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 شبكة تتبع برنامج "تعميم وتطوير التعليم األولي"
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 "وليالتعليم األ وتطوير تعميم " برنامجتتبع 
 

 )*( تذكير بالتزامات القطاع في إطار برنامج العمل الملتزم به أمام صاحب الجاللة -1

8112-8112 
 ممدرس؛ غير ألف طفل  011ألف طفل إضافي من أصل  111استهداف  -

 .قسم جديد بالمدارس االبتدائية 0111فتح  -

8181-8188 
 ، مع إعطاء األولوية للمجالين القروي والشبه الحضري والمناطق ذات الخصاص؛%70بلوغ نسبة  -

 إحداث أقسام بكل المدارس العمومية. -

8180-8182 

  التعليم االولي لفائدة أطفال الفئة العمرية من أربع إلى خمس سنوات؛تعميم  -

 حجرة إضافية؛ 01111إحداث  -

 مربية ومربي؛ 07111تكوين  -

 منشط تربوي. 201تكوين  -

 إدماج الفئة العمرية ثالث سنوات -  8182ابتداءا من 

 .8112يوليوز  12التعليم األولي المنعقد تحت الرعاية الملكية السامية بتاريخ  )*(: مع استحضار مخطط العمل الذي تم تقديمه خالل اليوم الوطني حول 
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 .........................................................................................................................التنظيم على المستوى الجهوي: ................................................................................................. -8

 :)... ،توفر لجن جهوية لقيادة وتتبع برنامج تعميم وتطوير التعليم األولي )لجنة قيادة، خلية تقنية 

 :اللجنة أو اللجن 

 :تركيبتها 

 :مهامها 

  وتقارير أشغالها في حالة توفرها(عدد االجتماعات التي عقدتها )مع تسليم نسخة من محاضر: 

 

 ..........................................وضعية بتاريخ: .الخاص باألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين: ................................................................................. البرنامج التوقعي متعدد السنوات -3
 

 ؛طط عمل جهوي متعدد السنوات لتعميم وتطوير التعليم األولي: .................................... )تسليم نسخة من املخطط الجهوي(وفر مخت 

 طور نسبة التعليم االوليت: 

   2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 

المديرية اإلقليمية 

.... 

                     عدد األطفال المستفيدين

                     نسبة التعليم األولي

المديرية اإلقليمية 

.... 

                     عدد األطفال المستفيدين

                     نسبة التعليم األولي

المديرية اإلقليمية 

.... 

                     المستفيدينعدد األطفال 

                     نسبة التعليم األولي

 مجموع الجهة

                     عدد األطفال المستفيدين

                   نسبة التعليم األولي
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  تحديد الحاجيات على المستوى الجهوي 

  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 

                     عدد األقسام التي سيتم إحداثها

                     عدد الحجرات التي سيتم بناءها

                     عدد الحجرات التي سيتم تأهيلها

                     المربين و  عدد المربيات

 

 وضعية االنجاز -0

 المستوى المركزي  1.0

 ..................................................المديرية المركزية: .............................................................................وضعية بتاريخ: ...............
 

 تحسين جودة التعليم األولي 

 مالحظات  النتائج املحصل عليها المتخذةاإلجراءات  المكونات

       تكوين المربيات والمربين

       تفعيل اإلطار المنهاجي للتعليم األولي

       تطبيق معايير جودة التعليم ا ألولي

       تفعيل دفتر التحمالت الجديد لفتح أو توسيع بنية للتعليم األولي

      تدابير أخرى )أذكرها(
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 المستوى الجهوي  8.0

 .......................................الجهوية للتربية والتكوين: ..................................................................................وضعية بتاريخ: ...األكاديمية 

  الممدرسين بالتعليم االولياألطفال  

 

عدد األطفال 

بالتعليم المسجلين 

األولي برسم الموسم 

 السابق

عدد األطفال المتوقع 

برسم الموسم 

 الدراس ي الحالي

عدد األطفال 

 الممدرسين

عدد األطفال الممدرسين 

  حسب الوسط

عدداالطفال الممدرسين حسب 

  نوع التعليم
 مالحظات 

 خصوص ي تقليدي عصري  قروي حضري  االناث منهم العدد

                     ....المديرية اإلقليمية 

                     المديرية اإلقليمية ....

                     المديرية اإلقليمية ....

                     مجموع الجهة
 

 والمربين األقسام والحجرات 

 

عدد أقسام التعليم 

األولي برسم 

 الموسم السابق

عدد األقسام المبرمج 

الموسم احداثها برسم 

 الدراس ي الحالي

عدد األقسام 

 املحدثة

عدد األقسام املحدثة 

 حسب الوسط
 مالحظات عدد المربين عدد الحجرات المتوفرة حاليا

  الخصاص المتوفر المؤهلة املحدثة منها العدد قروي حضري 

            ......المديرية اإلقليمية

           ......المديرية اإلقليمية
 

            .....المديرية اإلقليمية

 مجموع الجهة
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 تأهيل التعليم األولي القائم 

 التقليديعدد مؤسسات التعليم األولي 
  

  

 عدد األطفال الممدرسين بهذا النوع من التعليم
  

  

 اإلجراءات المتخذة لتأهيل التعليم األولي التقليدي
  

  

 النتائج املحصل عليها
  

  

 مالحظات
  

  

 

 الشراكات 

 

عدد 

الشراكات 

 المبرمة 

طبيعة 

 الشركاء

 مجال التدخل

 مالحظات
 التكوين التجهيز البناء التأهيل 

التدبير 

 المباشر

التدبير غير 

 المباشر
 أخرى  التسيير

                      المديرية اإلقليمية......

                      المديرية اإلقليمية......

                      المديرية اإلقليمية.....

