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 السياق العام

صدإر إلصيغة إلثالثة من ي عدإد إخلريطة إلرتبوية للتعلمي إلثانوي إل عدإدي عأ يت إ   مت تو  إدمدررية ىل"دليل إ 

قلميية" منظومة إلرتبية ل صالح  5201-2030 لورو  يف نيزيل إلريية سالسرتإنيييةرمتزي اب، يف س ياق وطين إل 

رساء مدرسة . وهو وإلتكورن ببالدان ىل إ  فهيا مبادئ  نتيتد ،جديدةمغربية إدمورو  إلرتبوي إجلديد إلرإيم إ 

 .سالرنقاء إلفردي وإجملمتعيإل نصاف وتاكفؤ إلفرص، وإجلودة لليميع، و

ىل فصول ورإفعات إلريية  صالح وابلستناد إ  ، متت صياغة إلربانمج 2030-2015سالسرتإنييية لال 

 اور و ي لالتا:ي  وإلتكورن وإذلي يمت نيزيهل عرب خمطط ننفيذي ررتكز عىل ثالثة حم إحلكويم يف شقه إدمتعلق ابلرتبية

  وإلتكورن؛ إلرتبية ولوج يف إلفرص ؤوتاكف إل نصاف حتقيق إحملور إل ول 

  إلرتبية وإلتكورن؛ جودة وحتتني إلبيدإغويج إلمنوذج نطورر إحملور إلثاين 

  إل صالح. ولح إجملمتعية إلتعبئة وإلتكورن وحتقيق إلرتبية منظومة حاكمة حتتني إحملور إلثالث 

صالح  وللتفاعل مع إدمت تجدإت إليت أ نت هبا إلريية سالسرتإنييية وإليت يمت نيزيلها من  2030-2015لال 

عدإد إخلريطة إلرتبوية 2021-2017للربانمج إحلكويم تنفيذي إل طط خالل إخمل ، نطلب إل مر حتيني إدلليل إخلاص اب 

دخال بعد، وذكل إل عدإديللتعلمي إلثانوي   .CARTESCOوية إخلريطة إلرتب برانميف نقنية نعديالت و  مت تجدإت إ 

دمااها إليتإدمت تجدإت من أ برز و    ، نذكر ما ييلذإ إلصددهب CARTESCOإخلريطة إلرتبوية  يف برانم  م إ 

 ؛ابلتعلمي إلثانوي إل عدإدي إدمهين إدمتار 

  ابلتعلمي إلثانوي إل عدإدي.إدمتكل إدلو:ي 

ن هذإ إلت ياق إجلديد ميثل مناس بة هممة وفرصة مثينة لتعزرز إدمكتت بات ونطورر إدمقارابت وحتتني  إ 

صالح إدمامرسات   .إدمنظومة إلرتبويةمن أ جل إدلفع جبهود إ 

ق اتمني بني بتعاون وننت يوفق مقاربة مندجمة  جديد تربوي دخولإلتخطيط للك  يف هذإ إلت ياق، يمتو

قلمييا واهواي ووطنيا إدلخول إلرتبوي إدمعنية بهتييء لك إدمصاحل دملكفة ابلتخطيط وإخلريطة إ حلاصإدم مبا يف ذكل، إ 

 ومنظومة إل عالم.دمدرس ية إوإلبناايت  وإرد إلشوريةندبري إدمإل حصاء و رإسات و إدمدرس ية وإدل
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نتاج وإس تعامل إدمعطيات  ضافية ل  ماكنيات إ  لقد مكنت هذه إدمقاربة من دمع إحلاكمة إلرتبوية للمنظومة ونوفري إ 

دة لتطورر إدمنظومة ا وإعوإدمؤرشإت إلرتبوية عىل صعيد خمتلف مت توايت إختاذ إلقرإر، كام أ هنا فتحت أ يضا أ فاق

 إلرتبوية.

ومنذ بدإية إلعمل ابدمقاربة إدمندجمة يف ندبري إدلخول إلرتبوي، مل نتوقف أ ساليب ووسائل إلعمل إدمت تعمةل 

خضا  إلربإمن إدمعمتدة للتحيني ريطة إلرتبوية ، مبا يف ذكل برانم إخلإدمت متر عن إلتطور، حيث لان من إلرضوري إ 

CARTESCO.  

