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  التربىي  التخطيطاملستشارين في و  التربىي  التىجيهاملستشارين في  سلكا
Cycles des conseillers en Orientation de l’Education et des conseillers en Planification de l’Education 

 0202فبراير

 1املعامل: ساعات 3املدة:  حتليل نص يف الس ياسات العمومية الرتبوية: الاختبار

 العربية لغة الاختبار: اللغة .أسئلة الاختيار من متعدد: الاختبار أسئلة صنف
 

 وزن المجاالت الرئيسية المجاالت الفرعية لالختبار المجاالت الرئيسية لالختبار

المرجعيات األسس و المجال األول:
للسياسات العمومية في التربية  المؤطرة

 التكوين.و

 

 

 الوثائق الرسمٌة المؤطرة لإلصالحات فً مجال التربٌة والتكوٌن  :المجال الفرعي األول

%52 

 األسس والمبادئ العاّمة لمنظومة التربٌة والتكوٌن  :المجال الفرعي الثاني

 االختٌارات فً مجال القٌم والحقوق :المجال الفرعي الثالث

 التربوٌة والبٌداغوجٌة االختٌارات الرابع:المجال الفرعي 

الحكامة والتدبير في  المجال الثاني: 
 التكوين.منظومة التربية و

 

 النظام التربويفً حكامة المستوٌات  :األولالمجال الفرعي 

 المتدخلٌنالفاعلٌن ووأدوار  الهٌاكل التنظٌمٌة: الثانيالمجال الفرعي  %52

 مقاربات وآلٌات التدبٌر  :الثالثالمجال الفرعي 
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 وزن المجاالت الرئيسية المجاالت الفرعية لالختبار المجاالت الرئيسية لالختبار

 
 تدبٌر المخاطر واألزمات :الرابعالمجال الفرعي 

والمشاريع المجال الثالث: المستجدات 
 االستراتيجية في مجال التربية والتكوين.

 

 

 : توسٌع وتنوٌع وتكٌٌف العرض فً مٌدان التربٌة والتكوٌن المجال الفرعي األول

%52 
      االرتقاء بمهن التربٌة والتكوٌن : المجال الفرعي الثاني

 اقتصادي-والمحٌط السوسٌو التربوٌة المؤسسة: المجال الفرعي الثالث

 وأشكال التدّخل عم : برامج الدالمجال الفرعي الرابع
 

المجال الرابع: سياسات تقييم أداء  عم
 التربية والتكوين.منظومة 

 

 

 

 التربٌة والتكوٌن : البحوث والدراسات الخاصة بتقٌٌم أداء منظومةالمجال الفرعي األول

 ومجاالته: مستوٌات التقٌٌم وأنواعه المجال الفرعي الثاني %52

 أداء منظومة التربٌة والتكوٌن  تقٌٌم: المجال الفرعي الثالث

 بعض املراجع املؤسساثية )الئحة غير حصرية لالستئناس(

  الملكٌة فً مجال التربٌة والتكوٌنوالرسائل الخطب. 
  ٌولٌوز 30مكرر بتارٌخ  5964الجرٌدة الرسمٌة عدد  2011ٌولٌوز  29بتارٌخ  1.11.91صادر بتنفٌذه ظهٌر شرٌف رقم 2011الدستور المغربً لسنة

2011. 
 البحث العلمًو والقطاعٌة فً التربٌة والتعلٌم والتكوٌن صارٌح  والبرامج الحكومٌةالت 
 يةالنصوص القانون: 

 والتكوٌن والبحث العلمً. المتعلق بمنظومة التربٌة 51.17رقم القانون اإلطار الصادر بتنفٌذ  2019غشت  9بتارٌخ  1.19.113ظهٌر شرٌف رقم    -
القاضً بإحداث األكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن،  07.00( بتنفٌذ القانون رقم 2000ماي  19) 1421صفر  15صادر فً  1.00.203ظهٌر شرٌف رقم  -

