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 بالغ حصفي
 

 2019-2020 الرتبويمس تجدات ادلخول 
 

البحث و  ، وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايلالس يد سعيد أ مزازيعقد ، 2019ش تنرب  20الرابط 
 وين املهينيف التك ومحمد الغراس اكتب ادلوةل يلاكتب ادلوةل يف التعلمي العا ،خادل الصمدي ابلس يدينمرفوقا ، العلمي

 الرتبويادلخول  لتسليط الضوء عىل مس تجدات مع وسائل الإعالم، خصصت حصفية ندوة ،اليوم، ابلرابط 
 "من أ جل مدرسة مواطنة عادةل وداجمة".، اذلي حيمل هذه الس نة شعار: 2019-2020 

دلى صاحب اجلالةل  ،أ ن منظومة الرتبية والتكوين حتظى ابملاكنة اخلاصة وابل ولوية الس يد الوزير كدأ   لكمة ابملناس بة ويف 
عطاء  ،2019ش تنرب  12جاللته، يوم امخليس  اإرشاف يف جتسدات املكل محمد السادس نرصه هللا الانطالقة الرمسية لدلخول عىل اإ

يولهيا اليت  العناية السامية تعكس رمزية قوية، دللت واذلي خيزتلمتارة، مبدينة مبركز التكوين يف همن الفندقة والس ياحة،  الرتبوي
 حمفزا ابعتبارها أ ساسا للتمنية و  ها وتأ هيلهاتطوير القوي والراخس، عىل  جاللته للك مكوانت املنظومة الرتبوية وعزمه

 الاجامتعي. ءالرتقال

الإطار  -نالرشوع يف تنفيذ مقتضيات القانو احلايل يأ يت يف س ياق خاص وهو أ ن ادلخول الرتبويابملناس بة، وأ برز 
صالح منظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي، 51.17 عية ملزمة لدلوةل املنظومة الرتبوية من أ لية ترشي  اذلي س ميكنو  املتعلق ابإ

فعيل خارطة طريق ت يف ، وكذا س تدامة الإصالحل وضامنةقتصاديني والاجامتعيني وال رسة وهيأ ت اجملمتع املدين والفاعلني الا
حداث مدن املهن والكفاءاتتطوير التكوين املهين عرب   اندماجه يف سوق الشغل.و  شأ هنا حتسني قابلية تشغيل الش باباليت من  ،اإ

 موزع ،أ لف 898ني وتسعة مالييبلغ  احلايلبرمس املومس الرتبوي  الإجاميل للتالميذ والطلبة واملتدربنيوأ شار أ ن العدد 
ابلتكوين  ة ومتدربأ لف متدرب 680وما يفوق يف املائة،  86نس بة التعلمي العمويم  وتلميذ، ةتلميذأ لف  208ماليني و 8بني 
نس بة  ،ة وطالبطالب أ لف 10مليون ووما يناهز  ،يف املائة 5.3ب جديد بنس بة تطور لف متدربة ومتدر أ   311، مهنم املهين

فامي بلغ عدد  يف املائة مقارنة مع الس نة املاضية، 5.1بنس بة   تطورا للطلبة وعرف العدد الإجاميل، يف املائة 49الإانث مهنم بلغت
 يف املائة مقارنة مع الس نة املاضية. 10.5أ لف بزايدة قدرها  282الطلبة اجلدد برمس هذا املومس 

ىل   820وتفعيال للربانمج الوطين لتعممي وتطوير التعلمي ال ويل، ارتفع عدد املسجلني ابلتعلمي ال ويل هذه الس نة ليصل اإ
والتعلمي  190.500 باخلصويص مس تفيدة ومس تفيد، وبني التعلمي  192.400تلميذة وتلميذ، موزعا بني التعلمي العمويم ب  أ لف

ضايف،  6000. ويتوقع فتح أ لف من التالميذ اجلدد يف التعلمي ال ويل العمويم 73، وتسجيل حوايل 437.600التقليدي ب  قسم اإ
يف املائة خالل  59 . كام يتوقع أ ن تصل نس بة المتدرس ابلتعلمي ال ويلأ لف مربية ومريب 20مبسامهة رشاكء الوزارة، وكذا تكوين 

 2020-2019 املومس ادلرايس

 جديدة تعلميية مؤسسة 133مؤسسة تعلميية، مهنا  228وأ لف 11س تقبال التالميذ وقد خسرت الوزارة ل
 20ال خرية يف اس تقبال التالميذ مبناس بة ادلخول املدريس، عىل أ ن يمت فتح ة، حيث رشعت هذه مدارس جامعاتي 9 مبا فهبا  