ىل سالرنقاء  وموإكبة بتدبري ة عامة و إلرتبوي بصف لتخطيطابخملتلف إدمت تجدإت، ودعام لليهود إلهادفة إ 

عدإد إخلريطة إلرتبوية للتعلمي إلثانوي عىل إخلصوصإخلريطة إلرتبوية  ، من ل عدإديإ،  م حتيني إدلليل إخلاص اب 

ق   لرتبية وإلتكورن.لميية وإل لادمييات إجلهوية لأ جل تتهيل مأ مورية معدي إخلريطة إلرتبوية عىل مت تو  إدمدررايت إل 
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 تقديم
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 تقديم

 

عدإد إخلريطة إلرتبوية للتعلمي إلثانوي إل عدإدي عىل مت تو  إدمدررية إل قلميية" رريم ىل تتهيل إ   "دليل إ 

قلميية عدإد إلبنيات إلرتبوية للمؤس  مأ مورية معدي إخلريطة إلرتبوية عىل مت تو  إدمدررايت إل  لميية، تات إلتع يف إ 

 سالرنقاء بتدبري إخلريطة إلرتبوية وبدورها يف نطورر إحلاكمة وإلتخطيط وإلتحتني إدمت متر لفعاليهتام يفمن أ جل 

 منظومة إلرتبية وإلتكورن.

طار إدمقاربة إدمندجمة لتدبري إدلخول إلرتبوي،  ويقدم هذإ إدلليل إدمهنيية إجلديدة ل عدإد إخلريطة إلرتبوية يف إ 

عدإد إلبنيات CARTESCO"صيل إلعمليات إليت يمت من خاللها إس تعامل برانم إخلريطة إلرتبوية كام يبني بتف  " يف إ 

 إلرتبوية للمؤستات إلتعلميية يف خمتلف مرإحلها.

 عىل حموررن أ ساس يني   هذإ إدلليليش متل 

 عدإد إخلريطة إلرتبويةيقدم   إحملور إل ول  ؛مهنيية إ 

 إس تعامل برانم إخلريطة إلرتبوية ة يبني بتفصيل طريق  إحملور إلثاين"CARTESCO عدإد إلبنيات " يف إ 

 إلرتبوية للمؤستات إلتعلميية.
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 الخريطة التربوية منهجية إعداد

إلتعرف عىل ن أ جل مت تخدم مجموعة من إلتقنيات وإل ساليب وإل جرإءإت إليت ت  عىل  إخلريطة إلرتبويةنعمتد 

ي إختاذها رتبوية وحتديدها عىل إدمت تو  إحمليل، وإلتخطيط للتدإبري إليت ينبغإدمت تقبلية للمنظومة إل إحلاجيات

 دموإاهة هذه سالحتياجات.

فاخلريطة إلرتبوية  ي نظرة مت تقبلية وريية ديناميكية دما جيب أ ن تكون عليه إخلدمات إلتعلميية )مبا يف 

 تنفيذ.ع إلت ياسة إلرتبوية موضع إل ذكل إل قتام وإدمدرسون وإلبناايت( يف إدمت تقبل، وذكل تتهيال لوض

ن إخلريطة إلرتبوية  ي إليت حتدد، عىل إدمت تو  إحمليل، إل دوإت وإلوسائل إليت نرتمج إل هدإف إلمكية  إ 

جرإءإت معلية يف إدميدإن. ىل إ   وإلكيفية إليت نضعها إلتلطات إخملتصة لقطا  إلرتبية إلوطنية، إ 

  ضامن تكييف إل هدإف إلعامة خلصائ  لك منطقة، ويف إلوقتونعمل إخلريطة إلرتبوية لهذه إلغاية عىل

 نفته تتاعد عىل حتديد إدموإرد إليت ينبغي نوفريها لتطورر إلتعلمي بشلك أ كرث دقة.

