


التدابري واإلجراءات التنفيذية
للتوجيهات امللكية السامية

 انطالقا من الدخول املدريس 2019-2018



برنامج عمل الوزارة

-I

-II

دعم التمدرس ومحاربة الهدر املدريس وتشجيع النجاح الدرايس

النهــوض بـتـشـغـيـل الـشـبـاب



برامج ذات الطابع االجتامعي



بـرنـامج ”تـيـسـيـر“ للدعـم الـمـالـي الـمـشـروط



الـتـــالمـيــذ
706 359

+705%
87 795

2017-2018
2008-2009

2008-2009
2017-2018

الجامعات املستهدفة

434

+229%
132

الوضعـيـة الحـالـيـة للبـرنـامـج



  

نـسـبـة
االنقطاع املدريس

نـسـبـة
إعـــادة الـتـمـدرس

57%37%

الوقع الحـالـي للبـرنـامـج



2 087 200

+1 380 841
706 359

 الدخول املدريس 2019-2018
توسيع اإلستفادة بالنسبة للتالمـيـذ 



• التعليم اإلبتدايئ : جميع الجامعات القروية
• التعليم اإلعدادي : جميع الجامعات القروية والحرضية

التـوسيـع الـجـغـرافـي



170 2الـكـــلــفـة الـمـالـيـة اإلجـمـالـيـة
مـلـيـون درهـم

الكلفة املالية اإلضافية
+ 539 1 مليون درهم



التــعــلــيــم األولـــــي



49,6%
 نـسـبـة الـتـعـلـيـم 

األولــــي

حـجـرة إضـافـيـة
مــربــي

منشط تربوي
 طــفــال غــيـر مـمـدرس

إبتداء من 2028   2027 - 2028  2021 - 2022  2018 - 2019  2017 - 2018

726 920 

4 000
إحداث

قـسـم يف املدارس 
اإلبتدائية

100 000
تـسـجـيـل

طــفــل إضايف

67%
 نسبة التعليم األويل

إحـداث أقـسـام بكل 
املدارس اإلبتدائية 

العمومية

100%
 نسبة التعليم األويل

50 000 
56 000 
950

3 سنوات

إدماج الفئة العمرية 

اإلنطالقة الرتسيخ1 التوحيد2
والتعميم اإلدماج3 4

تعميم التعليم األويل: الفئة العمرية 4 - 5 سنوات



إجــراءات تـحـسـيـن الجـودة

 تفعيل اإلجازة املهنية لتكوين املربيات واملربيني

تـأهيل التعليم األويل القائم

تـفـعـيـل اإلطــار الـمـنـهـاجـي



املطاعم والداخليات املدرسية



• الرفـع مـن القـيـمـة اليـوميـة املخصصة للمطـاعـم املدرسية والداخليات

• انخراط الجامعات الرتابية كرشيك أسايس

+ 570 مليون درهم
475 1الـكـــلــفـة الـمـالـيـة اإلجـمـالـيـة

مـلـيـون درهـم

تلميذ000 443 1 لفائدة



• تـعـزيـز العـرض املـدرسـي اإلبتـدايئ واإلعـدادي بالوسـط 
القـروي عرب توسيع شبكة املدارس الجامعاتية :

150 وحـدة جـديـدة فـي أفـق 2022-2021



الخدمات اإلجتامعية لفائدة الطلبة



• بـنـاء 4 أحـيـاء جـامـعيـة جـديـدة
و ملحقتني باألحياء القامئة

 إحــداث 900 4 سـريـر إضـافــي

• إحـداث 6 مـطـاعـم جـامعـيـة جـديـدة

الـتـعـلـيم الـعــالــي



الـتــكــويــن الـمـهــنــي
• بـنـاء 8 داخـلـيـات ومـطـاعـم

إحـداث 200 1 سـريـر إضايف

2018-20172019-2018

• الرفـع مـن عــدد مـنـح املـتـدربـيـن
مـن 000 10 إلــى 000 60



تعزيز الـنــقــل الـمــدرســي



• الرفع من عدد املستفيدين من النقل املدريس

2021 - 2020

2019 - 2018

2009 - 2008

2018 - 2017

800 9  تـلـمـيـذ

 000 154  تـلـمـيـذ

000 193  تـلـمـيـذ

000 325  تـلـمـيـذ



• وقع الربامج اإلجتامعية عىل تقليص نسبة الهدر املدريس

السلك اإلبتدايئ

2018-20175,7%
2,5%
1%

12%
6%
3%

2022-2021

2025-2024

السلك اإلعدادي



التدابري املتعلقة 
بالنهوض بتشغيل الشباب



العرض الرتبوي ومالءمته مع متطلبات سوق الشغل



   

