مرشوعمرشوعمرشوعمرشوع    وFٔولوtتوFٔولوtتوFٔولوtتوFٔولوtت    معاملمعاملمعاملمعامل    ورمسورمسورمسورمس    املغربیة،املغربیة،املغربیة،املغربیة،     لمدرسة لمدرسة لمدرسة لمدرسة    احلالیةاحلالیةاحلالیةاحلالیة    الوضعیةالوضعیةالوضعیةالوضعیة

    ....والبعیدوالبعیدوالبعیدوالبعید    واملتوسطواملتوسطواملتوسطواملتوسط



مواضیع ا لقاءات ال�شاوریةمواضیع ا لقاءات ال�شاوریةمواضیع ا لقاءات ال�شاوریةمواضیع ا لقاءات ال�شاوریة

تدرÒس ا لغاتتدرÒس ا لغاتتدرÒس ا لغاتتدرÒس ا لغات احلیاة املدرس�یةاحلیاة املدرس�یةاحلیاة املدرس�یةاحلیاة املدرس�یة املهناجاملهناجاملهناجاملهناج التعبئةالتعبئةالتعبئةالتعبئة

اس�تقاللیة املؤسسات اس�تقاللیة املؤسسات اس�تقاللیة املؤسسات اس�تقاللیة املؤسسات 
التعلميیةالتعلميیةالتعلميیةالتعلميیة

التكوjن أ'ساس التكوjن أ'ساس التكوjن أ'ساس التكوjن أ'ساس 
واملس�متر لÌٔس�تاذات واملس�متر لÌٔس�تاذات واملس�متر لÌٔس�تاذات واملس�متر لÌٔس�تاذات 

وأ'ساتذةوأ'ساتذةوأ'ساتذةوأ'ساتذة

اخdیار و�كوjن رؤساء اخdیار و�كوjن رؤساء اخdیار و�كوjن رؤساء اخdیار و�كوjن رؤساء 
املؤسسات التعلميیةاملؤسسات التعلميیةاملؤسسات التعلميیةاملؤسسات التعلميیة املسار املهيناملسار املهيناملسار املهيناملسار املهين

صورة املدرسةصورة املدرسةصورة املدرسةصورة املدرسة املامرسات اجلیدة يف املامرسات اجلیدة يف املامرسات اجلیدة يف املامرسات اجلیدة يف 
جمال التدبريجمال التدبريجمال التدبريجمال التدبري



    املشاركةاملشاركةاملشاركةاملشاركةالفÎاتالفÎاتالفÎاتالفÎات
    الرتبویةالرتبویةالرتبویةالرتبویة    املنظومةاملنظومةاملنظومةاملنظومة    هباهباهباهبا    �زخر�زخر�زخر�زخر    اليتاليتاليتاليت    والكفاءاتوالكفاءاتوالكفاءاتوالكفاءات    الفعالیاتالفعالیاتالفعالیاتالفعالیات    خمتلفخمتلفخمتلفخمتلف    منمنمنمن    Iس�تفادةIس�تفادةIس�تفادةIس�تفادة    يفيفيفيف    الوزارةالوزارةالوزارةالوزارة    منمنمنمن    رغبةرغبةرغبةرغبة

    ::::ل�شملل�شملل�شملل�شمل    النقاشالنقاشالنقاشالنقاش    دا×رةدا×رةدا×رةدا×رة    توس�یعتوس�یعتوس�یعتوس�یع    متمتمتمت    فقدفقدفقدفقد    ،،،،اجلدیداجلدیداجلدیداجلدید    الرتبويالرتبويالرتبويالرتبوي    املرشوعاملرشوعاملرشوعاملرشوع    معاملمعاملمعاملمعامل    تلمستلمستلمستلمس    يفيفيفيف    املغريباملغريباملغريباملغريب    وا{متعوا{متعوا{متعوا{متع
                                                ؛؛؛؛والتالمaذوالتالمaذوالتالمaذوالتالمaذ    التلمیذاتالتلمیذاتالتلمیذاتالتلمیذات    عنعنعنعن    ممثلنيممثلنيممثلنيممثلني        �
    ؛؛؛؛الرتبوینيالرتبوینيالرتبوینيالرتبویني    الفاNلنيالفاNلنيالفاNلنيالفاNلني    مجیعمجیعمجیعمجیع�
            ؛؛؛؛IجrعینيIجrعینيIجrعینيIجrعیني    الرشاكءالرشاكءالرشاكءالرشاكء�
    ؛؛؛؛الرشjكةالرشjكةالرشjكةالرشjكة    احلكومaةاحلكومaةاحلكومaةاحلكومaة    القطاNاتالقطاNاتالقطاNاتالقطاNات    خمتلفخمتلفخمتلفخمتلف�
    ؛؛؛؛املديناملديناملديناملدين    ا{متعا{متعا{متعا{متع    منمنمنمن    وفعالیاتوفعالیاتوفعالیاتوفعالیات    الس�یاس�یني،الس�یاس�یني،الس�یاس�یني،الس�یاس�یني،    الفاNلنيالفاNلنيالفاNلنيالفاNلني�
            ؛؛؛؛إالقلميیةإالقلميیةإالقلميیةإالقلميیة    والسلطاتوالسلطاتوالسلطاتوالسلطات    املنتخبةاملنتخبةاملنتخبةاملنتخبة    ا{السا{السا{السا{الس    ممثيلممثيلممثيلممثيل�
            ؛؛؛؛الرتبويالرتبويالرتبويالرتبوي    �لش�ٔن�لش�ٔن�لش�ٔن�لش�ٔن    الص�الص�الص�الص�    ذاتذاتذاتذات    املهنیةاملهنیةاملهنیةاملهنیة    امجلعیاتامجلعیاتامجلعیاتامجلعیات�
        ....الرتبويالرتبويالرتبويالرتبوي    �لش�ٔن�لش�ٔن�لش�ٔن�لش�ٔن    واملهمتنيواملهمتنيواملهمتنيواملهمتني    اخلرباءاخلرباءاخلرباءاخلرباء    منمنمنمن    و�ريمهو�ريمهو�ريمهو�ريمه�



    املشاركةاملشاركةاملشاركةاملشاركةٕاحصائیاتٕاحصائیاتٕاحصائیاتٕاحصائیات

            000000000000....102102102102    یقاربیقاربیقاربیقارب    ماماماما    املشاورات،املشاورات،املشاورات،املشاورات،    هذههذههذههذه    يفيفيفيف    واملشاركنيواملشاركنيواملشاركنيواملشاركني    املشاراكتاملشاراكتاملشاراكتاملشاراكت    NددNددNددNدد    بلغبلغبلغبلغ�
    والتلمیذاتوالتلمیذاتوالتلمیذاتوالتلمیذات    ،،،،à    31313131%%%%س�dهàس�dهàس�dهàس�dه    ماماماما    بDهنمبDهنمبDهنمبDهنم    منمنمنمن    إال�ثإال�ثإال�ثإال�ث    شلكتشلكتشلكتشلكت    ومشاراك،ومشاراك،ومشاراك،ومشاراك،    مشاركةمشاركةمشاركةمشاركة

            ؛؛؛؛à    7777%%%%س�dهàس�dهàس�dهàس�dه    ماماماما    والتالمaذوالتالمaذوالتالمaذوالتالمaذ

    تعلميیة،تعلميیة،تعلميیة،تعلميیة،    مؤسسةمؤسسةمؤسسةمؤسسة    000000000000....6666    یفوقیفوقیفوقیفوق    ماماماما    املس�هتدفةاملس�هتدفةاملس�هتدفةاملس�هتدفة    التعلميیةالتعلميیةالتعلميیةالتعلميیة    املؤسساتاملؤسساتاملؤسساتاملؤسسات    NددNددNددNدد    بلغبلغبلغبلغ�
    التعلميالتعلميالتعلميالتعلمي    ومؤسساتومؤسساتومؤسساتومؤسسات    ،،،،à    48484848%%%%س�dهàس�dهàس�dهàس�dه    ماماماما    القرويالقرويالقرويالقروي    الوسطالوسطالوسطالوسط    مؤسساتمؤسساتمؤسساتمؤسسات    مهنامهنامهنامهنا    شلكتشلكتشلكتشلكت

....à    15151515%%%%س�dهàس�dهàس�dهàس�dه    ماماماما    اخلصويصاخلصويصاخلصويصاخلصويص



    املشاركنياملشاركنياملشاركنياملشاركنيNددNددNددNدد

اجلهوياجلهوياجلهوياجلهوياملس�توىاملس�توىاملس�توىاملس�توى     

ومشاركةومشاركةومشاركةومشاركةمشارك مشارك مشارك مشارك  101.785 
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    املف�شات واملف�شوناملف�شات واملف�شوناملف�شات واملف�شوناملف�شات واملف�شون

    ))))اجلهویةاجلهویةاجلهویةاجلهویة((((النقا�ت التعلميیة النقا�ت التعلميیة النقا�ت التعلميیة النقا�ت التعلميیة 

…………Fٔعضاءا{لس إالداري لÌٔاكدميیات اجلهویة  لرتبیة Fٔعضاءا{لس إالداري لÌٔاكدميیات اجلهویة  لرتبیة Fٔعضاءا{لس إالداري لÌٔاكدميیات اجلهویة  لرتبیة Fٔعضاءا{لس إالداري لÌٔاكدميیات اجلهویة  لرتبیة 

    املراكز اجلهویة ملهن الرتبیة والتكوjناملراكز اجلهویة ملهن الرتبیة والتكوjناملراكز اجلهویة ملهن الرتبیة والتكوjناملراكز اجلهویة ملهن الرتبیة والتكوjن

    امجلعیات الفا�N يف جمال الرتبیة �ريالنظامaةامجلعیات الفا�N يف جمال الرتبیة �ريالنظامaةامجلعیات الفا�N يف جمال الرتبیة �ريالنظامaةامجلعیات الفا�N يف جمال الرتبیة �ريالنظامaة

    ))))إالقلميیةإالقلميیةإالقلميیةإالقلميیة((((النقا�ت التعلميیة النقا�ت التعلميیة النقا�ت التعلميیة النقا�ت التعلميیة 

    ا{الس املنتخبة والسلطات إالقلميیةا{الس املنتخبة والسلطات إالقلميیةا{الس املنتخبة والسلطات إالقلميیةا{الس املنتخبة والسلطات إالقلميیة

    ممثلو مجعیات Fٓ�ء وæFٔات وFٔولیاء التالمaذممثلو مجعیات Fٓ�ء وæFٔات وFٔولیاء التالمaذممثلو مجعیات Fٓ�ء وæFٔات وFٔولیاء التالمaذممثلو مجعیات Fٓ�ء وæFٔات وFٔولیاء التالمaذ

    ممثلو التلمیذات والتالمaذممثلو التلمیذات والتالمaذممثلو التلمیذات والتالمaذممثلو التلمیذات والتالمaذ

    أ'طرإالداریة والتقqیة والرتبویةأ'طرإالداریة والتقqیة والرتبویةأ'طرإالداریة والتقqیة والرتبویةأ'طرإالداریة والتقqیة والرتبویة

    مدjرات ومدjري املؤسسات التعلميیةمدjرات ومدjري املؤسسات التعلميیةمدjرات ومدjري املؤسسات التعلميیةمدjرات ومدjري املؤسسات التعلميیة

    أ'س�تاذات وأ'ساتذةأ'س�تاذات وأ'ساتذةأ'س�تاذات وأ'ساتذةأ'س�تاذات وأ'ساتذة

    Nدد املشاركني يف مجموع اجلهات حسب الفÎاتNدد املشاركني يف مجموع اجلهات حسب الفÎاتNدد املشاركني يف مجموع اجلهات حسب الفÎاتNدد املشاركني يف مجموع اجلهات حسب الفÎات

81%
19%

املس�توى املركزياملس�توى املركزياملس�توى املركزياملس�توى املركزي

مشارك ومشاركةمشارك ومشاركةمشارك ومشاركةمشارك ومشاركة286

69.088



    املؤسساتاملؤسساتاملؤسساتاملؤسساتNددNددNددNدد
اخلصوصیة مهنااخلصوصیة مهنااخلصوصیة مهنااخلصوصیة مهنا القرویة مهناالقرویة مهناالقرویة مهناالقرویة مهنا Nدد املؤسسات املشاركةNدد املؤسسات املشاركةNدد املؤسسات املشاركةNدد املؤسسات املشاركة

189 109 352 التعلمي أ'ويلالتعلمي أ'ويلالتعلمي أ'ويلالتعلمي أ'ويل

484 2178 3861 التعلمي Iبتدايئالتعلمي Iبتدايئالتعلمي Iبتدايئالتعلمي Iبتدايئ

176 476 1158 الثانوي إالNداديالثانوي إالNداديالثانوي إالNداديالثانوي إالNدادي

94 188 726 الت�ٔهیيلالت�ٔهیيلالت�ٔهیيلالت�ٔهیيلالثانوي الثانوي الثانوي الثانوي 

943 2951 6097 ا{موعا{موعا{موعا{موع

قرويقرويقرويقروي
48484848%%%%    

حرضيحرضيحرضيحرضي
52525252%%%%    

الوسطالوسطالوسطالوسط    حسبحسبحسبحسباملؤسسات املشاركة املؤسسات املشاركة املؤسسات املشاركة املؤسسات املشاركة àس�بة àس�بة àس�بة àس�بة 

القطاع اخلصويصالقطاع اخلصويصالقطاع اخلصويصالقطاع اخلصويص
15151515%%%%    

القطاع العمويمالقطاع العمويمالقطاع العمويمالقطاع العمويم
85858585%%%%    

القطاعالقطاعالقطاعالقطاعحسبحسبحسبحسباملشاركة املشاركة املشاركة املشاركة املؤسسات املؤسسات املؤسسات املؤسسات àس�بة àس�بة àس�بة àس�بة 

35%

36%

37%

38%

39%

40%

41%

42%

43%

44%

45%

46%

التعلیم االبتدائي الثانوي اإلعدادي الثانوي التأھیلي

39%

42%

45%

àس�بة املؤسسات املشاركة  من العدد إالجاميل  لمؤسساتàس�بة املؤسسات املشاركة  من العدد إالجاميل  لمؤسساتàس�بة املؤسسات املشاركة  من العدد إالجاميل  لمؤسساتàس�بة املؤسسات املشاركة  من العدد إالجاميل  لمؤسسات



    ا لقاءات ال�شاوریةا لقاءات ال�شاوریةا لقاءات ال�شاوریةا لقاءات ال�شاوریة    ½الصات½الصات½الصات½الصات

        يفيفيفيف    ا لقاءاتا لقاءاتا لقاءاتا لقاءات    هذههذههذههذه    ½الصات½الصات½الصات½الصات    وتوثیقوتوثیقوتوثیقوتوثیق    اس�êراس�êراس�êراس�êر    متمتمتمت
    تقدمتقدمتقدمتقدم    اليتاليتاليتاليت    رت0ی�aةرت0ی�aةرت0ی�aةرت0ی�aةالالالال    التقارjرالتقارjرالتقارjرالتقارjر    منمنمنمن    مdاكم�مdاكم�مdاكم�مdاكم�    حزمةحزمةحزمةحزمة

    ::::حسبحسبحسبحسب    املشاوراتاملشاوراتاملشاوراتاملشاورات    ½الصات½الصات½الصات½الصات
    ؛؛؛؛    املشاركةاملشاركةاملشاركةاملشاركة    الفÎاتالفÎاتالفÎاتالفÎات    �
    املتداوJ؛املتداوJ؛املتداوJ؛املتداوJ؛    املواضیعاملواضیعاملواضیعاملواضیع�
حميل، ٕاقلميي، ¡وي، حميل، ٕاقلميي، ¡وي، حميل، ٕاقلميي، ¡وي، حميل، ٕاقلميي، ¡وي، ((((املس�توtت إالداریة املس�توtت إالداریة املس�توtت إالداریة املس�توtت إالداریة �

    ).).).).مركزيمركزيمركزيمركزي

    ؛؛؛؛تعلميیةتعلميیةتعلميیةتعلميیة    مؤسسةمؤسسةمؤسسةمؤسسة    للكللكللكللك    تقرjرتقرjرتقرjرتقرjر�
    ؛؛؛؛ٕاقلميیةٕاقلميیةٕاقلميیةٕاقلميیة    نیابةنیابةنیابةنیابة    للكللكللكللك    تقرjرتقرjرتقرjرتقرjر�
    ؛؛؛؛¡ویة¡ویة¡ویة¡ویة    FٔاكدميیةFٔاكدميیةFٔاكدميیةFٔاكدميیة    للكللكللكللك    تقرjرتقرjرتقرjرتقرjر�
    مبد½يلمبد½يلمبد½يلمبد½يل    اجلهویة،اجلهویة،اجلهویة،اجلهویة،     لمشاورات لمشاورات لمشاورات لمشاورات    انانانان�ر0ی��aر0ی��aر0ی��aر0ی�a    ننننااااقرjر قرjر قرjر قرjر تتتت�

    ؛؛؛؛والفÎاتوالفÎاتوالفÎاتوالفÎات    املواضیعاملواضیعاملواضیعاملواضیع
    مبد½يلمبد½يلمبد½يلمبد½يل    ،،،،املركزیةاملركزیةاملركزیةاملركزیة     لمشاورات لمشاورات لمشاورات لمشاورات    انانانان�ر0ی��aر0ی��aر0ی��aر0ی�a    ننننااااقرjر قرjر قرjر قرjر تتتت�

    والفÎات؛والفÎات؛والفÎات؛والفÎات؛    املواضیعاملواضیعاملواضیعاملواضیع
    ....IلكرتوينIلكرتوينIلكرتوينIلكرتوين    املنتدىاملنتدىاملنتدىاملنتدى    تقرjرتقرjرتقرjرتقرjر�

