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  التربوي  التخطيطاملستشارين في و  التربوي  التوجيهاملستشارين في  سلكا

Cycles des conseillers en Orientation de l’Education et des conseillers en Planification de l’Education 

 2222يوليوز 

 العمومية التربوية في السياساتموضوع  الاختبار:

 ساعتان املدة:

 1 املعامل:

 اللغة العربية لغة الاختبار:

 أسئلة الاختيار من متعدد :أسئلة الاختبار صنف

 

 اتـوطين للتقويم واالمتحانـاملـركز ال
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 وزن املجاالت الرئيسية املجاالت الفرعية لالختبار املجاالت الرئيسية لالختبار

 املرجعيااااااات املاااااا  رة ساااااا  و  :املجااااااا   و  

للسياسااااااااااااااات العموميااااااااااااااة فاااااااااااااااي 

 التكوين.التربية و 

 

 

 الوثائق الرسمية املؤطرة لإلصالحات في مجال التربية والتكوين  :املجا  الفرعي  و  

%22 
 ألاسس واملبادئ العاّمة ملنظومة التربية والتكوين  :املجا  الفرعي الثاني

 والحقوق الاختيارات في مجال القيم  :املجا  الفرعي الثالث

 الاختيارات التربوية والبيداغوجية الرابع:املجا  الفرعي 

الحكامة والتدبير فاي منووماة  :املجا  الثاني 

 التكوين.التربية و 

 

 

 النظام التربوي في حكامة المستويات  : و  املجا  الفرعي 

%22 
 املتدخلينالفاعلين و وأدوار  الهياكل التنظيميةاملؤّسسات و : الثانياملجا  الفرعي 

ر مقاربات وآليات التدبير  :الثالثاملجا  الفرعي 
ّ

 كاتاوالش

 تدبير املخاطر وألازمات :الرابعاملجا  الفرعي 

: املسااااااااااااااتجدات واملشااااااااااااااار ع املجااااااااااااااا  الثالااااااااااااااث

الاسااااااااترا يجية فااااااااي مجااااااااا  

 التربية والتكوين.

 

 : توسيع وتنويع وتكييف العرض في ميدان التربية والتكوين املجا  الفرعي  و  

      الارتقاء بمهن التربية والتكوين : املجا  الفرعي الثاني %22

لاملجا  الفرعي الثالث
ّ
 : برامج الدعم وأشكال التدخ

: سياسات  قييم أداء منووماة املجا  الرابع

 التربية والتكوين.

 

 

 

 التربية والتكوين البحوث والدراسات الخاصة بتقييم أداء منظومة: املجا  الفرعي  و  

 : مستويات التقييم وأنواعه ومجاالتهاملجا  الفرعي الثاني %22

 أداء منظومة التربية والتكوين  تقييم: املجا  الفرعي الثالث
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 بعض املراجع امل سسا ية )الئحة غير حصرية لالستئناس(

  ؛امللكية في مجال التربية والتكوينوالرسائل الخطب 

  الظهير الصادر بتنفيذه ال 1122الدستور املغربي لسنة 
ّ

 ؛1122يوليوز  01مكرر بتاريخ  4.95الجريدة الرسمية عدد  1122يوليوز  .1بتاريخ  21221.2ريف رقمش

 ؛العلميالبحث و  التربية والتعليم والتكوين مجال والقطاعية في الحكومية صاريح والبرامجالت 
 

 والتنويمّية يةالنصوص القانون: 

 ؛املتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 42125رقم القانون إلاطار الصادر بتنفيذ  .112غشت  .بتاريخ  212.1220شريف رقم الظهير ال -

  ؛القاض ي بإحداث ألاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما وقع تغييره وتتميمه 15111( بتنفيذ القانون رقم 1111ماي  .2) 2512صفر  24صادر في  21111110شريف رقم الظهير ال -

صفر  12بتاريخ  55.4(، الجريدة الرسمية عدد 1111ماي  .2) 2512من صفر  24بتاريخ  21111111بشأن التعليم إلاجباري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  15111القانون رقم  -