                      مجموع الجهة
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 التنزيل على المستوى الميداني( تحسين جودة التعليم األولي( 

 مالحظات  النتائج املحصل عليها اإلجراءات المتخذة المكونات

       تكوين المربيات والمربين

       المنهاجي للتعليم األوليتفعيل اإلطار 

       تطبيق معايير جودة التعليم ا ألولي

       تفعيل دفتر التحمالت الجديد لفتح أو توسيع بنية للتعليم األولي

      تدابير أخرى )أذكرها(

 

 بالبرنامجمختلفات لها عالقة 

 مالحظات  مقترحات المشاكل المطروحة 

   ........................................................المديرية اإلقليمية

 

 

    

    ...............................................................المديرية اإلقليمية

    ............................................................المديرية اإلقليمية
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 برامج "الدعم االجتماعي"شبكة تتبع 
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 تتبع التدبير الخاص بتعزيز برامج الدعم االجتماعي

 

 تذكير بالتزامات الوزارة في إطار برنامج العمل الملتزم به أمام صاحب الجاللة -1

 

 تعزيز برامج الدعم االجتماعي

 توسيع قاعدة االستفادة من برنامج "تيسير "

 والداخلياتالرفع من قيمة منح المطاعم 

 تغطية جل الجماعات التي تستلزم المطاعم المدرسية والداخليات

 تعزيز خدمة النقل المدرس ي
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 العمليات المبرمجة ووضعية اإلنجاز -8

 المستوى المركزي  8.1

 بتاريخ: .................................................................المديرية المركزية: .............................................................................وضعية 

 اإلجراءات األساسية المكونة لبرنامج عمل المديرية 
 

 مالحظات تاريخ اإلنجاز اإلجراءات  

 (1تيسير" )توسيع وتعزيز برنامج "
   

   

 ( 8تعزيز وتجويد خدمات الداخليات المدرسية )
   

   

 (3تعزيز وتجويد خدمات المطاعم المدرسية )
   

   

 (0تأهيل الداخليات والمطاعم المدرسية )
   

   

 توسيع وتطوير شبكة النقل المدرس ي

   

   

   

 المبادرة الملكية "مليون محفظة"
   

   

 مكونات أخرى 
   

   

 ، تحسين آلية االستهداف، تطوير آليات تدبير البرنامج  ... قاعدة المستفيدين (: توسيع1)

 (: توسيع قاعدة المستفيدين، الرفع من مقادير المنح، تجويد الخدمات وتحسين ظروف اإلقامة، تطوير آليات التدبير .... 2)

 (: توسيع قاعدة المستفيدين، الرفع من مقادير المنح، تجويد الخدمات، .... 3)

 يات االستقبال، تجديد التجهيزات، .... (: تأهيل بن4)
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 وضعية اإلنجاز 

 مالحظات وضعية اإلنجاز اإلجراءات المعتمدة في برنامج العمل 

 (1تيسير" )توسيع وتعزيز برنامج "
   

   

 ( 8تعزيز وتجويد خدمات الداخليات المدرسية )
   

   

 (3تعزيز وتجويد خدمات المطاعم المدرسية )
   

   

 (0تأهيل الداخليات والمطاعم المدرسية )
   

   

 توسيع وتطوير شبكة النقل المدرس ي

   

   

   

 المبادرة الملكية "مليون محفظة"
   

   

 مكونات أخرى 
   

   

 ، تحسين آلية االستهداف، تطوير آليات تدبير البرنامج  ... قاعدة المستفيدين (: توسيع1)

 (: توسيع قاعدة المستفيدين، الرفع من مقادير المنح، تجويد الخدمات وتحسين ظروف اإلقامة، تطوير آليات التدبير .... 2)

 (: توسيع قاعدة المستفيدين، الرفع من مقادير المنح، تجويد الخدمات، .... 3)

 (: تأهيل بنيات االستقبال، تجديد التجهيزات، .... 4)
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 . المستوى الجهوي  8.8

 .بتاريخ: .........................................األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين: ..................................................................................وضعية 

  برنامج العمل الجهوي . 

  . اإلجراءات األساسية المكونة لبرنامج العمل الجهوي 

 مالحظات تاريخ اإلنجاز اإلجراءات  

 (1تيسير" )توسيع وتعزيز برنامج "
   

   

توسيع عرض الداخليات المدرسية وتجويد خدماتها 

(8 ) 

   

   

 (3توسيع عرض المطاعم المدرسية وتجويد خدماتها )
   

   

 (0تأهيل الداخليات المدرسية )
   

   

 (0)تأهيل المطاعم المدرسية 
   

   

 المبادرة الملكية "مليون محفظة"
   

   

 توسيع وتطوير شبكة النقل المدرس ي
   

   

 مكونات أخرى 
   

   

 ، تحسين آلية االستهداف، تطوير آليات تدبير البرنامج  ... قاعدة المستفيدين (: توسيع1)

 (: توسيع قاعدة المستفيدين، الرفع من مقادير المنح، تجويد الخدمات وتحسين ظروف اإلقامة، تطوير آليات التدبير .... 2)

 (: توسيع قاعدة المستفيدين، الرفع من مقادير المنح، تجويد الخدمات، .... 3)

  (: تأهيل بنيات االستقبال، تجديد التجهيزات، .... 4)
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  .الجهوي متعدد السنوات )األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجميع مكوناتها( البرنامج التوقعي 

 توسيع قاعدة المستفيدين 

 الموسم السابق 

8110-8112 

 الموسم الحالي

8112-8112 
8112-8181 8181-8181 8181-8188 

 مالحظات

 القروي املجموع القروي املجموع القروي املجموع القروي املجموع القروي املجموع

برنامج 

 تيسير""

            عدد األسر 

عدد 

 المستفيدين

            االبتدائي

            اإلعدادي

            مجموع الجهة

            اإلناث منهم

            نسبة تغطية الجماعات باالبتدائي 

            نسبة تغطية القروية منها

            الجماعات باإلعدادينسبة تغطية 

            نسبة تغطية القروية منها

 الداخليات

 مجموع الداخليات

            االبتدائي

            اإلعدادي

            التأهيلي

            مجموع الجهة

            الوسط القروي

 اإلحداثات

            االبتدائي

            اإلعدادي

            التأهيلي

            مجموع الجهة

            الوسط القروي
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 الموسم السابق 

8110-8112 

 الموسم الحالي

8112-8112 
8112-8181 8181-8181 8181-8188 

 مالحظات

 القروي املجموع القروي املجموع القروي املجموع القروي املجموع القروي املجموع

 الداخليات

توسيع الطاقة 

 االستيعابية

            االبتدائي

            اإلعدادي

            التأهيلي

            مجموع الجهة

            الوسط القروي

عدد 

 المستفيدين

            الداخليون  االبتدائي

            الممنوحون 

            الداخليون   اإلعدادي

            الممنوحون 

 التأهيلي
            الداخليون 

            الممنوحون 

مجموع 

 الجهة

            الداخليون 

            لممنوحون ا

            الداخليون  ناث منهماإل 

            الممنوحون 

المطاعم 

 المدرسية

            اإلحداثات 

عدد التالميذ 

 المستفيدين

            االبتدائي

            اإلعدادي

            مجموع الجهة

            اإلناث منهم
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 الموسم السابق 

8110-8112 

 الموسم الحالي

8112-8112 
8112-8181 8181-8181 8181-8188 

 مالحظات

 القروي املجموع القروي املجموع القروي املجموع القروي املجموع القروي املجموع

النقل 

 المدرس ي

            عدد الشراكات المبرمة

            عدد الحافالت

            عدد الدراجات الهوائية

عدد التالميذ 

 المستفيدين

            االبتدائي

            اإلعدادي

            التأهيلي

            مجموع الجهة

            اإلناث منهم

المبادرة 

 الملكية

"مليون 

 محفظة"