 مت((((    ال�شاوريال�شاوريال�شاوريال�شاوري    الورشالورشالورشالورش    لهذالهذالهذالهذا    أ'ساس�یةأ'ساس�یةأ'ساس�یةأ'ساس�یة    اخلالصاتاخلالصاتاخلالصاتاخلالصات    jرصدjرصدjرصدjرصد    وطينوطينوطينوطين    بتقرjربتقرjربتقرjربتقرjر    ذîذîذîذî    لكلكلكلك    تتوجيتتوجيتتوجيتتوجي
        ....))))التقارjر هذه مع  لتفاNل مqتدى ٕاCداث مع  لوزارة Iلكرتوين �ملوقع املشاورات تقارjر àرش



    ا لقاءات ال�شاوریةا لقاءات ال�شاوریةا لقاءات ال�شاوریةا لقاءات ال�شاوریة    ½الصات½الصات½الصات½الصات
احلاكمةاحلاكمةاحلاكمةاحلاكمة املوارد ال�رشیةاملوارد ال�رشیةاملوارد ال�رشیةاملوارد ال�رشیة العرض املدريسالعرض املدريسالعرض املدريسالعرض املدريس البیداغوÃالبیداغوÃالبیداغوÃالبیداغوÃ    اÄمنوذجاÄمنوذجاÄمنوذجاÄمنوذج

اجلهاز التنظميي، اجلهاز التنظميي، اجلهاز التنظميي، اجلهاز التنظميي، •
نظام التدبري نظام التدبري نظام التدبري نظام التدبري 
    والالمركزیةوالالمركزیةوالالمركزیةوالالمركزیة

التدبري إالداري التدبري إالداري التدبري إالداري التدبري إالداري •
اجلهویة اجلهویة اجلهویة اجلهویة     لÌٔاكدميیاتلÌٔاكدميیاتلÌٔاكدميیاتلÌٔاكدميیات

 لرتبیة والتكوjن لرتبیة والتكوjن لرتبیة والتكوjن لرتبیة والتكوjن
سلس� التدبريسلس� التدبريسلس� التدبريسلس� التدبري•
تعبئة الفاNلني تعبئة الفاNلني تعبئة الفاNلني تعبئة الفاNلني •

احمللینياحمللینياحمللینياحمللیني

التكوjن ملهن التكوjن ملهن التكوjن ملهن التكوjن ملهن •
    الرتبیةالرتبیةالرتبیةالرتبیة

    ¡از ت�ٔطري وتقaمي¡از ت�ٔطري وتقaمي¡از ت�ٔطري وتقaمي¡از ت�ٔطري وتقaمي•
نينينينياملدرساملدرساملدرساملدرس

أ'ويلأ'ويلأ'ويلأ'ويل    التعلميالتعلميالتعلميالتعلمي•
اÄمتدرساÄمتدرساÄمتدرساÄمتدرستعممي تعممي تعممي تعممي •
ظروف اس�تق�ال ظروف اس�تق�ال ظروف اس�تق�ال ظروف اس�تق�ال •

    التالمaذالتالمaذالتالمaذالتالمaذ
    الهدر املدريسالهدر املدريسالهدر املدريسالهدر املدريس•
مس�توى أ'داء يف مس�توى أ'داء يف مس�توى أ'داء يف مس�توى أ'داء يف •

الوسطني القروي الوسطني القروي الوسطني القروي الوسطني القروي 
    واحلرضيواحلرضيواحلرضيواحلرضي

ص، • ص، دور القطاع اخلا ص، دور القطاع اخلا ص، دور القطاع اخلا دور القطاع اخلا
تنظميه ومسامهته يف تنظميه ومسامهته يف تنظميه ومسامهته يف تنظميه ومسامهته يف 

حتقaق أ'هداف الوطنیةحتقaق أ'هداف الوطنیةحتقaق أ'هداف الوطنیةحتقaق أ'هداف الوطنیة

    ،،،،البیداغوÃالبیداغوÃالبیداغوÃالبیداغوÃالنظام النظام النظام النظام •
ونظام التقaمي ونظام ونظام التقaمي ونظام ونظام التقaمي ونظام ونظام التقaمي ونظام 

إالشهادإالشهادإالشهادإالشهاد
أ'ساسأ'ساسأ'ساسأ'ساس    التعلامتالتعلامتالتعلامتالتعلامت•
التحمك يف ا لغاتالتحمك يف ا لغاتالتحمك يف ا لغاتالتحمك يف ا لغات•
الكdب املدرس�یةالكdب املدرس�یةالكdب املدرس�یةالكdب املدرس�یة•
املعایري الوطنیة املعایري الوطنیة املعایري الوطنیة املعایري الوطنیة •

املس�توtت املس�توtت املس�توtت املس�توtت ((((
))))واملواصفاتواملواصفاتواملواصفاتواملواصفات

إالNداد لالندماج يف إالNداد لالندماج يف إالNداد لالندماج يف إالNداد لالندماج يف •
    احلیاة املهنیةاحلیاة املهنیةاحلیاة املهنیةاحلیاة املهنیة

قضاFٔ tفقaةقضاFٔ tفقaةقضاFٔ tفقaةقضاFٔ tفقaة
الرتبیة الرتبیة الرتبیة الرتبیة     دور �كqولوجaا إالNالم واالتصال يف مqظومةدور �كqولوجaا إالNالم واالتصال يف مqظومةدور �كqولوجaا إالNالم واالتصال يف مqظومةدور �كqولوجaا إالNالم واالتصال يف مqظومة•

والتكوjنوالتكوjنوالتكوjنوالتكوjن القميالقميالقميالقميالزناهة يف املدرسة و الزناهة يف املدرسة و الزناهة يف املدرسة و الزناهة يف املدرسة و •

Iخdالل Iخdالل Iخdالل Iخdالل جماالت جماالت جماالت جماالت 
والقصور يف مqظومة والقصور يف مqظومة والقصور يف مqظومة والقصور يف مqظومة 

    والتكوjنوالتكوjنوالتكوjنوالتكوjنالرتبیة الرتبیة الرتبیة الرتبیة 





التدابري ذات أ'ولویةالتدابري ذات أ'ولویةالتدابري ذات أ'ولویةالتدابري ذات أ'ولویة
أ'ساس�یةأ'ساس�یةأ'ساس�یةأ'ساس�یة    التعلامتالتعلامتالتعلامتالتعلامتاÄمتكن من اÄمتكن من اÄمتكن من اÄمتكن من : : : :     1111احملور احملور احملور احملور 

 Iبتدايئمسارات تعمل óدیدة  لس�نوات أ'ربع أ'وىل من التعلمي 1.

أ'سالكIنتقال بني عتبات 2.
 

    اÄمتكن من ا لغات أ'جqبیةاÄمتكن من ا لغات أ'جqبیةاÄمتكن من ا لغات أ'جqبیةاÄمتكن من ا لغات أ'جqبیة: : : :     2222احملور احملور احملور احملور 
ا لغات أ'جqبیة �لثانوي إالNدادي وتغیري منوذج التعمل تقویة 3.
.4 îاملسا tاملغربیةا_ولیة  لبااكلور

    دمج  التعلمي العام والتكوjن املهين و�مثني التكوjن املهيندمج  التعلمي العام والتكوjن املهين و�مثني التكوjن املهيندمج  التعلمي العام والتكوjن املهين و�مثني التكوjن املهيندمج  التعلمي العام والتكوjن املهين و�مثني التكوjن املهين: : : :     3333احملور احملور احملور احملور 
اك�شاف املهنمسار 5.
املهين �لثانوي إالNدادياملسار 6.
البااكلورt املهنیة7.
 حنو التكوjن املهين التوجaه 8.



    الكفاءات العرضانیة والتفdح اùايتالكفاءات العرضانیة والتفdح اùايتالكفاءات العرضانیة والتفdح اùايتالكفاءات العرضانیة والتفdح اùايت: : : :     4444احملور احملور احملور احملور 
 )أ'àشطة الثقافaة والفqیة والرtضیة وا لغات(التفdح مؤسسات 9.

 املقاوليتاملبادرة واحلس روح 10.
 

    حتسني العرض املدريسحتسني العرض املدريسحتسني العرض املدريسحتسني العرض املدريس: : : :     5555احملور احملور احملور احملور 
 ت�ٔهیل املؤسسات التعلميیة11.
توس�یع العرض املدريس12.
املدارس الرشjكة13.
التعلمي أ'ويل 14.
 

    الت�ٔطري الرتبويالت�ٔطري الرتبويالت�ٔطري الرتبويالت�ٔطري الرتبوي: : : :     6666احملور احملور احملور احملور 
 املصاح�ة والتكوjن Nرب املامرسة15.
 النظر يف التكوjن أ'ساس  لمدرسني ٕاNادة 16.

التدابري ذات أ'ولویةالتدابري ذات أ'ولویةالتدابري ذات أ'ولویةالتدابري ذات أ'ولویة



    احلاكمةاحلاكمةاحلاكمةاحلاكمة: : : :     7777احملور احملور احملور احملور 
التعلميیةتدبري املؤسسات 17.
الالمركزیة الفعلیة 18.
ص مبوظفي الرتبیة الوطنیة 19.  النظام أ'سايس اخلا

 
    ختلیق املدرسةختلیق املدرسةختلیق املدرسةختلیق املدرسة: : : :     8888احملور احملور احملور احملور 

�ملدرسة والقميالزناهة 20.
 

    �مثني الرFٔسامل ال�رشي وتنافس�یة املقاو�Jمثني الرFٔسامل ال�رشي وتنافس�یة املقاو�Jمثني الرFٔسامل ال�رشي وتنافس�یة املقاو�Jمثني الرFٔسامل ال�رشي وتنافس�یة املقاوJ: : : : التكوjن املهينالتكوjن املهينالتكوjن املهينالتكوjن املهين: : : :     9999احملور احملور احملور احملور 
اسرتاتیجیة التكوjن املهين21.
�مثني املسار املهين22.

املهينالتكوjن املس�متر يف قطاع التكوjن 23.

التدابري ذات أ'ولویةالتدابري ذات أ'ولویةالتدابري ذات أ'ولویةالتدابري ذات أ'ولویة





IساسIساسIساسIساس    التعلامتالتعلامتالتعلامتالتعلامتاÄمتكن من اÄمتكن من اÄمتكن من اÄمتكن من 
مسارات تعمل óدیدة  لس�نوات أ'ربع أ'وىل من التعلمي Iبتدايئمسارات تعمل óدیدة  لس�نوات أ'ربع أ'وىل من التعلمي Iبتدايئمسارات تعمل óدیدة  لس�نوات أ'ربع أ'وىل من التعلمي Iبتدايئمسارات تعمل óدیدة  لس�نوات أ'ربع أ'وىل من التعلمي Iبتدايئ         العنوانالعنوانالعنوانالعنوان
القراءة والكdابة واحلسابالقراءة والكdابة واحلسابالقراءة والكdابة واحلسابالقراءة والكdابة واحلساب    يفيفيفيف    املعارف أ'ساس�یةاملعارف أ'ساس�یةاملعارف أ'ساس�یةاملعارف أ'ساس�یةاك�ساب اك�ساب اك�ساب اك�ساب حتسني العملیة البیداغوجaة ل�س�هتدف Fٔساسا حتسني العملیة البیداغوجaة ل�س�هتدف Fٔساسا حتسني العملیة البیداغوجaة ل�س�هتدف Fٔساسا حتسني العملیة البیداغوجaة ل�س�هتدف Fٔساسا •

    يف الس�نوات أ'ربع أ'وىل من التعلمي Iبتدايئيف الس�نوات أ'ربع أ'وىل من التعلمي Iبتدايئيف الس�نوات أ'ربع أ'وىل من التعلمي Iبتدايئيف الس�نوات أ'ربع أ'وىل من التعلمي Iبتدايئوالتفdح والتفdح والتفdح والتفdح 
الهدفالهدفالهدفالهدف

    وàFٔشطة التفdح مع ختفaفوàFٔشطة التفdح مع ختفaفوàFٔشطة التفdح مع ختفaفوàFٔشطة التفdح مع ختفaفا لغة العربیة واحلسابا لغة العربیة واحلسابا لغة العربیة واحلسابا لغة العربیة واحلساب    يفيفيفيف    لس�نوات أ'ربع أ'وىل لتعمل املعارف أ'ساس�یةلس�نوات أ'ربع أ'وىل لتعمل املعارف أ'ساس�یةلس�نوات أ'ربع أ'وىل لتعمل املعارف أ'ساس�یةلس�نوات أ'ربع أ'وىل لتعمل املعارف أ'ساس�یةاااا    ختصیصختصیصختصیصختصیص•
    ؛ ؛ ؛ ؛ الربامجالربامجالربامجالربامج

    ؛ ؛ ؛ ؛ أ'ساسأ'ساسأ'ساسأ'ساس    التعلامتالتعلامتالتعلامتالتعلامتمس�توى حتصیل مس�توى حتصیل مس�توى حتصیل مس�توى حتصیل معاجلة قصور املناجه املدرس�یة ومراجعة الطرائق البیداغوجaة لتحسني معاجلة قصور املناجه املدرس�یة ومراجعة الطرائق البیداغوجaة لتحسني معاجلة قصور املناجه املدرس�یة ومراجعة الطرائق البیداغوجaة لتحسني معاجلة قصور املناجه املدرس�یة ومراجعة الطرائق البیداغوجaة لتحسني •
متكن أ'س�تاذ واملؤسسات التعلميیة وFٔطر املراق�ة والت�ٔطري مبوا0بة حتصیل متكن أ'س�تاذ واملؤسسات التعلميیة وFٔطر املراق�ة والت�ٔطري مبوا0بة حتصیل متكن أ'س�تاذ واملؤسسات التعلميیة وFٔطر املراق�ة والت�ٔطري مبوا0بة حتصیل متكن أ'س�تاذ واملؤسسات التعلميیة وFٔطر املراق�ة والت�ٔطري مبوا0بة حتصیل     التعلامتالتعلامتالتعلامتالتعلامتٕارساء نظام و�رامج لتقومي ٕارساء نظام و�رامج لتقومي ٕارساء نظام و�رامج لتقومي ٕارساء نظام و�رامج لتقومي •

أ'ساس ؛أ'ساس ؛أ'ساس ؛أ'ساس ؛    التعلامتالتعلامتالتعلامتالتعلامت
    ))))16161616إالجراء إالجراء إالجراء إالجراء ((((املدرسني وٕارساء نظام الت�ٔطري عن قرب والتكوjن Nرب املامرسة املدرسني وٕارساء نظام الت�ٔطري عن قرب والتكوjن Nرب املامرسة املدرسني وٕارساء نظام الت�ٔطري عن قرب والتكوjن Nرب املامرسة املدرسني وٕارساء نظام الت�ٔطري عن قرب والتكوjن Nرب املامرسة     �كوjن�كوjن�كوjن�كوjن•

    ))))17171717إالجراء إالجراء إالجراء إالجراء ((((مكوين املدرسني مكوين املدرسني مكوين املدرسني مكوين املدرسني     مراجعة �ر�مج التكوjن أ'ساس مع �كوjنمراجعة �ر�مج التكوjن أ'ساس مع �كوjنمراجعة �ر�مج التكوjن أ'ساس مع �كوjنمراجعة �ر�مج التكوjن أ'ساس مع �كوjن•
    ....بت�ٔطري املدرسنيبت�ٔطري املدرسنيبت�ٔطري املدرسنيبت�ٔطري املدرسني    تþس�یق معل املتد½لني امللكفنيتþس�یق معل املتد½لني امللكفنيتþس�یق معل املتد½لني امللكفنيتþس�یق معل املتد½لني امللكفني•

النتاالنتاالنتاالنتاجئجئجئجئ    
املنتظرةاملنتظرةاملنتظرةاملنتظرة

            حتلیل إالشاكلیات وحتدید العوامل املؤحتلیل إالشاكلیات وحتدید العوامل املؤحتلیل إالشاكلیات وحتدید العوامل املؤحتلیل إالشاكلیات وحتدید العوامل املؤ����رةرةرةرة: : : : 2013201320132013----2014201420142014•
    واملؤطرjنواملؤطرjنواملؤطرjنواملؤطرjن    ٕاNداد Nدة العمل و�كوjن املدرسنيٕاNداد Nدة العمل و�كوjن املدرسنيٕاNداد Nدة العمل و�كوjن املدرسنيٕاNداد Nدة العمل و�كوjن املدرسني: : : : 2014201420142014----2015201520152015•
    التجری�aةالتجری�aةالتجری�aةالتجری�aةانطالق ٕاجناز املرشوع يف صیغته انطالق ٕاجناز املرشوع يف صیغته انطالق ٕاجناز املرشوع يف صیغته انطالق ٕاجناز املرشوع يف صیغته : : : : 2015201520152015----2016201620162016•

احملطات احملطات احملطات احملطات 
أ'ساس�یةأ'ساس�یةأ'ساس�یةأ'ساس�یة



أ'ساسأ'ساسأ'ساسأ'ساس    التعلامتالتعلامتالتعلامتالتعلامتاÄمتكن من اÄمتكن من اÄمتكن من اÄمتكن من 
العنوانالعنوانالعنوانالعنوان    عتبات Iنتقال بني أ'سالك التعلميیةعتبات Iنتقال بني أ'سالك التعلميیةعتبات Iنتقال بني أ'سالك التعلميیةعتبات Iنتقال بني أ'سالك التعلميیة

التعلميیة من óFٔل الوصول  لالتعلميیة من óFٔل الوصول  لالتعلميیة من óFٔل الوصول  لالتعلميیة من óFٔل الوصول  ل����د أ'دد أ'دد أ'دد أ'دىنىنىنىن من املعارف أ'ساس�یة  من املعارف أ'ساس�یة  من املعارف أ'ساس�یة  من املعارف أ'ساس�یة     بني أ'سالكبني أ'سالكبني أ'سالكبني أ'سالك    الرفع تدرالرفع تدرالرفع تدرالرفع تدرجيجيجيجيیا من عتبات Iنتقالیا من عتبات Iنتقالیا من عتبات Iنتقالیا من عتبات Iنتقال•
ح يف الس���� املوايل املوايل املوايل املوايل ح يف السالرضوري  لن�ا ح يف السالرضوري  لن�ا ح يف السالرضوري  لن�ا     الرضوري  لن�ا

