
                           المركز الوطني للتقويم واالمتحانات                                                                                                             

                                                                             4 / 1 .50/50/5234447734: الفاكس   25/5234447723 الهاتف :  cnee@men.gov.ma:لتترونيالبريد اال                                                                              

                                                                                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cnee@men.gov.ma


                           المركز الوطني للتقويم واالمتحانات                                                                                                             

                                                                             4 / 2 .50/50/5234447734: الفاكس   25/5234447723 الهاتف :  cnee@men.gov.ma:لتترونيالبريد اال                                                                              

                                                                                                               

 %وزن املجال  تفصيل املجاالت الرئيسة ملجاالت الرئيسة

 

 

املجال الرئيس ألاول: املهام املرتبطة باألبعاد 

 الاجتماعية والنفسية والصحية

 : املواكبة النفسية والاجتماعية والصحية للتالمذة1. املجال الفرعي 1.1

 الدراسة: تحديد أسباب التكرار والهدر وانقطاع التالمذة عن 1. املجال الفرعي 1.1

 : معرفة السلوكات والظواهر املشينة بالوسط املدرس ي1. املجال الفرعي1.1

 : التشريعات ومجاالت التدخل الاجتماعي1. املجال الفرعي 1.1

 

04 % 

 

املجال الرئيس الثاني: املهام املرتبطة بالتدبير 

 تربوي للمؤسسة التعليمية  -السوسيو

 

 : املساهمة في بناء وتنفيذ وتتبع مشروع املؤسسة 1. املجال الفرعي 1.1

 : اقتراح وإعداد برامج للدعم التربوي 1. املجال الفرعي 1.1

 : املساهمة في إعداد وتنظيم وتنسيق أنشطة الحياة املدرسية1. املجال الفرعي 1.1

     حول املؤسسة التعليمية               : املساهمة في عمليات التعبئة والتواصل1. املجال الفرعي 1.1

 

04 % 

 

املجال الرئيس الثالث: آليات ومنهجية 

 التدخل الاجتماعي

 

 

 : آليات الدعم النفس ي )الاستماع، الاستشارة، املصاحبة...(1. املجال الفرعي 1.1

 املساعدة الاجتماعية...(: آليات التدخل الاجتماعي )الدعم الاجتماعي، الوساطة، 1. املجال الفرعي 1.1

 : منهجية البحث وأخالقياته في مجال التدخل الاجتماعي، تقديم توصيات...1. املجال الفرعي 1.1

تربوي وفق مقاربة إلادماج )النوع الاجتماعي، وضعية إعاقة،  -: التدخل السوسيو1. املجال الفرعي 1.1

 وضعية صعبة، التعثر املدرس ي...(
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 مراجع مقترحة

 مراجع باللغة العربية: .1

 .1212أبو الحجاج يوسف، إدارة وتنمية املوارد البشرية، دار الوليد، الطبعة ألاولى،  (1

 .1711بدوي عبد الرحمن، مناهج البحث العلمي، الكويت، وكالة املطبوعات، الطبعة الثالثة،  (1

 .1212 بسام أبو عليان، طرق الخدمة الاجتماعية، مكتبة الطالب الجامعي، خانيونس، (1

 .1211ألاولى،  الحريري رافدة وألامامي سمير، إلارشاد التربوي والنفس ي في املؤسسات التعليمية، عمان، دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة (1

 .1227الخطيب عبد الرحمن، الخدمة الاجتماعية كممارسة تخصصية مهنية في املؤسسات التعليمية، مصر، مكتبة ألانجلو مصرية،   (2

 سمير حسن منصور وسلوى عبد هللا عبد الجواد، أساسيات الخدمة الاجتماعية في املجال التعليمي، مطبعة البحيرة، القاهرة، دون تاريخ. (6

 .1226، 116زايد أحمد، سيكولوجية العالقات بين الجماعات، الكويت، املجلس الوطني للثقافة والفنون وآلاداب، عالم املعرفة، العدد  (1

 .1211بيرز، تدريس مهارات القرن الواحد والعشرين، أدوات عمل، ترجمة محمد بالل الجيوس ي، مكتبة التربية العربي لدول الخليج، الرياض،  سو. ز. (8

 .1221التجارب، دار مختارات،  –امليادين  –عطية عاطف، التدخل الاجتماعي، املستويات  (7

 .1221ألاساسية، عمان، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة، الطبعة ألاولى،  مشعان، ربیع ھادي، إلارشاد التربوي: مبادئه وأدواته (12

 

 مراجع باللغة الفرنسية:. 0

 
1) De Robertis (Kristina), Méthodologie de l’intervention en travail social (Bayard éditions, 2010). 