تنويع العرض الرتبوي1

• إقرار التكوينات األكرث جاذبية

• تنمية املهارات والكفايات الحياتية

• إرشاك الفاعلني اإلقتصاديني يف كل مراحل بلورة مسالك التكوين



3

وضع منظور جديد للمؤسسات الجامعية ذات 2
اإلستقطاب املفتوح

مأسسة التكوين بالتناوب يف مختلف املسالك 
الجامعية واملهنية برشاكة مع الفاعلني االقتصاديني



(IFMS) إنـشـاء معهدين جديدين للتكوين يف مهن الصحة •
    بالرباط و الدار البيضاء

• خلق معهد وطني لتكوين املكونني واألوصياء بتامسنا

إحداث جيل جديد من املراكز لتكوين وتأهيل الشباب 4



تفعيل اإلطار الوطني لإلشهاد ووضع نظام مندمج 
للتصديق عىل مكتسبات التجربة املهنية 5

• التشجيع واملواكبة من أجل التشغيل الذايت وإنشاء املقاوالت
• إحداث معهد لتكوين األطر املتوسطة واملقاولني الذاتيني بالدار البيضاء

 املراجعة الشاملة آلليات وبرامج الدعم لتشغيل 6
الشباب



• خلق 80 مدرسة إضافية يف أفق سنة 2021

إطالق برنامج إعادة تأهيل الطلبة الذين يغادرون 7
الجامعة بدون شهادة 

توسيع شبكة مدارس "الفرصة الثانية" للشباب 8
املنقطع عن الدراسة

تنظيم لقـاء وطني للتشغـيل والتكوين9



إقرار نـظـام نـاجـع و نشيط للـتـوجـيـه



• املواكبة املبكرة
• مراعاة املؤهالت وامليوالت الشخصية

مـرتــكــزات الـنـظــام 

متكني كل متعلم من بناء وتحقيق مرشوعه الشخيص



الرتكيز   مع  اإلبتدايئ،  التعليم  نهاية  منذ  للتوجيه  جديد  نظام  وتفعيل  إعداد   •
عىل التوجيه ما بعد اإلعدادي

املدريس  التوجيه  مجال  يف  للفاعلني  واملستمر  األساس  التكوين  تعزيز   •
واملهني

• إحداث مهمة أستاذ رئييس لكل قسم

نظام  وتعزيز  البكالوريا  بعد  ما  للتوجيه  ومندمج  موحد  وطني  نظام  وضع   •
الجسور واملمرات

اإلجــراءات الـمـتـخـذة



• إحداث، برشاكة مع وزارة الشباب والرياضة، تخصصات "رياضة ودراسة " 
بالسلك اإلعدادي والثانوي التأهييل تتوج ببكالوريا مهنية

• متكني األبطال من متابعة التكوين يف األسالك مابعد البكالوريا



تـعـزيـز التـحـكـم يف اللـغـات األجـنـبـيـة



• اعتامد اللغات األجنبية لتدريس بعض املواد ال سيام العلمية والتقنية منها

• الرفع من القدرات اللغوية للمدرسني يف اللغتني الفرنسية واإلنجليزية



• تعميم مـراكـز اللـغـات األجـنـبـيـة عىل مستوى الجامعات ومؤسسات 
التكوين املهني، مع إقرار إجبارية تدريسها ملدة ستة أشهر

يف  املتدربني  و  الطلبة  لفائدة  اللغوية  للكفاءة  اإلشهاد  نظام  إرساء   •
اللغتني الفرنسية واإلنجليزية



أجـــرأة بــرنــامـج الـعــمــل



• التعبئة الجامعية ملختلف الفاعلني واملتدخلني

• إرساء آليات التتبع والتقويم

حكامة ناجعة تعتمد عىل :