الهدفالهدفالهدفالهدف

    املعارف أ'ساس�یة الرضوریة ملتابعة ا_راسة  يف بدایة و املعارف أ'ساس�یة الرضوریة ملتابعة ا_راسة  يف بدایة و املعارف أ'ساس�یة الرضوریة ملتابعة ا_راسة  يف بدایة و املعارف أ'ساس�یة الرضوریة ملتابعة ا_راسة  يف بدایة و هنهنهنهنایة لك س�نة دراس�یة؛ایة لك س�نة دراس�یة؛ایة لك س�نة دراس�یة؛ایة لك س�نة دراس�یة؛من من من من     حتدید مس�توى اÄمتكنحتدید مس�توى اÄمتكنحتدید مس�توى اÄمتكنحتدید مس�توى اÄمتكن•
    بني املس�توtتبني املس�توtتبني املس�توtتبني املس�توtت    الرفع تدرالرفع تدرالرفع تدرالرفع تدرجيجيجيجيیا من عتبات Iنتقالیا من عتبات Iنتقالیا من عتبات Iنتقالیا من عتبات Iنتقال•

    وإالشهادیةوإالشهادیةوإالشهادیةوإالشهادیةأ'ساس�یة يف املس�توtت Iنتقالیة أ'ساس�یة يف املس�توtت Iنتقالیة أ'ساس�یة يف املس�توtت Iنتقالیة أ'ساس�یة يف املس�توtت Iنتقالیة     التعلامتالتعلامتالتعلامتالتعلامتٕارساء نظام موCد  لتحقق من حصول ٕارساء نظام موCد  لتحقق من حصول ٕارساء نظام موCد  لتحقق من حصول ٕارساء نظام موCد  لتحقق من حصول -
    وإالNدادي، وذî ٕاىل óانب نظام IمdوإالNدادي، وذî ٕاىل óانب نظام IمdوإالNدادي، وذî ٕاىل óانب نظام IمdوإالNدادي، وذî ٕاىل óانب نظام Iم����dان وإالشهاد ان وإالشهاد ان وإالشهاد ان وإالشهاد     إالبتدايئإالبتدايئإالبتدايئإالبتدايئ�لس�لس�لس�لس����    

ٕارساء نظام موCد ومdاكمل  ٕارساء نظام موCد ومdاكمل  ٕارساء نظام موCد ومdاكمل  ٕارساء نظام موCد ومdاكمل  
مع
مع
مع
مع ومعاجلة التعرثات وصعو�ت التعمل لفائدة التالمaذ اjùن ال یتح ومعاجلة التعرثات وصعو�ت التعمل لفائدة التالمaذ اjùن ال یتح ومعاجلة التعرثات وصعو�ت التعمل لفائدة التالمaذ اjùن ال یتح ومعاجلة التعرثات وصعو�ت التعمل لفائدة التالمaذ اjùن ال یتحمكمكمكمكون ون ون ون -
    ذî من ٕاCداث حمطات لالس�تدراك يف ذî من ٕاCداث حمطات لالس�تدراك يف ذî من ٕاCداث حمطات لالس�تدراك يف ذî من ٕاCداث حمطات لالس�تدراك يف هنهنهنهنایة Fٔو بدایة الس�نةایة Fٔو بدایة الس�نةایة Fٔو بدایة الس�نةایة Fٔو بدایة الس�نة    یقdضیهیقdضیهیقdضیهیقdضیهأ'ساس�یة مبا أ'ساس�یة مبا أ'ساس�یة مبا أ'ساس�یة مبا     التعلامتالتعلامتالتعلامتالتعلامتيف يف يف يف 

ح وàسب املق�ولني مع مقار�هتا مع املؤسسات أ'خرى Nىل املس�توى     ٕابالٕابالٕابالٕابالغغغغ املؤسسات التعلميیة مبعدالت املؤسسات التعلميیة مبعدالت املؤسسات التعلميیة مبعدالت املؤسسات التعلميیة مبعدالت• ح وàسب املق�ولني مع مقار�هتا مع املؤسسات أ'خرى Nىل املس�توى الن�ا ح وàسب املق�ولني مع مقار�هتا مع املؤسسات أ'خرى Nىل املس�توى الن�ا ح وàسب املق�ولني مع مقار�هتا مع املؤسسات أ'خرى Nىل املس�توى الن�ا الن�ا
 îإالقلميي واجلهوي و ذ îإالقلميي واجلهوي و ذ îإالقلميي واجلهوي و ذ îحإالقلميي واجلهوي و ذ حالختاذ التدابري الالزمة  لمعاجلة يف CاJ ضعف àسب الن�ا حالختاذ التدابري الالزمة  لمعاجلة يف CاJ ضعف àسب الن�ا حالختاذ التدابري الالزمة  لمعاجلة يف CاJ ضعف àسب الن�ا     الختاذ التدابري الالزمة  لمعاجلة يف CاJ ضعف àسب الن�ا

    �ملؤسسات التعلميیة�ملؤسسات التعلميیة�ملؤسسات التعلميیة�ملؤسسات التعلميیة    أ'جرFٔةأ'جرFٔةأ'جرFٔةأ'جرFٔةمصاح�ة إالجراء مبخطط تواصل وموا0بة مكمصاح�ة إالجراء مبخطط تواصل وموا0بة مكمصاح�ة إالجراء مبخطط تواصل وموا0بة مكمصاح�ة إالجراء مبخطط تواصل وموا0بة مك����فة _فة _فة _فة _معمعمعمع    •

النتاالنتاالنتاالنتاجئجئجئجئ    
املنتظرةاملنتظرةاملنتظرةاملنتظرة

    التجری�aةالتجری�aةالتجری�aةالتجری�aةيف صیغته يف صیغته يف صیغته يف صیغته انطالق املرشوع انطالق املرشوع انطالق املرشوع انطالق املرشوع Nداد و Nداد و Nداد و Nداد و التحسDس، التواصل، االٕ التحسDس، التواصل، االٕ التحسDس، التواصل، االٕ التحسDس، التواصل، االٕ : : : : 2014201420142014----2015201520152015•
     لمرور  لس لمرور  لس لمرور  لس لمرور  لس���� املوايل املوايل املوايل املوايل    20202020////10101010تعممي عتبة تعممي عتبة تعممي عتبة تعممي عتبة : : : : Fٔ2018201820182018 - - - -2017201720172017فق Fٔفق Fٔفق Fٔفق •

احملطات احملطات احملطات احملطات 
أ'ساس�یةأ'ساس�یةأ'ساس�یةأ'ساس�یة





التحمك يف ا لغات أ'جqبیةالتحمك يف ا لغات أ'جqبیةالتحمك يف ا لغات أ'جqبیةالتحمك يف ا لغات أ'جqبیة

العنوانالعنوانالعنوانالعنوان    تقویة ا لغات أ'جqبیة �لثانوي إالNدادي وتغیري منوذج التعملتقویة ا لغات أ'جqبیة �لثانوي إالNدادي وتغیري منوذج التعملتقویة ا لغات أ'جqبیة �لثانوي إالNدادي وتغیري منوذج التعملتقویة ا لغات أ'جqبیة �لثانوي إالNدادي وتغیري منوذج التعمل

الرفع من مس�توى التحمك يف ا لغات أ'جqبیة _ى تالمaذ الثانوي إالNدادي الرفع من مس�توى التحمك يف ا لغات أ'جqبیة _ى تالمaذ الثانوي إالNدادي الرفع من مس�توى التحمك يف ا لغات أ'جqبیة _ى تالمaذ الثانوي إالNدادي الرفع من مس�توى التحمك يف ا لغات أ'جqبیة _ى تالمaذ الثانوي إالNدادي  الهدفالهدفالهدفالهدف

     لتعمل ا لغات أ'جqبیة  لتعمل ا لغات أ'جqبیة  لتعمل ا لغات أ'جqبیة  لتعمل ا لغات أ'جqبیة     طرائق Cدیثةطرائق Cدیثةطرائق Cدیثةطرائق Cدیثةت�ين ت�ين ت�ين ت�ين •
    حتسني مردودیة الغالف الزمين احتسني مردودیة الغالف الزمين احتسني مردودیة الغالف الزمين احتسني مردودیة الغالف الزمين ا����صص لتدرÒس ا لغات Iجqبیة؛صص لتدرÒس ا لغات Iجqبیة؛صص لتدرÒس ا لغات Iجqبیة؛صص لتدرÒس ا لغات Iجqبیة؛•
ص Iحdاكك مع ا لغة• ص Iحdاكك مع ا لغةتوفري املزید من فر ص Iحdاكك مع ا لغةتوفري املزید من فر ص Iحdاكك مع ا لغةتوفري املزید من فر     ))))مراكز ا لغات، معاهد Fٔجqبیةمراكز ا لغات، معاهد Fٔجqبیةمراكز ا لغات، معاهد Fٔجqبیةمراكز ا لغات، معاهد Fٔجqبیة((((Nرب ٕا�رام Nرب ٕا�رام Nرب ٕا�رام Nرب ٕا�رام رشرشرشرشااكت ااكت ااكت ااكت     توفري املزید من فر
    ))))16161616إالجراء إالجراء إالجراء إالجراء ((((Nرب التكqولوجaات احلدیثة وت�ٔطريمه عن قرب Nرب التكqولوجaات احلدیثة وت�ٔطريمه عن قرب Nرب التكqولوجaات احلدیثة وت�ٔطريمه عن قرب Nرب التكqولوجaات احلدیثة وت�ٔطريمه عن قرب     طرائق Cدیثةطرائق Cدیثةطرائق Cدیثةطرائق Cدیثة�كوjن أ'ساتذة الس�تعامل ال�كوjن أ'ساتذة الس�تعامل ال�كوjن أ'ساتذة الس�تعامل ال�كوjن أ'ساتذة الس�تعامل ال•

    ٔ'جqبیة ٔ'جqبیة ٔ'جqبیة ٔ'جqبیة تنظمي م�ارtت تنافس�یة يف ا لغات تنظمي م�ارtت تنافس�یة يف ا لغات تنظمي م�ارtت تنافس�یة يف ا لغات تنظمي م�ارtت تنافس�یة يف ا لغات •
ص ٕالشهاد الكفاءات يف ا لغات أ'جqبیة • ص ٕالشهاد الكفاءات يف ا لغات أ'جqبیة توفري فر ص ٕالشهاد الكفاءات يف ا لغات أ'جqبیة توفري فر ص ٕالشهاد الكفاءات يف ا لغات أ'جqبیة توفري فر توفري فر

النتاالنتاالنتاالنتاجئجئجئجئ    
املنتظرةاملنتظرةاملنتظرةاملنتظرة

    واملؤطرjنواملؤطرjنواملؤطرjنواملؤطرjن    ٕاNداد املرشوع و�كوjن املدرسنيٕاNداد املرشوع و�كوjن املدرسنيٕاNداد املرشوع و�كوjن املدرسنيٕاNداد املرشوع و�كوjن املدرسني: : : : 2014201420142014----2015201520152015•
    التجری�aةالتجری�aةالتجری�aةالتجری�aةانطالق ٕاجناز املرشوع يف صیغته انطالق ٕاجناز املرشوع يف صیغته انطالق ٕاجناز املرشوع يف صیغته انطالق ٕاجناز املرشوع يف صیغته : : : : 2015201520152015----2016201620162016•
    توس�یع تدرتوس�یع تدرتوس�یع تدرتوس�یع تدرجيجيجيجيي لنطاق تطبیق املرشوع ي لنطاق تطبیق املرشوع ي لنطاق تطبیق املرشوع ي لنطاق تطبیق املرشوع : : : : 2018201820182018----2016201620162016•

احملطات احملطات احملطات احملطات 
أ'ساس�یةأ'ساس�یةأ'ساس�یةأ'ساس�یة



التحمك يف ا لغات أ'جqبیةالتحمك يف ا لغات أ'جqبیةالتحمك يف ا لغات أ'جqبیةالتحمك يف ا لغات أ'جqبیة

املساî ا_ولیة  لباكلورt املغربیةاملساî ا_ولیة  لباكلورt املغربیةاملساî ا_ولیة  لباكلورt املغربیةاملساî ا_ولیة  لباكلورt املغربیة العنوانالعنوانالعنوانالعنوان

الهدفالهدفالهدفالهدف    تنویع املسارات ودتنویع املسارات ودتنویع املسارات ودتنویع املسارات ودمعمعمعمع اÄمتكن من ا لغات أ'جqبیة Nرب تدرÒس بع اÄمتكن من ا لغات أ'جqبیة Nرب تدرÒس بع اÄمتكن من ا لغات أ'جqبیة Nرب تدرÒس بع اÄمتكن من ا لغات أ'جqبیة Nرب تدرÒس بعضضضض املواد هبا ½اصة العلمیة والتكqلوجaة املواد هبا ½اصة العلمیة والتكqلوجaة املواد هبا ½اصة العلمیة والتكqلوجaة املواد هبا ½اصة العلمیة والتكqلوجaة•

:  :  :  :  Fٔقسام  لمساî ا_ولیة  لباكلورt املغربیة بغالبیة املؤسسات التعلميیة العمومaة يف ا لغات التالیةFٔقسام  لمساî ا_ولیة  لباكلورt املغربیة بغالبیة املؤسسات التعلميیة العمومaة يف ا لغات التالیةFٔقسام  لمساî ا_ولیة  لباكلورt املغربیة بغالبیة املؤسسات التعلميیة العمومaة يف ا لغات التالیةFٔقسام  لمساî ا_ولیة  لباكلورt املغربیة بغالبیة املؤسسات التعلميیة العمومaة يف ا لغات التالیة    فdحفdحفdحفdح•
    ....الفرàس�یة، إالجنلالفرàس�یة، إالجنلالفرàس�یة، إالجنلالفرàس�یة، إالجنلزيزيزيزيیة وIس�بانیةیة وIس�بانیةیة وIس�بانیةیة وIس�بانیة

متكن àسب Nالیة من التالمaذ يف متكن àسب Nالیة من التالمaذ يف متكن àسب Nالیة من التالمaذ يف متكن àسب Nالیة من التالمaذ يف هنهنهنهنایة السایة السایة السایة الس���� الثانوي من مdابعة ا_راسات العلیا Fٔو املهنیة ٕاما � لغة العربیة  الثانوي من مdابعة ا_راسات العلیا Fٔو املهنیة ٕاما � لغة العربیة  الثانوي من مdابعة ا_راسات العلیا Fٔو املهنیة ٕاما � لغة العربیة  الثانوي من مdابعة ا_راسات العلیا Fٔو املهنیة ٕاما � لغة العربیة •
    ....Fٔو بلغة FٔجqبیةFٔو بلغة FٔجqبیةFٔو بلغة FٔجqبیةFٔو بلغة Fٔجqبیة

النتاالنتاالنتاالنتاجئجئجئجئ املنتظرة املنتظرة املنتظرة املنتظرة

    ))))تلمیذة وتلمیذاتلمیذة وتلمیذاتلمیذة وتلمیذاتلمیذة وتلمیذا    É))))470470470470نوtت Éنوtت Éنوtت Éنوtت     06060606مر�C التجریب �لþس�بة  لغة الفرàس�یة يف مر�C التجریب �لþس�بة  لغة الفرàس�یة يف مر�C التجریب �لþس�بة  لغة الفرàس�یة يف مر�C التجریب �لþس�بة  لغة الفرàس�یة يف : : : : 2013201320132013----2014201420142014•

Éنویة ت�ٔهیلیة معومaة  Éنویة ت�ٔهیلیة معومaة  Éنویة ت�ٔهیلیة معومaة  Éنویة ت�ٔهیلیة معومaة      50505050لغات Fٔجqبیة Òس�هتدف لغات Fٔجqبیة Òس�هتدف لغات Fٔجqبیة Òس�هتدف لغات Fٔجqبیة Òس�هتدف     03030303توس�یع املرشوع التجریتوس�یع املرشوع التجریتوس�یع املرشوع التجریتوس�یع املرشوع التجریيبيبيبيب لDشمل  لDشمل  لDشمل  لDشمل : : : : 2014201420142014----2015201520152015•
    تلمیذة وتلمیذتلمیذة وتلمیذتلمیذة وتلمیذتلمیذة وتلمیذ    6.0006.0006.0006.000وووو

    التوس�یع التدرالتوس�یع التدرالتوس�یع التدرالتوس�یع التدرجيجيجيجييييي: : : : 2020202020202020----2015201520152015•

احملطات احملطات احملطات احملطات 
أ'ساس�یةأ'ساس�یةأ'ساس�یةأ'ساس�یة





اك�شاف املهناك�شاف املهناك�شاف املهناك�شاف املهن    مسارمسارمسارمسار العنوانالعنوانالعنوانالعنوان

التالمaذ مqذ التعلمي Iبتدايئ ب�ٔمهیة أ'àشطة املهنیة Nرب اك�شاف املهنالتالمaذ مqذ التعلمي Iبتدايئ ب�ٔمهیة أ'àشطة املهنیة Nرب اك�شاف املهنالتالمaذ مqذ التعلمي Iبتدايئ ب�ٔمهیة أ'àشطة املهنیة Nرب اك�شاف املهنالتالمaذ مqذ التعلمي Iبتدايئ ب�ٔمهیة أ'àشطة املهنیة Nرب اك�شاف املهن    حتسDسحتسDسحتسDسحتسDس• الهدفالهدفالهدفالهدف