 ؛2240( ص 1111ماي14)2512

بتاريخ  55.4( ؛الجريدة الرسمية عدد 1111ماي.2)2512من صفر  24بتاريخ  21111112بشأن النظام ألاساس ي للتعليم ألاولي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  14111القانون رقم  -

 ؛2245( ص 1111ماي14)2512صفر  12

الرسمية  (، الجريدة1111ماي  .2) 2512من صفر  24صادر في  21111111شريف رقم الظهير الصوص ي، الصادر بتنفيذه بمثابة النظام ألاساس ي للتعليم املدرس ي الخ 19111القانون رقم  -

 ؛2245ص  14/14/1111بتاريخ  55.4عدد 

(، الجريدة الرسمية 1125ماي  29) 2504من رجب  29الصادر في  21251211الشريف رقم  املتعلق باملجلس ألاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، املنفذ بالظهير 214121قانون رقم ال -

 ؛5495(، ص 1125ماي  .2) 2504رجب  .2بتاريخ  9145عدد 

 يوليو 114 2510جمادى ألاولى  125  4115بمثابة النظام ألاساس ي ملؤسسات التربية والتعليم العمومي، الجريدة الرسمية عدد  1111يوليوز  25الصادر في  11111059رقم  املرسوم -

1111 1 

 ؛( في شأن املفتشيات العامة للوزارات1122يونيو  10) 2501من رجب  11الصادر في 11221221املرسوم رقم  -

النظام ألاساس ي  (، بشأن1110فبراير  21) 2510ذي الحجة  4في  الصادر  11111445رقم (، بتغيير وتتميم املرسوم 1124ماي  22) .250شعبان 15في  الصادر  112411.5رقم  املرسوم -

 ؛0411، ص 1124يونيو  25بتاريخ  9941الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 

الميذ في عالقتها ( بتحديد قواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات أّمهات وآباء وأولياء أمور التلميذات والتّ 1112يوليوز  11) 2551ذي الحجة  .صادر في  11111554املرسوم رقم  -

  ؛بمؤّسسات التربية والتكوين

 ؛في شأن تحديد اختصاصات وتنظيم مصالح ألاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها إلاقليمية 1129فبراير  4الصادرة بتاريخ القرارات الوزارية  -

 1القوانين التنظيمّية للجماعات الترابّية -
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 املذكرات: 

 من خالل تفعيل التدابير ذات ألاولية؛ 1101-1124 لرؤية الاستراتيجيةلالتنزيل ألاولي شأن  فيإطار : مذكرة 1124أكتوبر  21بتاريخ  ..1×24الوزارية رقم ذكرة امل -

 ؛حول إحداث جمعيات دعم مدرسة النجاح .111ماي  11بتاريخ  50املذكرة الوزارية  -

 في شأن تدابير الدعم الاجتماعي لفائدة التالميذ والتلميذات1 1129 أكتوبر .2بتاريخ  49وزارية رقم الذكرة امل -
 

 ؛حو  التربية والتكوين في املغرب دوليةالو نية و ال دراساتالتقارير و ال 

  ؛والتكوين والبحث العلمياملجل   على للتربية  ،2202-2212لإلصالح  استرا يجيةرؤية –والار قاء الجودة جل مدرسة الانصاف و أمن 

  اقات واستعادة الثقة لتسر ع و يرة التقّدم و حقيق الرفاه للجميع
ّ
 ؛2221التقرير العام: النموذج التنموي الجديد،  حرير الط

 كوين والبحث العلمّي    عما  والّدراسات الّصادرة عن املجل
ّ
 ؛ على للتربية والت

  والبيئي،  عما  والّدراسات الّصادرة عن املجل  الاقتصادي والاجتماعّي 

 

 ببعض املراجع وإلاصدارات وألابحاث والدراسات واملقاالت ذات الطبيعة النظرية والعملية الصادرة وطنيا ودوليا1 أيضا يمكن الاستئناس :مالحوة
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