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 تقديم -1

يلة من بين التدابير ذات األولوية التي فتحت الوزارة األوراش الكفيعتبر تدبير عتبات االنتقال بين األسالك 

 المرحلي.ضمن مشروعها التربوي  2018إلى  2015وتنفيذها خالل الفترة الممتدة من  بتفعيلها

االستراتيجية  العلمي حول الرؤية والبحث والتكوين للتربية األعلى وفي نفس السياق، جاء تقرير المجلس

 التتبع بضمان كفيلة آليات على ضرورة اعتمادليؤكد  منه 6المادة لإلصالح التربوي في  2015 -2030

من نفس  79المادة . كما أن دراسيا   المتعثرين للمتعلمين حقا المكثف التربوي الدعم واعتبار للتالميذ، الفردي

 مقبول حد على المتعلمين لتوفر ضمانا التربوي، والدعم التقييم آليات ومعيرة تنص على تبسيطالتقرير، 

 .التعليمية المستويات واألسالك بين فيما الدراسة ومتابعة للنجاح

 تمثلة فيوالمتعاني منها المنظومة التربوية، اإلشكاليات الرئيسية التي إحدى  لمعالجةيأتي هذا التدبير و

 يالتحكم ف الحد األدنى من حصولهم علىمن التالميذ من مستوى تعليمي آلخر دون  عددانتقال إشكالية 

ين مختلف ب في تحديد عتبات االنتقال المسجلة تفاوتات، وهو ما يظهر بجالء من خالل الاألساسية التعلمات

التي أثبتت والدولية الخاصة بتقويم التعلمات الوطنية والتقارير هذا ما يجد له صدى في . والنيابات اإلقليمية

 تراجع ترتيب المغرب على المستوى الدولي. تدني مستوى التعلمات و

تم الوقوف، أثناء معالجة وتحليل نتائج التالميذ المستخرجة من  وتجدر اإلشارة بهذا الخصوص إلى أنه

دم ع بخصوص عتبات االنتقال بين األسالك من أهمها استنتاجات عدةعلى  ،مسار سيالتدبير المدر منظومة

الثانوي اإلعدادي في أقل من  نتقال إلىاالعتبات وتحديد  توحيد عتبات االنتقال بين األسالك؛
5

10
وإلى  

التأهيلي في أقل من الثانوي 
10

20
 .المؤسسات التعليمية مجموعة من مستوىوذلك على  

د في الحالتالميذ  تحكمضمان  إلى ترمي عمل خطةمن خالل تصحيح هذا الوضع  إلى هذا التدبير يهدفو

وبين  مستوياتال بين عتبات االنتقاللتدريجي الالرفع و من التعلمات األساسية كشرط أساسي للنجاح،األدنى 

وتوحيدها ) األسالك
5

10
 و باالبتدائي 

10

20
 باإلعدادي(،  

 وذلك مراعاة لإلكراهات والحاالت الخاصة بوضعية كل مؤسسة تعليمية. ،2017-2018في أفق 

، وبناء على خالصات ونتائج ورشات مجموعات المعتمدة من طرف الوزارةالتشاركية وفي إطار المقاربة 

لوثيقة اواستثمارا للتقارير الجهوية والتقرير المركزي حول لقاءات التقاسم واإلغناء، تم إعداد هذه  التركيز،

 هذا التدبير. وتنفيذلضمان نجاح أجرأة التأطيرية 

 والنتائج األهداف -2

 الهدف العام . 1.2

 

 المنتظرة النتائج. 2.2

 نتائج أساسية من خالل تنفيذ هذا التدبير: ست تم تحديد 

 األساسية؛ التعلمات من األدنى الحد في التالميذ تحكم 
 دعم التالميذ المتعثرين في المواد األساسية؛ 
  ؛للمواكبة والتتبعبرنام معلومياتي تطبيقي إرساء 

يهدف هذا التدبير إلى الرفع التدريجي لعتبات االنتقال بين المستويات واألسالك التعليمية، لبلوغ العتبة 

 والمحددة في  المطلوبة
𝟓

𝟏𝟎
باالبتدائي و  

𝟏𝟎

𝟐𝟎
، مع ضمان تحكم التالميذ في الحد األدنى من التعلمات  2017-2018في أفق  باإلعدادي 
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  تطوير كفاءات المدرسين وتعزيز القدرات التدبيرية لإلدارة التربوية في مجاالت التقويم والدعم

 واستعمال البرنام المعلومياتي التطبيقي؛
 ؛والتعبئة حول التدبير ومواكبة تنفيذه التواصل 

 آلخر من مستوى آلخر ومن سلك  عتبة موحدة لالنتقال(
5

10
باالبتدائي و  

10

20
-2018باإلعدادي( في أفق  

2017. 

