
 

 

 -املركز الوطني للتقويم والامتحانات  -

 (11ولوج الدرجة ألاولى من إطار املستشارين في التوجيه التربوي )السلم 

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

  Décembre 0201 دجنبر
 

 
 

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

 سؤال أو أسئلة مفتوحة تحليل ومناقشة نص      معالجة موضوع مذيل بأسئلة توجيهية            :  شكل الاختبار

 

 وزن املجال الرئيس ي املجاالت الفرعية لالختبار املجاالت الرئيسية لالختبار

 املجال ألاول:

 خدمات التوجيه املدرس ي واملنهي والجامعي

Services d’orientation scolaire, 

professionnelle et universitaire 

 ياملدرس ي واملنهي والجامعخدمة إلاعالم 

Service d’information solaire, professionnelle et universitaire 

%02 
 خدمة الاستشارة في التوجيه املدرس ي واملنهي

Service de counseling en orientation solaire, professionnelle et universitaire 

 خدمة املواكبة النفسية والاجتماعية

Service d’accompagnement psychosocial 
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 -املركز الوطني للتقويم والامتحانات  -

 وزن املجال الرئيس ي املجاالت الفرعية لالختبار املجاالت الرئيسية لالختبار

 املجال الثاني:

تنسيق مجال التوجيه املدرس ي واملنهي 

 والجامعي باملؤسسات الثانوية

Coordination du domaine 

d’orientation scolaire، professionnelle 

et universitaire eu sein des collèges et 

des lycées 

واملنهي  في مجال التوجيه املدرس ي الفاعلين الداخليين والخارجيين باملؤسسات الثانويةتنسيق تدخالت مختلف 

 والجامعي

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

solaire, professionnelle et universitaire 
%02 

 في التوجيه املدرس ي واملنهي والجامعي املجالس واللجن املتخصصةتنسيق أشغال 

Coordination des travaux des conseils et des commissions spécialisées dans le domaine 

d’orientation solaire, professionnelle et universitaire 

 املجال الثالث:

 في مجال الثانوية اتالدعم التقني للمؤسس

 التوجيه املدرس ي واملنهي والجامعي

Appui technique des collèges et des 

lycées en matière d’orientation solaire, 

professionnelle et universitaire 

التوجيه املدرس ي واملنهي والجامعي في آليات اشتغالها )مشروع املؤسسة  مكون إلدماج  اتدعم مجالس املؤسس

 مشاريع الشراكة والتعاون...( -ألاندية التربوية  -عمل املؤسسة  برامج -

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 

أطر إلادارة ) مجال التوجيه املدرس ي واملنهي والجامعيدعم الفاعلين التربويين وإلاداريين لالضطالع بأدوارهم في 

 ألاساتذة الرؤساء...( -التربوية 

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 املراجع املؤسساتية )الئحة غير حصرية لالستئناس(

 امليثاق الوطني للتربية والتكوين؛ -

 ؛5101-5102الرؤية الاستراتيجية لإلصالح  -

 ؛.510غشت  .1بتاريخ  000..0.0املتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  20.05إلاطار رقم -القانون  -

 بمثابة النظام ألاساس ي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه؛ 5115 ز يوليو  05بتاريخ  5.15.052املرسوم رقم  -

 ؛بشأن النظام املدرس ي في التعليم ألاولي والابتدائي والثانوي  5110 نبرنو  50بتاريخ  5150.10رقم الوزاري قرار ال -

 بشأن التوجيه املدرس ي واملنهي والجامعي؛ .510أكتوبر  15بتاريخ  125×.0القرار الوزاري رقم  -

 ؛5150املصادقة على مسطرة التوجيه املدرس ي واملنهي برسم سنة بشأن  5150فبراير  05بتاريخ  100.50الوزاري رقم املقرر  -

 شأن إلاطار التنظيمي لعميات التوجيه وإعادة التوجيه بالتعليم الثانوي؛ في 5115ماي  50بتاريخ  1.املذكرة الوزارية رقم  -

 في شأن مسطرة إعادة التوجيه الاستثنائية بسلك البكالوريا؛ 5100شتنبر  01بتاريخ  2..099املذكرة الوزارية رقم  -

 وإعادة التوجيه الخاصة باملسالك الدولية للبكالوريا املغربية؛في شأن تنظيم عمليات التوجيه  5102يونيو  10بتاريخ  122×02املذكرة الوزارية رقم  -

 في شأن تنظيم التوجيه املنهي؛ 5102مارس  00بتاريخ  150×02الدورية الوزارية رقم  -

 في شأن تنظيم العمل بالقطاعات املدرسية للتوجيه؛ 5105مارس  00بتاريخ  155×05املذكرة الوزارية رقم  -

في شأن الارتقاء باملمارسة التربوية في مجال التوجيه املدرس ي واملنهي والجامعي بالثانويات إلاعدادية والثانويات  .510أكتوبر  10بتاريخ  012×.0املذكرة الوزارية رقم  -

 التأهيلية؛

 ية والثانويات التأهيلية؛في شأن إرساء العمل باملشروع الشخص ي للمتعلم بالثانويات إلاعداد .510أكتوبر  10بتاريخ  012×.0املذكرة الوزارية رقم  -

 في شأن ألاستاذ الرئيس بالثانويات إلاعدادية والثانويات التأهيلية... .510أكتوبر  10بتاريخ  009×.0املذكرة الوزارية رقم  -

 درة وطنيا ودوليا. ببعض املراجع وإلاصدارات وألابحاث والدراسات واملقاالت ذات الطبيعة النظرية والعملية الصا أيضا يمكن الاستئناس مالحظة:

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