وهذإ ما يقتيض إلعمل من أ جل ضامن إلتوإزن بني خمتلف إجلهات وإل قالمي وإمجلاعات وتاكفؤ إلفرص بني 

ني ي وإحلرضي وبني إجلنتني، وإلرفع من فعالية إلنظام إلرتبوي عن طريق حتتنلميذإت ونالميذ إلوسطني إلقرو

إلعالقة بني إدمردودية وإللكفة بوإسطة خريطة تربوية حتقق سالس تغالل إل قىص للحيرإت إدلرإس ية وإلتيهزيإت 

 إخلدمات إلرتبوية وإل دإرية.جناعة وإدموإرد إلشورية، مع إل خذ بعني سالعتبار 

عدإدر أ ن وجدرر ابذلك كيدة إل جناز ات إلبناءإت إدمدرس ية إجلديدة إل  إخلريطة إلرتبوية يت توجب ضبط معلي إ 

يف إدلخول إلرتبوي إدمقبل، مع ضبط إدموإرد إلشورية إدمتوفرة يف إخلدمة أ و يف إلتكورن إل سايس أ و ما س توفره 

عدإد  ضافية، كام يت توجب إ   إلالزمة. إلربإمنإلوزإرة من موإرد إ 

عدإد إخلريطة إلرتبوية، من خالل مقاربة قوإهما إلتدبري إدمندمج لدلخول إلرتبوي بلك  من هذإ إدمنظور، يمت إ 

قلمييا.  هذإ إدمكوانت إلتالف ذكرها، وعىل خمتلف مت توايت منظومة إلرتبية وإلتكورن وطنيا واهواي وإ 

، حيث 2009-2010و م إدلرإيس ولقد  م إلورو  يف إل رساء إلفعيل لهذه إدمقاربة إدمندجمة إبتدإء من إدم

دماج إلوحدإت إل ساس ية إدم  ات إل حصائية وإدممتثةل يف نظام إدمعلومندرجة يف سريورة هتييء إدلخول إلرتبوي،  م إ 

عالمية مندجم ،وإخلريطة إلرتبوية وإجلدإول إلعامة للموإرد وإحلاجيات )إدموإرد إلشورية( طار منظومة إ  ة يف إ 

 ومنتيمة.
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عدإد إخلريطة إلرتبويةويف هذإ إلت يا رشإف ، و إدمدررايت إل قلمييةعىل صعيد  ،ق إجلديد، يمت إ  حتت إ 

إدمعد لهذإ إلغرض إذلي ميكن من  CARTESOبوإسطة إلربانم إدمعلوميايت إل لادمييات إجلهوية للرتبية وإلتكورن، 

، عرب إلتحويل GRESA-CSوإل حدإاثت إجلديدة مبارشة من  ESISEحتميل معطيات إل حصاء مبارشة من 

ىل برانم إخلريطة إلرتبوية   .CARTESOإدمبارش للمعطيات إ 

عدإد إخلريطة إلرتبوية سالنهتاء من معلييت إل حصاء إدمدريس ومتك  طالق معلية إ  ونبعا ذلكل، يقتيض إ 

 يف إدلخول إلرتبوي إدمقبل. إل حدإاثت إجلديدة إدمعمتدة

عدإد إخلريطة إلرتبوية   أ ساس يتني   من خالل معليتنيويمت إ 

 إلتحضري؛ 

  .وإلتعديل 

 التحضير .1

عدإد يمت  حتضري إخلريطة إلرتبوية يف مرحلتني  مرحةل إخلريطة إلنظرية ومرحةل إخلريطة إلتوقعية، حيث يمت إ 

لك أ لادميية من إدمدرسات وإدمدرسني إذلي سيمت ختصيصه ل إحلصي تربوية نظرية تتمح للوزإرة بتحديد  يطةخر 

عدإد إخلر كورن اهوية للرتبية وإلت  إلرتبوية إلتوقعية. ةطيلعامتده يف إ 

للك إلعمليات  ، إذلي يعترب إدمرجع إل سايسحصاء إدمدريسوننطلق معلية حتضري إخلريطة إلرتبوية بعد إل  

 وإل سقاطات إدمت تقبلية.

