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 (11ولىج الدرحة ألاولى مً إطار املستشاريً في التىحيه التربىي )السلم 

Pour l’accès au 1er grade des conseillers en orientation de l’éducation 

 Décembre  0202  دحىبر
 
 

 1املعامل:  املدة: ثالث ساعات Information et aide à l’orientation     إلاعالم واملساعدة على التىحيهاملادة: 

 سإال أو أسئلة مفحىخة                        ثدليل ومناكشة هص                     معالجة مىضىع مزيل بأسئلة ثىحيهية                  شكل الاختبار

 

 وزن املجال الرئيس ي املجاالت الفرعية لالختبار املجاالت الرئيسية لالختبار

 املجال ألاول:

 خدمات التىحيه املدرس ي واملنهي والجامعي

Services d’orientation solaire, 

professionnelle et universitaire 

 يخذمة إلاعالم املذسس ي واملنهي والجامع

Service d’information solaire, professionnelle et universitaire 

02% 
 خذمة الاسخشاسة في الحىحيه املذسس ي واملنهي

Service de counseling en orientation solaire, professionnelle et universitaire 

 خذمة املىاكبة النفسية والاححماعية

Service d’accompagnement psychosocial 
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 وزن املجال الرئيس ي املجاالت الفرعية لالختبار املجاالت الرئيسية لالختبار

 املجال الثاوي:

ثيسيق مجال التىحيه املدرس ي واملنهي 

 والجامعي باملؤسسات الثاهىية

Coordination du domaine 

d’orientation solaire, professionnelle 

et universitaire eu sein des collèges et 

des lycées 

في مجال الحىحيه املذسس ي واملنهي  ثنسيم ثذخالت مخحلف الفاعلين الذاخليين والخاسحيين باملإسسات الثاهىية

 والجامعي

Coordination des interventions des différents acteurs internes et externes en matière d’orientation 

solaire, professionnelle et universitaire 
02% 

 في الحىحيه املذسس ي واملنهي والجامعي ثنسيم أشغال املجالس واللجن املحخصصة

Coordination des travaux des conseils et des commissions spécialisées dans le domaine d’orientation 

solaire, professionnelle et universitaire 

 املجال الثالث:

في مجال  الثاهىية اتالدعم التقني للمؤسس

 التىحيه املدرس ي واملنهي والجامعي

Appui technique des collèges et des 

lycées en matière d’orientation 

solaire, professionnelle et 

universitaire 

 -الحىحيه املذسس ي واملنهي والجامعي في آليات اشحغالها )مششوع املإسسة  مكىن إلدماج  اتدعم مجالس املإسس

 مشاسيع الششاكة والحعاون...( -ألاهذية التربىية  -بشامج عمل املإسسة 

Appui des conseils des collèges et des lycées pour l’intégration de la composante d’orientation solaire, 

professionnelle et universitaire dans leurs mécanismes de fonctionnement (projet d’établissement - 

plans d’actions de l’établissement - clubs éducatifs - projets de partenariat et de collaboration…) 
02% 

)أطش إلاداسة  مجال الحىحيه املذسس ي واملنهي والجامعيالتربىيين وإلاداسيين لالضطالع بأدواسهم في  دعم الفاعلين

 ألاساثزة الشؤساء...( -التربىية 

Appui des acteurs pédagogiques et administratifs pour l’accomplissement de leurs rôles en matière 

d’orientation solaire, professionnelle et universitaire (cadres de l’administration pédagogiques - 

professeurs principaux…) 
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 بعض املراحع املؤسساثية )الئحة غير حصرية لالستئىاس(

 امليثاق الىطني للتربية والحكىين؛ -

 ؛5101-5102الشؤية الاستراثيجية لإلصالح  -

 ؛.510غشد  .1بحاسيخ  000..0.0املحعلم بمنظىمة التربية والحكىين والبدث العلمي، الصادس بخنفيزه الظهير الششيف سكم  20.05إلاطاس سكم -اللاهىن  -

 ثحميمه؛بمثابة النظام ألاساس ي الخاص بمإسسات التربية والحعليم العمىمي، كما وكع جغييره و  5115 ص يىليى  05بحاسيخ  5.15.052املشسىم سكم  -

 ؛بشأن النظام املذسس ي في الحعليم ألاولي والابحذائي والثاهىي  5110 هبرهى  50بحاسيخ  5150.10سكم الىصاسي لشاس ال -

 بشأن الحىحيه املذسس ي واملنهي والجامعي؛ .510أكحىبش  15بحاسيخ  125×.0اللشاس الىصاسي سكم  -

 في شأن إلاطاس الحنظيمي لعميات الحىحيه وئعادة الحىحيه بالحعليم الثاهىي؛ 5115ماي  50بحاسيخ  1.املزكشة الىصاسية سكم  -

 مسطشة ئعادة الحىحيه الاسحثنائية بسلك البكالىسيا؛ في شأن 5100شخنبر  01بحاسيخ  2..099املزكشة الىصاسية سكم  -

 في شأن ثنظيم عمليات الحىحيه وئعادة الحىحيه الخاصة باملسالك الذولية للبكالىسيا املغشبية؛ 5102يىهيى  10بحاسيخ  122×02املزكشة الىصاسية سكم  -

 املنهي؛في شأن ثنظيم الحىحيه  5102ماسس  00بحاسيخ  150×02الذوسية الىصاسية سكم  -

 في شأن ثنظيم العمل باللطاعات املذسسية للحىحيه؛ 5105ماسس  00بحاسيخ  155×05املزكشة الىصاسية سكم  -

ىيات في شأن الاسثلاء باملماسسة التربىية في مجال الحىحيه املذسس ي واملنهي والجامعي بالثاهىيات إلاعذادية والثاه .510أكحىبش  10بحاسيخ  012×.0املزكشة الىصاسية سكم  -

 الحأهيلية؛

 في شأن ئسساء العمل باملششوع الشخص ي للمحعلم بالثاهىيات إلاعذادية والثاهىيات الحأهيلية؛ .510أكحىبش  10بحاسيخ  012×.0املزكشة الىصاسية سكم  -

 الحأهيلية...في شأن ألاسحار الشئيس بالثاهىيات إلاعذادية والثاهىيات  .510أكحىبش  10بحاسيخ  009×.0املزكشة الىصاسية سكم  -

 ببعض املشاحع وإلاصذاسات وألابداذ والذساسات وامللاالت رات الطبيعة النظشية والعملية الصادسة وطنيا ودوليا.  أيضا يمكن الاسحئناس مالحظة:

https://www.men.gov.ma/sites/AdministrationCentrale/DAJC/DocLib1/ENS_Etabissements/A_2071.01.pdf

