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 هدى أفم لخجدًد أدواز

  التربىي الخىحُه  والخخطُط  مسهص 

  السباطب
 

 
 

 الحظً اللحُت
 أطخاذ علىم التربُت بمسهص الخىحُه و الخخطُط التربىي 

 



2 
 

 

 

 

 

 جخىخى هره ألازضُت املطسوخت  لللساء  إزازة الىلاغ خىٌ جدلُم ألاهداف الخالُت:

 

o  الخام بمؤؾؿاث الخعلُم العالي ػحر الخابعت  01.00جأهُل اإلاغهؼ بما ٌؿخجُب لللاهىن

 للجامعت.

o و ول ما ًغجبِ  ججضًض عضة الخيىًٍ ألاؾاؽ  مً الىلىج إلى الخسغج وؿم الخهىع اإلاجؼوءاحي

 .بالًىابِ البُضاػىحُت

o   ججضًض و جىىَع بيُاث البدث التربىي في اإلاغهؼ ختى ًًمً جيىٍىا أؾاؾا مخِىا و إقعاعا علمُا

 .و للمخسغححن و اإلاخسغحاث مىه وظُـُا إلاغهؼ الخىحُه والخسُُِ التربىي معغؿُا و و 

o اإلاباقٍغً و  اهـخاح اإلاغهؼ على مسخلف قغوابه اإلاعىُحن بالخىحُه والخسُُِ التربىي والخلىٍم

 ػحر اإلاباقٍغً في إَاع قغاواث واضحت و مًبىَت جىعىـ إًجابا على اإلاخيىهحن و اإلاخيىهاث و اإلاغهؼ.

o ؤهلهما  ما ٌعؼػ مهىُتهما و هـاًاتهمابث ججعل اإلاخيىهت واإلاخيىن في كلب الاهخمام  علض قغاوا ٍو

للعب أصواع مهىُت عابضة حؿخجُب للخدىالث الاحخماعُت و الاكخهاصًت و الجُىزلاؿُت و الضًمؼغاؿُت و 

 .اإلاجالُت التي ٌعغؿها اإلاؼغب

 

 عىص على بضء:

 إلااطا هظه ألاعيُت؟

 

ى جدظين وججدًد و جطىٍس أدواز مسهص الخىحُه و الخخطُط التربىي بىاء على إل ه ألازضُتطمذ هرج

املطالب والحاحاث  املخؼيرة  للىظائف و املهً ، و الخدىالث الاكخـادًت و املعسفُت التي ٌعسفها 

املؼسب،  والحاحت إلى ججدًد أدواز املخخسحاث واملخخسحين  مىه لخخماش ي و الخىحهاث الىبري 

س الدشخُـُت التي همذ أداء للمُثاق الى  طني للتربُت  والخىىًٍ ، و مخخلف البرامج و الخلاٍز

 إلى الُىم. 2004/2005مىر  مىظىمت التربُت والخىىًٍ

مً ألاولىٍاث ألاطاض التي جددر عنها املُثاق الىطني للتربُت و الخىىًٍ،  ، هرلً،ىطلمجهما  

و الخعلُمُت طىاء  كلب العملُت التربىٍتأي أهه هى  ،املخمثلت في حعل املخعلم)ة( في مسهص الاهخمام

، و حعل املدزطت  أوان جلمُرا أو مخعلما أو مظخفُدا مً الخىىًٍ ألاطاض أو الخىىًٍ املظخمس 

وبلىة هبيرة  مسحعُاث هثيرة، منها املسحعُاث الىطىُت ، وهي أزضُت حظخدضس مىفخدت على مدُطها
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ت إلاؿالح و ما جال البرهامج الاطخعجالي، و اللىاهين و تهم التي و الحىىمُت ،  واملسحعُاث  عؼٍس

 .  ينلخىحُه والخخطُط التربىٍلاملرهساث و الدالئل املىظمت لىظُفت 

ال ًمىً إصعان ألاصواع التي ًمىً أن ًلعبها مغهؼ الخىحُه والخسُُِ إال باؾخدًاع و الحاٌ أهه 

ؿخلبل التربُت في اإلاؼغب ، و ًبضو طلً مً زالٌ الغهاهاث الاحخماعُت والاكخهاصًت و الؿُاؾُت  وم

 ماًلي:

إن مؼغب الخسُُِ في التربُت هى مؼغب العللىت و جـاصي الاعججالُت و الظغؿُت و الهضؿىٍت ؛ و  أوال:

لظلً ؿئن الخسُُِ التربىي هى اؾخدًاع للؿُاؾاث الحيىمُت ولها ، بل هى جملً الؿُاؾاث 

 صًمؼغاؿُا و اكخهاص و زلاؿت و عمغان و حعمحر...إلخ. الىَىُت و الجهىٍت واإلادلُت، مً

إن مؼغب الخىحُه التربىي هى بىاء  إوؿان اإلاؿخلبل مً اإلاهض إلى اللحض ، هى ازخُاع جهىع  زاهُا:

ض؟   ؿلؿـي عمُم لإلوؿان اإلاىاًَ : أي إوؿان هٍغ

ؾؿت لخـٍغش الخلىُحن إن اؾخدًاع هظًً اإلاعُُحن ٌعني أن مغهؼ الخىحُه و الخسُُِ لِـ مؤ  زالثا:

والخلىىٍحن ، بل ًجب أن ًسغج أؿىاحا مً اإلاهىُحن و اإلاهىُاث اإلاضعهحن و اإلاضعواث لغهاهاث اإلاؿخلبل ،  

 وللؿُاؾت التربىٍت في حمُع اإلاجاالث و اللُاعاث و العمل على جُىَعها مً أحل مؿخلبل اإلاؼغب.

لعاصًت في مىظىمت التربُت و الخيىًٍ ؿئن صوعه عابعا:  إطا ما اخخل مغهؼ الخىحُه والخسُُِ مياهخه ا

ألاؾاؽ ؾِخجلى أهثر ؿأهثر في الاكتراح و اإلاكاعهت و الخـىحر و الخلىٍم و الاؾدكاعة بضٌ اكخهاعه على 

الخيىًٍ  وخضه ، وهى ما ٌعني بلؼت أزغي أن ًيىن اإلاغهؼ  في كلب ألاخضار بضٌ أن ًيىن جابعا لللغاعاث 

 الظغؿُت للىػاعة.

