
 

 
 مصلحة الصحافة -المديرية المكلفة بتدبير مجال التواصل 

 واح ـ  الرباط  باب الر ـالمقر المركزي للوزارة 
 

 

 

 

 
 

 بالغ حصفي 
 

ومنظمة  العلمي،الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث وزارة  لك من نظمت -ابلرابط 0202يوليوز  02مجلعة ا  

 ل نظام التقومي الرتبوي ابملغرب".حتلي»تقدمي تقرير ادلراسة املتعلق ب جلسة ل  والتمنية الاقتصادية التعاون

واليت مت اجنازها حتت ،  واملنظمة اململكة املغربية بني  (2018-2016)دام ثالث س نوات  مشرتك معلمثرة  يه هذه ادلراسة اليت

طار  تندرج  ا رشاف املركز الوطين للتقومي والامتحاانت والتوجيه، احلكومة املغربية  من طرف اذلي س بق توقيعهالقطري ربانمج اليف ا 

اخملطط التنفيذي للربانمج و  0202-0201توهجات الرؤية الاسرتاتيجية ، وذكل يف س ياق تنفيذ 0201يونيو  01بتارخي  واملنظمة املذكورة

 .احلكويم

مث  تقومي املؤسسات التعلمييةوتقومي املدرسني و  تقومي املتعلمني ، يهالتقومينظام متعلقة ب  أ بعاد أ ربعةحول ويمتحور هذا التقرير  

 ة.ال ربع ال بعادهذه  وتفاعليا بني بويو  حيث يقدم تقياميتقومي املنظومة الرتبوية، 

املوسعة لل طراف املعنية ابملوضوع ستشارات يل ونتاجئ الا، ابالستناد اىل نتاجئ تشخيص نظام التقومي احلاويوهتيي التقرير املذكور

 تطوير اال طار الوطين للتقومي، رامية اىلالتوصيات ال  بلورة عدد من العاملي، اىلوابس تحضار التجارب الناحجة لل نظمة الرتبوية عىل الصعيد 

  وذكل حسب ال بعاد واملكوانت التالية: 

 : من خالل، وذكل التعلامتتقومي  ير نظامتطو 

لزاميا  تقومي املس تلزمات ادلراس يةل  الربانمج الوطين جعل - ىلالس نة ال وىل  بداية منا  ، للسكل الابتدايئ الرابعةالس نة  ا 

دراس هتم وتوفري ادلمع الرضوري ملواصةل دراس هتم بنجاح وجتنيهبم أ فة  من التالميذ ن املتعرثينبغاية الكشف املبكر عوذكل 

دماجللمدرسني حول  الرضوريةتوجهيات ال تقدمي  اال طارالهدر املدريس. ويتعني يف هذا  نتاجئ التقوميات املنجزة يف  صيغ ا 

طار  برانمج تقومي املس تلزمات ادلراس ية يف التدريس، ا 

نصافاجلودة لضامن  لياتأ   بلورة - عداديالسكل الثانوي  الاشهادية لنيل شهادة خيص الامتحاانتفامي  واال  امتحاانت و  اال 

خضاع أ س ئةل الاختبارات البااكلور  عىل املس تويني املركزي واحمليل من خالل  املتعلمني، اعامتدها يف تقومي قبل للتجريب ا 

جراءات ادلمع املدريس ،سكل الابتدايئلل  ال وىل والثانيةالس نتني  يفمنع التكرار  -  ،هبام وتعزيز ا 

هبدف تتبع وذكل بدون رهاانت ابلوس بة للتلميذ،  ،تامللتعلموحد تقومي شهادة ادلروس الابتدائية ب امتحان نيل تعويض  -

 ،ادلراس ية تطور املكتس بات

 تقومي املدرسني، وذكل عرب: تطوير نظام

شهاد املدرسنيان  يفرصامة  أ كرثمسارات  بلورة واعامتد -   ،تقاء وا 

طار قانوين ملهننة التدريس  - التعلامت داخل  التدريس ية وكذا نية للتدريس ويركز عىل املامرسةمعايري م يعمتد عىل  وضع ا 