    ٕادماج مضامني حول اك�شاف املهن ½الل الس�ن�ني أ'½ريتني من التعلمي Iبتدايئ؛ٕادماج مضامني حول اك�شاف املهن ½الل الس�ن�ني أ'½ريتني من التعلمي Iبتدايئ؛ٕادماج مضامني حول اك�شاف املهن ½الل الس�ن�ني أ'½ريتني من التعلمي Iبتدايئ؛ٕادماج مضامني حول اك�شاف املهن ½الل الس�ن�ني أ'½ريتني من التعلمي Iبتدايئ؛•
    �رجمة àFٔشطة تطبیقaة مرتبطة �ملهن مع تد½ل املهنیني؛�رجمة àFٔشطة تطبیقaة مرتبطة �ملهن مع تد½ل املهنیني؛�رجمة àFٔشطة تطبیقaة مرتبطة �ملهن مع تد½ل املهنیني؛�رجمة àFٔشطة تطبیقaة مرتبطة �ملهن مع تد½ل املهنیني؛•
    ....تنظمي زtرات اس�تكشافaة  لمهن لفائدة التلمیذات والتالمaذتنظمي زtرات اس�تكشافaة  لمهن لفائدة التلمیذات والتالمaذتنظمي زtرات اس�تكشافaة  لمهن لفائدة التلمیذات والتالمaذتنظمي زtرات اس�تكشافaة  لمهن لفائدة التلمیذات والتالمaذ•
    �كویaþة لفائدة املدرسني Äمتكaهنم من تدرÒس هذه املضامني اجلدیدة؛�كویaþة لفائدة املدرسني Äمتكaهنم من تدرÒس هذه املضامني اجلدیدة؛�كویaþة لفائدة املدرسني Äمتكaهنم من تدرÒس هذه املضامني اجلدیدة؛�كویaþة لفائدة املدرسني Äمتكaهنم من تدرÒس هذه املضامني اجلدیدة؛    تداریبتداریبتداریبتداریبتنظمي تنظمي تنظمي تنظمي •
    الالزمةالالزمةالالزمةالالزمة    وا_یداكتیكaةوا_یداكتیكaةوا_یداكتیكaةوا_یداكتیكaةمqح املؤسسات التعلميیة العدة البیداغوجaة مqح املؤسسات التعلميیة العدة البیداغوجaة مqح املؤسسات التعلميیة العدة البیداغوجaة مqح املؤسسات التعلميیة العدة البیداغوجaة •
    ٕاد½ال التعدیالت الالزمة يف التكوjن أ'ساس ٕالNداد Fٔساتذة Iبتدايئ لهذه أ'àشطة اجلدیدةٕاد½ال التعدیالت الالزمة يف التكوjن أ'ساس ٕالNداد Fٔساتذة Iبتدايئ لهذه أ'àشطة اجلدیدةٕاد½ال التعدیالت الالزمة يف التكوjن أ'ساس ٕالNداد Fٔساتذة Iبتدايئ لهذه أ'àشطة اجلدیدةٕاد½ال التعدیالت الالزمة يف التكوjن أ'ساس ٕالNداد Fٔساتذة Iبتدايئ لهذه أ'àشطة اجلدیدة•

النتاالنتاالنتاالنتاجئجئجئجئ    
املنتظرةاملنتظرةاملنتظرةاملنتظرة

ٕاNداد املر�C التجری�aةٕاNداد املر�C التجری�aةٕاNداد املر�C التجری�aةٕاNداد املر�C التجری�aة: : : :     2015201520152015////2014201420142014•
انطالق املرشوعانطالق املرشوعانطالق املرشوعانطالق املرشوع: : : :     2016201620162016////2015201520152015•

احملطات احملطات احملطات احملطات 
أ'ساس�یةأ'ساس�یةأ'ساس�یةأ'ساس�یة

    دمج التعلمي العام والتكوjن املهين دمج التعلمي العام والتكوjن املهين دمج التعلمي العام والتكوjن املهين دمج التعلمي العام والتكوjن املهين 



    دمج التعلمي العام والتكوjن املهين دمج التعلمي العام والتكوjن املهين دمج التعلمي العام والتكوjن املهين دمج التعلمي العام والتكوjن املهين 
املسار املهين �لثانوي إالNدادياملسار املهين �لثانوي إالNدادياملسار املهين �لثانوي إالNدادياملسار املهين �لثانوي إالNدادي العنوانالعنوانالعنوانالعنوان

الهدفالهدفالهدفالهدف    مسار æين óدید �لثانوي إالNداديمسار æين óدید �لثانوي إالNداديمسار æين óدید �لثانوي إالNداديمسار æين óدید �لثانوي إالNدادي    ٕاCداثٕاCداثٕاCداثٕاCداث•
)  )  )  )  التعلمي العام والتكوjن املهينالتعلمي العام والتكوjن املهينالتعلمي العام والتكوjن املهينالتعلمي العام والتكوjن املهين((((التكوjن املزدوج التكوjن املزدوج التكوjن املزدوج التكوjن املزدوج     ٕارساء سٕارساء سٕارساء سٕارساء س���� من ثالث س�نوات يف إالNدادي jر�كز Nىل من ثالث س�نوات يف إالNدادي jر�كز Nىل من ثالث س�نوات يف إالNدادي jر�كز Nىل من ثالث س�نوات يف إالNدادي jر�كز Nىل•

    ::::    ميكن منميكن منميكن منميكن من
    ))))البااكلورt املهنیةالبااكلورt املهنیةالبااكلورt املهنیةالبااكلورt املهنیة((((السالسالسالس���� الثانوي الت�ٔهیيل  الثانوي الت�ٔهیيل  الثانوي الت�ٔهیيل  الثانوي الت�ٔهیيل ولوج ولوج ولوج ولوج -
    Fٔو ولوج التكوjن املهين Fٔو ولوج التكوjن املهين Fٔو ولوج التكوjن املهين Fٔو ولوج التكوjن املهين -
    املهنیةاملهنیةاملهنیةاملهنیة    سوق الشغل بعد التدریب ملدت س�نة واCدة ٕالNداد شهادة ا_راساتسوق الشغل بعد التدریب ملدت س�نة واCدة ٕالNداد شهادة ا_راساتسوق الشغل بعد التدریب ملدت س�نة واCدة ٕالNداد شهادة ا_راساتسوق الشغل بعد التدریب ملدت س�نة واCدة ٕالNداد شهادة ا_راسات    Fٔو ولوجFٔو ولوجFٔو ولوجFٔو ولوج-

تطبیقaةتطبیقaةتطبیقaةتطبیقaة    ----æنیةæنیةæنیةæنیة    مaوالتمaوالتمaوالتمaوالتóدیدة يف وóه التالمaذ ذوي óدیدة يف وóه التالمaذ ذوي óدیدة يف وóه التالمaذ ذوي óدیدة يف وóه التالمaذ ذوي     ا_مج بني التكوjن املهين والتعلمي املدريس لفdح Fٓفاقا_مج بني التكوjن املهين والتعلمي املدريس لفdح Fٓفاقا_مج بني التكوjن املهين والتعلمي املدريس لفdح Fٓفاقا_مج بني التكوjن املهين والتعلمي املدريس لفdح Fٓفاق•
    تقلیص Nدد التالمaذ املنقطعني عن ا_راسة �لثانوي إالNداديتقلیص Nدد التالمaذ املنقطعني عن ا_راسة �لثانوي إالNداديتقلیص Nدد التالمaذ املنقطعني عن ا_راسة �لثانوي إالNداديتقلیص Nدد التالمaذ املنقطعني عن ا_راسة �لثانوي إالNدادي•
    التالمaذ املنقطعني عن ا_راسة من óFٔل ٕادما¡م يف املسار املهين �لثانوي إالNداديالتالمaذ املنقطعني عن ا_راسة من óFٔل ٕادما¡م يف املسار املهين �لثانوي إالNداديالتالمaذ املنقطعني عن ا_راسة من óFٔل ٕادما¡م يف املسار املهين �لثانوي إالNداديالتالمaذ املنقطعني عن ا_راسة من óFٔل ٕادما¡م يف املسار املهين �لثانوي إالNدادي    موا0بةموا0بةموا0بةموا0بة•

النتاالنتاالنتاالنتاجئجئجئجئ    
املنتظرةاملنتظرةاملنتظرةاملنتظرة

حتدید جماالت التكوjن واملقاوالت الرشjكة و�كوjن ش�باكت إالNدادtت ومؤسسات حتدید جماالت التكوjن واملقاوالت الرشjكة و�كوjن ش�باكت إالNدادtت ومؤسسات حتدید جماالت التكوjن واملقاوالت الرشjكة و�كوjن ش�باكت إالNدادtت ومؤسسات حتدید جماالت التكوjن واملقاوالت الرشjكة و�كوjن ش�باكت إالNدادtت ومؤسسات : : : :     2015201520152015----2014201420142014•
    التكqولوجaا التطبیقaةالتكqولوجaا التطبیقaةالتكqولوجaا التطبیقaةالتكqولوجaا التطبیقaة

حتضري العدة حتضري العدة حتضري العدة حتضري العدة - - - - املساî واملراكزاملساî واملراكزاملساî واملراكزاملساî واملراكز----حتدید ا{االت Iقdصادیة ذات أ'ولویة والفاNلني والرشاكء حتدید ا{االت Iقdصادیة ذات أ'ولویة والفاNلني والرشاكء حتدید ا{االت Iقdصادیة ذات أ'ولویة والفاNلني والرشاكء حتدید ا{االت Iقdصادیة ذات أ'ولویة والفاNلني والرشاكء : : : :     2015201520152015----2016201620162016•
    تنظمي اتنظمي اتنظمي اتنظمي امحلمحلمحلمحل� التواصلیة � التواصلیة � التواصلیة � التواصلیة     ----والتكوjنوالتكوjنوالتكوjنوالتكوjن    البیداغوجaةالبیداغوجaةالبیداغوجaةالبیداغوجaة

انطالق املر�C التجری�aةانطالق املر�C التجری�aةانطالق املر�C التجری�aةانطالق املر�C التجری�aة::::    2016201620162016----2017201720172017•
    تلمیذة وتلمیذتلمیذة وتلمیذتلمیذة وتلمیذتلمیذة وتلمیذ    120.000120.000120.000120.000اس�تفادة اس�تفادة اس�تفادة اس�تفادة : : : :     Fٔ2020202020202020فق س�نة Fٔفق س�نة Fٔفق س�نة Fٔفق س�نة •

احملطات احملطات احملطات احملطات 
أ'ساس�یةأ'ساس�یةأ'ساس�یةأ'ساس�یة



    دمج التعلمي العام والتكوjن املهين دمج التعلمي العام والتكوjن املهين دمج التعلمي العام والتكوjن املهين دمج التعلمي العام والتكوjن املهين 
الباكلورt املهنیةالباكلورt املهنیةالباكلورt املهنیةالباكلورt املهنیة العنوانالعنوانالعنوانالعنوان

الهدفالهدفالهدفالهدف    ملهن مطلوبة ملهن مطلوبة ملهن مطلوبة ملهن مطلوبة حبحبحبحبدة يف سوق الشغلدة يف سوق الشغلدة يف سوق الشغلدة يف سوق الشغل    ½لق عرض �كویين Nىل مس�توى الثانوي الت�ٔهیيل ½لق عرض �كویين Nىل مس�توى الثانوي الت�ٔهیيل ½لق عرض �كویين Nىل مس�توى الثانوي الت�ٔهیيل ½لق عرض �كویين Nىل مس�توى الثانوي الت�ٔهیيل هي�هي�هي�هي�•

    حتضري �رامج �كویaþة جتمع بني التعلمي العام والتكوjن املهين والتطبیق الفعيل �ملقاوالتحتضري �رامج �كویaþة جتمع بني التعلمي العام والتكوjن املهين والتطبیق الفعيل �ملقاوالتحتضري �رامج �كویaþة جتمع بني التعلمي العام والتكوjن املهين والتطبیق الفعيل �ملقاوالتحتضري �رامج �كویaþة جتمع بني التعلمي العام والتكوjن املهين والتطبیق الفعيل �ملقاوالت•
    FٔوالفدرالیاتFٔوالفدرالیاتFٔوالفدرالیاتFٔوالفدرالیاتالثانوtت، مراكز التكوjن املهين واملقاوالت الثانوtت، مراكز التكوjن املهين واملقاوالت الثانوtت، مراكز التكوjن املهين واملقاوالت الثانوtت، مراكز التكوjن املهين واملقاوالت ((((½لق شعب الباكلورt املهنیة Nرب ½لق شعب الباكلورt املهنیة Nرب ½لق شعب الباكلورt املهنیة Nرب ½لق شعب الباكلورt املهنیة Nرب رشرشرشرشاكة ثالثیة اكة ثالثیة اكة ثالثیة اكة ثالثیة •

    ))))املهنیةاملهنیةاملهنیةاملهنیة
    )  )  )  )  فdح و�لق الشعب حسب مdطلبات سوق الشغلفdح و�لق الشعب حسب مdطلبات سوق الشغلفdح و�لق الشعب حسب مdطلبات سوق الشغلفdح و�لق الشعب حسب مdطلبات سوق الشغل((((مالمالمالمالمئمئمئمئة العرض املدريس ملتطلبات الرشاكء Iقdصادیني ة العرض املدريس ملتطلبات الرشاكء Iقdصادیني ة العرض املدريس ملتطلبات الرشاكء Iقdصادیني ة العرض املدريس ملتطلبات الرشاكء Iقdصادیني •
    ::::óدیدة يف وóه تالمaذ الثانوي الت�ٔهیيلóدیدة يف وóه تالمaذ الثانوي الت�ٔهیيلóدیدة يف وóه تالمaذ الثانوي الت�ٔهیيلóدیدة يف وóه تالمaذ الثانوي الت�ٔهیيل    ا_مج بني التكوjن املهين والتعلمي املدريس لفdح Fٓفاقا_مج بني التكوjن املهين والتعلمي املدريس لفdح Fٓفاقا_مج بني التكوjن املهين والتعلمي املدريس لفdح Fٓفاقا_مج بني التكوjن املهين والتعلمي املدريس لفdح Fٓفاق•

    ولوج سوق الشغل م�اولوج سوق الشغل م�اولوج سوق الشغل م�اولوج سوق الشغل م�ارشرشرشرشةةةة-
    ولوج املسارات العلیا  لتكوjن املهينولوج املسارات العلیا  لتكوjن املهينولوج املسارات العلیا  لتكوjن املهينولوج املسارات العلیا  لتكوjن املهين-
    ولوج املدارس العلیا يف التعلمي العايلولوج املدارس العلیا يف التعلمي العايلولوج املدارس العلیا يف التعلمي العايلولوج املدارس العلیا يف التعلمي العايل-

النتاالنتاالنتاالنتاجئجئجئجئ    
املنتظرةاملنتظرةاملنتظرةاملنتظرة

)))) س�یري ضیعة فالحaة س�یري ضیعة فالحaة س�یري ضیعة فالحaة س�یري ضیعة فالحaة    - - - - صناNة الطريانصناNة الطريانصناNة الطريانصناNة الطريان    - - - - الصیانة الصناعیةالصیانة الصناعیةالصیانة الصناعیةالصیانة الصناعیة----املیاكنیاملیاكنیاملیاكنیاملیاكنیكككك الصناعیة  الصناعیة  الصناعیة  الصناعیة ((((التجریب التجریب التجریب التجریب     مشاریع قaدمشاریع قaدمشاریع قaدمشاریع قaد    4444        ::::    2015201520152015----2014201420142014

    ))))والفدرالیات املهنیةوالفدرالیات املهنیةوالفدرالیات املهنیةوالفدرالیات املهنیة    CGEMCGEMCGEMCGEMاتفاقaات اتفاقaات اتفاقaات اتفاقaات رشرشرشرشاكة معاكة معاكة معاكة مع    OFPPTOFPPTOFPPTOFPPT    ))))9999مرشوع يف طور التحضري مع مرشوع يف طور التحضري مع مرشوع يف طور التحضري مع مرشوع يف طور التحضري مع     17171717:  :  :  :      2016201620162016----2015201520152015

ص Nىل التكaف مع طلبات املقاوالت    140.000140.000140.000140.000توس�یع تدرتوس�یع تدرتوس�یع تدرتوس�یع تدرجيجيجيجيي لتكوjن ي لتكوjن ي لتكوjن ي لتكوjن             :  :  :  :      Fٔ2020202020202020فق Fٔفق Fٔفق Fٔفق  ص Nىل التكaف مع طلبات املقاوالتتلمیذ مع احلر ص Nىل التكaف مع طلبات املقاوالتتلمیذ مع احلر ص Nىل التكaف مع طلبات املقاوالتتلمیذ مع احلر     تلمیذ مع احلر

احملطات احملطات احملطات احملطات 
أ'ساس�یةأ'ساس�یةأ'ساس�یةأ'ساس�یة



    دمج التعلمي العام والتكوjن املهين دمج التعلمي العام والتكوjن املهين دمج التعلمي العام والتكوjن املهين دمج التعلمي العام والتكوjن املهين 
التوجaه املدريس وحنو التكوjن املهينالتوجaه املدريس وحنو التكوjن املهينالتوجaه املدريس وحنو التكوjن املهينالتوجaه املدريس وحنو التكوjن املهين العنوانالعنوانالعنوانالعنوان

ٕاNداد س�یاسة وطنیة وإاNداد س�یاسة وطنیة وإاNداد س�یاسة وطنیة وإاNداد س�یاسة وطنیة واحضحضحضحضة املعامل يف جمال ٕاNالم الش�باب وموا0بهتم وتوجهيهم ا_رايس واملهين يف Fٔفق تقریب ة املعامل يف جمال ٕاNالم الش�باب وموا0بهتم وتوجهيهم ا_رايس واملهين يف Fٔفق تقریب ة املعامل يف جمال ٕاNالم الش�باب وموا0بهتم وتوجهيهم ا_رايس واملهين يف Fٔفق تقریب ة املعامل يف جمال ٕاNالم الش�باب وموا0بهتم وتوجهيهم ا_رايس واملهين يف Fٔفق تقریب 
مqظومات الرتبیة والتكوjن Fٔكرث من حمیطها Iقdصادي وIجrعي ومتكني الش�باب من Iندماج يف احلیاة العملیةمqظومات الرتبیة والتكوjن Fٔكرث من حمیطها Iقdصادي وIجrعي ومتكني الش�باب من Iندماج يف احلیاة العملیةمqظومات الرتبیة والتكوjن Fٔكرث من حمیطها Iقdصادي وIجrعي ومتكني الش�باب من Iندماج يف احلیاة العملیةمqظومات الرتبیة والتكوjن Fٔكرث من حمیطها Iقdصادي وIجrعي ومتكني الش�باب من Iندماج يف احلیاة العملیة