اث2011 ا حدًدا)دطخىز   عسف املؼسب  ال بد مً إلاػازة إلى أن خىيُذ طلً و ل   ( ٌظخلهم الحٍس

امللً مدمد  لخطاباث  ، بل إن الخعلُم أضحى مالشما ىبير بالخعلُمالهخمام اهخم الا و  و الحلىق، 

، خُث  2013وػؼذ  20و 2012ػؼذ مً طىت  20في  مخخالُينالظادض الري أفسد له خطابين 

ع  و على املخعلم)ة(   هوان جسهيز  ع العلىم و مالءمت الخعلُم مع و البرامج واملىاهج و لؼاث الخدَز جدَز

 .و ججدًد أدواز املدزطت املؼسبُت طىق الؼؼل

ث الاطخعجالُت( ، )وزُلت إلاحساءا  2012بىا أن هرهس ببرهامج عمل وشازة التربُت الىطىُت  هما ًجدز

  2016-2013ديامت كطاع التربُت. زم  بسهامج العمل املخىطط املدي بوخاؿت املدىز الثاوي الخاؾ 

( الري ٌؼدد على 2012بمجاالجه ألازبعت. و أخيرا  ال بد مً الخرهير بالبرهامج الخىىمي  في الخعلُم)

 .إلاهـاف و جيافؤ الفسؾ و دوز املدزطت في الخىمُت والحيامت 

 إذن ، مً أًً ًيبغي البدء  مً أحل ججدًد أدواز مسهص الخىحُه و الخخطُط التربىي؟

 

I –  جأهُل مسهص الخىحُه و الخخطُط التربىي 

 

 معطُاث خاؿت باملسهص .1
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ًخىج الخيىًٍ بمغهؼ الخىحُه والخسُُِ التربىي بأعبعت صبلىماث:  صبلىمان في الاؾدكاعة بىىعيها 

وصبلىمان في الخـخِل بىىعُه )الخسُُِ و الخىحُه(. و جضوم الضعاؾت ؿُه مضة )الخسُُِ و الخىحُه(، 

 ؾيخحن ؾىاء باليؿبت لالؾدكاعة أو الخـخِل بىىعُه ، مع وحىص ؿىاعق و ازخالؿاث بُنهما.

، ؿًال عً جخىٍج الؿىت الحالُتهما جضعؽ باإلاغهؼ مىاص مخىىعت جخماش ى و َبُعت الضبلىماث اإلالضمت 

ًلضم أمام لجىت للمىاككت في الؿلىحن معا ، وهلهض هىا  ؾلً الاؾدكاعة و ؾلً  الثاهُت ببدث

 الخـخِل.

و ٌؼلب على البدىر الُابع اإلاُضاوي ، وما  ٌؿخىحبه مً مىهجُاث البدث. وكض بلؽ عضص اإلاخسغححن 

غهؼ في ؾلً الخـخِل. هما أن اإلا 198في ؾلً الاؾدكاعة و  2571واإلاخسغحاث مً اإلاغهؼ  ما ًلاعب 

لُت هبىعهُىاؿانى و الؼابىن  والىُجغ.  جسغحذ مىه أعضاص مً الُلبت مً صٌو إؿٍغ

ً مً مسخلف الخسههاث  التي تهم  و ًخىؿغ اإلاغهؼ على مىخبت مهمت جًم عضصا مهما مً العىاٍو

 الخسُُِ  والخىحُه التربىي مً ؤلاوؿاهُاث إلى ؤلاخهاء و الخلىٍم واللُاؽ و الخضبحر و مىاهج البدث 

وؿلؿـت التربُت  وعلىم التربُت والاكخهاص...إلخ، عالوة على زؼاهت للغوابؼ جغجبِ بمجاالث الاؾخعضاص  

 والاهدؿاب و الصخهُت  ومىُم الخـىحر  واإلاهىُت و الىجاعت...إلخ.

ًِؿغ الىلىج للمعلىمت واإلاىخبت. وللمغهؼ   www.cope.maهما ًخىؿغ اإلاغهؼ على مىكع إلىترووي هى 

عالكاث  وقغاواث مع حهاث مخىىعت هبىعهُىاؿانى و حامعت الؿاٌ  بالىُبً و الُىوؿيى وػحرها مً 

 الجهاث.

خىؿغون  24ًبلؽ عضص ألاؾخاطاث و ألاؾاجظة  باإلاغهؼ  أؾخاطة و أؾخاطا، ًضعؾىن جسههاث مخىىعت  ٍو

 ؿغ  على صبلىماث مهىُت، ؿًال عً ألاؾاجظة الؼابٍغً.على قىاهض حامعُت ، و بعًهم ًخى 

ومً هاخُت البيُاث ؿئن اإلاغهؼ ًخىؿغ على بيُاث مهمت للؼاًت حؿخىعب أعضاص اإلاخيىهاث و اإلاخيىهحن صون 

 عىاء ًظهغ، ؿًال عً الخجهحزاث التي جخىؿغ عليها اللاعاث و اإلاضعحاث.

 

 حشخُف خالت املسهص .2

 

ش اإلاغهؼ )مغهؼ الخىحُه والخسُُِ التربىي(، ؾُجض أن إمياهاث اإلاغهؼ جدىافى  وظابـُخه إن اإلاخدبع لخاٍع

ت   الـعلُت؛ أو بمعنى آزغ ؿئن اإلاغهؼ ال ٌكؼل حمُع ؤلامياهاث التي ًخىؿغ عليها مً جىىع الىـاًاث البكٍغ

ت ، وهى ما حعله ًخمغهؼ على طاجه  وال ًىـخذ على اإلاُالب اإلالحت للىػاعة هخيىًٍ مضبغي الىػاعة  وؤلاصاٍع

بكيل عام، و ال ٌؿدثمغ إقعاعه في الخيىًٍ اإلاؿخمغ أو الاهـخاح على وػاعة الكؼل و الخيىًٍ اإلانهي 

واإلاىضوبُت الؿامُت لإلخهاء و الخسُُِ  و عالم اإلالاوالث و الخيىٍىاث اإلاهىُت ، والخلىٍماث الخانت 

الكاث مع ألاواصًمُاث و لجً البدث لُهبذ بالخعلماث صعاؾت  وجدلُال واكتراخا، بل إهه ال ًلُم الع

يا في البدىر الخضزلُت  واإلاُضاهُت...إلخ.  قٍغ

http://www.cope.ma/
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ت  والخيىًٍ عػم ما هجضه  1987ومً حاهب آزغ ؿئن اإلاغهؼ ظل خبِـ مغؾىم  مً خُث الهُيلت ؤلاصاٍع

ؿغيذ مً جدؿِىاث في الخسههاث اإلاضعؾت، و لعله بهظا ألامغ لم ًىاهب اإلاؿخجضاث اللاهىهُت التي 

. ؿمجمل اإلاغاهؼ الخابعت 01.00هـؿها مىظ العمل باإلاُثاق الىَني للتربُت والخيىًٍ و نضوع اللاهىن عكم 

ا مً الىاخُت  للىػاعة همغهؼ الخـخِل التربىي و اإلاغاهؼ الجهىٍت إلاهً التربُت والخيىًٍ عغؿذ حؼُحرا حظٍع

 .1987الخللُضي الظي ٌعىص إلى  اللاهىهُت إال مغهؼ الخىحُه والخسُُِ الظي ظل خبِـ الخهىع 

 

)هخهىع  ومً حاهب آزغ ؿئن جىظُم الضعاؾت باإلاغهؼ لم ٌعغؾ الىظام اإلاجؼوءاحي أو الىيعُاث اإلاهىُت

اإلاعمٌى بها في اإلاغاهؼ ألازغي الخابعت لىػاعة التربُت الىَىُت ، و لعل هظا  بىىي في اإلانهاج الضعاس ي(

اهىوي اإلاعمٌى به خالُا وي ًخُىع اإلاغهؼ و ًىـخذ على الجاهب ًُغح ملحاخُت حؼُحر الىيع الل

اإلاؿخجضاث و الخدىالث التي حعغؿها مىظىمت التربُت والخيىًٍ و عالم اإلاهً والكؼل  والخلُُع الترابي 

 للمملىت اإلاؼغبُت و اإلاسُُاث الخىمىٍت الىَىُت و الجهىٍت بكيل عام. 