التالميذ عدد 

 المستفيدين

            االبتدائي

            اإلعدادي

            مجموع الجهة

            اإلناث منهم

دار 

 الطالب)ة(

            عدد دور الطالب)ة(

            عدد التالميذ المستفيدين

            اإلناث منهم
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  المدرسيةتأهيل الداخليات والمطاعم 

عدد الداخليات  

والمطاعم في حاجة 

 للتأهيل

 

 عدد الداخليات والمطاعم المبرمجة للتأهيل

 8188-8181 8181-8181 8181-8112 8112-8112 مالحظات

 القروي املجموع القروي املجموع القروي املجموع القروي املجموع القروي املجموع 

تأهيل الداخليات 

 والمطاعم المدرسية

 الداخليات

            االبتدائي

           اإلعدادي

           التأهيلي

           املجموع

 المطاعم

            االبتدائي

           اإلعدادي

           املجموع
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 وضعية اإلنجاز . 

 حصيلة تنفيذ برنامج العمل 

 مالحظات الحلول المقترحة الصعوبات المطروحة وضعية اإلنجاز اإلجراءات )*( البرنامج

 تيسير""

     

     

     

     

 الداخليات

     

     

     

     

 المطاعم المدرسية
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 مالحظات الحلول المقترحة الصعوبات المطروحة وضعية اإلنجاز اإلجراءات )*( البرنامج

 النقل المدرس ي

     

     

     

     

 المبادرة الملكية

 "مليون محفظة"

     

     

     

     

 دار الطالب)ة(

     

     

     

     

  )*(: اإلجراءات المسطرة في برنامج العمل.
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 )الحصيلة الكمية )األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجميع مكوناتها 

 وضعية اإلنجاز العدد المبرمج برسم الموسم الدراس ي الحالي 
 مالحظات

 القروي املجموع القروي املجموع 

برنامج 

 "تيسير"

      عدد األسر

عدد 

 المستفيدين

      االبتدائي

      اإلعدادي

      مجموع الجهة

      اإلناث منهم

      نسبة تغطية الجماعات باالبتدائي

      نسبة تغطية القروية منها

      نسبة تغطية الجماعات باإلعدادي

      نسبة تغطية القروية منها

 الداخليات

 مجموع الداخليات

      االبتدائي

      اإلعدادي

      التأهيلي

      مجموع الجهة

      الوسط القروي

 اإلحداثات

      االبتدائي

      اإلعدادي

      التأهيلي

      مجموع الجهة

      الوسط القروي

توسيع الطاقة 

 االستيعابية

      االبتدائي

      اإلعدادي

      التأهيلي
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 وضعية اإلنجاز العدد المبرمج برسم الموسم الدراس ي الحالي 
 مالحظات

 القروي املجموع القروي املجموع 

      مجموع الجهة

      الوسط القروي

عدد 

 المستفيدين

      الداخليون  االبتدائي

      الممنوحون 

      الداخليون   اإلعدادي

      الممنوحون 

      الداخليون  التأهيلي

      الممنوحون 

مجموع 

 الجهة

      الداخليون 

      الممنوحون 

      الداخليون  اإلناث منهم

      الممنوحون 

المطاعم 

 المدرسية

      اإلحداثات 

عدد التالميذ 

 المستفيدين

      االبتدائي

      اإلعدادي

      مجموع الجهة

      اإلناث منهم

النقل 

 المدرس ي

      عدد الشراكات المبرمة

      عدد الحافالت

      عدد الدراجات الهوائية

عدد التالميذ 

 المستفيدين

      االبتدائي

      اإلعدادي

      التأهيلي

      مجموع الجهة
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 وضعية اإلنجاز العدد المبرمج برسم الموسم الدراس ي الحالي 
 مالحظات

 القروي املجموع القروي املجموع 

      اإلناث منهم

المبادرة 

 الملكية

"مليون 

 محفظة"

عدد التالميذ 

 المستفيدين

      االبتدائي

      اإلعدادي

      مجموع الجهة

      اإلناث منهم

دار 

 الطالب)ة(

      عدد دور الطالب)ة(

      عدد التالميذ المستفيدين

      اإلناث منهم

 

عدد الداخليات  

والمطاعم المبرمجة 

برسم الموسم الدراس ي 

 الحالي

 عدد الداخليات والمطاعم حسب نسبة تقدم األشغال

 انتهاء األشغال ] %100 – [%75 ] %75 – [%50 ] %50 – [%25 ] %25 – [%0 مالحظات

 القروي املجموع القروي املجموع القروي املجموع القروي املجموع القروي املجموع القروي املجموع 

تأهيل 

الداخليات 

والمطاعم 

 المدرسية

 الداخليات

             االبتدائي

             اإلعدادي

             التأهيلي

             املجموع

 عمالمطا

             االبتدائي

             اإلعدادي

             املجموع

  



23/64  
 وزارة التربية الوطنية والتكوين المنهي والتعليم العالي والبحث العلمي 

 20 77 37 05/الفاكس:   70 18 77 37 05  الهاتف: –الرباط  –باب الرواح  –المقر المركزي للوزارة 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شبكة تتبع إحداث "المدارس الجماعاتية"
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 الجماعاتية إنجاز المدارستتبع سير 

 تذكير بالتزامات الوزارة في إطار برنامج العمل الملتزم به أمام صاحب الجاللة: -1

  2122-2121مدرسة جماعاتية جديدة في أفق سنة  151إحداث 

  والخصوصيات املحلية.ثم العمل على تعميم هذه المدارس حسب حاجيات الجهات 

 بتاريخ: ..........................................األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين: ..................................................................................وضعية 