1.1 

عدإد إخلريطة إلنظرية بناء عىل أ هدإف اهوية حتددها  إنطالقا من  ورنإجلهوية للرتبية وإلتكإل لادمييات يمت إ 

قلميية حتددها  قلمييةإل هدإف إلوطنية، وأ هدإف إ   إنطالقا من إل هدإف إجلهوية، وعىل نوجهيات إدمدررايت إل 

ىل بعض إدمعطيات إليت يمت  ضافة إ  دماج مضاميهنا يف إلربانم إدمعلوميايت أ عاله، إ  إدمذكرإت إدمنظمة لدلرإسة وإليت  م إ 

 طرف إدمت تعمل.متكها من 

ن إدمدرسني مإلنظريني نفرز إخلريطة إلنظرية إل عدإد إدمرنقبة للتالميذ وإل قتام وإلفائض وإخلصاص 

 وإحليرإت إعامتدإ عىل إدمعايري إحملددة سابقا.
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قلميي، يمت ضبط  سالنهتاءبعد  عدإد إخلرإئط إلرتبوية إلنظرية عىل إدمت تو  إل  بني إل لادمييات  اهمن معلية إ 

قلمييةهوية للرتبية وإلتكورن و إجل  وإدمصادقة علهيا ليمت وية حلرص إخلريطة إلرتبوية إلنظرية إجلهلها إلتابعة  إدمدررايت إل 

 حرص إخلريطة إلرتبوية إلنظرية إلوطنية.بعد ذكل 

عدإد إجلدول إلعام للموإرد وإحلاجيات ، جيري إخلريطة إلرتبوية إلنظريةوعقب إس تكامل  إذلي  (TGRB)إ 

وضع لية إلنظرية منطلقا إخلريطة إلرتبو إلوطنية؛ حيث نعترب  إلتعلميية سالنتقاليةإلعمود إلفقري ل جرإء إحلرلات  يعد

 إلتيناريو إذلي ميكن من حتديد إحلاجيات بناء عىل ما سيمت نوفريه من إدموإرد إلشورية يف إدلخول إلرتبوي إدمقبل.

د نبعا ذلكل إحلصي  من إدمدرسات وإدم دَّ وية للرتبية اهدرسني إذلي سيمت ختصيصه للك أ لادميية وُي 

عدإد إخلريطة إلتوقعية. وإلتكورن   لعامتده يف إ 

2.1 

عدإد إخلريطة إلرتبوية إلتوقعية إدموإءمة بني إل هدإف وإلتوجهيات من اهة وإدموإرد إدمادية وإلشورية ي  ت هتدف إ 

عدإدمتوفرة من اهة أ خر ،  إدها بناء عىل نتاجئ إحلرلات سالنتقالية ونوزيع إحلصي  من إدمدرسات حيث يمت إ 

 .(إجلدد وإلتاعات إل ضافية إدمدرسنينوزيع ) وإدمدرسني

، لتالميذ وإل قتامل قبة إل عدإد إدمرن إلبنيات إلرتبوية إدمتوقعة للمؤستات إلتعلميية ) إخلريطة إلتوقعيةنفرز 

ريس إدموإد "غري وند إلتفوجيدد إدمت توايت وسالكتظاظ وإلتخفيف و من حيث نعل قتام ل إدمرنقبة ضعيةوإلو 

 ...(.من إدمدرسني وإخلصاصإلفائض إدمعممة"، و 

عدإد إخلريطة و  جرإء إحلرلا إلرتبوية إلتوقعيةركتيس إ  ت سالنتقالية أ مهية ابلغة؛ حيث ميكن إستامثر نتاجئها يف إ 

قلميية، قلمييا واهواي ووط للمتؤولني إلقامئني كام نتيح  إجلهوية وإل  صورة إلتوفر عىل  ،نياعىل ندبري إدمنظومة إلرتبوية إ 

إحملمتةل قبل اللت وسالختإل شاكلت هلم بتشخي   يتمحمما ، جمال زمين هممقبلية لدلخول إلرتبوي إدمقبل مضن 

 .ديلعدون إنتظار إلت هتاإلالزمة دموإاه لقيام ابلتدخالت سالستباقيةإ، وميكهنم من إدلخول إلرتبوي

ماكنية إس تع يث يتعلق إل مر ل مدخالت متعددة، ح امونعمتد إخلريطة إلرتبوية إلتوقعية يف نثشيهتا عىل إ 

 ابلتيناريوهات إلتالية إليت تشرتك فهيا إل سالك إلتعلميية إلثالثة 

ىل إس تعامل  إلتيناريويتيح هذإ إس تعامل إحليرإت   - ماكنية إلليوء إ  رإت جحنغيري إس تعامل إحليرإت وكذإ إ 