الهدفالهدفالهدفالهدف

• tه املدريس واملهين معاد تنظميها مركزaات التوجaþب tه املدريس واملهين معاد تنظميها مركزaات التوجaþب tه املدريس واملهين معاد تنظميها مركزaات التوجaþب tه املدريس واملهين معاد تنظميها مركزaات التوجaþبtو¡وtو¡وtو¡وtوٕاقلميیا وحملیا؛وٕاقلميیا وحملیا؛وٕاقلميیا وحملیا؛وٕاقلميیا وحملیا؛    و¡و

""لیات توجaه مدريس وæين موضوNة لیات توجaه مدريس وæين موضوNة لیات توجaه مدريس وæين موضوNة لیات توجaه مدريس وæين موضوNة • "" FFFFات املس�هتدفة؛    ومفع�ومفع�ومفع�ومفع�Îات املس�هتدفة؛لفائدة مجیع الفÎات املس�هتدفة؛لفائدة مجیع الفÎات املس�هتدفة؛لفائدة مجیع الفÎلفائدة مجیع الف

توجaه مدريس وæين مدمج ابتداء من التعلمي Iبتدايئ؛توجaه مدريس وæين مدمج ابتداء من التعلمي Iبتدايئ؛توجaه مدريس وæين مدمج ابتداء من التعلمي Iبتدايئ؛توجaه مدريس وæين مدمج ابتداء من التعلمي Iبتدايئ؛•

    ممهننة؛ممهننة؛ممهننة؛ممهننة؛املوارد ال�رشیة ااملوارد ال�رشیة ااملوارد ال�رشیة ااملوارد ال�رشیة ا����صصة  لتوجaه املدريس واملهين صصة  لتوجaه املدريس واملهين صصة  لتوجaه املدريس واملهين صصة  لتوجaه املدريس واملهين •

""لیات و½دمات إالNالم واملساNدة Nىل التوجaه موضوNة لیات و½دمات إالNالم واملساNدة Nىل التوجaه موضوNة لیات و½دمات إالNالم واملساNدة Nىل التوجaه موضوNة لیات و½دمات إالNالم واملساNدة Nىل التوجaه موضوNة • "" F اسرتاتیجیة  لتواصل حول خمتلفF اسرتاتیجیة  لتواصل حول خمتلفF اسرتاتیجیة  لتواصل حول خمتلفF ومفع�؛ومفع�؛ومفع�؛ومفع�؛اسرتاتیجیة  لتواصل حول خمتلف

ومفعل؛ومفعل؛ومفعل؛ومفعل؛ٕاطار قانوين وتنظميي {ال التوجaه املدريس واملهين مكaف ٕاطار قانوين وتنظميي {ال التوجaه املدريس واملهين مكaف ٕاطار قانوين وتنظميي {ال التوجaه املدريس واملهين مكaف ٕاطار قانوين وتنظميي {ال التوجaه املدريس واملهين مكaف •

....اخنرااخنرااخنرااخنراطططط مؤسسايت  مؤسسايت  مؤسسايت  مؤسسايت ����تلف الرشاكء يف جمال التوجaه املدريس واملهينتلف الرشاكء يف جمال التوجaه املدريس واملهينتلف الرشاكء يف جمال التوجaه املدريس واملهينتلف الرشاكء يف جمال التوجaه املدريس واملهين•

النتاالنتاالنتاالنتاجئجئجئجئ    
املنتظرةاملنتظرةاملنتظرةاملنتظرة

    انطالق بوابة التوجaه اخلاصة �لتكوjن املهينانطالق بوابة التوجaه اخلاصة �لتكوjن املهينانطالق بوابة التوجaه اخلاصة �لتكوjن املهينانطالق بوابة التوجaه اخلاصة �لتكوjن املهين: : : :     2013201320132013----2014201420142014
    التوجaه املدريس واملهينالتوجaه املدريس واملهينالتوجaه املدريس واملهينالتوجaه املدريس واملهين    Nداد تصور لتطوjر مqظومةNداد تصور لتطوjر مqظومةNداد تصور لتطوjر مqظومةNداد تصور لتطوjر مqظومةإ إ إ إ : : : :     2015201520152015----2014201420142014
انطالق املر�C التجری�aة  لمنظومة اجلدیدةانطالق املر�C التجری�aة  لمنظومة اجلدیدةانطالق املر�C التجری�aة  لمنظومة اجلدیدةانطالق املر�C التجری�aة  لمنظومة اجلدیدة: : : :     2016201620162016----2015201520152015

احملطات احملطات احملطات احملطات 
أ'ساس�یةأ'ساس�یةأ'ساس�یةأ'ساس�یة





الكفاءات العرضانیة والتفdح اùايتالكفاءات العرضانیة والتفdح اùايتالكفاءات العرضانیة والتفdح اùايتالكفاءات العرضانیة والتفdح اùايت

العنوانالعنوانالعنوانالعنوان    ))))أ'àشطة الثقافaة والفqیة والرtضیة وا لغاتأ'àشطة الثقافaة والفqیة والرtضیة وا لغاتأ'àشطة الثقافaة والفqیة والرtضیة وا لغاتأ'àشطة الثقافaة والفqیة والرtضیة وا لغات((((مؤسسات التفdح مؤسسات التفdح مؤسسات التفdح مؤسسات التفdح 

حتفحتفحتفحتفزيزيزيزي التفdح والیقظة عند التالمaذ و شجیعهم Nىل ٕا�راز مواه التفdح والیقظة عند التالمaذ و شجیعهم Nىل ٕا�راز مواه التفdح والیقظة عند التالمaذ و شجیعهم Nىل ٕا�راز مواه التفdح والیقظة عند التالمaذ و شجیعهم Nىل ٕا�راز مواههبهبهبهبمممم• الهدفالهدفالهدفالهدف

تعلميیة مdواóدة تعلميیة مdواóدة تعلميیة مdواóدة تعلميیة مdواóدة حبحبحبحبي واCد Fٔو Fٔكرث، فرصة الولوج ٕاىل ي واCد Fٔو Fٔكرث، فرصة الولوج ٕاىل ي واCد Fٔو Fٔكرث، فرصة الولوج ٕاىل ي واCد Fٔو Fٔكرث، فرصة الولوج ٕاىل     مؤسساتمؤسساتمؤسساتمؤسسات    یþمتون ملنطقة مدرس�یة تضمیþمتون ملنطقة مدرس�یة تضمیþمتون ملنطقة مدرس�یة تضمیþمتون ملنطقة مدرس�یة تضم    تالمaذتالمaذتالمaذتالمaذ    ٕاعطاءٕاعطاءٕاعطاءٕاعطاء•
    àFٔشطة ثقافaة ورtضیة وفqیة Nرب Iس�تعامل املشرتك  لموارد من ½الل جتمیعها يف مؤسسة واCدةàFٔشطة ثقافaة ورtضیة وفqیة Nرب Iس�تعامل املشرتك  لموارد من ½الل جتمیعها يف مؤسسة واCدةàFٔشطة ثقافaة ورtضیة وفqیة Nرب Iس�تعامل املشرتك  لموارد من ½الل جتمیعها يف مؤسسة واCدةàFٔشطة ثقافaة ورtضیة وفqیة Nرب Iس�تعامل املشرتك  لموارد من ½الل جتمیعها يف مؤسسة واCدة

    اس�تعامل البناtت املتوفرة و�ري املس�تغ� خللق هذه املؤسساتاس�تعامل البناtت املتوفرة و�ري املس�تغ� خللق هذه املؤسساتاس�تعامل البناtت املتوفرة و�ري املس�تغ� خللق هذه املؤسساتاس�تعامل البناtت املتوفرة و�ري املس�تغ� خللق هذه املؤسسات•
    التوظیف أ'مالتوظیف أ'مالتوظیف أ'مالتوظیف أ'م����ل  لموارد ال�رشیة املتوفرة بندرة وملþشطي امجلعیات احمللیةل  لموارد ال�رشیة املتوفرة بندرة وملþشطي امجلعیات احمللیةل  لموارد ال�رشیة املتوفرة بندرة وملþشطي امجلعیات احمللیةل  لموارد ال�رشیة املتوفرة بندرة وملþشطي امجلعیات احمللیة•
ددددمعمعمعمع àٔFشطة هذه املؤسسات Nرب اتفاقaات  àٔFشطة هذه املؤسسات Nرب اتفاقaات  àٔFشطة هذه املؤسسات Nرب اتفاقaات  àٔFشطة هذه املؤسسات Nرب اتفاقaات رشرشرشرشاكة مع مجعیات ثقافaة ورtضیة وفqیة ومع وهیئات معومaة اكة مع مجعیات ثقافaة ورtضیة وفqیة ومع وهیئات معومaة اكة مع مجعیات ثقافaة ورtضیة وفqیة ومع وهیئات معومaة اكة مع مجعیات ثقافaة ورtضیة وفqیة ومع وهیئات معومaة هتمتهتمتهتمتهتمت هبذه  هبذه  هبذه  هبذه •

        ا{االت ا{االت ا{االت ا{االت 
    الرفع تدرالرفع تدرالرفع تدرالرفع تدرجيجيجيجيیا من Nدد التالمaذ املس�تفaدjن من هذه أ'àشطة و½اصة املنیا من Nدد التالمaذ املس�تفaدjن من هذه أ'àشطة و½اصة املنیا من Nدد التالمaذ املس�تفaدjن من هذه أ'àشطة و½اصة املنیا من Nدد التالمaذ املس�تفaدjن من هذه أ'àشطة و½اصة املن����درjن من مqاطق هشةدرjن من مqاطق هشةدرjن من مqاطق هشةدرjن من مqاطق هشة•
ح الثقايف والرtيضيضيضيض وا لغوي وا لغوي وا لغوي وا لغوي• ح الثقايف والرt اجلهود اليت تبذلها املدارس يف Iنفdا ح الثقايف والرt اجلهود اليت تبذلها املدارس يف Iنفdا ح الثقايف والرt اجلهود اليت تبذلها املدارس يف Iنفdا     ....ددددمعمعمعمع اجلهود اليت تبذلها املدارس يف Iنفdا

النتاالنتاالنتاالنتاجئجئجئجئ    
املنتظرةاملنتظرةاملنتظرةاملنتظرة

    حتدید التصور، ا�رام االتفاقaات وٕاNداد املرشوعحتدید التصور، ا�رام االتفاقaات وٕاNداد املرشوعحتدید التصور، ا�رام االتفاقaات وٕاNداد املرشوعحتدید التصور، ا�رام االتفاقaات وٕاNداد املرشوع: : : :     2015201520152015----2014201420142014•
مؤسسات لàÌٔشطة مؤسسات لàÌٔشطة مؤسسات لàÌٔشطة مؤسسات لàÌٔشطة     7777مؤسسة لàÌٔشطة الثقافaة ومؤسسة لàÌٔشطة الثقافaة ومؤسسة لàÌٔشطة الثقافaة ومؤسسة لàÌٔشطة الثقافaة و    16161616انطالق املر�C التجری�aة ب انطالق املر�C التجری�aة ب انطالق املر�C التجری�aة ب انطالق املر�C التجری�aة ب     : : : :     2016201620162016----2015201520152015•

    ....الرtضیةالرtضیةالرtضیةالرtضیة
مؤسسة لàÌٔشطة مؤسسة لàÌٔشطة مؤسسة لàÌٔشطة مؤسسة لàÌٔشطة     75757575مؤسسة لàÌٔشطة الثقافaة ومؤسسة لàÌٔشطة الثقافaة ومؤسسة لàÌٔشطة الثقافaة ومؤسسة لàÌٔشطة الثقافaة و    66666666توس�یع ش�بكة املؤسسات Äهتم ما یقارب توس�یع ش�بكة املؤسسات Äهتم ما یقارب توس�یع ش�بكة املؤسسات Äهتم ما یقارب توس�یع ش�بكة املؤسسات Äهتم ما یقارب : : : :     2018201820182018----2016201620162016•

    الرtضیةالرtضیةالرtضیةالرtضیة

احملطات احملطات احملطات احملطات 
أ'ساس�یةأ'ساس�یةأ'ساس�یةأ'ساس�یة



الكفاءات العرضانیة والتفdح اùايتالكفاءات العرضانیة والتفdح اùايتالكفاءات العرضانیة والتفdح اùايتالكفاءات العرضانیة والتفdح اùايت

املقاوليتاملقاوليتاملقاوليتاملقاوليتح املبادرة واحلس ح املبادرة واحلس ح املبادرة واحلس ح املبادرة واحلس رورورورو العنوانالعنوانالعنوانالعنوان

• Jر روح املبادرة واملقاوjتطو Jر روح املبادرة واملقاوjتطو Jر روح املبادرة واملقاوjتطو Jر روح املبادرة واملقاوjمتي  لمقاوالتتطوþطر تFٔ ت من ½الل تد½لtذ الثانوaادة وا{ازفة _ى تالمaمتي  لمقاوالتوالقþطر تFٔ ت من ½الل تد½لtذ الثانوaادة وا{ازفة _ى تالمaمتي  لمقاوالتوالقþطر تFٔ ت من ½الل تد½لtذ الثانوaادة وا{ازفة _ى تالمaمتي  لمقاوالتوالقþطر تFٔ ت من ½الل تد½لtذ الثانوaادة وا{ازفة _ى تالمaالهدفالهدفالهدفالهدف    ....والق

    _ى تالمaذ _ى تالمaذ _ى تالمaذ _ى تالمaذ روح املبادرة واملقاوJ روح املبادرة واملقاوJ روح املبادرة واملقاوJ روح املبادرة واملقاوJ لتمنیة لتمنیة لتمنیة لتمنیة     ت�ين اسرتاتیجیة قطاعیة مqدجمةت�ين اسرتاتیجیة قطاعیة مqدجمةت�ين اسرتاتیجیة قطاعیة مqدجمةت�ين اسرتاتیجیة قطاعیة مqدجمة•
    ““““        الرتبیة املالیةالرتبیة املالیةالرتبیة املالیةالرتبیة املالیة““““ووووتطوjر روح املبادرة واملقاوJ تطوjر روح املبادرة واملقاوJ تطوjر روح املبادرة واملقاوJ تطوjر روح املبادرة واملقاوJ املتعلقة ب املتعلقة ب املتعلقة ب املتعلقة ب     العدة البیداغوجaة لتعممي  لربامجالعدة البیداغوجaة لتعممي  لربامجالعدة البیداغوجaة لتعممي  لربامجالعدة البیداغوجaة لتعممي  لربامج    ٕاNدادٕاNدادٕاNدادٕاNداد•
    ا'ٔاكدميیات؛ا'ٔاكدميیات؛ا'ٔاكدميیات؛ا'ٔاكدميیات؛تعممي اتفاقaات الرشاكة Nىل تعممي اتفاقaات الرشاكة Nىل تعممي اتفاقaات الرشاكة Nىل تعممي اتفاقaات الرشاكة Nىل رشرشرشرشاكة مع املتد½لني من املقاوالت و اكة مع املتد½لني من املقاوالت و اكة مع املتد½لني من املقاوالت و اكة مع املتد½لني من املقاوالت و     عقدعقدعقدعقد•
�لتعاون مع �لتعاون مع �لتعاون مع �لتعاون مع ““““    الرتبیة املالیةالرتبیة املالیةالرتبیة املالیةالرتبیة املالیة““““ووووتطوjر روح املبادرة واملقاوJ تطوjر روح املبادرة واملقاوJ تطوjر روح املبادرة واملقاوJ تطوjر روح املبادرة واملقاوJ املتعلقة ب املتعلقة ب املتعلقة ب املتعلقة ب     جبجبجبجبمیع الثانوtت  لربامجمیع الثانوtت  لربامجمیع الثانوtت  لربامجمیع الثانوtت  لربامج    تعممي تدرتعممي تدرتعممي تدرتعممي تدرجيجيجيجييييي•

    املؤسسات وامجلعیات الرشjكة؛ املؤسسات وامجلعیات الرشjكة؛ املؤسسات وامجلعیات الرشjكة؛ املؤسسات وامجلعیات الرشjكة؛ 
....الرفع من Nدد أ'طر املتطوNة واملنمتیة  لمقاوالتالرفع من Nدد أ'طر املتطوNة واملنمتیة  لمقاوالتالرفع من Nدد أ'طر املتطوNة واملنمتیة  لمقاوالتالرفع من Nدد أ'طر املتطوNة واملنمتیة  لمقاوالت•

النتاالنتاالنتاالنتاجئجئجئجئ    
املنتظرةاملنتظرةاملنتظرةاملنتظرة

    »  »  »  »  الرتبیة املالیةالرتبیة املالیةالرتبیة املالیةالرتبیة املالیة««««تلمیذ يف �ر�مج تلمیذ يف �ر�مج تلمیذ يف �ر�مج تلمیذ يف �ر�مج     100000100000100000100000وووو» » » » روح املقاوJروح املقاوJروح املقاوJروح املقاوJ««««تلمیذ يف �ر�مج تلمیذ يف �ر�مج تلمیذ يف �ر�مج تلمیذ يف �ر�مج     �25.00025.00025.00025.000كوjن �كوjن �كوjن �كوjن     ::::    2015201520152015----2014201420142014•
    »  »  »  »  الرتبیة املالیةالرتبیة املالیةالرتبیة املالیةالرتبیة املالیة««««تلمیذ يف �ر�مج تلمیذ يف �ر�مج تلمیذ يف �ر�مج تلمیذ يف �ر�مج     150.000150.000150.000150.000وووو» » » » روح املقاوJروح املقاوJروح املقاوJروح املقاوJ««««تلمیذ يف �ر�مج تلمیذ يف �ر�مج تلمیذ يف �ر�مج تلمیذ يف �ر�مج     �30.00030.00030.00030.000كوjن �كوjن �كوjن �كوjن : : : :     2016201620162016----2015201520152015•
    الرفع التدرالرفع التدرالرفع التدرالرفع التدرجيجيجيجيي من Nدد التالمaذ املس�تفaدjن من هذه الربامجي من Nدد التالمaذ املس�تفaدjن من هذه الربامجي من Nدد التالمaذ املس�تفaدjن من هذه الربامجي من Nدد التالمaذ املس�تفaدjن من هذه الربامج: : : :     2018201820182018----2016201620162016•