افت إلى مهام الخىىًٍ ألاطاض في الاطدؼازة مً املمىً أن ًلىم املسهص بمهام هثيرة،  باإلض

والخفخِؽ ، فأي وظائف حدًد ًيبغي أن ًلىم بها مسهص الخىحُه والخخطُط التربىي؟ و أي مهام 

ججعله في كلب الخدىالث، مظاهما فيها بعللىت، مظخجُبا ملطالب املىظىمت التربىٍت والخىىٍيُت 

 ادًت والاحخماعُت بعامت؟فضال عً املطالب التي جفسشها الخدىالث الاكخـ

، زم ويع جهىع لعضة الخيىًٍ مً  جأهُل املسهص أواللإلحابت على أؾئلخىا أعاله ًجضع بىا أن هـىغ في 

الىلىج إلى الخسغج بما ٌؿخلؼمه طلً مً جهىع منهاجي ًيسجم و الًىابِ البُضاػىحُت  والعضص 

  ت اإلاعانغة مً حهت زاهُت.خؿب الهىضؾاث البُضاػىحُبها الخيىٍيُت اإلاهىُت اإلاعمٌى 

و لبلىغ هظه الؼاًت هغوم هىا اإلالاعبت اإلانهاحُت التي جىُلم مً اإلاضزالث و اإلاسغحاث معا لخخدىم ؿيهما 

، و في ؾحروعة الخيىًٍ و هىضؾاجه، أن ملاعبدىا هظه هي ملاعبت للحاحت او الحاحاث في هـعُتها  باليؿبت 

 إلاىظىمت التربُت و الخيىًٍ.

 

 ألاولىٍاث: اطخـداز مسطىم خاؾ باملسهص .3

 

، وزانت اإلاىاص اإلاخعللت  01.00إن جأهُل اإلاغهؼ ًبضأ بمالءمت الىيع الحالي للمغهؼ مع اللاهىن 

و الؼاًت ، 38إلى اإلااصة  25اإلاىاص مً اإلااصة ول بمؤؾؿاث الخعلُم العالي ػحر الخابعت للجامعت، ووعني بها 

مسطىم خاؾ بمسهص الخىحُه والخخطُط التربىي ًددد الهُاول مً هرا إلاحساء هي اطخـداز 

ت  والتربىٍت  و مظالً الخىىًٍ و أهىاع الدبلىماث و حمُع الحُثُاث املخعللت بهرا الجاهب  إلاداٍز

و الخىىًٍ و الؼساواث و الخىىًٍ املظخمس و الدًبلىماث  البدث هئوؼاء مساهص البدث و وخداث

 . املىحه لللطاع الخاؾ
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املسهص هخىخى أن ًخًمً اإلاغؾىم الجضًض اؾما حضًضا للمغهؼ ، وهلترح أن ًُلم على اإلاغهؼ اؾم:  هما

 الىطني للخىحُه و الخخطُط و الخلىٍم.

و بعض اؾخهضاع مغؾىم حضًض ؾُيىن الهضؾ الثاوي  هى ويع كاهىن صازلي للمغهؼ )هخىؿغ على وسخ 

 اإلاغهؼ(. همىطحُت إلاؤؾؿاث هثحرة ًمىً مالءمتها مع زهىنُت

ًمىً ؤلابلاء على الىيع  2014/2015وفي خالت ما إطا حعظع اؾخهضاع مغؾىم زالٌ الؿىت الضعاؾُت 

 الغاهً همغخلت اهخلالُت في خضوص ؾىت صعاؾُت واخضة.

 

II- :ججدًد أدواز الخىىًٍ ألاطاض 

 

 الحالت الساهىت: .1

جياص ججمع الىزابم الخلىٍمُت و الضعاؾاث الدصخُهُت و زالنت البدىر التي كمىا بها في اإلاغهؼ خٌى 

هـاًاث اإلاىحه واإلاسُِ التربىي على وحىب ججضًض أصواع اإلاهىخحن )الخىحُه والخسُُِ و اإلاهىُت 

الخانخحن التربىي( بضعحاث مخـاوجت  لضواعي مسخلـت ؾيؿغص بعًا منها في الـلغجحن الخالُخحن 

 بالخىحُه والخسُُِ التربىي.

 

 

 الخىحُه : وضعُت مسجبىت .1.1

 

غ  والضعاؾاث التي  1ًظهغ للباخث في الىزابم اإلاؤَغة للخىحُه التربىي  مثل الضالبل و اإلاظهغاث و الخلاٍع

أهجؼث خىله أن الخىحُه ٌعاوي  أػمت هىٍت مهىُت ؛ بدُث ججض أن اإلاهام  والىظابف التي حؿىض إلُه 

هثحرة ومخىىعت العالكت لها أخُاها بما جهغح به اإلاظهغاث و الضالبل. و لعل اإلاالخظاث التي أبضاها جلٍغغ 

هض طلً ، خُث ًمىً أن ٌؿخيخج منها اللاعا أن واكع الخىحُه اإلاجلـ ألاعلى  والبرهامج الاؾخعجالي جؤ 

هى واكع عُالت ال ًخملً اإلاىار الاكخهاصي و الاحخماعي و عالم الكؼل  واإلاهً ،  وال ًضعن الحاحُاث 

 اإلادؿاععت على حمُع اإلاؿخىٍاث، و ال ًىاهب اإلاخعلم)ة( مىاهبت ؿعلُت.

ًخهف باإلاىاؾباجُت  )ؤلاعالم و الخىحُه ، واللىاؿل م ( )هما جلٌى جلً الىزابوالحانل أهه جىحُه   

ؿاهم في الحض  ت( ، و لِـ جىحيها وكُُا مىضمجا في الؿحروعاث اإلاضعؾُت، خُث  ٌؿتهضؾ َو ؤلازباٍع

ٍـخذ اإلاضعؾت على مدُُها، بل إهه ال ًىمي التربُت على الازخُاع التي هي أؾاؽ و مً الهضع اإلاضعس ي،  

                                                           
 :عن تنظيم المهنية و إعادة تنظيمهاهذه المذكرات  تتحدث ى سبيل المثال المذكرات التالية التي أنظر عل  -1

 1993/ 167المذكرة   -
 1996/ 116المذكرة   -
 1999الصادرة في  9582/ 2000المذكرة  -
 2004/ 117المذكرة  -
 2005/ 91المذكرة  -
 2008/ 81المذكرة  -
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( ، و ال ٌعمل الىزُلت إلاطاز للبرامج واملىاهج املؼسبُتض ازخُاعاث اإلانهاج اإلاؼغبي )الخىحُه التربىي و أخ

 على حعل اإلاضعؾت مضعؾت مىحهت  ...إلخ.

إن الخىحُه أيحى ال ػني عىه بالىظغ لخعضص الكغواء مثل الخيىًٍ اإلانهي و الىوالت الىَىُت للدكؼُل  

...إلخ، و بالىظغ للمعىُحن به،  ىٍت الجهىٍت و اإلادلُتو البرامج الخىم واللُاعاث الحيىمُت اإلاخىىعت

هظلً، مً مخمضعؾحن و مىلُعحن عً الضعاؾت  والكباب الحانل على الكىاهض و أصحاب 

 الضبلىماث...إلخ.