 اإلطار الزمني. 2.3

 2016-2017و 2015-2016:وهي سيشمل تنفيذ تدبير عتبات االنتقال بين األسالك ثالث مواسم دراسية

 .2017-2018و

 التي حددت المدارس واإلعدادياتسيتم تنفيذ التدبير في جميع  ،2015-2016الموسم الدراسي  خالل 

 المعيارية؛ االنتقال عتبةفي أقل من  االنتقالعتبة 
 تتبع مواكبة و ضبط وتعديل عدة سيتم توسيع قاعدة المستفيدين و، 2016-2017الموسم الدراسي  خالل

األطر المرجعية والدالئل الخاصة واألكاديميات على إعداد  المصالح المركزية التدبير، كما ستعمل

 ؛التربوي الدعمتنظيم بتشخيص التعلمات و

 عتبة لالنتقال من مستوى آلخر ومن سلك  تثبيت وتوحيد سيتم ،2017-2018الدراسي  الموسم خالل

آلخر )
5

10
  باالبتدائي 

و 
10

20
 .التدبير واستدامة تعميممع  باإلعدادي( 

 التنفيذ  سيرورة -3

 األساسية التالية: مراحلالتعتمد سيرورة تنفيذ التدبير على 

  وانطالقا من هذا  في بداية كل سنة دراسية في المواد األساسية لتعلمات األساسيةحالة ال بتشخيصالقيام

 ؛الموسم الدراسي
 ؛في المواد األساسية التعثروتفييئهم حسب نوعية  حصر التالميذ المتعثرين 
 ؛التي يعرف فيها التالميذ تعثرات ساسيةاأل داومال يفقط ف للدعم حصص برمجة 

  ؛وتفييئهم حسب نوعية التعثراألسدوس األول وحصر التالميذ المتعثرين  نتائجاستثمار 
 تقييم أثر الدعم على نتائج التالميذ المستفيدين؛ 
 ؛في المواد األساسية لدعما جديدة لحصص برمجة 

  االنتقالتحديد عتبة ل الدراسية نتائج امتحانات نهاية السنةوتحليل استثمار. 

دعامة من دعامات االرتقاء بالخدمات التربوية واالجتماعية للـمؤسسة وحيث يعتبر مشروع المؤسسة 

التعليمية، وأداة للرفع من جودة ونجاعة التعلـمات ومالءمتها لحاجات الـمتعلـم الـمعرفية والتكوينية 

ير المتعلقة بهذا التدب والمؤشراتاألهداف  كل مؤسسة تعليمية إدماج مختلفعلى  ، فإنه ينبغيوالوجدانية

  .الوطنية والجهويةجعل نتائجها متالئمة مع األهداف و ،الداخلية مردوديتهاتحسين لسة في مشروع المؤس

  التدبيرالعناصر المحددة لتنفيذ  -4

 ناصر المحددة التالية:عسيتم تنفيذ هذا التدبير من خالل ال

 :السلك التعليمي 
 جميع المستويات (التعليم االبتدائي )  -
 التعليم الثانوي اإلعدادي ) جميع المستويات ( -

 :المواد األساسية 
 )العربية، الفرنسية، الرياضيات ، مواد التفتح ( التعليم االبتدائي -
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 التعليم الثانوي اإلعدادي )العربية، الفرنسية، الرياضيات، العلوم الطبيعية، العلوم الفيزيائية( -
 المؤسسات التعليمية: 

البتدائي االتعليم التعليمية ب سيتم تنفيذ التدبير بالمؤسسات 2015-2016خالل الموسم الدراسي  -

باالبتدائي  5/10)  المعيارية االنتقالفي أقل من عتبة  االنتقالحددت عتبة التي و ،اإلعداديالثانوي بو

 باإلعدادي(. 10/20و 

 مجاالت التدبير  -5

مجاالت  باألساس،تهم التأطيرية، ومجموعة من العناصر  تحديد تم السليم للتدبير، التنفيذضمان من أجل 

 والتواصل. والتكوين المعلومياتيوالدعم والبرنام  التشخيص

 التشخيصمجال . 1.5

، األساسية لتعلماتحالة التمكن من ال تشخيص دراسي، تقوم كل مؤسسة تعليمية بتنظيمالموسم العند بداية 

تحديد تم ، يتشخيص هذا ال نتائجوبناء على  ويا وإقليميا ومحليا.اآلليات واألدوات المتوفرة جه اعتمادا على

