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0202/1202يف لقاء تواصيل حول ادلخول الرتبوي   

ىل تطوير المنوذج التدبريي يف جمايل املوارد البرشية واخلرائط الرتبوية من أ جل جتويد خمتلف  الس يد يوسف بلقامسي يدعو ا 

 العمليات املرتبطة ابدلخول املدريس املقبل

 
ترأس السيد يوسف بلقاسمي، الكاتب العام 

بية الوطنية، يوم لقطاع التر

، 2019شتنبر  23االثنين 

بمركز التكوينات والملتقيات 

الوطنية بالرباط افتتاح اشغال 

اليوم الدراسي حول التحضير 

للدخول المدرسي 

بحضور السيد  2020/2021

محمد بنزرهوني، مدير 

 الموارد البشرية وتكوين 

األطر والسيدة هند بلحبيب، 

بمديرية فة مديرة منظومة االعالم والمكل

، واإلحصاء والتخطيط االستراتيجية

 ومسؤولين من اإلدارة المركزية المعنيين 

بالتحضير للدخول التربوي، كما حضر 

اللقاء رؤساء أقسام الموارد البشرية 

ورؤساء أقسام الخريطة المدرسية 

والتخطيط ورؤساء المراكز الجهوية 

لمنظومة االعالم ورؤساء مصالح 

ة ورؤساء مصالح الخريطة المدرسي

الدراسات واالحصاء ورؤساء مصالح 

التدبير التوقعي للموارد البشرية وإعادة 

االنتشار باألكاديميات الجهوية للتربية 

 والتكوين.

في كلمة له في افتتاح أشغال هذا اللقاء، 

أكد السيد يوسف بلقاسمي، على أن 

الوزارة عازمة على تطوير النموذج 

وارد البشرية التدبيري في مجالي الم

وإعداد الخرائط التربوية من أجل تحسين 

فاعلية وكفاءة األداء في تنفيذ مختلف 

العمليات المرتبطة بالتحضير للدخول 

التربوي، على اعتبار أن التحضير الجيد 

يعد محطة أساسية ومهمة إلنجاح الموسم 
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الدراسي، منوها بالمجهودات التي تبذل 

وجهويا  على جميع المستويات، مركزيا

وإقليميا، من أجل ضمان دخول مدرسي 

سلس يستجيب لتطلعات 

نساء ورجال التعليم 

والنتظارات المجتمع 

 المغربي. 

وذكر السيد الكاتب العام بأن 

التجربة التي راكمتها 

الوزارة في هذا المجال 

تجعلنا قادرين على االلتزام 

بالتواريخ المحددة إلنجاز 

مختلف العلميات المرتبطة 

الدخول التربوي ب

وذلك  2020/2021

باالعتماد على اإلرادة القوية 

للوزارة وشركائها في تخطي كل 

 االكراهات والصعاب. 

من جهته أشار السيد محمد بنزرهوني، 

مدير الموارد البشرية، إلى أن التحكم في 

تدبير الموارد البشرية يعد حلقة مهمة في 

إنجاح الدخول التربوي، وهو ما يقتضي 

ضع خطط محكمة تأخذ بعين االعتبار ما و

هو استراتيجي وما هو استعجالي. وأشار 

إلى أن التقيد بالجدولة الزمنية لمختلف 

العمليات المرتبطة بالتحضير للدخول 

تتطلب تعبئة كافة  2020/2021التربوي 

 المتدخلين والشركاء. 

أما السيدة هند بلحبيب، مديرة منظومة 
رية التخطيط االعالم والمكلفة بمدي

واالستراتيجية واالحصاء، فأشارت إلى 
أن التوظيف الجيد للمعطيات التي يوفرها 
اإلحصاء سيمكن من التحضير الجيد 

للدخول التربوي المقبل، مضيفة أن 
الوزارة تتوفر على منظومة معلوماتية 
متكاملة من شأنها تمكين المسؤولين من 
اتخاذ القرارات 
المناسبة والتأكد من 

ر العمليات المبرمجة سي
على الوجه المطلوب، 
ومواكبة مختلف 
االوراش المفتوحة 
والمستجدات المرتبطة 

 بمنظومتنا التربوية. 

وتميزت أشغال الجلسة 
االفتتاحية بتقديم 
عرضين، األول تناول 
فيه السيد عبد الرحيم 

مدير مساعد  خيا،
 بمديرية الموارد البشرية وتكوين األطر،

رئيس قسم الحركات االنتقالية، والسيد 
المكلف بتدبير مشروع دعم  عزيز التجيتي،

الالمركزية والالتمركز، الجدولة الزمنية 
لعمليات الحركات االنتقالية والجدولة الزمنية 
لعمليات توظيف األساتذة أطر االكاديميات 

 الجهوية للتربية والتكوين.
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السيد  أما العرض الثاني الذي قدمه كل من 
رئيس قسم الخريطة التربوية،  ،محمد جباري

والسيد سعيد الزغوتي، رئيس قسم اإلحصاء 
والدراسات، والسيد نور الدين 
بوحمايد، رئيس قسم 
االستراتيجية المعلوماتية، 
فخصص لتقديم الجدولة الزمنية 
لعمليات اإلحصاء السنوي 
المدرسي والجدولة الزمنية 

 . لعمليات الخريطة المدرسية

وتهدف هذه المقاربة إلى تحديد 
السقف الزمني ألهم محطات 
التحضير للدخول التربوي 

، وضبط وتدقيق 2021.2020
المعطيات اإلحصائية وتحديد 
الحاجيات الفعلية من الموارد 
البشرية حسب االكاديميات 
الجهوية للتربية والتكوين 

والمديريات اإلقليمية التابعة لها، وإنجاز 
نتقالية وتحديد الحصيص من الحركات اال

المدرسين وفسح المجال أمام المترشحين 
الناجحين في مباريات توظيف أطر االكاديميات 

الجهوية للتربية والتكوين من االستفادة من 
التكوين في المراكز الجهوية لمهن التربية 
والتكوين في الوقت المحدد. ونظرا للطابع 

حديد االستعجالي لكل العمليات فقد تم ت
سقف زمني إلنجازها، وهو ما يتطلب 

انخراط كافة المتدخلين سواء على الصعيد 
المركزي أو الجهوي أو المحلي قصد 

إنجاح مختلف محطات الدخول التربوي 
2020/2021 

وبعد انتهاء الجلسة العامة، انتظمت أشغال 

اللقاء في ورشتين، األولى خصصت 

للخريطة المدرسية واالحصاء والتخطيط 

بينما خصصت الورشة الثانية للموارد 

 البشرية. 

وخلص المشاركون في هذا اللقاء إلى 

ضرورة تقليص المدة المخصصة لمسك 

طلبة المشاركة في الحركة 

االنتقالية التعليمية والرفع 

من المدة المخصصة 

ات للمصادقة على طلب

المشاركين من طرف 

الجهوية  االكاديميات

للتربية والتكوين 

يريات اإلقليمية ثم والمد

اعتماد التمييز اإليجابي 

أثناء إعداد الحصيص 

وتنظيم يوم دراسي وطني 

لمناقشة النظام األساسي 

الخاص بأساتذة أطر 

األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. كما 

أكدوا على أهمية ضبط المعطيات 

والمصادقة عليها مع تحديد أدوار مختلف 

وإقليميا والتنسيق  الفاعلين مركزيا وجهويا

بين مختلف الوحدات المكلفة بتنظيم عمليات 

اإلحصاء السنوي من أجل االعداد الجيد للدخول 

المدرسي، ثم إعداد الخريطة االستشرافية في 

 سياق المنظور التدبيري الجديد.

 