ض مً يعف أصاء و مغصوصًت الخىحُه أهه ال ٌكخؼل وؿم جهىع  مىظم وممأؾـ ؛ و  وطنيو مما ًٍؼ

طاز مؤطظاحي مثل خلم مسؿد وطني للخىحُه أو ووالت وطىُت ًىىن للخىحُه إلهظا هلترح أن 

ىُا لُلضم زضمت  للخىحُه ا  وحهىٍا(، بدُث ٌؿمذ هظا ؤلاَاع بالخيؿُم مع حمُع اإلاخضزلحن َو )مغهٍؼ

 للجمُع و ًًمً جياؿؤ الـغم و ؿغم الىجاح للجمُع.

، إما في قيل ؾاعاث  بخدائُتالخىحُه مىدمجا في املنهاج الدزاس ي مىر املدزطت الا هما ًجب أن ًيىن 

مدضصة جلضم للخالمُظ ؿهلُا أو أوكُت جغجبِ بالحُاة اإلاضعؾُت؛  و بظًل ؾدىعىـ هظه ألاصواع 

 الجضًضة على الخيىًٍ ألاؾاؽ و الخيىًٍ اإلاؿخمغ للمىحهاث و اإلاىحهحن معا.

 

 الخىحُه و الخلىٍم .1.1.1

و هى حاهب الخلىٍم. ؿىُف ًمىً  و الخيىًٍ  وهىان حاهب آزغ ًغجبِ بالخىحُه يهم اإلاىظىمت التربُت

 الجاهب  اإلاهم؟هظا للخىحُه أن ًلعب صوعا في 

، ؾىاء جلىٍم 2جلغ حمُع الىزابم التي جغجبِ بمهىت الخىحُه التربىي أهه مغجبِ أقض الاعجباٍ بالخلىٍم

ؾاء الىظام الىَني الخعلماث والىخابج اإلادهل عليها أو جلىٍم اإلاؤؾؿاث التربىٍت ،و هظهغ هىا بسُت إع 

وقبىت الجىصة الخانت بالخعلُم ؤلاعضاصي ، الهاصعة في   2010ماًى )الؿخدام حىصة اإلاؤؾؿاث 

هما جلىٌ  ًخأحىالتربىي و إن الاهخمام بالخلىٍم  التي أوولذ للمىحهاث واإلاىحهحن.(  2011ًىلُىػ 

 مما ًلي: الىزابم الغؾمُت

  مً زالٌ  1997اهسغاٍ  اإلاؼغب )وػاعة التربُت الىَىُت(  في الخلىٍماث الضولُت مىظ TIMSS  و

PIRLS . 

  ىُت مؼغبُت خٌى الخلىٍم هظهغ منها غ َو غ اإلاىيىعاحي لؿىت نضوع جلاٍع خىٌ  2009الخلٍغ

 . 2008 3هخابج البرهامج الىَني لخلىٍم الخدهُل الضعاس ي

                                                           
 ( 1994دليل التوجيه ) -2

 1976/ 215المذكرة  -
 174/1976المذكرة  -
 2010/ 19المذكرة  -
 ، صادرة عن وزارة التربية الوطنية. 2010خطة إرساء النظام الوطني : شبكة االفتحاص ، ماي  - -

 ، صادرة عن وزارة التربية الوطنية  2011خاصة بالتعليم الثانوي اإلعدادي ، يوليوز شبكة الجودة ال -
 

 كتيب العلومو كتيب الرياضياتو كتيب اللغة الفرنسيةو كتيب اللغة العربيةو التحليليالتقرير و  التقرير التركيبي  -  3. 

http://www.cse.ma/pdf/synthetique_ar.pdf
http://www.cse.ma/pdf/analytique_ar.pdf
http://www.cse.ma/pdf/fascicule_lang_arabe_ar.pdf
http://www.cse.ma/pdf/fascicule_lang_fr_ar.pdf
http://www.cse.ma/pdf/fascicule_math_ar.pdf
http://www.cse.ma/pdf/fascicule_science_ar.pdf
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 التي مً مهامها ما ًلي: جأؾِـ الهُئت الىَىُت للخلىٍم 

إهجاش جلدًساث إحمالُت للمؤهالث واملعازف والىفاًاث املىدظبت مً كبل املخعلمين  -

 خالٌ أطالن الخىىًٍ وهرا هُفُاث مساكبتها؛

جلىٍم املصاًا التي حعىد بالىفع على ألامت مً مىظىمت التربُت والخىىًٍ، بالىظس إلى  -

الىظس إلى مخطلباث هجاعت وفعالُت إلاهفاق في مُدان املجهىد املالي املبروٌ لفائدتها، وب

 التربُت والخىىًٍ؛

جلدًس جطىز املسدودًت الداخلُت والخازحُت ملىظىمت التربُت والخىىًٍ وجدظين حىدة  -

 الخدماث امللدمت للخالمُر والطلبت؛

جطىٍس ول أدواث الخلىٍم التي حظهم في جمىُنها مً ألاداء ألامثل لىظائفها، وجدعُم  -

 البدث العلمي في هرا املُدان؛

س الظىىي خىٌ خالت املىظىمت للتربُت والخىىًٍ وآفاكها، وإخالخه على  - إعداد الخلٍس

 .مىخب املجلع الري ٌعسضه على الجلظت العامت

 الخلىٍماث التي ًلىم بها املسهص الىطني للخلىٍم و الامخداهاث. -

 ن ًلعب صوعا هبحرا في هظا الجاهبأإطن ، بالىظغ إلى ول هظه اإلاعُُاث ؿئن الخىحُه التربىي ًمىىه 

، زانت وأن مغهؼ الخىحُه والخسُُِ هى اإلاؤؾؿت الىخُضة التي بئميانها أن جسغج مىاعص الخلىٍمي

ت مؤهلت لللُام بالخلىٍماث اإلاظوىعة أعاله، بل ًمىً للخىحُه أن يهخم ب  :يما ًلبكٍغ

 الخدبع الـغصي للخلمُظ)ة( مً زالٌ بغهامج مؿاع و جلىٍم حعلماجه؛ -

ىُت تهم جلىٍم الخعلمُاث يمً البرهامج الىَني لخلىٍم  - غ مدلُت و حهىٍت و َو هخابت جلاٍع

 الخعلماث؛

 الاقخؼاٌ على بغامج الازخُاع )الاهخماماث و اإلاُىالث(؛ -

 الاقخؼاٌ على ؿهاعؽ للمهً؛ -

 ...إلخ. -

، باإلياؿت إلى ما ًمىً ججضًضه   الخجضًض التي  ًيبغي أن ًغهؼ عليها في الخيىًٍ ألاؾاؽ وأهم  مجاالث

 : واؾخدًاعه و جُىٍغه ،  باليؿبت للخىحُه التربىي عامت هجض ما ًلي

 
ُت املجصوءاث ألاطاطُت  الىضعُاث املهىُت املجصوءاث الخىمُل

 فلظفاث التربُت على الاخخُاز؛ 

 ملازباث الخىحُه 

 طُىىلىحُت  الطفل و املساهم؛ 

 طىطُىلىحُا املساهلت؛ 

  طىطُىلىحُا الخىحُه 

  ً طىطُىلىحُا الؼؼل و امله

 املنهاج الدزاس ي املؼسبي 

 ُه  ػسواء الخىح

 العـس الافتراض ي 

 جلىُاث إلاعالم 

  الخىاؿل و الخيؼُط 

 اللؼاث 

 ازاث والاطخطالعاث  الٍص

  ازاث س مُداهُت خٌى ٍش جلاٍز

 ملساهص إلاعالم والخىحُه

  س خٌى خضىز خـف جلاٍز

 لإلعالم و الخىحُه

 دزاطت خاالث مُداهُا 
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 باملؼسب؛

 الاكخـاد العام للمؼسب؛ 

 اكخـاد املعسفت؛ 

 م و اللُاض  الخلٍى

 .إلخ... 