 .في المواد األساسية نوعية التعثرحسب وتفييئهم التالميذ المتعثرين 

د وتفييء جديد تحديوتحليل واستثمار نتائج التالميذ عند نهاية األسدوس األول بالتعليمية كما تقوم المؤسسة 

 .في المواد األساسية منهملمتعثرين ل

 البرنام المعلومياتي التطبيقي. 2.5

لتربويين ا يمكن البرنام المعلومياتي التطبيقي الخاص بمواكبة وتتبع تنفيذ التدبير مختلف المصالح و الفاعلين

المعنيين في كل مستويات المنظومة، من ولوج ميسر إلى نتائج التالميذ ومعالجتها وتحليلها من أجل 

مساعدتهم على اتخاذ القرارات المناسبة، وخاصة فيما يخص تحديد وتدبير وتتبع عتبات االنتقال الخاصة 

 الية:ويمكن هذا البرنام من القيام بالعمليات الت بكل مؤسسة تعليمية.

 التالميذ لنهاية السنة الدراسية ؛ استثمار وتحليل نتائج 
بالنسبة لجميع  (5/10)أقل من العتبة المعيارية  في المؤسسات االبتدائية التي حددت عتبة االنتقال جرد -

 المستويات؛ 

بالنسبة  (10/20)أقل من العتبة المعيارية  في جرد الثانويات اإلعدادية التي حددت عتبة االنتقال -

 لجميع المستويات؛

 مسك نتائج تشخيص التعلمات في المواد األساسية في بداية السنة الدراسية؛ 
 تحديد وتفييء التالميذ المتعثرين حسب المستوى والمواد األساسية؛ 
 تشكيل أقسام الدعم حسب نوعية تعثرات التالميذ؛ 
 برمجة حصص الدعم؛ 
 عم من خالل لوحات قيادة معدة لهذا الغرض؛تتبع نتائج التالميذ المستفيدين من الد 
 .تحديد وتدبير وتتبع عتبات االنتقال 

وستعمل المصالح المركزية المعنية على إعداد دليل خاص بالبرنام المعلومياتي التطبيقي يوضح بشكل 

 تفصيلي كيفية استعماله من قبل مختلف الفاعلين التربويين المعنيين.

 

 مجال الدعم التربوي. 3.5

 تنظيم حصص الدعم وفق السيرورة التالية:بكل مؤسسة تقوم ، لتعلماتاتشخيص انطالقا من نتائج 

  ؛في المواد األساسية تشخيص التعلماتانطالقا من نتائج حصر التالميذ المتعثرين 
 أقسام خاصة بالدعم في المواد األساسية؛ تشكيل 
 ؛في المواد األساسية للدعم حصص برمجة 
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 ؛قسام المشتركةاأل الوسط القروي، وبشكل خاص تالميذ بة لدعم تالميذإيجاد صيغ مناس 

 تتبع مدى إنجاز حصص الدعم؛ 
 بناء على نتائج األسدوس األول؛ الدعم عملية تحليل نتائج تقييم 
  الدعم في تحقيق األهداف المتوخاة.تقييم مدى فعالية 

 تعزيز القدرات التدبيرية . 4.5

تعزيز ى يرتكز بالضرورة عل بين المستويات وبين األسالك،عتبات االنتقال فعالة لتدبير  ضمان أجرأةإن 

 نظامالوالدعم واستعمال  التشخيصالمدرسين وكذا الفاعلين التربويين المحليين في مجاالت قدرات 

 المعلومياتي، وهو ما سيتم تفعيله من خالل تنظيم دورات تكوينية في هذه المجاالت. 

القدرات التدبيرية لفرق التدبير الجهوية واإلقليمية. ولهذه  من الضروري أيضا العمل على تعزيزويبقى 

الغاية سيسهر فريق التدبير المركزي على تكوين فرق التدبير الجهوية التي ستتولى تكوين الفرق اإلقليمية، 

ية التابعة وية بالمؤسسات التعليموالتي ستسهر بدورها على تعزيز القدرات التدبيرية لألطر اإلدارية والترب

 للنيابة.