مؤسسة  377من بيهنا  ،للتكوين املهين العمويممؤسسة  692خالل هذا املومس. كام خسرت لس تقبال املتدربني  مدرسة جامعاتية
مؤسسة تعلميية وتعويض  1852مؤسسة جديدة، وقامت بتأ هيل ما يقارب  12مهنا و  نعاش الشغلكتب التكوين املهين واإ اتبعة مل 
 .مؤسسة جديدة 17مؤسسة جامعية ابلقطاع العمويم، مهنا  219 وابلنس بة للطلبة مت توفريجحرة من البناء املفكك.   1572

 20د بقطاع التعلمي املدريس ويأ لف أ س تاذة وأ س تاذ جد 15أ س تاذة وأ س تاذ مهنم  335و أ لف 263ما يناهز كام عبأ ت  
 مكونة ومكوان ابلتكوين املهين. 380أ لف و 21أ س تاذ للتعلمي العايل و 829أ لف و

الل تعزيز ، وذكل من خأ نه مت اختاذ اكفة التدابري لنطالق املومس الرتبوي يف أ حسن الظروف الس يد الوزير وأ كد  
أ ربعة  ،"مليون حمفظة" ملبادرة الوطنية، حيث فاق  عدد املس تفيدين من ابرامج ادلمع الاجامتعي لفائدة التالميذ والطلبة واملتدربني

أ لف مس تفيدة ومس تفيد من  596يف املائة، وما يفوق  مليون و 46نس بة  أ لف تلميذة وتلميذ، متثل الإانث مهنم 463ماليني و
 ،مليون درمه 484بلكفة اإجاملية تقدر ب  يف املائة، 46حمفظة اكمةل حتتوي عىل الكتب واللوازم املدرس ية، متثل الإانث مهنم نس بة 

ات الإطعام وتلميذ من خدم ةتلميذ أ لف 570ن ومليوويرتقب أ ن يس تفيد حوايل   داخلية جديدة يف وجه التالميذ، 12مت فتح  كام
يف املائة مقارنة  14ب  ارتفع عدد املس تفيدين من النقل املدريس كام  يف املائة. 50 مهنم نس بة الإانثمتثل   املدريس وادلاخليات،
ىل  مع الس نة املاضية،  يف املائة. 48، نس بة الإانث مهنم ومس تفيد ةمس تفيد 281أ لف و 308ليصل اإ
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يذات والتالميذ ما عدد التلم ليصل  ،لل رس يل املرشوطمع املالدلكام مت الرفع من عدد املس تفيدين من برانمج "تيسري" 
 يةغط كام متت ت ، 800أ لف و 146و يناهز مليونثل الإانث من هذا اجملموع ما مت ، أ لف مس تفيدة ومس تفيد 440يناهز مليونني و

ابعامتد بطاقة "الراميد" وذكل  ،ايئ ومجيع امجلاعات القروية واحلرضية ابلنس بة للثانوي الإعداديمجيع امجلاعات القروية ابلنس بة لالبتد
  يف اس هتداف املس تفيدين.

، مهنا أ ربع أ لف متدربة ومتدرب 19حوايل تأ وي  داخلية 132 ب قد تعززقطاع التكوين املهين  ذكر الس يد الوزير أ نو 
من و  أ لف الس نة املاضية، 35مقابل  ،ممنوحا لفأ   70ما يقارب املتدربني واملتدرابت ملمنوحني من اداخليات جديدة، بلغ عدد 

اصة اخلطالبية ات القامعدد الإ و  32ت بلغ عدد ال حياء اجلامعية وادلاخلياكام ، ة وطالبلف طالبأ   382حوايل  الطلبة اجلامعيني
من هذه  املس تفيدةالإانث  تشلك نس بة، اة وطالبطالب 400و لفأ  79ما يناهز الإيواء هبا خدمة اس تفاد من ، وقدأ يضا 32

مقارنة  5.5بنس بة زايدة  ،مليون وجبة 15لتبلغ  هذه الس نة عدد وجبات الإطعام املقدمة ارتفاع عالوة عىل، يف املائة 61اخلدمة
ىل مع الس نة  صوصيات عامتد برامج تغذية تتالءم واخلاب جتويد خدمات ال قسام ادلاخلية واملطامع املدرس يةاملايض، ابلإضافة اإ

وتوس يع قاعدة  نحةجلهات وأ قالمي اململكة وكذا الرفع من قمية امل الثقافية والفئات العمرية وتراعي التوازانت الغذائية واملالية واجملالية 
جراءات خمطط معل املكتب الوطين لل عامل اجلامعية الاجامتع  ة عىل مس توى املنح ية والثقافياملس تفيدين مهنا. اإىل جانب تفعيل اإ

 والإيواء والإطعام والتغطية الصحية وعىل مس توى ال نشطة الرايضية والثقافية اجلامعية.