 إلاعالمُاث 

 املؤطظاثأداء م ٍى جل 

  بسامج الاخخُاز )الاهخماماث 

 املُىالث(و 

 بسهامج مظاز 

 .فهازض املهً...إلخ 

 .إلخ... 

 

 

 الخخطُط التربىي، إمياهاث للمظخلبل. 2

 

ال ًبضو أن ويع اإلاسُِ التربىي كاع ألهه واإلاىحه ًلىم بمهام هثحرة و مخىىعت كض ال جخالءم و وظُـخه 

خٌى الخسُُِ ،  1963الضعاؾت التي كام بها هجري مىهيي مىظ ؾىت زالٌ ألانلُت، و ًخأهض طلً مً 

ىخب اإلاىذ ، مىخب البىاءاث ...( أو أهه ًلىم  بأقُاء و مهام ؿلض واهذ مهامت مىػعت بحن عضة مياجب ) م

 ػحر مهامه مثل حؿُحر مؤؾؿت جغبىٍت .

ومً حهت العضة اللاهىهُت التي جىاولذ مهمام اإلاسُِ التربىي  ؿهي كلُلت باإلالاعهت مع اإلاىحه. ؿأٌو 

جاله مغؾىم ، و  136-17-2جدذ عكم  28/01/1977مغؾىم نضع خٌى الخسُُِ التربىي وان في 

 . 854-02-2جدذ عكم  2003،وأزحرا مغؾىم  1999، زم مغؾىم 1985

و كض حعل البرهامج الاؾخعجالي مً اإلاسُِ التربىي ؿاعال اؾتراجُجُا له عالكت بالحيامت ، و له بعض 

 جلني  ووظُـي. 

سُُِ جلني هىظا جخطح لىا أن الهىٍت اإلاهىُت للمسُِ  التربىي جخىػع إلى جسُُِ اؾتراجُجي و ج و

ت اإلاضعؾُت و ؤلاخهاء ...إلخ ، لىىه ال ٌؿخدًغ في الخسُُِ الاؾتراجُجي و ًخجلى في الخدًحر للخاَع

 َىُا و حهىٍا و مدلُا على حمُع اإلاؿخىٍاث.

ؿالخسُُِ هى جُبُم لخدلُل وؿلي و علالوي و لؿحروعاث جىمىٍت حؿتهضؾ جىمُت التربُت، ًغاعي 

هما أهه جىكع في أَاع ؾُاؾت. ؿاإلاسُِ هى جلني ، لىىه مؿاعض على اكخهاصًت . -الؿُاكاث الؿىؾُى

 إصعان الؿُاؾت في مُضان التربُت.

 :ما ًلي ىجضؾومً أهم مهامه 

o .جدضًض أهضاؾ التربُت 

o .حصخُو الىيعُاث 

o .  جلىٍم الحلٌى

o .هلل اإلاسُُاث إلى بغامج 

o .الخلىٍم و الخعضًل 

o .ألاحغأة 
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o .البدث عً اإلاعلىمت و الىزُلت 

o .م واإلاكاعهت في الاحخماعاث و الىضواث  الخـاوى و الحىاع و العمل في ؿٍغ

o .غ  نُاػت الخلاٍع

o .ىهاث مىخظغة  الدصخُو و الخىكع بؼاًت ويع ؾِىاٍع

o .إلخ... 

ت  هما أن الخسُُِ ًمىىه أن ًلعب صوع هبحرا في الخلىٍم مً زالٌ بغهامج مؿاع ، خُث ًخدبع الخاَع

ومً زالٌ بغهامج مؿحر الظي ًخدبع الحُاة اإلاهىُت للمىظف )اإلاؿاع، الـعلُت للؿاهىت اإلاخمضعؾت ، 

 الؼُاب، الكىاهض الُبُت ، الحغهُت....إلخ(.

 وؿُما ًلي بعٌ اإلاجؼوءاث التي حؿخجُب لهظا الخهىع.

 
ُت املجصوءاث ألاطاطُت  الىضعُاث املهىُت املجصوءاث الخىمُل

 فلظفت الىظام التربىي املؼسبي 

  اث الخدبير  و مدازطههظٍس

 طىطُىلىحُا الخخطُط 

 الخسائطُت 

 املالُت العامت و امليزاهُت 

  الظىطُىلىحُا الحضٍست

 واللسوٍت

 في الخعلُم الظُاطاث العمىمُت 

  اللاهىن إلادازي و الالمسهٍصت

 والالجسهيز 

  أهىاع الخخطُط 

 الافخداؾ 

  املعيرةiso 

  إلاخـاء 

 الدًمؼسافُا 

 العلاز و  أهىاع امللىُت 

 .إلخ.... 

 الخيؼُط و الخىاؿل 

  إلاعالمُاث 

 بسهامج مظير 

 بسهامج مظاز 

  أهىاع امللىُت 

 الخخطُط املجالي 

  الافخداؾ الداخلي 

  جلىُاث الخخطُط 

 بساهم حظخعمل في الخخطُط 

 اللؼاث 

 إلخ... 

 ازاث والاطخطالعاث  الٍص

  س مُداهُت  جلاٍز

 س خٌى جدبع إحساء معين  جلاٍز

 دزاطت خاالث مُداهُا 

  هماذج مسهٍصت أو الاػخؼاٌ على

ت أو مدلُت  حهٍى

 .إلخ... 

 

 

III - :ًٍعدة الخىى 

 

 مً أحل جأهُل الخيىًٍ ألاؾاؽ في مغهؼ الخىحُه والخسُُِ هلترح الخهىع العام الخالي:

 عدة  الخىىًٍ مً الىلىج إلى الخخسج .1
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  ـاث الىلىج والخسغج مصحىبت بمغحع ًجب ويع عضة للخيىًٍ بما ؿيها  اإلاؿالً )مىان

هـاًاحي( جخالءم  والىيعُت الجضًضة للمغهؼ. وهلترح في هظا الجاهب  مجؼوءاث أؾاؾُت و مجؼوءاث 

ليل مجؼوءة على خضة ، ومجؼوءاث مكترهت في  بدفتر وؿفيجىمُلُت زانت بيل مؿلً مصحىبت 

يىن ول طلً مصحىبا إَاع حظوع مك ترهت بحن اإلاؿالً، والىيعُاث اإلاهىُت   وأقياٌ الخلىٍم ، ٍو

 .للضىابط البُداػىحُتبضؿتر 

  اعاث و الاؾخُالعاث  واإلاعاًىاث و ب اإلاُضاهُت و الٍؼ جُىٍغ العمل بالىيعُاث اإلاهىُت والخضاٍع

ع و الخجاعب الىاجحت و الـاق لت....إلخ، و الؼاًت مً طلً هى صعاؾت الحاالث أو جدبعها و جدبع اإلاكاَع

غ بأقغاؾ أؾخاط)ة( ؾُيىن هى  الاؾخئىاؽ باإلاُضان و جخىٍج اإلاضة الؼمىُت التي ًلًيها اإلاخيىن ؿيها بخلٍغ

 البدو الصخص ي أو اإلاكغوع الصخص ي للمخيىن)ة(.