2)  Paillé(Pierre), Alex Mucchielli, L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales (Armand Colin, 2016). 

3)  Paugam (Serge), L’enquête sociologique (Paris, Presses Universitaires de France, 2012). 

4) Rey (A), L’examen clinique en psychologie (Paris, P. U.F, 1964).  
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 . الوثائق الرسمية:3
 .1211دستور اململكة املغربية  (1
 للتربية والتكوين.امليثاق الوطني  (1
 .1212: من أجل مدرسة إلانصاف والارتقاء والجودة، املجلس ألاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الرباط، 1212-1212الرؤية الاستراتيجية:  (1
 .1217غشت  17للتربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، الصادر بتاريخ:  11.21القانون إلاطار:  (1
 .11.21الرؤية الاستراتيجية لتنزيل القانون إلاطار: حافظة مشاريع  (2
 .1211النموذج التنموي الجديد، اململكة املغربية، أبريل،  (6
 .1217دليل الحياة املدرسية، مديرية الحياة املدرسية، دجنبر،  (1
 .1227دليل الاحتفال باأليام الوطنية والعاملية، مديرية املناهج والحياة املدرسية،  (8
، الوحدة املركزية 1211-1212اءات تدبير التكوين بمسلك أطر الدعم إلاداري والتربوي والاجتماعي باملراكز الجهوية ملهن التربوية والتكوين، املوسم التكويني: دليل حول إجر  (7

 لتكوين ألاطر. 
 .1226اململكة املغربية، مديرية التربية غير النظامية، يوليوز، دليل الاجراءات التنظيمية لتدبير البرنامج الوطني للحد من الانقطاع املدرس ي بالتعليم الابتدائي،  (12
ل الصحية للكشف والتكفل باملشاك دورية مشتركة بين وزارات: الصحة والحماية الاجتماعية والتربية الوطنية والتعليم ألاولي والرياضة والداخلية، في شأن الحملة الوطنية (11

 .1211-1211الدراس ي:  لفائدة املتعلمات واملتعلمين برسم املوسم
 .1211شتنبر  12في شأن إدماج أنشطة الحياة املدرسية في الزمن املدرس ي، 81×11املذكرة:  (11
 .1217دجنبر  26في شأن دعم وتعزيز قيم التسامح والسلوك املدني واملواطنة والوقاية من السلوكات املشينة بالوسط املدرس ي،  17× 111املذكرة رقم:  (11
 .1217أكتوبر  28في شأن ألاستاذ الرئيس بالثانويات إلاعدادية والثانويات التأهيلية،  17×111املذكرة رقم:  (11
 .1217أكتوبر  28في شأن إرساء العمل باملشروع الشخص ي للمتعلم، 17×126املذكرة رقم:  (12
 . 1211أكتوبر  26الخاصة بتعميم العمل بمشروع املؤسسة املندمج،  11×281املذكرة رقم:  (16
 .1211ي ملشروع املؤسسة املندمج، غشت، الدليل العمل (11
(، بتحديد قواعد اشتغال وأدوار مهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتالميذ في عالقتها 1211يوليو  12)1111ذي الحجة  27صادر في  1.12.112مرسوم:  (18

 بمؤسسات التربية والتكوين.
  والبحث العلمي.تقارير ودراسات املجلس ألاعلى للتربية والتكوين  (17
 تقارير ودراسات وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية واملساواة وألاسرة. (12
 .1222، اململكة املغربية، 1212سنة من التنمية البشرية وآفاق سنة  50 (11
  .1211شتنبر  12في شأن إرساء املجالس التالميذية،  81×11املذكرة:  (11
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