احملطات احملطات احملطات احملطات 
أ'ساس�یةأ'ساس�یةأ'ساس�یةأ'ساس�یة





تطوjر العرض املدريستطوjر العرض املدريستطوjر العرض املدريستطوjر العرض املدريس
ت�ٔهیل املؤسسات التعلميیةت�ٔهیل املؤسسات التعلميیةت�ٔهیل املؤسسات التعلميیةت�ٔهیل املؤسسات التعلميیة العنوانالعنوانالعنوانالعنوان

اس�تق�ال مالاس�تق�ال مالاس�تق�ال مالاس�تق�ال مالمئمئمئمئةةةة    توفري ظروفتوفري ظروفتوفري ظروفتوفري ظروف• الهدفالهدفالهدفالهدف

    املفكاملفكاملفكاملفككككك من نوع الشع من نوع الشع من نوع الشع من نوع الشعيبيبيبيب    البناءالبناءالبناءالبناء    تعویتعویتعویتعویضضضض•
    مت ٕادرا¡ا يف المت ٕادرا¡ا يف المت ٕادرا¡ا يف المت ٕادرا¡ا يف الحئحئحئحئة البناtت الرثة ذات أ'ولویةة البناtت الرثة ذات أ'ولویةة البناtت الرثة ذات أ'ولویةة البناtت الرثة ذات أ'ولویة    ت�ٔهیل البaþة التحتیة  لمؤسسات التعلميیة اليتت�ٔهیل البaþة التحتیة  لمؤسسات التعلميیة اليتت�ٔهیل البaþة التحتیة  لمؤسسات التعلميیة اليتت�ٔهیل البaþة التحتیة  لمؤسسات التعلميیة اليت•
    توفري املاء والكهر�ء واملراحaتوفري املاء والكهر�ء واملراحaتوفري املاء والكهر�ء واملراحaتوفري املاء والكهر�ء واملراحaضضضض �ملؤسسات التعلميیة �ملؤسسات التعلميیة �ملؤسسات التعلميیة �ملؤسسات التعلميیة•
    حتسني ظروف التدفÎة �ملؤسسات املتواóدة �ملناطق الباردةحتسني ظروف التدفÎة �ملؤسسات املتواóدة �ملناطق الباردةحتسني ظروف التدفÎة �ملؤسسات املتواóدة �ملناطق الباردةحتسني ظروف التدفÎة �ملؤسسات املتواóدة �ملناطق الباردة•
    تعویتعویتعویتعویضضضض التجه التجه التجه التجهزيزيزيزيات املدرس�یة املهرتئةات املدرس�یة املهرتئةات املدرس�یة املهرتئةات املدرس�یة املهرتئة•
    ت�ين نظام الصیانة الوقائیةت�ين نظام الصیانة الوقائیةت�ين نظام الصیانة الوقائیةت�ين نظام الصیانة الوقائیة•

النتاالنتاالنتاالنتاجئجئجئجئ املنتظرة املنتظرة املنتظرة املنتظرة

    ٕاجناز ٕاحصاء  لبناtت اليت حتتاج ٕاىل ت�ٔهیل وحتدید أ'ولوtتٕاجناز ٕاحصاء  لبناtت اليت حتتاج ٕاىل ت�ٔهیل وحتدید أ'ولوtتٕاجناز ٕاحصاء  لبناtت اليت حتتاج ٕاىل ت�ٔهیل وحتدید أ'ولوtتٕاجناز ٕاحصاء  لبناtت اليت حتتاج ٕاىل ت�ٔهیل وحتدید أ'ولوtت    ::::2015201520152015----2014201420142014•
    س�نوات س�نوات س�نوات س�نوات     5555مدى مدى مدى مدى     مؤسسة Nىلمؤسسة Nىلمؤسسة Nىلمؤسسة Nىل    4800480048004800ت�ٔهیل ت�ٔهیل ت�ٔهیل ت�ٔهیل     �رجمة�رجمة�رجمة�رجمة. . . . 2020202020202020----2015201520152015•

احملطات احملطات احملطات احملطات 
أ'ساس�یةأ'ساس�یةأ'ساس�یةأ'ساس�یة



تطوjر العرض املدريستطوjر العرض املدريستطوjر العرض املدريستطوjر العرض املدريس
العرض املدريسالعرض املدريسالعرض املدريسالعرض املدريس    توس�یعتوس�یعتوس�یعتوس�یع العنوانالعنوانالعنوانالعنوان

التكaیف أ'مالتكaیف أ'مالتكaیف أ'مالتكaیف أ'م����ل  لموارد مع تطور الطلب وتغري بaþات ا{متع وتباjن البÎDات ل  لموارد مع تطور الطلب وتغري بaþات ا{متع وتباjن البÎDات ل  لموارد مع تطور الطلب وتغري بaþات ا{متع وتباjن البÎDات ل  لموارد مع تطور الطلب وتغري بaþات ا{متع وتباjن البÎDات     توس�یع العرض املدريس مع توفريتوس�یع العرض املدريس مع توفريتوس�یع العرض املدريس مع توفريتوس�یع العرض املدريس مع توفري•
    الثقافaة وIقdصادیة الثقافaة وIقdصادیة الثقافaة وIقdصادیة الثقافaة وIقdصادیة     السوس�یوالسوس�یوالسوس�یوالسوس�یو

الهدفالهدفالهدفالهدف

    ::::العرض املدريس ت�ٔ½ذ بعني Iعتبار العرض املدريس ت�ٔ½ذ بعني Iعتبار العرض املدريس ت�ٔ½ذ بعني Iعتبار العرض املدريس ت�ٔ½ذ بعني Iعتبار ت�ين مqظومة  لتوقعات تطور ت�ين مqظومة  لتوقعات تطور ت�ين مqظومة  لتوقعات تطور ت�ين مqظومة  لتوقعات تطور •
            إاللزايمإاللزايمإاللزايمإاللزايم    اÄمتدرساÄمتدرساÄمتدرساÄمتدرساس�تكامل Fٔهداف التعممي اس�تكامل Fٔهداف التعممي اس�تكامل Fٔهداف التعممي اس�تكامل Fٔهداف التعممي -
    IكتظاIكتظاIكتظاIكتظاظظظظ �ٔ'قسام ا_راس�یة �ٔ'قسام ا_راس�یة �ٔ'قسام ا_راس�یة �ٔ'قسام ا_راس�یةالتخفaف من التخفaف من التخفaف من التخفaف من -
))))البناtت و املوارد ال�رشیةالبناtت و املوارد ال�رشیةالبناtت و املوارد ال�رشیةالبناtت و املوارد ال�رشیة((((Iس�تعامل أ'مIس�تعامل أ'مIس�تعامل أ'مIس�تعامل أ'م����ل  لموارد ل  لموارد ل  لموارد ل  لموارد -
    امجلاNاتیةامجلاNاتیةامجلاNاتیةامجلاNاتیةتوس�یع املدارس توس�یع املدارس توس�یع املدارس توس�یع املدارس     توفري بدیل  لفرعیات املدرس�یة Nربتوفري بدیل  لفرعیات املدرس�یة Nربتوفري بدیل  لفرعیات املدرس�یة Nربتوفري بدیل  لفرعیات املدرس�یة Nرب-
    توفري عرض مدريس لÌٔطفال ذوي Iحdیاóات اخلاصةتوفري عرض مدريس لÌٔطفال ذوي Iحdیاóات اخلاصةتوفري عرض مدريس لÌٔطفال ذوي Iحdیاóات اخلاصةتوفري عرض مدريس لÌٔطفال ذوي Iحdیاóات اخلاصة-

ح ٕاماكنیات توس�یعها• ح ٕاماكنیات توس�یعهاتعدیل اخلریطة املدرس�یة واقرتا ح ٕاماكنیات توس�یعهاتعدیل اخلریطة املدرس�یة واقرتا ح ٕاماكنیات توس�یعهاتعدیل اخلریطة املدرس�یة واقرتا     تعدیل اخلریطة املدرس�یة واقرتا
وتقaمي جتربة وتقaمي جتربة وتقaمي جتربة وتقaمي جتربة     امجلاNاتیةامجلاNاتیةامجلاNاتیةامجلاNاتیةتقaمي جتربة املدارس تقaمي جتربة املدارس تقaمي جتربة املدارس تقaمي جتربة املدارس ((((تعمیق التتعمیق التتعمیق التتعمیق الت����لیل وتطوjر املنظومة احلالیة لتطوjر العرض املدريس لیل وتطوjر املنظومة احلالیة لتطوjر العرض املدريس لیل وتطوjر املنظومة احلالیة لتطوjر العرض املدريس لیل وتطوjر املنظومة احلالیة لتطوjر العرض املدريس •

    ))))إالNدادtت القرویةإالNدادtت القرویةإالNدادtت القرویةإالNدادtت القرویة
وتدبري جمال وتدبري جمال وتدبري جمال وتدبري جمال ) ) ) ) نظام احملااكةنظام احملااكةنظام احملااكةنظام احملااكة( ( ( ( تقویة قدرات ا'ٔاكدميیات والنیا�ت يف جمال التخطیط وجمال مqظومة التوقعات تقویة قدرات ا'ٔاكدميیات والنیا�ت يف جمال التخطیط وجمال مqظومة التوقعات تقویة قدرات ا'ٔاكدميیات والنیا�ت يف جمال التخطیط وجمال مqظومة التوقعات تقویة قدرات ا'ٔاكدميیات والنیا�ت يف جمال التخطیط وجمال مqظومة التوقعات •

    البناtت واملوارد ال�رشیةالبناtت واملوارد ال�رشیةالبناtت واملوارد ال�رشیةالبناtت واملوارد ال�رشیة
    دمج مqظومة التخطیط يف مqظومة إالNالم احلالیةدمج مqظومة التخطیط يف مqظومة إالNالم احلالیةدمج مqظومة التخطیط يف مqظومة إالNالم احلالیةدمج مqظومة التخطیط يف مqظومة إالNالم احلالیة•

النتاالنتاالنتاالنتاجئجئجئجئ    
املنتظرةاملنتظرةاملنتظرةاملنتظرة



تطوjر العرض املدريستطوjر العرض املدريستطوjر العرض املدريستطوjر العرض املدريس
العرض املدريسالعرض املدريسالعرض املدريسالعرض املدريس    توس�یعتوس�یعتوس�یعتوس�یع العنوانالعنوانالعنوانالعنوان

•2014201420142014----2015201520152015      :  :  :  :
العرض املدريسالعرض املدريسالعرض املدريسالعرض املدريست�ين مqظومة  لتوقعات لتطوjر ت�ين مqظومة  لتوقعات لتطوjر ت�ين مqظومة  لتوقعات لتطوjر ت�ين مqظومة  لتوقعات لتطوjر �
    تقaميتقaميتقaميتقaميو و و و     امجلاNاتیةامجلاNاتیةامجلاNاتیةامجلاNاتیةجتربة املدارس جتربة املدارس جتربة املدارس جتربة املدارس     تقaميتقaميتقaميتقaمي((((العرض املدريس العرض املدريس العرض املدريس العرض املدريس نظومة احلالیة لتطوjر نظومة احلالیة لتطوjر نظومة احلالیة لتطوjر نظومة احلالیة لتطوjر التالتالتالت����لیل وتطوjر امل لیل وتطوjر امل لیل وتطوjر امل لیل وتطوjر امل     تعمیقتعمیقتعمیقتعمیق�

    ))))جتربة إالNدادtت القرویةجتربة إالNدادtت القرویةجتربة إالNدادtت القرویةجتربة إالNدادtت القرویة
•2015201520152015----2016201620162016  :  :  :  :
ح ٕاماكنیات توس�یعها• ح ٕاماكنیات توس�یعهاتعدیل اخلریطة املدرس�یة واقرتا ح ٕاماكنیات توس�یعهاتعدیل اخلریطة املدرس�یة واقرتا ح ٕاماكنیات توس�یعهاتعدیل اخلریطة املدرس�یة واقرتا     تعدیل اخلریطة املدرس�یة واقرتا
وتدبري جمال وتدبري جمال وتدبري جمال وتدبري جمال ))))نظام احملااكةنظام احملااكةنظام احملااكةنظام احملااكة( ( ( ( تقویة قدرات ا'ٔاكدميیات والنیا�ت يف جمال التخطیط وجمال مqظومة التوقعات تقویة قدرات ا'ٔاكدميیات والنیا�ت يف جمال التخطیط وجمال مqظومة التوقعات تقویة قدرات ا'ٔاكدميیات والنیا�ت يف جمال التخطیط وجمال مqظومة التوقعات تقویة قدرات ا'ٔاكدميیات والنیا�ت يف جمال التخطیط وجمال مqظومة التوقعات •

    البناtت واملوارد ال�رشیةالبناtت واملوارد ال�رشیةالبناtت واملوارد ال�رشیةالبناtت واملوارد ال�رشیة
    دمج مqظومة التخطیط يف مqظومة إالNالم احلالیةدمج مqظومة التخطیط يف مqظومة إالNالم احلالیةدمج مqظومة التخطیط يف مqظومة إالNالم احلالیةدمج مqظومة التخطیط يف مqظومة إالNالم احلالیة•

احملطات احملطات احملطات احملطات 
أ'ساس�یةأ'ساس�یةأ'ساس�یةأ'ساس�یة



تطوjر العرض املدريستطوjر العرض املدريستطوjر العرض املدريستطوjر العرض املدريس
املدارس الرشjكةاملدارس الرشjكةاملدارس الرشjكةاملدارس الرشjكة العنوانالعنوانالعنوانالعنوان

ص واندماج اجrعي////توفري العرض املدريس Nرب توفري العرض املدريس Nرب توفري العرض املدريس Nرب توفري العرض املدريس Nرب رشرشرشرشااكت معويمااكت معويمااكت معويمااكت معويم• ص واندماج اجrعي الفر ص واندماج اجrعي الفر ص واندماج اجrعي الفر الهدفالهدفالهدفالهدف    خصويص خصويص خصويص خصويص حيحيحيحيقق �اكقق �اكقق �اكقق �اك,,,, الفر

    نظام Fٔسايس óدید  لمؤسسات تعلميیة ین�ين Nىل الرشاكة بني القطاع العمويم والقطاع خصويصنظام Fٔسايس óدید  لمؤسسات تعلميیة ین�ين Nىل الرشاكة بني القطاع العمويم والقطاع خصويصنظام Fٔسايس óدید  لمؤسسات تعلميیة ین�ين Nىل الرشاكة بني القطاع العمويم والقطاع خصويصنظام Fٔسايس óدید  لمؤسسات تعلميیة ین�ين Nىل الرشاكة بني القطاع العمويم والقطاع خصويص    ت�ينت�ينت�ينت�ين•

توفري دتوفري دتوفري دتوفري دمعمعمعمع من طرف ا_وJ ملؤسسات التعلمي اخلصويص مقابل ال من طرف ا_وJ ملؤسسات التعلمي اخلصويص مقابل ال من طرف ا_وJ ملؤسسات التعلمي اخلصويص مقابل ال من طرف ا_وJ ملؤسسات التعلمي اخلصويص مقابل الزتزتزتزتاæا بعتبات ملصاریف اÄمتدرس، وختویل اæا بعتبات ملصاریف اÄمتدرس، وختویل اæا بعتبات ملصاریف اÄمتدرس، وختویل اæا بعتبات ملصاریف اÄمتدرس، وختویل •
    مqح دراس�یة  لتالمaذ من Fٔرس معوزةمqح دراس�یة  لتالمaذ من Fٔرس معوزةمqح دراس�یة  لتالمaذ من Fٔرس معوزةمqح دراس�یة  لتالمaذ من Fٔرس معوزة

تتوفر Nىل قدرات متتوفر Nىل قدرات متتوفر Nىل قدرات متتوفر Nىل قدرات م����بتة واخلربات بتة واخلربات بتة واخلربات بتة واخلربات      شجیع �كوjن مجموNات مدرس�یة مqظمة دا½ل ش�باكت  لمؤسسات شجیع �كوjن مجموNات مدرس�یة مqظمة دا½ل ش�باكت  لمؤسسات شجیع �كوjن مجموNات مدرس�یة مqظمة دا½ل ش�باكت  لمؤسسات شجیع �كوjن مجموNات مدرس�یة مqظمة دا½ل ش�باكت  لمؤسسات•
    ولضامن اس�تدامهتاولضامن اس�تدامهتاولضامن اس�تدامهتاولضامن اس�تدامهتاوذات جودة،وذات جودة،وذات جودة،وذات جودة،multi-sites))))((((الالزمة خللق بaþات مدرس�یة مdعددة املواقع  الالزمة خللق بaþات مدرس�یة مdعددة املواقع  الالزمة خللق بaþات مدرس�یة مdعددة املواقع  الالزمة خللق بaþات مدرس�یة مdعددة املواقع  

النتاالنتاالنتاالنتاجئجئجئجئ    
املنتظرةاملنتظرةاملنتظرةاملنتظرة

    جتریب اÄمنوذج �س�تغالل البناtت �ري املس�تعم�جتریب اÄمنوذج �س�تغالل البناtت �ري املس�تعم�جتریب اÄمنوذج �س�تغالل البناtت �ري املس�تعم�جتریب اÄمنوذج �س�تغالل البناtت �ري املس�تعم�: : : : 2015201520152015----2016201620162016•
ص من ر ر ر ر : : : :     Fٔ2018201820182018فق Fٔفق Fٔفق Fٔفق     يفيفيفيف• ص من فع حصة القطاع اخلا ص من فع حصة القطاع اخلا ص من فع حصة القطاع اخلا     ....20202020    %%%%ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     2014201420142014يف يف يف يف     12121212    %%%%فع حصة القطاع اخلا

احملطات احملطات احملطات احملطات 
أ'ساس�یةأ'ساس�یةأ'ساس�یةأ'ساس�یة



تطوjر العرض املدريستطوjر العرض املدريستطوjر العرض املدريستطوjر العرض املدريس
التعلمي أ'ويلالتعلمي أ'ويلالتعلمي أ'ويلالتعلمي أ'ويل العنوانالعنوانالعنوانالعنوان