 

 مظالً الخىىًٍ: .2

 

لخجضًض أصواعهما ،  الاقخؼاٌ كبل اؾخهضاع مغؾىم زام باإلاغهؼ على مهً الخىحُه و الخسُُِ وحب

وبالخالي ججضًض الهىضؾت البُضاػىحُت التي ؾُعخمضها اإلاغهؼ ختى ًخًمنها اإلاغؾىم الخام باإلاغهؼ. و في 

خالت عضم إنضاع مغؾىم في هظا الكأن ًمىً العمل بالهُؼت اإلاعخاصة همغخلت اهخلالُت في خضوص ؾىت 

 واخضة.

 

 الهىدطت البُداػىحُت امللترخت: .3

 هلترح أن:

 .جدضص مضة الخيىًٍ في ؾيخحن ؾىاء باليؿبت إلاؿليي الاؾدكاعة أو مؿليي الخـخِل 

 .جىلؿم ول ؾىت جيىٍيُت إلى صوعجحن صون امخدان نهاةي وي ًخالءم الخيىًٍ و اإلاىُم اإلاجؼوءاحي 

 

  :ًاملظال 

 

 مً أحل ججدًد الدزاطت هلترح ما ًلي:

 لىٍم مظليان في  الاطدؼازة في الخىحُه و الخخطُط و الخ 

 ؿغيُاث الىلىج:

  ؤلابلاء على الحالت الغاهىت: مباعاة بكيلها اإلاعخاص بؿيخحن جيىٍىِخحن؛ ػحر أن هظا الـغيُت جغجىؼ

ً ، ػحر أن الؿلم الخاؾع  في َىع الاهلغاى و ًسخلف  على الؿلم الخاؾع  باليؿبت إلاؿليي اإلاؿدكاٍع

الخيىًٍ و هىا جىمً الىثحر مً اإلاكاول التي جىبئ عً اإلاعمٌى به في اإلاغاهؼ الجهىٍت إلاهً التربُت و 

 باؾدىـاص مهام هظا الخهىع.
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  الىلىج إلى اإلاغهؼ باإلحاػة مً مسخلف الخسههاث  مً حمُع ألاؾالن الضعاؾُت بأكضمُت

ـ.  معُىت في الخضَع

  الىلىج إلى اإلاغهؼ بئحاػاث مدضصة جخىاؿم و مهً الخىحُه و الخسُُِ بأكضمُت معُىت في

 ـالخضَع

  الىلىج إلى اإلاغهؼ باإلحاػة هما هى معمٌى به في اإلاغاهؼ الجهىٍت إلاهً التربُت والخيىًٍ )جيىن

 اإلاباعاة مـخىخت أمام اإلاجاػاث واإلاجاٍػً( مً جسههاث مدضصة جخالءم و َبُعت الخىحُه و الخسُُِ.

 

أولى حؿمى حظع و ججضع ؤلاقاعة إلى أن هظام الضعاؾت الظي هلترخه هىا ؾُيىن في ؾيخحن ، ؾىت 

ً في الخسُُِ ،  و ؾىت  ً في الخىحُه أو اإلاؿدكاٍع مكترن للخىحُه بعامت ؾىاء باليؿبت للمؿدكاٍع

ت على الكيل الخالي:  زاهُت أزخُاٍع

  ت بحن الخىحُه التربىي و الخىحُه و ؿُما ًسو الخىحُه ؾخيىن الؿىت الثاهُت ازخُاٍع

 الخلىٍم

  ت اإلاضعؾُت و ؿُما ًسو الخسُُِ ؾخيىن الؿىت ت بحن الخاَع الثاهُت ازخُاٍع

 الاؿخدام والخلىٍم

و ججضع ؤلاقاعة إلى أن هظا الخهىع ال ًلخهغ على مؿليي الاؾدكاعة في الخىحُه و الخسُُِ التربىي 

 ؿلِ ، بل ؾُيىن هى هـؿه في مؿليي الخـخِل بىىعُه.

 

 :مظليان للخفخِؽ في الخىحُه و الخخطُط 

 إلى مؿليي الخـخِل وؿم الؿِىاٍعىهاث الخالُت:هلترح أن ًيىن الىلىج 

  الىلىج إلى اإلاغهؼ باإلااؾتر في جسههاث مدضصة أو بعامت خؿب الخىاؿلاث اإلامىىت ، ويهم هظا

الجاهب اإلاماعؾحن الخابعحن لىػاعة التربُت الىَىُت واإلاضعؾحن واإلاضعؾاث، إال أن العابم هى ألاعضاص 

 الىػاعة لهالح هظه الـئت. اإلادضوصة وؤلاحغاءاث التي اجسظتها

 .ىُا  الىلىج إلى اإلاغهؼ بماؾتر ، و جيىن اإلاباعاه مـخىحت أمام الجمُع َو

  الىلىج إلى ؾلً الخـخِل بعض كًاء ؾىىاث معُىت في الاؾدكاعة هما هى معمٌى به آلان

ـ.   صحبت الحانلحن على اإلااؾتر الظًً ٌكخؼلىن في الخضَع

 بضعحت معُىت، و بعض الحهٌى على الضبلىم ًخسغج  11م الىلىج إلى مؿليي الخـخِل بالؿل

 اإلاخيىن)ة( بالضعحت اإلامخاػة مع جدضًض مىانـاث مدضص تهم الكهاصة و ألاكضمُت و الضبلىماث.

 

 مبازاة الىلىج إلى املسهص: .4

 



13 
 

اث الىَىُت التي  جىلؿم مباعاة الىلىج إلى مغخلخحن، وجسًع لىــ ؤلاحغاءاث اإلاعمٌى بها في اإلاباٍع

 ٌكغؾ على جىظُمها اإلاغهؼ الىَني للخلىٍم و الامخداهاث. 