ر ممي وتطويتع مواصةل يف ، واملمتثةل2020-2019 ادلخول الرتبوياملس تجدات اليت طبعت  برز الس يد سعيد أ مزازي أ مهوأ  
عاقة، طفال يف للرتبية ادلاجمة لفائدة ال   ، وتفعيل الربانمج الوطينالتعلمي ال ويل  26القته الرمسية يوم اذلي أ عطيت انطوضعية اإ

 بلوغ وتتطلع الوزارة يف غضون هذا املومس  حتت الرعاية السامية لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا، ،2019يونيو 
ش بكة مدارس عزيز ت فضال عن يقول الس يد الوزير، ،ية ادلاجمةل قسام الرتب  ملؤسسات التعلمييةة اة من تغطييف املائ 20نس بة 

عادة المتدرس والتأ هيل املهين لغري املمتدرسني أ و املنقطعني عن ادلراسة،  الفرصة الثانية من اجليل اجلديد، واليت تروم ابل ساس اإ
   . مدرسة عىل الصعيد الوطين 30فتح  من خالل

حداث اثحيث  ،"رايضة ودراسة"تفعيل برانمج ب  كام متزي ادلخول الرتبوي طنجة تطوان احلس مية  جبهيتنوية الرايضيني مت اإ
 . ول املدريس احلايلح ال ول من هذا املسكل خالل ادلخاحتضنتا الفو  واللتني ادلار البيضاء سطاتو 

 جتديدات، 2019ـ  2020مهت مس تجدات املناجه ادلراس ية برمس ادلخول املدريس  مس توى المنوذج البيداغويج وعىل 
لثالث والرابع من التعلمي ا ابلنس بة للمس تويني .والاجامتعيات يف مواد اللغة العربية، اللغة الفرنس ية، الرايضيات، النشاط العلمي

ليات أ  قرار نظام انجع ونش يط للتوجيه املدريس واملهين واجلامعي برمس هذا املومس، من خالل اإطالق اإ  والعمل عىل  ،الابتدايئ
لزاميا عاملدريس واملهين واجلامأ خذ بعني الاعتبار قدرات وميولت املتعلمني، وذكل جبعل التوجيه جديدة للتوجيه ت ي مكوان اإ
قرار املرشوع الشخيص للمتعمل ابلبتدايئ والثانوي ومأ سسة وظيفة ، ملرشوع املؤسسة  وسيمت يف هذا الصدد اإ
، ا بعد الباكلورايم للتوجيهمندمج و ام وطين موحد وضع نظكام سيمت ملواكبة املتعلمني يف مسارمه ادلرايس،  "ال س تاذ الرئيس"

ومتكني  املهين ، والزايدة يف عدد ممنويح التكوينارات املهنيةىل التوجيه حنو املستعزيز وتشجيع حاميل الباكلوراي ععن  فضال
 املتدربني وطلبة التعلمي العايل اخلاص من احلصول عىل شهادات وديبلومات معرتف هبا من طرف ادلوةل.

فع من عدد ، وكذا الر سوق الشغلمالءمته مع متطلبات توس يعه و تنويع العرض اجلامعي و كام مهت هذه املس تجدات   
املقاعد البيداغوجية املتبارى بشأ هنا مبؤسسات التعلمي العايل ذات الاس تقطاب احملدود واعامتد منصة القبول الإلكرتوين املوحد محلةل 

 كنولوجيالولوج املدارس العليا  للت  awww.tawjihi.m الباكلوراي يف املؤسسات اجلامعية ذات الاس تقطاب احملدود توجهييي
فق تعمميها عىل ابيق مؤسسات التعلمي العايل ذات ، وذكل يف أ  2020-2019خول اجلامعي والتقنيات برمس ادلولكيات العلوم 

رساء أ ليات للرفع من قابلية تشغيل خرجيي التعلمي العايل وتطوير  الإعالم ولوجيا تكنخدام  اس تالاس تقطاب احملدود، فضال عن اإ
 يف التعلمي العايل.

ىل م جدد الس يد الوزير دعوته للك الفاعلني الرتبويني ومعوم رشاكء املدرسة املغربية،، ويف ال خري واصةل الاخنراط يف اإ
هجود الإصالح بنفس تعبوي تعاقدي، جيدد ثقة ال جيال يف مدرس هتم وجيعلها مدرسة منصفة وذات جودة ومسامهة يف الارتقاء 

 امجلاعي ومؤهةل لتصبح بذكل قاطرة لإجناح المنوذج التمنوي اجلديد لبالدان.الفردي و 

https://www.tawjihi.ma/

