
 

 

 

 الس ياق العام للمرشوع .1
 

مجموعة من العنارص اليت متزي الس ياق احلايل لتدبري منظومة الرتبية  يتعني أ ن يس تحرض املرشوع الشخيص للمرتحش)ة(،

والتكوين، انطالقا من تفعيل أ حاكم ادلس تور اجلديد للمملكة واخلطب امللكية السامية ذات الارتباط بقضية الرتبية والتكوين 

صالح الرتبوي وتزنيل الرؤية الاسرتاتيجية لوتفعيل أ دوار اجمللس ال عىل للتعلمي والبحث العلمي  وترس يخ الالمركزية   2030-2015الإ

ىل تزنيل  وصوالوالرشوع يف تفعيل ورش اجلهوية املتقدمة والالمتركزي يف تدبري الشأ ن الرتبوي   51-17القانون االإطار  أ حاكماإ

ما ورد يف المنوذج التمنوي اجليد، وتفعيل مقتضيات خارطة طريق الرتبية والتكوين والبحث العلمي، مع اس تحضار  املتعلق مبنظومة

 .2026-2022االإصالح 

 لكة  العامة للمرشوع الشخيصالهي .2
 

املهام والاختصاصات املس ندة للمصلحة مبوجب أ حاكم  ،الشخيص للمرتحش)ة( يتعني أ ن يس تحرض املرشوع بشلك عام،

ماكنية تضمني هذا  النصوص الترشيعية والتنظميية اجلاري هبا العمل، وأ ن يمتحور حول جانب تشخييص وجانب استرشايف، مع اإ

 .مرشوعهاملرشوع بعض املرفقات اليت يراها املرتحش)ة( رضورية الإغناء 

 اجلانب التشخييص. 2-1

دماج يمت فيه  براز نقط القوة ونقط الضعف من الناحيتني المكية والكيفية، مع اإ الرتكزي عىل املؤرشات الرتبوية ال كرث دالةل واإ

 اخلصوصيات اجلغرافية واملعطيات الاجامتعية والاقتصادية والثقافية، واس تحضار املس تجدات اليت يعرفها احلقل التعلميي.

 اجلانب الاسترشايف. 2-2

وتطويرها  تدبري معل املصلحة ة اليت يقرتهحا املرتحش)ة( يف شأ نحتديد العنارص ال ساس ية لربانمج العمل واملهنجييمت فيه 

لهيا أ عاله.  والرفع من أ داهئا، ابس تحضار املوهجات الاسرتاتيجية للمنظومة الرتبوية واليت متت االإشارة اإ

 توجهيات عامة .3
 

عداد املرشوع الشخيص يف حدود    05ختصص مهنا  ،صفحة 15وال تقل مجموع صفحاته عن  ،ة عىل ال كرثصفح 20يمت اإ

 صفحات عىل ال كرث للجانب املتعلق ابلتشخيص وخيصص البايق للجانب الاسترشايف؛

ىل ذكل مكراجع مضن الفقرات املعنية؛  صدارات أ و دراسات أ و حبوث منجزة؛ تمت االإشارة اإ  يف حاةل اقتباس بعض ال فاكر من اإ

عداد   نظائر، من بيهنا نسخة حتمل امس وتوقيع املرتحش)ة( يف لك صفحة من صفحاهتا، يف حني ينبغي أ ن تكون  05املرشوع يف اإ

شارة تدل عىل هوية وصفة املعين)ة( ابل مر. ابيق النسخ  خالية من أ ية اإ

 

للرتش يح لشغل منصب رئيس)ة( مصلحة منوذج املرشوع الشخيص  
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