 اإلطار التواصلي  .5.5

تتبع تنفيذ التدبير، الحرص على العمل التشاركي والتواصل بين أجرأة و يبقى من األهمية بمكان، أثناء 

المسؤولين واألطر المكلفين، على مستوى الوزارة ومصالحها الخارجية في األكاديميات الجهوية للتربية 

والتكوين والنيابات اإلقليمية، وفق مقاربة تفاعلية، وبتنسيق وتشاور تام بين هذه المستويات، من أجل خلق 

 .هنجاحلتقوية حظوظ  التدبير إعالميا بمواكبة تعبئة جماعية كفيلة و تواصل

يط مديرية االستراتيجية واإلحصاء والتخطبتنسيق مع المديرية المكلفة بتدبير مجال التواصل وقد عملت 

ا مستويات المنظومة، مركزيا وجهويا وإقليمي مع جميع الفاعلين التربويين بجميععلى رسم خطة تواصلية 

، لمتاحةا ، مع استغالل كل القنوات التواصليةجدوى التدبيرو رهانات ومحليا. وتهدف الخطة إلى إبراز أهمية

كافة الجوانب المرتبطة بالتدبير، أي تسويق التدبير على  يشمل إعالمي والتقنيات الممكنة، لبلورة خطاب 

 نطاق واسع.

ة ذات العالق العناصر التأطيرية للتواصل والتعبئة هذه الخطة، يمكن الوقوف على مجموعة من في إطار

 :المباشرة بتنفيذ تدبير عتبات االنتقال بين األسالك، نذكر منها بشكل خاص

  على المستوى المركزي 
توجيه والعقد لقاء تنسيقي مركزي مع رؤساء أقسام الشؤون التربوية والخريطة المدرسية واإلعالم  -

 ؛باألكاديميات

 ،الشركاء االجتماعيينو ،التالميذمثلي جمعيات آباء وأمهات وأولياء معقد لقاء تواصلي وطني مع  -

 ؛الجمعيات المهنية بالقطاعو

 ؛استثمار البوابة اإللكترونية للوزارة -

 ؛وملصقات مكتوبة إعداد مطويات -

 .إصدار بالغات صحفية -

  على المستوى الجهوي 
لقاءات إخبارية وتواصلية مع المسؤولين المكلفين بالشؤون التربوية والخريطة المدرسية تنظيم  -

 واإلعالم والتوجيه جهويا وإقليميا؛

، اريةاللجن المتخصصة للمجالس اإلد ، وتنظيم لقاءات إخبارية وتواصلية مع هيئة التفتيش التربوي -

 الفروع الجهوية للشركاء االجتماعيين؛و 

 عالمية لمختلف أنشطة التدبير؛اإلتغطية الوتنظيم لقاءات صحفية جهوية،  -

  النشرات اإلخبارية الداخلية المكتوبة واإللكترونية ستثمار البرامج اإلذاعية الجهوية، وا -

 .لألكاديمية استثمار البوابة اإللكترونية -
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  على المستوى اإلقليمي 
 لتربوي؛مفتشي وأطر التوجيه اأطر المراقبة التربوية باإلقليم، و معوإخبارية تنظيم لقاءات تواصلية  -

 ؛مكاتب الفروع اإلقليمية للنقاباتواالجتماعية والسياسية باإلقليم، وكذا  الفعاليات التربويةو

 استثمار النشرات اإلخبارية للنيابات اإلقليمية؛ -

 ؛للنيابات استثمار البوابة اإللكترونية -

 ستوى جماعات الممارسات المهنية عند نهاية كل دورة.تنظيم اجتماعات على م -

 على المستوى المحلي 
والتلميذات التالميذ  وأمهات وأولياء آباء وعقد لقاءات تواصلية مع مجالس التدبير واألساتذة  -

 ؛وكذا الجمعيات الشريكة بالمؤسسات التعليمية؛

 تنظيم لقاءات إخبارية مع التالميذ على مستوى الفصول الدراسية؛  -

 استثمار البوابة اإللكترونية للمؤسسة التعليمية. -

  ةالتنظيمي اآلليات -6

من خالل مجموعة من اآلليات التنظيمية التي يتم إرساؤها التدبير، مختلف مراحل تنفيذ مواكبة وتتبع تتم 

المؤسسة التعليمية ووصوال إلى المستوى  انطالقا من على مختلف مستويات تدبير المنظومة التربوية 

 المركزي:

 على مستوى المؤسسة . 1.6

إلجراءات ابتنفيذ  المرتبطةتدبير على مختلف العمليات المجلس المؤسسة بتنسيق مع  )ة(مديريشرف  

ترتبط هذه و. المؤسسة التعليمية وذلك في إطار مشروععتبات االنتقال بين األسالك  تدبيرالمتضمنة في 

 :بما يلي اإلجراءات خصوصا

 ة ، ويسهر أساتذعند بداية كل موسم دراسي تشخيص التعلمات األساسية تنظيم عملية على الحرص