الهدفالهدفالهدفالهدف    تنظمي قطاع التعلمي أ'ويل وحتسني جودة اخلدمات املقدمة من طرف خمتلف املتد½لنيتنظمي قطاع التعلمي أ'ويل وحتسني جودة اخلدمات املقدمة من طرف خمتلف املتد½لنيتنظمي قطاع التعلمي أ'ويل وحتسني جودة اخلدمات املقدمة من طرف خمتلف املتد½لنيتنظمي قطاع التعلمي أ'ويل وحتسني جودة اخلدمات املقدمة من طرف خمتلف املتد½لني•

    القطاعالقطاعالقطاعالقطاع » » » »بلقqةبلقqةبلقqةبلقqة««««ملعاجلة ملعاجلة ملعاجلة ملعاجلة     ))))    00000000----05050505مراجعة القانون مراجعة القانون مراجعة القانون مراجعة القانون ((((حتدید ¡ة وصیة واحتدید ¡ة وصیة واحتدید ¡ة وصیة واحتدید ¡ة وصیة واحضحضحضحضة ووحaدة ة ووحaدة ة ووحaدة ة ووحaدة •

ص برتاخaص فdح Fٔو توس�یع املؤسسات    ٕاNداد معایري،ٕاNداد معایري،ٕاNداد معایري،ٕاNداد معایري،• ص برتاخaص فdح Fٔو توس�یع املؤسساتومواصفات مرجعیة وطنیة ودفرت حتمالت ½ا ص برتاخaص فdح Fٔو توس�یع املؤسساتومواصفات مرجعیة وطنیة ودفرت حتمالت ½ا ص برتاخaص فdح Fٔو توس�یع املؤسساتومواصفات مرجعیة وطنیة ودفرت حتمالت ½ا     ومواصفات مرجعیة وطنیة ودفرت حتمالت ½ا

    لت�ٔطري ومراق�ة مؤسسات التعلمي أ'ويل لت�ٔطري ومراق�ة مؤسسات التعلمي أ'ويل لت�ٔطري ومراق�ة مؤسسات التعلمي أ'ويل لت�ٔطري ومراق�ة مؤسسات التعلمي أ'ويل     ٕارساء نظام �جعٕارساء نظام �جعٕارساء نظام �جعٕارساء نظام �جع•

التعلمي أ'ويل التعلمي أ'ويل التعلمي أ'ويل التعلمي أ'ويل حتدید خمطط مس�تق�يل Äمتویل وتطوjر حتدید خمطط مس�تق�يل Äمتویل وتطوjر حتدید خمطط مس�تق�يل Äمتویل وتطوjر حتدید خمطط مس�تق�يل Äمتویل وتطوjر •

النتاالنتاالنتاالنتاجئجئجئجئ    
املنتظرةاملنتظرةاملنتظرةاملنتظرة

    ومواصفات مرجعیة وطنیةومواصفات مرجعیة وطنیةومواصفات مرجعیة وطنیةومواصفات مرجعیة وطنیة    عایريعایريعایريعایرياملاملاملامل    و ٕاNدادو ٕاNدادو ٕاNدادو ٕاNداد    00000000----05050505مراجعة القانون مراجعة القانون مراجعة القانون مراجعة القانون : : : : 2015201520152015----2016201620162016•

تطبیق الهیلكة اجلدیدة وٕاNادة �رخaص مؤسسات التعلمي أ'ويل مع ت�ين املعایري واملواصفات تطبیق الهیلكة اجلدیدة وٕاNادة �رخaص مؤسسات التعلمي أ'ويل مع ت�ين املعایري واملواصفات تطبیق الهیلكة اجلدیدة وٕاNادة �رخaص مؤسسات التعلمي أ'ويل مع ت�ين املعایري واملواصفات تطبیق الهیلكة اجلدیدة وٕاNادة �رخaص مؤسسات التعلمي أ'ويل مع ت�ين املعایري واملواصفات : : : : 2018201820182018----2016201620162016•
    الوطنیةالوطنیةالوطنیةالوطنیة

احملطات احملطات احملطات احملطات 
أ'ساس�یةأ'ساس�یةأ'ساس�یةأ'ساس�یة





الت�ٔطري الرتبويالت�ٔطري الرتبويالت�ٔطري الرتبويالت�ٔطري الرتبوي
العنوانالعنوانالعنوانالعنوان    املصاح�ة والتكوjن Nرب املامرسةاملصاح�ة والتكوjن Nرب املامرسةاملصاح�ة والتكوjن Nرب املامرسةاملصاح�ة والتكوjن Nرب املامرسة

""لیة  لمصاح�ة لفائدة املدرسني  لرفع من مس�توى Fٔدالیة  لمصاح�ة لفائدة املدرسني  لرفع من مس�توى Fٔدالیة  لمصاح�ة لفائدة املدرسني  لرفع من مس�توى Fٔدالیة  لمصاح�ة لفائدة املدرسني  لرفع من مس�توى Fٔداهئهئهئهئم دا½ل أ'قسام ا_راس�یةم دا½ل أ'قسام ا_راس�یةم دا½ل أ'قسام ا_راس�یةم دا½ل أ'قسام ا_راس�یة• "" F داثCٕاF داثCٕاF داثCٕاF داثCالهدفالهدفالهدفالهدف    ٕا

    ملوا0بة مجموNة من املدرسنيملوا0بة مجموNة من املدرسنيملوا0بة مجموNة من املدرسنيملوا0بة مجموNة من املدرسني» » » » Fٔس�تاذ مصاحب Fٔس�تاذ مصاحب Fٔس�تاذ مصاحب Fٔس�تاذ مصاحب « « « « من طرف من طرف من طرف من طرف     مؤطرةمؤطرةمؤطرةمؤطرة�رجمة حصص معل Fٔس�بوعیة �رجمة حصص معل Fٔس�بوعیة �رجمة حصص معل Fٔس�بوعیة �رجمة حصص معل Fٔس�بوعیة •

     شجیع التعاون بني مدريس نفس مادة التخصص مع توظیف لتكqولوجaا إالNالم والتواصل شجیع التعاون بني مدريس نفس مادة التخصص مع توظیف لتكqولوجaا إالNالم والتواصل شجیع التعاون بني مدريس نفس مادة التخصص مع توظیف لتكqولوجaا إالNالم والتواصل شجیع التعاون بني مدريس نفس مادة التخصص مع توظیف لتكqولوجaا إالNالم والتواصل•

ص ٕالدماج الت�دیدات الرتبویة من طرف املدرسني• ص ٕالدماج الت�دیدات الرتبویة من طرف املدرسنيتوفري فر ص ٕالدماج الت�دیدات الرتبویة من طرف املدرسنيتوفري فر ص ٕالدماج الت�دیدات الرتبویة من طرف املدرسنيتوفري فر     توفري فر

    تنظمي املؤسسات املتقاربة جغرافaا يف ش�باكتتنظمي املؤسسات املتقاربة جغرافaا يف ش�باكتتنظمي املؤسسات املتقاربة جغرافaا يف ش�باكتتنظمي املؤسسات املتقاربة جغرافaا يف ش�باكت•

    تنظمي ورشات معل لتقامس املامرسات اجلیدةتنظمي ورشات معل لتقامس املامرسات اجلیدةتنظمي ورشات معل لتقامس املامرسات اجلیدةتنظمي ورشات معل لتقامس املامرسات اجلیدة•

النتاالنتاالنتاالنتاجئجئجئجئ املنتظرة املنتظرة املنتظرة املنتظرة

    حتدید التصور و�رجمة التكویناتحتدید التصور و�رجمة التكویناتحتدید التصور و�رجمة التكویناتحتدید التصور و�رجمة التكوینات: : : :     2014201420142014----2015201520152015•
    انطالق املرشوع يف مر�C جتری�aةانطالق املرشوع يف مر�C جتری�aةانطالق املرشوع يف مر�C جتری�aةانطالق املرشوع يف مر�C جتری�aة: : : : 2016201620162016----2015201520152015•

احملطات احملطات احملطات احملطات 
أ'ساس�یةأ'ساس�یةأ'ساس�یةأ'ساس�یة



الت�ٔطري الرتبويالت�ٔطري الرتبويالت�ٔطري الرتبويالت�ٔطري الرتبوي
ٕاNادة النظر يف التكوjن أ'ساس  لمدرسنيٕاNادة النظر يف التكوjن أ'ساس  لمدرسنيٕاNادة النظر يف التكوjن أ'ساس  لمدرسنيٕاNادة النظر يف التكوjن أ'ساس  لمدرسني العنوانالعنوانالعنوانالعنوان

الهدفالهدفالهدفالهدف    الرفع من مس�توى كفاءة املدرسنيالرفع من مس�توى كفاءة املدرسنيالرفع من مس�توى كفاءة املدرسنيالرفع من مس�توى كفاءة املدرسني•

    س�نوات مع توسع عرض املساî اجلامعیة يف الرتبیةس�نوات مع توسع عرض املساî اجلامعیة يف الرتبیةس�نوات مع توسع عرض املساî اجلامعیة يف الرتبیةس�نوات مع توسع عرض املساî اجلامعیة يف الرتبیة    3333تطبیق �كوjن Fٔسايس ميتد Nىل مدى تطبیق �كوjن Fٔسايس ميتد Nىل مدى تطبیق �كوjن Fٔسايس ميتد Nىل مدى تطبیق �كوjن Fٔسايس ميتد Nىل مدى •
تعزjز أ'سس املعرفaة، والتكوjن البیداغوÃ املالتعزjز أ'سس املعرفaة، والتكوjن البیداغوÃ املالتعزjز أ'سس املعرفaة، والتكوjن البیداغوÃ املالتعزjز أ'سس املعرفaة، والتكوjن البیداغوÃ املالمئمئمئمئ، ومت، ومت، ومت، ومت���� قمي وFٔ½القaات  قمي وFٔ½القaات  قمي وFٔ½القaات  قمي وFٔ½القaات ((((حتسني التكوjن أ'سايس حتسني التكوjن أ'سايس حتسني التكوjن أ'سايس حتسني التكوjن أ'سايس •

    ))))املهنة، حتسني معایري Iنتقاء لولوج مراكز التكوjن والتقaمي اÄهنايئاملهنة، حتسني معایري Iنتقاء لولوج مراكز التكوjن والتقaمي اÄهنايئاملهنة، حتسني معایري Iنتقاء لولوج مراكز التكوjن والتقaمي اÄهنايئاملهنة، حتسني معایري Iنتقاء لولوج مراكز التكوjن والتقaمي اÄهنايئ
    املیدانیة وتعزjز دور أ'ساتذة امللكفون بت�ٔطري املتدربني املیدانیة وتعزjز دور أ'ساتذة امللكفون بت�ٔطري املتدربني املیدانیة وتعزjز دور أ'ساتذة امللكفون بت�ٔطري املتدربني املیدانیة وتعزjز دور أ'ساتذة امللكفون بت�ٔطري املتدربني     التداریبالتداریبالتداریبالتداریبتدعمي دور تدعمي دور تدعمي دور تدعمي دور •
ح يف ام����dان الكفاءة ان الكفاءة ان الكفاءة ان الكفاءة • ح يف امdربط الرتس�مي �لن�ا ح يف امdربط الرتس�مي �لن�ا ح يف امdربط الرتس�مي �لن�ا     ربط الرتس�مي �لن�ا
    ٕاNادة تفعیل �كوjن املربزjن و توس�یعهٕاNادة تفعیل �كوjن املربزjن و توس�یعهٕاNادة تفعیل �كوjن املربزjن و توس�یعهٕاNادة تفعیل �كوjن املربزjن و توس�یعه•
    تفعیل ستفعیل ستفعیل ستفعیل س���� �كوjن Fٔطر إالدارة الرتبویة �كوjن Fٔطر إالدارة الرتبویة �كوjن Fٔطر إالدارة الرتبویة �كوjن Fٔطر إالدارة الرتبویة•
    حتسني حاكمة مراكز التكوjن حتسني حاكمة مراكز التكوjن حتسني حاكمة مراكز التكوjن حتسني حاكمة مراكز التكوjن •

النتاالنتاالنتاالنتاجئجئجئجئ املنتظرة املنتظرة املنتظرة املنتظرة

    ٕاNداد التكوjن اجلدیدٕاNداد التكوjن اجلدیدٕاNداد التكوjن اجلدیدٕاNداد التكوjن اجلدید: : : : 2014201420142014----2015201520152015•
    انطالق التكوjنانطالق التكوjنانطالق التكوjنانطالق التكوjن: : : : 2015201520152015----2016201620162016•

احملطات احملطات احملطات احملطات 
أ'ساس�یةأ'ساس�یةأ'ساس�یةأ'ساس�یة





احلاكمةاحلاكمةاحلاكمةاحلاكمة
املؤسسات التعلميیةاملؤسسات التعلميیةاملؤسسات التعلميیةاملؤسسات التعلميیة    تدبريتدبريتدبريتدبري العنوانالعنوانالعنوانالعنوان

تعزjز القدرات التدبريیة  لمؤسساتتعزjز القدرات التدبريیة  لمؤسساتتعزjز القدرات التدبريیة  لمؤسساتتعزjز القدرات التدبريیة  لمؤسسات• الهدفالهدفالهدفالهدف
    مراجعة معایري Iنتقاء واس�هتداف Fٔفضل  لمرتمراجعة معایري Iنتقاء واس�هتداف Fٔفضل  لمرتمراجعة معایري Iنتقاء واس�هتداف Fٔفضل  لمرتمراجعة معایري Iنتقاء واس�هتداف Fٔفضل  لمرتحشحشحشحشنينينيني•

    التعلميیة وتعزjز دور القaادةالتعلميیة وتعزjز دور القaادةالتعلميیة وتعزjز دور القaادةالتعلميیة وتعزjز دور القaادة    �كوjن املدjرjن يف جمال تدبري املؤسسات�كوjن املدjرjن يف جمال تدبري املؤسسات�كوjن املدjرjن يف جمال تدبري املؤسسات�كوjن املدjرjن يف جمال تدبري املؤسسات•

ٕاNداد مرشوع مؤسسة تعاقدي ٕاNداد مرشوع مؤسسة تعاقدي ٕاNداد مرشوع مؤسسة تعاقدي ٕاNداد مرشوع مؤسسة تعاقدي حيحيحيحيدد أ'هداف املتو½اة للك مؤسسةدد أ'هداف املتو½اة للك مؤسسةدد أ'هداف املتو½اة للك مؤسسةدد أ'هداف املتو½اة للك مؤسسة•

    تفعیل ش�باكت جامNات املامرسات املهنیة من طرف بaþة ٕاداریة تفعیل ش�باكت جامNات املامرسات املهنیة من طرف بaþة ٕاداریة تفعیل ش�باكت جامNات املامرسات املهنیة من طرف بaþة ٕاداریة تفعیل ش�باكت جامNات املامرسات املهنیة من طرف بaþة ٕاداریة 2222بعة  لنیابة إالقلميیة بعة  لنیابة إالقلميیة بعة  لنیابة إالقلميیة بعة  لنیابة إالقلميیة •

    ½لق شعبة ½اصة بتكوjن مدjري املؤسسات التعلميیة Nىل مس�توى املراكز اجلهویة ملهن الرتبیة والتكوjن½لق شعبة ½اصة بتكوjن مدjري املؤسسات التعلميیة Nىل مس�توى املراكز اجلهویة ملهن الرتبیة والتكوjن½لق شعبة ½اصة بتكوjن مدjري املؤسسات التعلميیة Nىل مس�توى املراكز اجلهویة ملهن الرتبیة والتكوjن½لق شعبة ½اصة بتكوjن مدjري املؤسسات التعلميیة Nىل مس�توى املراكز اجلهویة ملهن الرتبیة والتكوjن•

    حتسني مردودیة الهیالك التدبريیة  لمؤسسات التعلميیةحتسني مردودیة الهیالك التدبريیة  لمؤسسات التعلميیةحتسني مردودیة الهیالك التدبريیة  لمؤسسات التعلميیةحتسني مردودیة الهیالك التدبريیة  لمؤسسات التعلميیة•

النتاالنتاالنتاالنتاجئجئجئجئ املنتظرة املنتظرة املنتظرة املنتظرة

    ))))مرشوع املؤسسةمرشوع املؤسسةمرشوع املؤسسةمرشوع املؤسسة    وFٔجرFٔةوFٔجرFٔةوFٔجرFٔةوFٔجرFٔةٕاطار ٕاداري يف طور التكوjن ٕاطار ٕاداري يف طور التكوjن ٕاطار ٕاداري يف طور التكوjن ٕاطار ٕاداري يف طور التكوjن     110110110110((((انطالق املرشوع انطالق املرشوع انطالق املرشوع انطالق املرشوع : : : :     2014201420142014----2015201520152015•
    انطالق �كوjن املدjرjن انطالق �كوjن املدjرjن انطالق �كوjن املدjرjن انطالق �كوjن املدjرjن     ----تفعیل ش�باكت جامNات املامرسات املهنیة تفعیل ش�باكت جامNات املامرسات املهنیة تفعیل ش�باكت جامNات املامرسات املهنیة تفعیل ش�باكت جامNات املامرسات املهنیة :  :  :  :  2016201620162016----2015201520152015•
    ٕاNادة تنظمي الهیالك التدبريیة  لمؤسسات التعلميیةٕاNادة تنظمي الهیالك التدبريیة  لمؤسسات التعلميیةٕاNادة تنظمي الهیالك التدبريیة  لمؤسسات التعلميیةٕاNادة تنظمي الهیالك التدبريیة  لمؤسسات التعلميیة: : : :     2017201720172017----2016201620162016•

احملطات احملطات احملطات احملطات 
أ'ساس�یةأ'ساس�یةأ'ساس�یةأ'ساس�یة



احلاكمةاحلاكمةاحلاكمةاحلاكمة
الالمركزیة الفعلیةالالمركزیة الفعلیةالالمركزیة الفعلیةالالمركزیة الفعلیة العنوانالعنوانالعنوانالعنوان