 البرنامج التوقعي  -8

 المديرية اإلقليمية ر.ت
الجماعاتية عدد المدارس 

 المتوفرة حاليا
 عدد المدارس الجماعاتية المبرمجة

 السنة المرتقبة لالستعمال

8181/8112 8181/8181  8188/8181  8183/8188  

        

        

        

        

        

       مجموع الجهة

  



25/64  
 وزارة التربية الوطنية والتكوين المنهي والتعليم العالي والبحث العلمي 

 20 77 37 05/الفاكس:   70 18 77 37 05  الهاتف: –الرباط  –باب الرواح  –المقر المركزي للوزارة 

43 

 وضعية اإلنجاز -3

 

 

  

المديرية 

 اإلقليمية
 اسم المؤسسة الجماعة
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 مالحظات
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 بطاقة المشروع )*( -0

  إسم المؤسسة

الشركاء )الشركاء وطبيعة 

 المساهمات(
 

افد   الرو

  (1البنية المادية )

  (8البنية التربوية )

  (3الموارد البشرية )

  خدمة النقل المدرس ي توفر 

  عدد المستفيدين منها

  (0الخدمات الموازية المقدمة )

افق صحية، قاعة المعلوميات، الحجرات الدراسية، األوراش التربوية، مالعب، مساكن وظيفية، ...1)  (: مطعم، مساكن للمدرسين، مر

 (: عدد األقسام والتالميذ حسب كل مستوى، التوزيع حسب الجنس، ...8)

 (: عدد المدرسين، الطاقم اإلداري، 3)

 (: التنشيط الرياض ي والثقافي، خدمات صحية، الدعم التربوي، ...0)

 تخصص بطاقة خاصة لكل مشروع)*( 
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 ضعية اإلنجازو  معطيات إضافية بشأن 

 
 
 
 
 

 الصعوبات المطروحة

 
 
 
 
 
 

 الحلول المقترحة
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 الفرصة الثانية من الجيل الجديد"شبكة تتبع إحداث "مدارس 
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 مراكز الفرصة الثانيةإنجاز تتبع التدبير الخاص 

 تذكير بالتزامات الوزارة في إطار برنامج العمل الملتزم به أمام صاحب الجاللة -1

  8181مركزا للفرصة الثانية الجيل الجديد في أفق سنة  21إحداث 

 تتبع سير إنجاز مراكز الفرصة الثانية )*( -8

 بتاريخ: ..........................................األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين: ..................................................................................وضعية 

 مالحظات

 السنة المرتقبة لالستعمال )%( نسبة اإلنجاز

انتقاء  ر.ت اإلقليميةالمديرية  الجماعة المؤسسة

 الجمعية
 8112 8181 8181 تأهيل تجهيز

           

           

           

           

           

           

           

           

 مجموع الجهة         

  )*( تدرج كل المراكز المبرمجة مع السنة المرتقبة لالستعمال
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 " نظام ناجع ونشيط للتوجيه المدرس ي والمنهي إرساء "شبكة تتبع 
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 إقرار نظام ناجع ونشيط للتوجيه المدرس ي والمنهيتتبع التدبير الخاص ب

 تذكير بالتزامات الوزارة في إطار برنامج العمل الملتزم به أمام صاحب الجاللة -1

 

إقرار نظام ناجع ونشيط للتوجيه 

 المدرس ي والمنهي

نظام جديد للتوجيه المدرس ي والمنهي المبكر يسمح بمواكبة المتعلم منذ نهاية التعليم االبتدائي إعداد وتفعيل 

 لتمكينه من اكتشاف المهن، مع التركيز على التوجيه ما بعد اإلعدادي

 تعزيز التكوين األساس والمستمر للفاعلين التربويين واإلداريين في مجال التوجيه المدرس ي والمنهي

 مهمة أستاذ رئيس ي لكل قسمإحداث 

 تعزيز نظام الجسور والممرات بين مختلف مكونات المنظومة
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 العمليات المبرمجة ووضعية اإلنجاز -8
 

 . المستوى المركزي 1.8

 .................................................................المديرية المركزية: .............................................................................وضعية بتاريخ: 

 لبرنامج عمل المديرية الخطوط العريضة 

 مالحظات تاريخ اإلنجاز اإلجراءات الفرعية اإلجراءات املحورية التدبير

إعداد وتفعيل نظام جديد 

للتوجيه المدرس ي والمنهي 

المبكر يسمح بمواكبة 

 التعليمالمتعلم منذ نهاية 

االبتدائي لتمكينه من 

اكتشاف المهن، مع التركيز 

على التوجيه ما بعد 

 اإلعدادي

 إعداد التصور العام لنظام التوجيه النشيط 
   

   

 تحضير العدة البيداغوجية الخاصة بإرساء التوجيه النشيط
   

   

 تهييئ المسطحة اإللكترونية المصاحبة
   

   

 الموارد البشرية لتفعيل التصور الجديدتأهيل 
   

   

 إعداد وتفعيل اإلطار المرجعي لخدمات التوجيه المدرس ي والمنهي
   

   

 إعداد وتفعيل العدة التربوية الداعمة للمشروع الشخص ي للمتعلم
   

   

 إرساء خدمات الدعم النفس ي والتربوي  واالجتماعي
   

   

 التوجيه وإدماجها في منظومة "مسار" رقمنة مساطر 
   

   

إقليميا  تعزيز بنيات التوجيه المدرس ي والمنهي مركزيا وجهويا و
   

   

 تفعيل البوابة الوطنية للتوجيه المدرس ي والمنهي 
   

   

 إجراءات أخرى )أذكرها(
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 مالحظات تاريخ اإلنجاز اإلجراءات الفرعية اإلجراءات املحورية التدبير

تعزيز التكوين األساس 

والمستمر للفاعلين التربويين 

واإلداريين في مجال التوجيه 

 المدرس ي والمنهي

تحيين نظام التكوين األساس ألطر التوجيه التربوي 

لمواكبة المستجدات )مركز التخطيط والتوجيه 

 التربوي(

   

   

   

 والمنهي في التكوينإدماج مكون التوجيه المدرس ي 

األساس لهيئة التدريس وأطر اإلدارة التربوية 

 )المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين(

   

   

   

وضع استراتيجية وطنية للتكوين المستمر 

 للفاعلين في مجال التوجيه المدرس ي والمنهي

   

   

   