أ خر  غري جحرإت إدلرس أ و إس تعارة جحرإت درإس ية من مؤستة نعلميية أ خر  سوإء من نفس إلتكل 

 إلتعلميي أ و من سكل أ خر؛
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ىل مؤستة أ خر  بنفس  إلتالميذحيث ميكن حتويل حتويل إلتالميذ   -  ؛إدمدررية إل قلمييةإ 

 بلك مت تو  نعلميي. إلتيناريو نغيري عدد إل قتام هذإميكن من خالل إلبنية إلرتبوية   -

ضافية فضال  ىل أ ن خصوصيات لك سكل نعلميي جعلته يتوفر عىل سيناريوهات أ خر  إ  وجتدر إل شارة إ 

 عن نكل إدمشرتكة بني إل سالك 

  التعليم االبتدائيسيناريوهات 

حد  إلصيغتني  إلتيناريويتيح هذإ صيغة إس تعامل إحليرإت   - أ وهام معا يف تشغيل  2أ و  1إس تعامل إ 

 يرإت إدلرإس ية؛إحل

مؤستات  إدمتجلني إجلدد ابلت نة إل وىل إبتدإيئ عىل نوزيع نغيرييتيح هذإ إلتيناريو  إدمتجلون إجلدد  -

 أ خر  ننمتي لنفس إلقطا  إدمدريس.

  التعليم الثانوي اإلعداديسيناريوهات 

عية إلرايضية إدمدرس ية مجل حتديد خيارإت إلتفوجي وإ إلتيناريويتيح هذإ وإمجلعية إلرايضية إدمدرس ية   إلتفوجي -

ثالثة إلتفوجي ماديت "علوم إحلياة وإل رض" و"إلفزيايء وإلكميياء" مبت تويي إلثانية وإل  خيارإتابدمؤستة، وهتم 

عدإدي فامي نتيح خيارإت إمجلعية إلرايضية إدمدرس ية حتديد نصفي يومني أ و نصف يوم ل نشطة إمجلعية أ و  إ 

درإاها ابلزمن إدمدريس للمؤ   ستة؛عدم إ 

توقع ندريتها حتديد إدموإد غري إدمعممة إليت ي  إلتيناريويمت عرب هذإ   "غري إدمعممة"إلبنية إلرتبوية للموإد  -

 ابدمؤستة وكذإ إلبنية إلرتبوية إخلاصة بلك مهنا )إدمت تو  وأ عدإد إلتالميذ وإل قتام(.

  التعليم الثانوي التأهيليسيناريوهات 

ية إدمدرس ية يتيح هذإ إلتيناريو حتديد خيارإت إلتفوجي وإمجلعية إلرايض درس ية  وإمجلعية إلرايضية إدم إلتفوجي -

ابدمؤستة، وهتم خيارإت إلتفوجي ماديت "علوم إحلياة وإل رض" و"إلفزيايء وإلكميياء" مبختلف إدمت توايت فامي 

درإاها خيارإتنتيح  لزمن إدمدريس اب إمجلعية إلرايضية إدمدرس ية حتديد نصف يوم ل نشطة إمجلعية أ و عدم إ 

 للمؤستة؛

يت إللغة يمت عرب هذإ إلتيناريو حتديد إلبنية إلرتبوية إخلاصة بلك من مادإللغة إل جنبية إلثانية وإل عالميات   -

 إل جنبية إلثانية وإل عالميات )أ عدإد إلتالميذ وإل قتام(.



 

 

19 

 التعديل .2

جئ إحلرلات نتااجئ سالمتحاانت إدمدرس ية و نمت معلية نعديل إخلريطة إلرتبوية إعامتدإ عىل معرفة هنائية لنت

جناز إلبناءإت إدمدرس ية. سالنتقالية  ، وونرية نقدم إ 

عطاء  وررإعى أ ثناء معلية إلتعديل نفس نوجهيات معلية إلتحضري حيث متكن إخلريطة إلرتبوية إدمعدةل من إ 

 صورة أ كرث وضوحا ووإقعية دما س يكون عليه إدلخول إلرتبوي إدمقبل.