اس�تكامل سريورة الالمركزیة وتعزjز اس�تقاللیة ا'ٔاكدميیات اجلهویة  لرتبیة والتكوjن مع مqحها قدرات ٕاداریة اس�تكامل سريورة الالمركزیة وتعزjز اس�تقاللیة ا'ٔاكدميیات اجلهویة  لرتبیة والتكوjن مع مqحها قدرات ٕاداریة اس�تكامل سريورة الالمركزیة وتعزjز اس�تقاللیة ا'ٔاكدميیات اجلهویة  لرتبیة والتكوjن مع مqحها قدرات ٕاداریة اس�تكامل سريورة الالمركزیة وتعزjز اس�تقاللیة ا'ٔاكدميیات اجلهویة  لرتبیة والتكوjن مع مqحها قدرات ٕاداریة •
    �جعة �جعة �جعة �جعة وتدبريیة وتدبريیة وتدبريیة وتدبريیة 

الهدفالهدفالهدفالهدف

        اااااخdصاصااخdصاصااخdصاصااخdصاصاهتهتهتهت    تدقaقتدقaقتدقaقتدقaق    هبدفهبدفهبدفهبدف    ،،،،والتكوjنوالتكوjنوالتكوjنوالتكوjن     لرتبیة لرتبیة لرتبیة لرتبیة    اجلهویةاجلهویةاجلهویةاجلهویة    لÌٔاكدميیاتلÌٔاكدميیاتلÌٔاكدميیاتلÌٔاكدميیات    احلالیةاحلالیةاحلالیةاحلالیة    التنظميیةالتنظميیةالتنظميیةالتنظميیة    الهیلكةالهیلكةالهیلكةالهیلكة    يفيفيفيف    النظرالنظرالنظرالنظر    ٕاNادةٕاNادةٕاNادةٕاNادة•
    املر�C؛املر�C؛املر�C؛املر�C؛    ملتطلباتملتطلباتملتطلباتملتطلبات     س�تجیب س�تجیب س�تجیب س�تجیب    حىتحىتحىتحىت    ووضوCاووضوCاووضوCاووضوCا    اàس�امااàس�امااàس�امااàس�اما    FٔكرثFٔكرثFٔكرثFٔكرث    جعلهاجعلهاجعلهاجعلهاو و و و 
    ::::القاالقاالقاالقايضيضيضيض C�ٕداث ا'ٔاكدميیات اجلهویة  لرتبیة والتكوjن من ½الل C�ٕداث ا'ٔاكدميیات اجلهویة  لرتبیة والتكوjن من ½الل C�ٕداث ا'ٔاكدميیات اجلهویة  لرتبیة والتكوjن من ½الل C�ٕداث ا'ٔاكدميیات اجلهویة  لرتبیة والتكوjن من ½الل    00000000----07070707تعدیل القانون رتعدیل القانون رتعدیل القانون رتعدیل القانون رمقمقمقمق    •

    وتدقaقوتدقaقوتدقaقوتدقaق    إالداريإالداريإالداريإالداري    ا{لسا{لسا{لسا{لس    جحجحجحجحمممم    منمنمنمن    التقلیصالتقلیصالتقلیصالتقلیص((((    وفا�Nوفا�Nوفا�Nوفا�N    مسؤوJمسؤوJمسؤوJمسؤوJ    لÌٔاكدميیاتلÌٔاكدميیاتلÌٔاكدميیاتلÌٔاكدميیات    ٕاداریةٕاداریةٕاداریةٕاداریة    جمالسجمالسجمالسجمالس    ٕارساءٕارساءٕارساءٕارساء-
    ؛؛؛؛))))اااا����تصةتصةتصةتصة    ا ل�انا ل�انا ل�انا ل�ان    FٔدوارFٔدوارFٔدوارFٔدوار    وتعزjروتعزjروتعزjروتعزjر        اخdصاصاتهاخdصاصاتهاخdصاصاتهاخdصاصاته

    توزیع أ'دوار واملسؤولیات و�كرÒس م�ادئ الشفافaة والفعالیة وجناNة التدبري؛توزیع أ'دوار واملسؤولیات و�كرÒس م�ادئ الشفافaة والفعالیة وجناNة التدبري؛توزیع أ'دوار واملسؤولیات و�كرÒس م�ادئ الشفافaة والفعالیة وجناNة التدبري؛توزیع أ'دوار واملسؤولیات و�كرÒس م�ادئ الشفافaة والفعالیة وجناNة التدبري؛-
    املادیةاملادیةاملادیةاملادیة    الصفةالصفةالصفةالصفة    و�زعو�زعو�زعو�زع     لموارد، لموارد، لموارد، لموارد،    وFٓينوFٓينوFٓينوFٓين    دینامaدینامaدینامaدینامaيكيكيكيك    تدبريتدبريتدبريتدبري    ی�aحی�aحی�aحی�aح    معلومايتمعلومايتمعلومايتمعلومايت    نظامنظامنظامنظام    NىلNىلNىلNىل    مر�كزةمر�كزةمر�كزةمر�كزة    CدیثةCدیثةCدیثةCدیثة    معلمعلمعلمعل    FٔدواتFٔدواتFٔدواتFٔدوات    ٕارساءٕارساءٕارساءٕارساء•

    ....اÄمتدرساÄمتدرساÄمتدرساÄمتدرس    وت��عوت��عوت��عوت��ع    املساطراملساطراملساطراملساطر    عنعنعنعن

النتاالنتاالنتاالنتاجئجئجئجئ املنتظرة املنتظرة املنتظرة املنتظرة

    مصادقة ا{الس إالداریة لÌٔاكدميیات Nىل مرشوع الهیلكة التنظميیةمصادقة ا{الس إالداریة لÌٔاكدميیات Nىل مرشوع الهیلكة التنظميیةمصادقة ا{الس إالداریة لÌٔاكدميیات Nىل مرشوع الهیلكة التنظميیةمصادقة ا{الس إالداریة لÌٔاكدميیات Nىل مرشوع الهیلكة التنظميیة: : : :     2014201420142014----2013201320132013        •
            00000000----07070707مرشوع  تعدیل القانون مرشوع  تعدیل القانون مرشوع  تعدیل القانون مرشوع  تعدیل القانون : : : :     2015201520152015----2014201420142014•
أ'دوات املعلوماتیة لتحسني التدبريأ'دوات املعلوماتیة لتحسني التدبريأ'دوات املعلوماتیة لتحسني التدبريأ'دوات املعلوماتیة لتحسني التدبريٕارساء ٕارساء ٕارساء ٕارساء : : : : ----2018201820182018----2014201420142014•

احملطات احملطات احملطات احملطات 
أ'ساس�یةأ'ساس�یةأ'ساس�یةأ'ساس�یة



احلاكمةاحلاكمةاحلاكمةاحلاكمة
ص مبوظفي وزارة  الرتبیة الوطنیة ص مبوظفي وزارة  الرتبیة الوطنیةالنظام أ'سايس اخلا ص مبوظفي وزارة  الرتبیة الوطنیةالنظام أ'سايس اخلا ص مبوظفي وزارة  الرتبیة الوطنیةالنظام أ'سايس اخلا النظام أ'سايس اخلا العنوانالعنوانالعنوانالعنوان

    ::::ال�رشیة ال�رشیة ال�رشیة ال�رشیة      لموارد لموارد لموارد لموارد    ٕاNداد نظام مالٕاNداد نظام مالٕاNداد نظام مالٕاNداد نظام مالمئمئمئمئ  لمهن ميكن من تدبري حممك  لمهن ميكن من تدبري حممك  لمهن ميكن من تدبري حممك  لمهن ميكن من تدبري حممك•
    المركزیة تدبري املوارد ال�رشیةالمركزیة تدبري املوارد ال�رشیةالمركزیة تدبري املوارد ال�رشیةالمركزیة تدبري املوارد ال�رشیة-
    مراجعة النظام أ'سايس احلايل لت�اوز Iخdالالت اليت مت رصدهامراجعة النظام أ'سايس احلايل لت�اوز Iخdالالت اليت مت رصدهامراجعة النظام أ'سايس احلايل لت�اوز Iخdالالت اليت مت رصدهامراجعة النظام أ'سايس احلايل لت�اوز Iخdالالت اليت مت رصدها-
ٕارساء م�دI ٔFس�تحقاق وربط �رقaة املدرسني مبردودیة التالمaذ ٕارساء م�دI ٔFس�تحقاق وربط �رقaة املدرسني مبردودیة التالمaذ ٕارساء م�دI ٔFس�تحقاق وربط �رقaة املدرسني مبردودیة التالمaذ ٕارساء م�دI ٔFس�تحقاق وربط �رقaة املدرسني مبردودیة التالمaذ -
    رؤیة Fٔفضل رؤیة Fٔفضل رؤیة Fٔفضل رؤیة Fٔفضل ����ططات املسارات إالداریة والرتبویةططات املسارات إالداریة والرتبویةططات املسارات إالداریة والرتبویةططات املسارات إالداریة والرتبویة-
ٕارساء امdٕارساء امdٕارساء امdٕارساء ام����dا�ت الكفاءة املهنیة ووضع مaثاق ٔ'½القaات املهنةا�ت الكفاءة املهنیة ووضع مaثاق ٔ'½القaات املهنةا�ت الكفاءة املهنیة ووضع مaثاق ٔ'½القaات املهنةا�ت الكفاءة املهنیة ووضع مaثاق ٔ'½القaات املهنة-

الهدفالهدفالهدفالهدف

    ::::املوارد ال�رشیة ميكن من املوارد ال�رشیة ميكن من املوارد ال�رشیة ميكن من املوارد ال�رشیة ميكن من     تدبريتدبريتدبريتدبري•
املساواة والعدل املساواة والعدل املساواة والعدل املساواة والعدل ((((حتسني املردودیة واس�تعامل املنتوج الرتبوي حتسني املردودیة واس�تعامل املنتوج الرتبوي حتسني املردودیة واس�تعامل املنتوج الرتبوي حتسني املردودیة واس�تعامل املنتوج الرتبوي 6ٔ666ساس لتحسني املسارات املهنیة ٔساس لتحسني املسارات املهنیة ٔساس لتحسني املسارات املهنیة ٔساس لتحسني املسارات املهنیة -

    ؛؛؛؛))))وإالنصاف والتحفوإالنصاف والتحفوإالنصاف والتحفوإالنصاف والتحفزيزيزيزي
توحaد السريورة املهنیة للك أ'طر مع ½لق املنافذ واجلسور بني خمتلف إالطارات توحaد السريورة املهنیة للك أ'طر مع ½لق املنافذ واجلسور بني خمتلف إالطارات توحaد السريورة املهنیة للك أ'طر مع ½لق املنافذ واجلسور بني خمتلف إالطارات توحaد السريورة املهنیة للك أ'طر مع ½لق املنافذ واجلسور بني خمتلف إالطارات -

ص؛((((والهیئاتوالهیئاتوالهیئاتوالهیئات ص؛Iس�تحقاق و�اكفؤ الفر ص؛Iس�تحقاق و�اكفؤ الفر ص؛Iس�تحقاق و�اكفؤ الفر     ))))Iس�تحقاق و�اكفؤ الفر
    اعrد مaثاق یفاعrد مaثاق یفاعrد مaثاق یفاعrد مaثاق یفيضيضيضيض ٕاىل ربط املسؤولیة �حملاس�بة؛ ٕاىل ربط املسؤولیة �حملاس�بة؛ ٕاىل ربط املسؤولیة �حملاس�بة؛ ٕاىل ربط املسؤولیة �حملاس�بة؛-
ٕالزامaة التكوjن أ'ساس والتكوjن املس�متر لولوج خمتلف æن الرتبیة والتكوjن و½الل ممارسة ٕالزامaة التكوjن أ'ساس والتكوjن املس�متر لولوج خمتلف æن الرتبیة والتكوjن و½الل ممارسة ٕالزامaة التكوjن أ'ساس والتكوjن املس�متر لولوج خمتلف æن الرتبیة والتكوjن و½الل ممارسة ٕالزامaة التكوjن أ'ساس والتكوjن املس�متر لولوج خمتلف æن الرتبیة والتكوjن و½الل ممارسة -

    .  .  .  .  املهنةاملهنةاملهنةاملهنة

النتاالنتاالنتاالنتاجئجئجئجئ املنتظرة املنتظرة املنتظرة املنتظرة

    املشاورات مع الرشاكء Iجrعیني وإالدارینياملشاورات مع الرشاكء Iجrعیني وإالدارینياملشاورات مع الرشاكء Iجrعیني وإالدارینياملشاورات مع الرشاكء Iجrعیني وإالداریني: : : :     2014201420142014----2015201520152015•
    ٕاNداد املرشوع وتنفaذهٕاNداد املرشوع وتنفaذهٕاNداد املرشوع وتنفaذهٕاNداد املرشوع وتنفaذه: : : :     2015201520152015----2016201620162016•

احملطات احملطات احملطات احملطات 
أ'ساس�یةأ'ساس�یةأ'ساس�یةأ'ساس�یة





ختلیق املدرسةختلیق املدرسةختلیق املدرسةختلیق املدرسة
الزناهة �ملدرسة والقمي الزناهة �ملدرسة والقمي الزناهة �ملدرسة والقمي الزناهة �ملدرسة والقمي  العنوانالعنوانالعنوانالعنوان

 شجیع تلقي القمي اجلیدة  شجیع تلقي القمي اجلیدة  شجیع تلقي القمي اجلیدة  شجیع تلقي القمي اجلیدة ) ) ) ) الساNات إالضافaة، تغیب املدرسنيالساNات إالضافaة، تغیب املدرسنيالساNات إالضافaة، تغیب املدرسنيالساNات إالضافaة، تغیب املدرسني((((    حماربة العنف، الغحماربة العنف، الغحماربة العنف، الغحماربة العنف، الغشششش، املامرسات السÎDة، املامرسات السÎDة، املامرسات السÎDة، املامرسات السÎDة•
    �ملؤسسة�ملؤسسة�ملؤسسة�ملؤسسة

الهدفالهدفالهدفالهدف

    Fٔو يف أ'àشطة املوازیة ذات توóه æين Fٔو يف أ'àشطة املوازیة ذات توóه æين Fٔو يف أ'àشطة املوازیة ذات توóه æين Fٔو يف أ'àشطة املوازیة ذات توóه æين ////أ'½القaات يف املناجه ا_راس�یة وأ'½القaات يف املناجه ا_راس�یة وأ'½القaات يف املناجه ا_راس�یة وأ'½القaات يف املناجه ا_راس�یة و    ٕادماجٕادماجٕادماجٕادماج•
•tذ س�نوaثاق القمي �ملدرسة من طرف التالمaداد مNٕاtذ س�نوaثاق القمي �ملدرسة من طرف التالمaداد مNٕاtذ س�نوaثاق القمي �ملدرسة من طرف التالمaداد مNٕاtذ س�نوaثاق القمي �ملدرسة من طرف التالمaداد مNٕا    
    �لبحث العلمي يف املیدان�لبحث العلمي يف املیدان�لبحث العلمي يف املیدان�لبحث العلمي يف املیدان    ½لق مرصد وطين  لقمي وأ'½القaات وIرتقاء½لق مرصد وطين  لقمي وأ'½القaات وIرتقاء½لق مرصد وطين  لقمي وأ'½القaات وIرتقاء½لق مرصد وطين  لقمي وأ'½القaات وIرتقاء•
    ))))، مqتدtت ٕا، مqتدtت ٕا، مqتدtت ٕا، مqتدtت ٕاخلخلخلخلمجعویةمجعویةمجعویةمجعویةش�باكت ش�باكت ش�باكت ش�باكت ((((½لق حركة وطنیة لت½لق حركة وطنیة لت½لق حركة وطنیة لت½لق حركة وطنیة لت9999لیق املدرسة لیق املدرسة لیق املدرسة لیق املدرسة •
    Iرتقاء ب�àٔشطة وٕانتاóات التالمaذ حول مس�Jٔ الزناهةIرتقاء ب�àٔشطة وٕانتاóات التالمaذ حول مس�Jٔ الزناهةIرتقاء ب�àٔشطة وٕانتاóات التالمaذ حول مس�Jٔ الزناهةIرتقاء ب�àٔشطة وٕانتاóات التالمaذ حول مس�Jٔ الزناهة•
        وضع ٕاجراءات حملاربة العنف يف الوسط املدريسوضع ٕاجراءات حملاربة العنف يف الوسط املدريسوضع ٕاجراءات حملاربة العنف يف الوسط املدريسوضع ٕاجراءات حملاربة العنف يف الوسط املدريس•

النتاالنتاالنتاالنتاجئجئجئجئ املنتظرة املنتظرة املنتظرة املنتظرة

    انطالق املرشوعانطالق املرشوعانطالق املرشوعانطالق املرشوع: : : : 2014201420142014----2015201520152015•
»»»»درسةدرسةدرسةدرسةالزناهة �ملالزناهة �ملالزناهة �ملالزناهة �ملس�نة س�نة س�نة س�نة     ««««    2016201620162016----2015201520152015ٕاNالن س�نة ٕاNالن س�نة ٕاNالن س�نة ٕاNالن س�نة یثاق القمي �ملدرسة و یثاق القمي �ملدرسة و یثاق القمي �ملدرسة و یثاق القمي �ملدرسة و انطالق العمل مب انطالق العمل مب انطالق العمل مب انطالق العمل مب : : : : 2016201620162016----2015201520152015•
    انطالق العمل بتدبري غیاب املدرسني Nرب مqظومة مسارانطالق العمل بتدبري غیاب املدرسني Nرب مqظومة مسارانطالق العمل بتدبري غیاب املدرسني Nرب مqظومة مسارانطالق العمل بتدبري غیاب املدرسني Nرب مqظومة مسار: : : : 2017201720172017////2016201620162016•

احملطات احملطات احملطات احملطات 
أ'ساس�یةأ'ساس�یةأ'ساس�یةأ'ساس�یة



نظام التزنیل والت��عنظام التزنیل والت��عنظام التزنیل والت��عنظام التزنیل والت��ع



نظام الت��يل والت�بع