 

 :مسخلت الىخابي 

 هلترح أن جسًع اإلاباعاة الىخابُت لإلحغاءاث الخالُت:

o   ىُت ٌكغؾ على جضابحرها  اإلاغهؼ الىَني للخلىٍم و الامخداهاث.جيىن اإلاباعاة َو

o ويع أَغ مغحعُت للمباعاة 

o ًًيىن الدسجُل عبر بىابت إلىتروهُت معضة لظل 

o جيىن مغاهؼ اإلاباعاة حهىٍت خؿب ألاواصًمُاث 

o  ٌكغن في الخصحُذ حهىٍا اإلاسُُىن و اإلاىحهىن 

o  اث مً اهخلاء اللجً ، جسًع اإلاباعاة لىــ الخضابحر و ؤلاحغاءاث التي جسًع لها حمُع اإلاباٍع

 ومغاكباث الجىصة.

o .ججغي اإلاضاوالث في اإلاغهؼ الىَني للخلىٍم والامخداهاث 

o .حعلً هخابج  اإلاباعاة الىخابُت عبر البىابت الغؾمُت لىػاعة التربُت الىَىُت 

 

 :مسخلت امللابلت 

o ىضحت ًغؾل اإلاترشح)ة( الىاجح ملـه إلى مغهؼ الخىحُه و الخسُُِ وؿم الكغوٍ اإلاُلىبت اإلا

 في مظهغة ؤلاعالن عً اإلاباعاة ، مصحىبا بغؾالت جىضح ازخُاعه للخيىًٍ في الخسُُِ او الخىحُه.

o  ججغي اإلاباعاة الكـىٍت بمغهؼ الخىحُه والخسُُِ التربىي أو باإلاغهؼ الىَني للخلىٍم و

 الامخداهاث.

o .ال ًلل أعًاء اللجً عً زالزت أعًاء 

o ىٍم و صعاماث مؿاعضة.جؤَغ اإلاباعاة الكـىٍت بكبياث للخل 

o .)جسهو مضة ػمىُت مىخضة ليل مترشح)ة 

o .جدضص أعضاص اإلاترشححن و اإلاترشحاث الحخُاػ اإلاباعاة الكـىٍت بأعضاص مدضصة ًىمُا 

 

 :إعالن الىخائج 

o .)ججمع الىلِ اإلادهل عليها في اإلاغخلخحن معا باليؿبت ليل مترشح)ة 

o  ٌاإلاُلىب.ٌعخبر هاجحا ول مترشح)ة( خانل على اإلاعض 

o .ًسًع اإلاغشحىن للترجِب  مً أعلى هلُت إلى أصهاها 

o .جيكغ الالبدت النهابُت للىاجححن مصحىبت بالبدت لالهخظاع على بىابت وػاعة التربُت الىَىُت 
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 هظام الخلىٍم: .5

ًغاعي الخلىٍم  هظام اإلاجؼوءاث الظي هو علُه اإلاُثاق الىَني للتربُت و الخيىًٍ ، و ملغعاث جىظُم 

 الضعاؾت الهاصعة عً وػاعة التربُت الىَىُت، و ؿُما ًلي الخهىع العام للخلىٍم:

 .جىلؿم الؿىت الضعاؾُت إلى صوعجحن 

 .جلىم في ول صوعة مجؼوءاث معُىت عىض اؾدُـاء اإلاضة الؼمىُت اإلاسههت لها 

 

 م في الظىت ً: الخلٍى  الظىت ألاولى مً مظلً املظدؼاٍز

 
ُتاملجصوءاث  الىضعُاث املهىُت  املجصوءاث ألاطاطُت الخىمُل

 مً املئت50 مً املئت25 مً املئت 25

 

 : ً م في الظىت الثاهُت مً مظلً املظدؼاٍز  الخلٍى

 
البدث امللدم أمام لجىت 

 املىاكؼت

ُت الىضعُاث املهىُت  املجصوءاث ألاطاطُت املجصوءاث الخىمُل

 مً املئت  20 مً املئت 20 مً املئت 20 مً املئت 40

 

  م  في مظلً الخفخِؽ في الخىحُه و الخخطُط التربىي:جلٍى

 

 : م في الظىت ألاولى للخفخِؽ  الخلٍى

 
ُت الىضعُاث املهىُت  املجصوءاث ألاطاطُت املجصوءاث الخىمُل

 مً املئت50 مً املئت 25 مً املئت 25

 

 

 :م في الظىت الثاهُت للخفخِؽ  الخلٍى

 
البدث امللدم أمام لجىت 

 املىاكؼت

 املهىُتالىضعُاث 

 مً املئت  20 مً املئت  00

 

 :الخلىٍم الاطخدزاوي 
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  ٌجىظم لحظاث لالؾخضعان بعض نهاًت الضوعة ألاولى أو الثاهُت باليؿبت لؼحر الحانلحن على اإلاعض

 في اإلاجؼوءاث ألاؾاؾُت.

  ٌعخبر عاؾبا ول مً اؾخـاص مً صوعة اؾخضعاهُت في اإلاجؼوءاث ألاؾاؾُت في الؿىت ألاولى

 والثاهُت )مغجان زالٌ مضة الخيىًٍ(  إطا لم ًدهل على اإلاعضٌ اإلاُلىب.

 .ت لُعاص حعُِىه في مىهبه ألانلي ت اإلاىاعص البكٍغ  ًداٌ الغاؾب)ة( على مضًٍغ

 

 :الخخسج مً املسهص 

 

 ًدهل اإلاخسغج)ة( مً اإلاغهؼ على صبلىح في أخض اإلاؿالً  بعض أن :

  اإلالغعة.ٌؿخىفي حمُع اإلاعضالث في اإلاجؼوءاث 

 .ًغجب الىاجحىن في البدت مً أعلى هلُت إلى أصهاها 

  ت كهض حعُحن اإلاخسغححن و ت اإلاىاعص البكٍغ حؿلم البدت الىاجححن والىاجحاث  إلى مضًٍغ

 اإلاخسغحاث.

  ، ًمىً أن ٌعحن اإلاخسغحىن واإلاخسغحاث ػحر الحانلحن على اإلاعضٌ في اإلاجؼوءاث الخىمُلُت

ول ؾىت في خضوص أعبع ؾىىاث للحهٌى على الضبلىم بهـت نهابُت، وفي  لىنهم مجبرون على احخُاػها

خالت عضم خهىلهم على صبلىم في ػًىن أعبع ؾىىاث ًدغمىن مىه بهـت نهابُت و ٌعاصون إلى 

 مىهبهم ألانلي مع اخدؿاب ألاكضمُت ، و ال ًجم لهم احخُاػ مباعاة ولىج اإلاغهؼ مغة زاهُت.

 

IV- :خلم جىىٍىاث حدًدة 

 ً ملسهص الخىحُه و الخخطُط أن ًلعب أدوازا مخعددة في مجاٌ الخىىًٍ ، وذلً هما ًلي:ًمى

 .زلم مؿلً للماؾتر في الخىحُه و الخسُُِ التربىي و الخلىٍم التربىي 

 .زلم مؿلً للضهخىعاه في الخىحُه و الخسُُِ التربىي و الخلىٍم التربىي 

  الخام وؿم صؿاجغ جدمالث صكُلت.زلم مؿالً لالؾدكاعة في الخىحُه مىحهت لللُاع 

 .زلم جيىٍىاث زانت باإلصاعة التربىي لـابضة الخعلُم الخهىص ي 

 .زلم جيىًٍ زام باإلاىحهحن الخابعحن للخيىًٍ اإلانهي 

 .إلخ... 