 إجراءات أخرى )أذكرها(
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 مالحظات تاريخ اإلنجاز اإلجراءات الفرعية اإلجراءات التدبير

إحداث مهمة األستاذ 

 الرئيس

 إعداد التصور العام إلرساء مهمة األستاذ الرئيس

   

   

   

 تحضير العدة البيداغوجية 

   

   

   

 تكوين الفاعلين

   

   

   

تفعيل مهمة األستاذ الرئيس على صعيد 

 المؤسسات التعليمية

   

   

   

 إجراءات أخرى )أذكرها(
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 وضعية اإلنجاز 

 الحلول المقترحة الصعوبات المطروحة وضعية اإلنجاز اإلجراءات  التدبير

وتفعيل نظام  إعداد

جديد للتوجيه 

المدرس ي والمنهي 

المبكر يسمح 

بمواكبة المتعلم منذ 

نهاية التعليم 

ن لتمكينه ماالبتدائي 

اكتشاف المهن، مع 

التركيز على التوجيه 

 ما بعد اإلعدادي

    إعداد التصور العام لنظام التوجيه النشيط 

    تحضير العدة البيداغوجية الخاصة بإرساء التوجيه النشيط

    تهييئ المسطحة اإللكترونية المصاحبة

    تأهيل الموارد البشرية لتفعيل التصور الجديد

 إعداد وتفعيل اإلطار المرجعي لخدمات التوجيه المدرس ي والمنهي
   

 إعداد وتفعيل العدة التربوية الداعمة للمشروع الشخص ي للمتعلم
   

    إرساء خدمات الدعم النفس ي والتربوي  واالجتماعي

    رقمنة مساطر التوجيه وإدماجها في منظومة "مسار"

إقليمياتعزيز بنيات التوجيه      المدرس ي والمنهي مركزيا وجهويا و

    تفعيل البوابة الوطنية للتوجيه المدرس ي والمنهي 

    إجراءات أخرى )أذكرها(
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 الحلول المقترحة الصعوبات المطروحة وضعية اإلنجاز اإلجراءات  التدبير

تعزيز التكوين األساس 

والمستمر للفاعلين التربويين 

مجال التوجيه  واإلداريين في

 المدرس ي والمنهي

تحيين نظام التكوين األساس ألطر التوجيه التربوي لمواكبة 

 المستجدات )مركز التخطيط والتوجيه التربوي(

   

إدماج مكون التوجيه المدرس ي والمنهي في التكوين األساس 

لهيئة التدريس وأطر اإلدارة التربوية )المراكز الجهوية لمهن 

 والتكوين(التربية 

   

وضع استراتيجية وطنية للتكوين المستمر للفاعلين في مجال 

 التوجيه المدرس ي والمنهي

   

    إجراءات أخرى )أذكرها(

 إحداث مهمة 

 األستاذ الرئيس

    إعداد التصور العام إلرساء مهمة األستاذ الرئيس

    تحضير العدة البيداغوجية 

    تكوين الفاعلين

    تفعيل مهمة األستاذ الرئيس على صعيد المؤسسات التعليمية

    إجراءات أخرى )أذكرها(
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 .المستوى الجهوي 8.8
 

 ..........................................بتاريخ: األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين: ..................................................................................وضعية 

  لبرنامج العمل الجهوي )*(الخطوط العريضة 

 مالحظات تاريخ اإلنجاز اإلجراءات الفرعية اإلجراءات املحورية التدبير

إعداد وتفعيل نظام 

جديد للتوجيه 

المدرس ي والمنهي 

المبكر يسمح بمواكبة 

المتعلم منذ نهاية 

التعليم االبتدائي 

لتمكينه من اكتشاف 

المهن، مع التركيز على 

التوجيه ما بعد 

 اإلعدادي

    إرساء نظام التوجيه النشيط 

   

    تفعيل اإلطار المرجعي لخدمات التوجيه المدرس ي والمنهي

   

 تفعيل العدة التربوية الداعمة للمشروع الشخص ي للمتعلم
   

   

 والتربوي واالجتماعيإرساء خدمات الدعم النفس ي 
   

   

إقليميا     تعزيز بنيات التوجيه المدرس ي والمنهي جهويا و

   

    تفعيل الشراكات مع المؤسسات المهنية واإلنتاجية...

   

    إجراءات أخرى )أذكرها(

   

  )*(: طبقا للتصور العام واإلطار المرجعي الذين سيتم إعدادهما على الصعيد الوطني . 
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 مالحظات تاريخ اإلنجاز اإلجراءات الفرعية اإلجراءات املحورية التدبير

تعزيز التكوين األساس 

والمستمر للفاعلين التربويين 

واإلداريين في مجال التوجيه 

 المدرس ي والمنهي

التوجيه المدرس ي والمنهي في التكوين األساس لهيئة التدريس وأطر اإلدارة إدماج مكون 

 التربوية )المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين(

   

   

   

   

 التكوين المستمر للفاعلين في مجال التوجيه المدرس ي والمنهي

   

   

   

   

 إجراءات أخرى )أذكرها(
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 مالحظات تاريخ اإلنجاز اإلجراءات التدبير

تفعيل مهمة األستاذ الرئيس 

)*( 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  )*(: طبقا للتصور العام الذي سيتم إعداد على الصعيد الوطني . 
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 المسارات المهنية 

الموسم الحالي    

8112/8112 

 التوقعات

8181/8112 8181/8181  8188/8181  

مسار اكتشاف المهن 

 بالتعليم االبتدائي

 المؤسسات
     العدد

     ( من مجموع المؤسسات االبتدائية بالجهة%النسبة )

 األقسام
     العدد

     السلك االبتدائي بالجهة أقسام( من مجموع %النسبة )

 التالميذ
     العدد

     ( من مجموع تالميذ االبتدائي بالجهة%النسبة )

المسار المنهي 

 باإلعدادي

 المؤسسات
     العدد

     ( من مجموع الثانويات اإلعدادية بالجهة%النسبة )

 األقسام
     العدد

     السلك اإلعدادي بالجهة أقسام( من مجموع %النسبة )

 التالميذ
     العدد

     ( من مجموع تالميذ السلك اإلعدادي بالجهة%النسبة )

 البكالوريا المهنية

 المؤسسات
     العدد

     ( من مجموع الثانويات التأهيلية بالجهة%النسبة )

 األقسام
     العدد

     الثانوي التأهيلي بالجهة أقسام( من مجموع %النسبة )