 ؛انطالقا من المواد األساسيةالمؤسسة على إعداد مضمون التشخيص 
  ؛في المواد األساسيةأقسام الدعم  لتشكيلاتخاذ الترتيبات الالزمة 
 ؛التالميذ المتعثرين دعم حصص برمجة 
 ؛الالزمة التدابير التخاذ إليها  المتوصل النتائج دراسة في المؤسسة مجالس وإشراك تفعيل 
  تحديد عتبات االنتقال مع مراعاة الهدف الرئيسي لهذا التدبير المرتبط بالرفع التدريجي خالل الفترة ما

 ؛2018و  2015بين 

  نائب)ة(الترفع إلى السيد)ة(  مختلف العمليات الخاصة بالتدبير،حول دورية تقارير إعداد. 

 على المستوى اإلقليمي. 2.6

تضم في عضويتها السيدات والسادة المفتشين و، )ة(نائبال)ة( السيديترأسها  إقليمية تشكل لجنة 

يناط بهذه و التربويين ومفتشي التخطيط والتوجيه التربوي وبعض المسؤولين واألطر العاملة بالنيابة.

 المهام التالية: اإلقليمية اللجنة

 إعداد برنامج عمل إقليمي خاص بالتدبير؛ 
  ؛في المؤسسات التعليمية التدبير تنفيذعملية وتنسيق تأطير 
 وبشكل خاص كل ما يتعلق  المادية المتاحة البشرية و السهر على حسن استثمار اإلمكانات والموارد

 ؛بتكوين المدرسين والتواصل مع المؤسسات التعليمية
  ؛مجالس التدبيرلدعم  والقيام بزيارات ميدانية تنفيذ التدبيرراحل ممواكبة 
  عليها محليا انطالقا من لوحة قيادة تتبع التنفيذ؛تحليل النتائج المحصل 
  مساعدة رؤساء المؤسسات التعليمية على إعداد استعماالت الزمن لألقسام الخاصة بالدعم، مع إيجاد

 لألقسام العادية؛الزمن صيغة توفيقية مع استعماالت 



 
 

 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

  46 20 77 37 05الفاكس:/16 72 68 37 05  الهاتف–الرباط  –باب الرواح  –المقر المركزي للوزارة 

  ة(  ديرمترفع إلى السيد)ة(  مختلف العمليات الخاصة بالتدبير،حول دورية تركيبية تقارير إعداد(

 األكاديمية.

 لى المستوى الجهويع. 3.6

فة إلى ، باإلضاأعضاؤهاتكون وي، )ة( المديرالسيد )ة( على مستوى األكاديمية، يترأسها  جهوية تشكل لجنة

المهام هوية ويناط بهذه اللجنة الج .من المفتشين المنسقين التخصصيينبعض المسؤولين واألطر باألكاديمية، 

 التالية:

 على المستوى اإلقليمي؛ التدبير تنفيذعملية وتنسيق  تأطير 
  ؛ بواسطة لوحة قيادةمواكبة وتتبع تنفيذ برامج عمل النيابات 
  اإلقليمية؛ نلدعم اللجا والقيام بزيارات ميدانية التفعيلراحل ممواكبة 
  في مجالي التكوين والتواصل  المتاحةالمادية البشرية والسهر على حسن استثمار اإلمكانات والموارد

 مع المؤسسات التعليمية؛
  على  لتدبيرا لجنةترفع إلى  مختلف العمليات الخاصة بالتدبير،حول جهوية دورية تركيبية تقارير إعداد

 الصعيد المركزي.

 على المستوى المركزي. 4.6

وتضم في  تدبير"ال لجنةالتدبير، وتتكون من "قيادة وتتبع تنفيذ لتم إرساء آلية على مستوى اإلدارة المركزية 

وقد أنيط  .ير""فريق التدبويعمل إلى جانبها  عضويتها السيدات والسادة المديرين المعنيين بمكونات التدبير.

لتدبير المركزي لفريق الويناط ب بمديرية االستراتيجية واإلحصاء والتخطيط اإلشراف على هذا التدبير.

 المهام التالية:

 لتنفيذ التدبير؛ يةتأطيروالمذكرات ال إعداد وإصدار الوثائق 
 ؛عبر لوحة قيادة التتبع العملي لمختلف مراحل التنفيذ 
 التنسيق مع اللجن الجهوية؛ 
  الجهوية؛ نلدعم اللجا والقيام بزيارات ميدانية التفعيلراحل ممواكبة 
  ة التدبير على لجنترفع إلى  الخاصة بالتدبير،مختلف العمليات حول تركيبية دورية وطنية تقارير إعداد

  الصعيد المركزي.
 