 ،فصول ادلراس يةال
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، اذلي التقومي الثاين ينصب، فامي للمدرسني املهين يرتطو املدرسة وال  حول ال ول، يمتحور اثنني ممتزيين للتقوميين مسار  اعامتد -

 ،اتل داءوماكفأ ة أ فضل ا وحتفزيالكفاءات  تدبريعىل  ،خارجينيمقومني  ينجز من

سرتاتيجيةوضع  - ولوهجم  بعد ال وىل املتعاقدين عىل شهادة الكفاءة املهنية خالل امخلس س نوات لضامن حصول مجيع ال ساتذة ا 

   التدريس، منة

، مع التدريبعىل غرار ال ساتذة املتدربني اذلين يوجدون يف مرحةل  ال وليتنيس نتني املدرسني املتعاقدين خالل ال  تقيمي -

 جتديد للعقدة، قبل لك تقيميهمالعمل عىل 

ماكنية  -  ،ةقدميوات ال  س ن ابعامتد تلقايئ الرتقية بشلكحذف ا 

 : تطوير نظام تقومي املؤسسات التعلميية، من خالل

 ،هامع حتديد ال بعاد اليت يوبغي تقومي و  ل داهئا اذلايتال جناز التقومي ة يتوجهيات واحضة للمؤسسات التعلمي  اعامتد -

 مؤرشات بواسطة ادلرايس الفصل عىل مس توى التعلامتجودة التعلمي و مدى  تقومي التقومي منمتكن فرق  تطوير أ ليات -

 اجلودة،لقياس  ومعايري دقيقة

من وكذا ، وحتسني ال داء لرتكزي عىل التطويرابلتعلميية اخلاصة ابملؤسسات ا الافتحاصمراجعة وتعزيز مؤرشات ش بكة  -

غفالهااعامتد ابعاد و خالل  نصافاب   مهنا تكل املتعلقة جوانب مت ا  داء، اذلايت ، والتقيمي دارة املؤسسات التعلميية، واال  لل 

 ،يةامرسات التدريس  ملواملؤرشات الكيفية املتعلقة اب

دماهجم يةالتدريس  املامرسات  ولية مراقبةمسؤ  ختويل املفتشني الرتبويني -  املؤسسات التعلميية. مضن فرق تقيمي من خالل ا 

 تطوير نظام تقومي املنظومة الرتبوية، وذكل عرب:

  PISAو  PIRLS و TIMSS   يف ادلراسات ادلوليةصياغة تقارير وطنية لتحليل نتاجئ املغرب  -

 نرش تقرير س نوي أ و نصف س نوي حول وضعية املنظومة الرتبوية، -

دورات  يكون مواكبااملتوسط،  املدىعىل  لتطوير املنظومة الرتبوية أ هدافا ونتاجئ مرمقة حيددوضع خمطط اسرتاتيجي  -

 ،املزيانية

لزام ال اكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين بتحديد أ هدافها - طرق تتبع  وكذااملتعلقة ابلرتبية عىل املس توى اجلهوي،  اخلاصة ا 

 ال هداف،اجناز تكل 

طار مرجعي حيدد صيا - خضاعها راس يةادلس تو ت امل غة ا  ابلربانمج الوطين   اخلاصة ووثرية  التقوميات، للتقومي اليت يوبغي ا 

عطاء مع املكتس بات،  لتقيمي  الاعتيادي للتعلامت خالل الس نوات ال وىل للسكل الابتدايئ، التقوميلتطوير  ال ولويةا 

الهيئة الوطنية لتقيمي منظومة الرتبية والتكوين والبحث  تعزيز التواصل بنيل  تشاوروضع برتوكوالت لتقامس املعلومات وال  -

  .الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي وزارةو  العلمي

 