 التالميذ
     العدد

     ( من مجموع سلك الثانوي التأهيلي بالجهة%النسبة )
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   (1على المستوى الجهوي ) وضعية اإلنجاز 

 الحلول المقترحة الصعوبات المطروحة وضعية اإلنجاز اإلجراءات  التدبير

إعداد وتفعيل نظام 

جديد للتوجيه 

المدرس ي والمنهي 

المبكر يسمح بمواكبة 

المتعلم منذ نهاية 

التعليم االبتدائي 

لتمكينه من اكتشاف 

المهن، مع التركيز على 

ما بعد  التوجيه

 (8) اإلعدادي

 إرساء نظام التوجيه النشيط 
   

 تفعيل اإلطار المرجعي لخدمات التوجيه المدرس ي والمنهي
   

 تفعيل العدة التربوية الداعمة للمشروع الشخص ي للمتعلم

   

 إرساء خدمات الدعم النفس ي والتربوي واالجتماعي
   

إقليمياتعزيز بنيات التوجيه المدرس ي والمنهي   جهويا و
   

 تفعيل الشراكات مع المؤسسات المهنية واإلنتاجية...
   

 إجراءات أخرى )أذكرها(
   

 ؛بجميع مكوناتها للتربية والتكوين األكاديمية الجهوية(: 1)

  طبقا للتصور العام واإلطار المرجعي الوطني. (: 8)
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 الحلول المقترحة المطروحة الصعوبات وضعية اإلنجاز اإلجراءات املحورية التدبير

تعزيز التكوين األساس 

والمستمر للفاعلين التربويين 

واإلداريين في مجال التوجيه 

 المدرس ي والمنهي

إدماج مكون التوجيه المدرس ي والمنهي في التكوين 

األساس لهيئة التدريس وأطر اإلدارة التربوية 

 )المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين(

   

التكوين المستمر للفاعلين في مجال التوجيه 

 المدرس ي والمنهي

   

 إجراءات أخرى )أذكرها(
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 الحلول المقترحة الصعوبات المطروحة وضعية اإلنجاز التدبير

تفعيل مهمة األستاذ الرئيس 

)*( 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 .طبقا للتصور العام واإلطار المرجعي الوطني)*(:
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 تنفيذ برنامج العمل )التركيز على الجوانب النوعية( حصيلة 

 
 الحصيلة  التدابير واإلجراءات المتخذة على الصعيد الجهوي 

 مسار اكتشاف المهن بالتعليم االبتدائي

  

 المسار المنهي باإلعدادي

  

 البكالوريا المهنية
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 الحصيلة الكمية 

الموسم السابق    

8112/8110 

 المنجزات

8112/8112 8181/8112 8181/8181  8188/8181  

مسار اكتشاف المهن 

 بالتعليم االبتدائي

      العدد المؤسسات

      ( من مجموع المؤسسات االبتدائية بالجهة%النسبة )

      العدد األقسام

      السلك االبتدائي بالجهة أقسام( من مجموع %النسبة )

      العدد التالميذ

      ( من مجموع تالميذ االبتدائي بالجهة%النسبة )

المسار المنهي 

 باإلعدادي

      العدد المؤسسات

      ( من مجموع الثانويات اإلعدادية بالجهة%النسبة )

      العدد األقسام

      السلك اإلعدادي بالجهة أقسام( من مجموع %النسبة )

      العدد التالميذ

      ( من مجموع تالميذ السلك اإلعدادي بالجهة%النسبة )

 البكالوريا المهنية

      العدد المؤسسات

      ( من مجموع الثانويات التأهيلية بالجهة%النسبة )

      العدد األقسام

      الثانوي التأهيلي بالجهة أقسام( من مجموع %النسبة )

      العدد التالميذ

      ( من مجموع سلك الثانوي التأهيلي بالجهة%النسبة )
 

 الحلول المقترحة الصعوبات المطروحة
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 لشراكاٌت مع المؤسسات المهنية واإلنتاجية لدعم خدمات التوجيه المنهي واالنفتاح على سوق الشغلا -3

 

 مالحظات نوعية مساهمة الشركاء طبيعة الشركاء عدد الشراكات المبرمة
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مسارات وتخصصات رياضة ودراسة بالسلكين  "إحداث شبكة تتبع 

 " اإلعدادي والتأهيلي
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 تتبع التدبير الخاص بإحداث مسارات "رياضة ودراسة"
 

 تذكير بالتزامات القطاع في إطار برنامج العمل الملتزم به أمام صاحب الجاللة -1

 بالسلكين اإلعدادي والتأهيلي، تتوج ببكالوريا مهنية.إحداث مسارات وتخصصات "رياضة ودراسة" 

 تذكير بالتزامات القطاع في إطار االتفاقية اإلطار للشراكة مع وزارة الشباب والرياضة في شأن إحداث مسالك "رياضة ودراسة"  -8

 

  8112-8112بالنسبة للموسم الدراس ي الحالي: 

 لمسارات " رياضة ودراسة" ؛ البرنامج البيداغوجيإعداد  -

 ؛ برنامج التكوين المنهي للرياضيينتهييئ  -

 .(BTSبالتعليم التقني العالي )إعداد امتدادات للمسالك الدراسية المندمجة "رياضة ودراسة"  -

  8181-8112بالنسبة للموسم الدراس ي: 

 ؛فتح مسلك "رياضة ودراسة " بطنجة والدار البيضاء -

 التكوين الرياض ي بالرباط التابع لوزارة الشباب والرياضة؛ بمركز تكوين منهيإرساء  -

 لفائدة مراكز التكوين الرياض ي التابعة لقطاع الشباب والرياضة، وكذا التابعة لمؤسسات التعليم العمومي؛ تكوين األطر التربوية -

 المستفيدة من برامج التكوين رهن إشارة المراكز المذكورة. األطر التربويةوضع  -

رة الشباب والمصالح الجهوية لوزا واألكاديميات الجهوية، وذلك من خالل إبرام اتفاقيات خاصة تعقد بين الجامعات تعميم هذه العمليات على كل جهات المملكة في أفق الثالث السنوات المواليةعلى أساس أن يتم 

 والرياضة.
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 العمليات المبرمجة ووضعية اإلنجاز -3

 . المستوى المركزي 1.3

 ..........وضعية بتاريخ: .........................................................: ...........................................................................................................................المديرية المركزية