 كما وقع تغٌٌره وتتمٌمه 
(، الجرٌدة الرسمٌة 2000ماي  19) 1421من صفر  15بتارٌخ  1.00.200 بشأن التعلٌم اإلجباري، الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌف رقم 04.00القانون رقم  -

 .1183( ص 2000ماي25)1421صفر  21بتارٌخ  4798عدد 
( ؛الجرٌدة 2000ماي19)1421من صفر  15بتارٌخ  1.00.201بشأن النظام األساسً للتعلٌم األولً الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌف رقم  05.00القانون رقم  -

 .1184( ص 2000ماي25)1421صفر  21بتارٌخ  4798دد الرسمٌة ع
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 19) 1421من صفر  15صادر فً  1.00.202بمثابة النظام األساسً للتعلٌم المدرسً الخصوصً، الصادر بتنفٌذه ظهٌر شرٌف رقم  06.00القانون رقم  -
 1187ص   25/05/2000بتارٌخ  4798(،  الجرٌدة الرسمٌة عدد 2000ماي 
 1435من رجب  16الصادر فً  1.14.100الشرٌف رقم  المتعلق بالمجلس األعلى للتربٌة والتكوٌن والبحث العلمً، المنفذ بالظهٌر 105.12قانون رقم  -

 .4564(، ص 2014ماي  19) 1435رجب  19بتارٌخ  6257(، الجرٌدة الرسمٌة عدد 2014ماي  16)
 14.  5024األساسً لمؤسسات التربٌة والتعلٌم العمومً، الجرٌدة الرسمٌة عدد  بمثابة النظام 2002ٌولٌوز  17الصادر فً  2.02.376رقم  المرسوم -

 . 2002ٌولٌو  25. 1423جمادى األولى 
 ( فً شأن المفتشٌات العامة للوزارات.2011ٌونٌو  23) 1432من رجب  20الصادر فً 2.11.112المرسوم رقم  -
 10) 1423ذي الحجة  8فً  الصادر 2.02.854رقم (، بتغٌٌر وتتمٌم المرسوم 2018ماي  11) 1439شعبان 24فً  الصادر 2.18.294رقم  المرسوم -

 .3502، ص 2018ٌونٌو  14بتارٌخ  6682النظام األساسً الخاص بموظفً وزارة التربٌة الوطنٌة، منشور بالجرٌدة الرسمٌة عدد  (، بشأن2003فبراٌر 
بشأن تحدٌد  2016فبراٌر  8صادر فً  12.16إلى قرار وزٌر التربٌة الوطنٌة رقم  2016فبراٌر  8صادر فً  01.16قرار وزٌر التربٌة الوطنٌة رقم  -

 اختصاصات وتنظٌم مصالح األكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن ومصالحها اإلقلٌمٌة.
 المذكرات: 

 .2030-2015 التنزٌل األولً الرؤٌة االستراتٌجٌةفً شأن  والتكوٌن المهنًمذكرة إطار لوزارة التربٌة  -
 حول إحداث جمعٌات دعم مدرسة النجاح.  2009ماي  20بتارٌخ  73المذكرة الوزارٌة  -
حول المبادرة الملكٌة "ملٌون محفظة" وزٌر التربٌة الوطنٌة والتعلٌم العالً وتكوٌن األطر والبحث  2008شتنبر  5بتارٌخ  111المذكرة الوزارٌة رقم  -

 العلمً.
 فً شأن تدابٌر الدعم االجتماعً لفائدة التالمٌذ والتلمٌذات. 2016أكتوبر  19 بتارٌخ 86وزارٌة رقم المذكرة ال -
 تقارير ودراسات المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي 
 والتكوين والبحث العلمي.المجلس األعلى للتربية  ،5101-5102لإلصالح  استراتيجيةرؤية –واالرتقاء الجودة من اجل مدرسة االنصاف و 

  

 ببعض المراجع واإلصدارات واألبحاث والدراسات والمقاالت ذات الطبٌعة النظرٌة والعملٌة الصادرة وطنٌا ودولٌا. أٌضا ٌمكن االستئناسمالحظة: 