 

V- :البدث التربىي 
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حؿعى هظه ألاعيُت  إلى جُىٍغ البدث التربىي للمخسغج)ة( مً اإلاغهؼ بما ًجعله مغجبُا بالخيىًٍ 

ألاؾاؽ )أي اؾدثماع الغنُض اإلاعغفي و اإلانهي و اإلاهاعي و الىـاًاحي في البدث التربىي( ،  مؿخجُبا 

 للمهىُت و الغؿع منها و جلىٍتها.   و ًمىً العمل في هظا ؤلاَاع على ما ًلي:

  غ عبِ البدث التربىي للمؿخـُضًً مً الخيىًٍ  باإلاالخظت اإلاُضاهُت وصعاؾت الحاالث  والخلاٍع

ت واألواصًمُاث و اإلا ُضاهُت التي جهضع عً اإلاىحهحن و اإلاسُُحن، أو بُلب مً مؤؾؿاث جغبىٍت أو إصاٍع

 الىُاباث )و ؾُيىن هظا ألامغ مىيىع قغاواث بحن اإلاغهؼ و ػحره مً اإلاؤؾؿاث( ...إلخ.

 .اؾخدًاع خاحاث اإلاىُىمت و خاحاث اإلاخعلمحن و اإلاخعلماث في البدث التربىي 

 ت اإلاعبر عنها لضي الكغواء في البدث التربىي.اؾخدًاع الحاح 

 .إلخ... 

ؼه بىؾابل أزغي حعُي إقعاعا للمغهؼ و ججعل اإلاؿخـُض  و ؿُما يهم الخيىًٍ ألاؾاؽ ؿئهىا هلترح حعٍؼ

 مً الخيىًٍ ألاؾاؽ في مغهؼ اهخمام الخيىًٍ. و ًمىً العمل على ما ًلي:

 اإلاجاالث: عالم الكؼل و اإلالاولت  الخيىًٍ باالؾخًاؿاث ؛ إؾخًاؿت مهىُحن مً مسخلف

 والاكخهاص  والتربُت و الخـخِل...إلخ؛ وطلً وؿم جهىع ٌؿخجُب للحاحاث الخيىٍيُت اإلاهىُت.

 .ىِخحن خٌى الخىحُه و الخسُُِ التربىي  علض هضوجحن ؾىىٍخحن  َو

 .ٌىُت ؾىىٍت خٌى اإلاهً و الكؼل ججمع الـاعلحن في اإلاجا  علض هضوة َو

 غاهاث الخسُُِ اإلاجالي علض هضوة خٌى إه 

 .الخسُُِ التربىي  و كُم ؤلاههاؾ و جياؿؤ الـغم 

 .إهغاهاث الخىحُه 

 .اإلاضعؾت و ؾىق الكؼل 

 .جلىٍم الخعلماث 

  اإلاضعؾت الجماعاجُت و الخسُُِ التربىي 

 .بغامج الخلىٍم في اإلاؼغب 

 .اكخهاص اإلاعغؿت و اوعياؾاجه اإلادؿاععت على اإلاضعؾت 

  .الخيىًٍ اإلانهي 

 .اإلاضعؾت في اإلاضًىت : الخدىالث و اللُم 

 .إلخ... 

 

 بيُاث حدًدة للبدث التربىي:

 لبلىغ الؼاًاث التي جخىخاها هره ألازضُت هخىخى خلم ما ًلي:

 .زلم مغنض للخىحُه ًخدبع عالم الكؼل و اإلالاوالث و الخلىٍم و الخلىٍماث الىَىُت 

  زلم مغنض خٌى الخسُُِ اإلاجالي و الجهىي 
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 غا بكأنها. زلم مغنض  للخلىٍم واللُاؽ ًضعؽ الامخداهاث ؤلاقهاصًت و ًهضع جلٍغ

 .زلم مغنض خٌى ؾىق الكؼل و الخيىًٍ اإلانهي 

 .جدؿحن اإلاىكع ؤلالىترووي للمغهؼ و الغؿع مً أصابه 

 غ خٌى أصاء اإلاغهؼ  إنضاع مجلت )عضص واخض ؾىىٍا( ًيىن عباعة عً جلٍغ

 

VI – الخىىًٍ املظخمس 

 املسهص أدوازا مهمت  في الخىىًٍ املظخمس جخماػيى و أهداف الىشازة مً خالٌ ما ًلي:ًمىً أن ًلعب 

 . الخيىًٍ اإلاؿخمغ لهالح أَغ الخضبحر ؤلاصاعي لىػاعة التربُت الىَىُت خؿب الـئاث و الحاحت 

 ,في الخىحُه والخسُُِ خؿب خاحاتهم ً  الخيىًٍ اإلاؿخمغ للمؿدكاٍع

  لـابضة اإلالخهضًً العاملحن في اإلاؤؾؿاث الخعلُمُت.صوعاث في الخيىًٍ اإلاؿخمغ 

 .الاقخؼاٌ على هاؿظة يمً بىابت اإلاغهؼ للخيىًٍ عً بعض 

  جيىًٍ مضعاء  وملهضًً و مضبغي مؤؾؿاث الخعلُم الخام في إَاع قغاواث مع ممثلي هظا

 اللُاع.

 .إلخ... 

VII- الؼساواث 

قغاواث جغاعي الًىابِ اللاهىهُت و صلُل  لًمان إقعاع اإلاغهؼ و ججضًض أصواعه ال بض مً علض 

 الكغاواث، ومً بحن ما ًمىً الاقخؼاٌ علُه في هظا الباب :

o  قغاهت مع اإلاغهؼ الىَني للخلىٍم و الامخداهاث )جلىٍم الخعلماث و الامخداهاث اإلاهىُت و الىـاءة

 التربىٍت و بغهامج مؿاع ...إلخ(؛

o ت )الاقخؼ ت اإلاىاعص البكٍغ اٌ على بغهامج مؿحر و مسخلف الخغابِ اإلاضعؾُت و قغاهت مع مضًٍغ

ت(؛  زغابِ اإلاىاعص البكٍغ

o قغاهت مع الخيىًٍ اإلانهي؛ 

o قغاهت مع اإلاىضوبُت الؿامُت لإلخهاء والخسُُِ؛ 

o . ُُِقغاهت مع اإلاؤؾؿاث الضولُت و الىَىُت التي حعنى بالخىحُه والخس 

o .إلخ... 

 

VIII- ميزاهُت املسهص 

ملُىن ؾىدُم ، وهي مىػعت بحن الخجهحزاث واإلاعضاث الضًضاهخُىُت و  200إن محزاهُت اإلاغهؼ ال جخعضي 

اإلاىخبُت والؿاعاث ؤلاياؿُت لألؾاجظة الؼابٍغً و الحغاؾت و البؿدىت، و بالىظغ لألوعاف التي هٍغض 

طاث أهمُت باليؿبت ؿخدها ؿئنها لً جىـي لكغاء بغاهم زانت بالخسُُِ و الخىحُه و جىظُم هضواث 
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للخيىًٍ ألاؾاؽ أو إخضار بيُاث للبدث التربىي و مغانض و ؿهاعؽ للمهً....؛ و لظلً ؾىعمل على 

 جُىٍغ هظه اإلاحزاهُت بالكغاواث  والخيىًٍ اإلاؿخمغ هما أقغها إلى طلً ؿُما ؾبم مً هالم.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