 لبرنامج عمل المديرية الخطوط العريضة 

 مالحظات تاريخ اإلنجاز اإلجراءات الفرعية اإلجراءات املحورية

 إعداد التصور العام إلحداث مسارات ومسالك "رياضة ودراسة"  .1
   

   

 إعداد البرنامج البيداغوجي إلرساء المسالك .8
   

   

 تهييئ برنامج التكوين المنهي للرياضيين .3
   

   

 اإلرساء الفعلي لمسارات "رياضة ودراسة" بطنجة والدار البيضاء  .0
   

   

 تعميم مسارات "رياضة ودراسة" بمؤسسات التعليم الثانوي اإلعدادي  .0
   

   

 تعميم مسالك "رياضة ودراسة" بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي  .7
   

   

 يالتعليم التقني العالاإلرساء الفعلي لمسارات "رياضة ودراسة" بمؤسسات  .0
   

   

 إجراءات أخرى )أذكرها(
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 وضعية اإلنجاز . 

 الحلول المقترحة الصعوبات المطروحة وضعية اإلنجاز اإلجراءات

إعداد التصور العام إلحداث مسارات ومسالك "رياضة ودراسة" بالسلكين  .1

 اإلعدادي والتأهيلي

   

 إلرساء المسالك إعداد البرنامج البيداغوجي .8
   

    تهييئ برنامج التكوين المنهي للرياضيين .3

 اإلرساء الفعلي لمسارات "رياضة ودراسة" بطنجة والدار البيضاء  .0
   

    تعميم مسارات "رياضة ودراسة" بمؤسسات التعليم الثانوي اإلعدادي  .0

    تعميم مسالك "رياضة ودراسة" بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي  .7

    اإلرساء الفعلي لمسارات "رياضة ودراسة" بمؤسسات التعليم التقني العالي .0

 إجراءات أخرى )أذكرها(
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 . المستوى الجهوي 8.3

 ..........................................بتاريخ: األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين: ..................................................................................وضعية 

  برنامج العمل الجهوي . 

  .لبرنامج العمل الجهوي  الخطوط العريضة 

 مالحظات تاريخ اإلنجاز اإلجراءات

   

   

   

   

   

 

  البرنامج التوقعي الجهوي متعدد السنوات . 

  
 مالحظات 2022-2023 2021-2022 2020-2021 2019-2020

 اإلعدادي الثانوي 
          عدد المؤسسات المبرمجة

      عدد األقسام

      عدد المؤسسات المبرمجة الثانوي التأهيلي
          عدد األقسام
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 وضعية اإلنجاز . 

  تنفيذ برنامج العمل الجهوي 

 الحلول المقترحة الصعوبات المطروحة وضعية اإلنجاز اإلجراءات
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  مسارات ومسالك "رياضة ودراسة" املحدثة فعليا بسلك الثانوي اإلعدادي 

 مالحظات 2022-2023 2021-2022 2020-2021 2019-2020  

 المديرية اإلقليمية ....

           عدد المؤسسات املحتضنة

      عدد األقسام

           عدد التالميذ

 المديرية اإلقليمية ....

           المؤسسات املحتضنةعدد 

      عدد األقسام

           عدد التالميذ

 المديرية اإلقليمية ....

           عدد المؤسسات املحتضنة

      عدد األقسام

           عدد التالميذ

 مجموع الجهة

           عدد المؤسسات املحتضنة

      األقسامعدد 

           عدد التالميذ
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  مسارات ومسالك "رياضة ودراسة" املحدثة فعليا بسلك الثانوي التأهيلي 

  
 مالحظات 2022-2023 2021-2022 2020-2021 2019-2020

 المديرية اإلقليمية ....

عدد المؤسسات 

 املحتضنة
          

      عدد األقسام

           عدد التالميذ

 المديرية اإلقليمية ....

المؤسسات عدد 

 املحتضنة
          

      عدد األقسام

           عدد التالميذ

 المديرية اإلقليمية ....

عدد المؤسسات 

 املحتضنة
          

      عدد األقسام

           عدد التالميذ

 مجموع الجهة

عدد المؤسسات 

 املحتضنة
          

      عدد األقسام

           عدد التالميذ
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 شبكة تتبع " تعزيز التحكم في اللغات األجنبية "
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 تتبع التدبير الخاص بتعزيز التحكم في اللغات األجنبية

 تذكير بالتزامات القطاع في إطار برنامج العمل الملتزم به أمام صاحب الجاللة -1

 

 تعزيز التحكم في اللغات األجنبية

 كلغات لتدريس بعض المواد ال سيما العلمية والتقنيةاعتماد اللغات األجنبية 

 تقوية تدريس اللغات األجنبية بمختلف األسالك التعليمية

 الرفع من القدرات اللغوية للمدرسين في اللغتين الفرنسية واإلنجليزية
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 ضعية اإلنجازو  -8

 للتدابير المتعلقة بتعزيز التحكم في اللغات األجنبية.تركز وضعية اإلنجاز على اإلجراءات المواكبة للتنزيل الميداني 

 .بتاريخ: .........................................األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين: ..................................................................................وضعية 

 التكوين 8.1

 اللغة الفرنسية 

 المديريات اإلقليمية

 عدد األطر المستفيدة من التكوين

 األطر التربوية مالحظات مجاالت التكوين
 أطر التفتيش 

 املجموع تأهيلي إعدادي ابتدائي

        المديرية اإلقليمية ب..........

        المديرية اإلقليمية ب..........

        المديرية اإلقليمية ب..........

        مجموع الجهة

 اللغة اإلنجليزية 

 المديريات اإلقليمية

 عدد األطر المستفيدة من التكوين

 األطر التربوية مالحظات مجاالت التكوين
 أطر التفتيش 

 املجموع تأهيلي إعدادي ابتدائي

        المديرية اإلقليمية ب..........

        المديرية اإلقليمية ب..........

        المديرية اإلقليمية ب..........

        مجموع الجهة
 

 الحلول المقترحة الصعوبات المطروحة
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 ندوات التقاسم والتصويب 8.8
 

 اللغة الفرنسية 

 المديريات اإلقليمية
 عدد األطر التربوية المستفيدة من الندوات

 مالحظات مواضيع الندوات

 املجموع تأهيلي إعدادي ابتدائي

       المديرية اإلقليمية ب..........

       المديرية اإلقليمية ب..........

       المديرية اإلقليمية ب..........

       مجموع الجهة
 

 اللغة اإلنجليزية 

 المديريات اإلقليمية
 عدد األطر التربوية المستفيدة من الندوات

 مالحظات مواضيع الندوات

 املجموع تأهيلي إعدادي ابتدائي

       المديرية اإلقليمية ب..........

       المديرية اإلقليمية ب..........

       المديرية اإلقليمية ب..........

       مجموع الجهة
 

 الحلول المقترحة الصعوبات المطروحة
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 البيداغوجية دالعد 8.3
 

 اللغة الفرنسية 

 اإلقليميةالمديريات 
 عدد األطر المستفيدة من العدد البيداغوجية 

 مالحظات طبيعة العدد البيداغوجية

 املجموع تأهيلي إعدادي ابتدائي

       المديرية اإلقليمية ب..........

       المديرية اإلقليمية ب..........

       المديرية اإلقليمية ب..........

       مجموع الجهة
 

 اللغة اإلنجليزية 

 المديريات اإلقليمية
 عدد األطر المستفيدة من العدد البيداغوجية 

 مالحظات طبيعة العدد البيداغوجية

 املجموع تأهيلي إعدادي ابتدائي

       المديرية اإلقليمية ب..........

       المديرية اإلقليمية ب..........

       المديرية اإلقليمية ب..........

       مجموع الجهة
 

 الحلول المقترحة الصعوبات المطروحة
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 األجنبية اللغاتالوسائل السمعية البصرية والوسائل التعليمية للمؤسسات لتحسين تعليم وتعلم  8.0
 

 اللغة الفرنسية 

 المديريات اإلقليمية
 التعليميةعدد المؤسسات المستفيدة من الوسائل السمعية البصرية والوسائل 

 مالحظات طبيعة هذه الوسائل

 املجموع تأهيلي إعدادي ابتدائي

       المديرية اإلقليمية ب..........

       المديرية اإلقليمية ب..........

       المديرية اإلقليمية ب..........

       مجموع الجهة
 

 اللغة اإلنجليزية 

 المديريات اإلقليمية
 المستفيدة من الوسائل السمعية البصرية والوسائل التعليميةالمؤسسات 

 مالحظات طبيعة هذه الوسائل

 املجموع تأهيلي إعدادي ابتدائي

       المديرية اإلقليمية ب..........

       المديرية اإلقليمية ب..........

       المديرية اإلقليمية ب..........

       مجموع الجهة

 

 الحلول المقترحة الصعوبات المطروحة
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 المسالك الدولية بالتعليم الثانوي اإلعدادي 8.0

  عدد الثانويات اإلعدادية العمومية(التوقعات( 

عدد الثانويات اإلعدادية  

 8112/8112املحتضنة 

 عدد الثانويات اإلعدادية العمومية المتوقعة
 مالحظات

8181/8112 8181/8181  8188/8181  

      المديرية اإلقليمية ...

      المديرية اإلقليمية ...

      المديرية اإلقليمية ...

      المديرية اإلقليمية ...

      المديرية اإلقليمية ...

      مجموع الجهة

 الوضعية الحالية 
  

 

 المديريات اإلقليمية

 اإلعداديالوضعية الحالية للمسلك الدولية بالثانوي 

 املجموع التعليم الخصوص ي التعليم العمومي

عدد 

 المؤسسات
 عدد التالميذ عدد األقسام عدد المؤسسات عدد التالميذ عدد األقسام

عدد 

 المؤسسات
 عدد التالميذ عدد األقسام

          المديرية اإلقليمية ..

          المديرية اإلقليمية ..

          المديرية اإلقليمية ..

          مجموع الجهة 

 الحلول المقترحة لصعوبات المطروحةا
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 المسالك الدولية للباكالوريا المغربية 8.7

  عدد الثانويات التأهيلية العمومية(التوقعات( 

عدد الثانويات التأهيلية العمومية  

 8112/8112املحتضنة 

 عدد الثانويات التأهيلية العمومية المتوقعة
 مالحظات

8181/8112 8181/8181  8188/8181  

المديرية اإلقليمية 

... 

      خيار فرنسية

      خيار إنجليزية

      خيار إسبانية

المديرية اإلقليمية 

... 

      خيار فرنسية

      خيار إنجليزية

      خيار إسبانية

المديرية اإلقليمية 

... 

      خيار فرنسية

      إنجليزيةخيار 

      خيار إسبانية

 مجموع الجهة

      خيار فرنسية

      خيار إنجليزية

      خيار إسبانية
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 الوضعية الحالية 

 خيار فرنسية 

 

 

  إنجليزيةخيار 

 

  

 المديريات اإلقليمية

 الوضعية الحالية للمسالك الدولية للبكالوريا المغربية )خيار فرنسية( 

 املجموع التعليم الخصوص ي التعليم العمومي

عدد 

 المؤسسات
 عدد التالميذ عدد األقسام

عدد 

 المؤسسات
 عدد التالميذ عدد األقسام

عدد 

 المؤسسات
 عدد التالميذ عدد األقسام

          المديرية اإلقليمية ..

          المديرية اإلقليمية ..

          المديرية اإلقليمية ..

          مجموع الجهة 

 المديريات اإلقليمية

 الوضعية الحالية للمسالك الدولية للبكالوريا المغربية )خيار فرنسية( 

 املجموع التعليم الخصوص ي التعليم العمومي

عدد 

 المؤسسات
 عدد التالميذ عدد األقسام

عدد 

 المؤسسات
 عدد التالميذ عدد األقسام

عدد 

 المؤسسات
 عدد التالميذ عدد األقسام

          المديرية اإلقليمية ..

          المديرية اإلقليمية ..

          المديرية اإلقليمية ..

          مجموع الجهة 
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 خيار إسبانية 

 

 

 الحلول المقترحة المطروحةالصعوبات 

 

 

 

 

 

 

 

 المديريات اإلقليمية

 الوضعية الحالية للمسالك الدولية للبكالوريا المغربية )خيار فرنسية( 

 املجموع التعليم الخصوص ي التعليم العمومي

عدد 

 المؤسسات
 عدد التالميذ عدد األقسام

عدد 

 المؤسسات
 عدد التالميذ عدد األقسام

عدد 

 المؤسسات
 عدد التالميذ عدد األقسام

          المديرية اإلقليمية ..

          المديرية اإلقليمية ..

          المديرية اإلقليمية ..

          مجموع الجهة 