عدإد إخلريطة إلرتبوية  إدموقعة نفتح بوإب عدإدCARTESCOإخلاص اب   ، من أ جل إلورو  يف معلية إ 

قل و  إل لادمييات إجلهوية للرتبية وإلتكورن، عىل صعيد إدمعدةل إلرتبوية إخلريطة ، ، يف شهر يوليوزمييةإدمدررايت إل 

 مبارشة عقب سالنهتاء من معلية متك نتاجئ أ خر إلت نة.

عدإد إخلريطة إلرتبوية، وإدمندمج يف إدمنظومة  CARTESCO وميايتويتيح إلربانم إدمعل إدمت تعمل يف إ 

نتاجئ أ خر إلت نة حتب إدمؤستات إلتعلميية وكذإ إدمعطيات إليت  م متكها حتميل معطيات إل عالمية للوزرإة، 

عدإد إلرتبوية إلتوقعية إخلريطةيف   إدمعدةل.إلرتبوية  إخلريطة، من أ جل إستامثرها يف إ 

عدإد  إخلريطةتطلب معلية إلتعديل من معدي ون   خلريطةإإلرتبوية إنبا  نفس إخلطوإت إليت  م إنباعها يف إ 

ىل نوظيف إلتيناريوهات إليت س بق إس تعاملها يف  ضافة إ  قعية، جلعل هذه إدمؤستات إلتو  إخلريطةإلرتبوية إلنظرية إ 

 إلرتبوي إدمقبل.  تش تغل وفق إل ماكنيات إدمادية وإلشورية إدمتوفرة لها لدلخول
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  « CARTESCO »استعمال البرنام 

 التربوية ةطيالخرعداد في إ
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  "CARTESCO"استعمال البرنام 

  التربويةالخريطة  إعدادفي 

عدإد إخلريطة إلرتبوية، وإدمندمج يف إدمنظومة إل عالمية ، "CARTESCO"يتمح إلربانم  إخلاص اب 

عدإد إلبنيات إلرتبوية للمؤستات إلتعلميية عىل مت تو    خمتلف إدمرإحل إليت نمت ، يفإدمدررايت إل قلمييةللوزرإة، اب 

 من خاللها هذه إلعملية )حتضري، نعديل(.

 ويتيح هذإ إلربانم إلعديد من إدمزإاي نذكر مهنا 

عدإد إلبنيات إلرتبوية ل اب إخلاصةحتميل معطيات إل حصاء  - هذه دمؤستات إلتعلميية من أ جل إستامثرها يف إ 

حدإهثا؛  إدمؤستات ونكل إدمتوقع إ 

ديل حتب إدمؤستات إلتعلميية لالس تفادة مهنا، من خالل مقارنهتا مع معطيات حتميل معطيات أ خر نع -

 إل حصاء، قصد نصويب وندقيق إلتوقعات أ كرث عند حتضري إلبنيات إلرتبوية للمؤستات إلتعلميية؛

 خلريطةإحتميل معطيات نتاجئ أ خر إلت نة حتب إدمؤستات إلتعلميية وكذإ إدمعطيات إليت  م متكها يف  -

عدإد إلبنيات إلرتبوية إدمعدةل للمؤستات إلتعلميية إلرتبوية  ...إلتوقعية، من أ جل إستامثرها يف إ 

 

 "CARTESCO" الولوج إلى البرنام .1

عدإد إخلر  ىل إلربانم إخلاص اب  من خالل بوإبة إدموقع عىل ش بكة  "CARTESCO"إلرتبوية  ةطييمت إلولوج إ 

 إل نرتنت 

http://cartesco.men.gov.ma/carte 

  



 

 
24 

ىل بوإبة إدموقع، نظهر عىل إلشاشة صفحة سالس تقبال إلتالية   مبيرد إدلخول إ 

 

دخال معلومات سالس تخدإم  ىل إلصفحة إلرئيت ية للموقع ومبارشة إلعمل جيب عىل إدمت تعمل إ  للولوج إ 

 إدمطلوبة إلتالية 

 متك إ م إدمت تخدم؛ -

 متك لكمة إدمرور؛ -

 إلنقر فوق إلزر "تتييل إدلخول"  -

ثر ذكل   نظهر عىل إلشاشة إلنافذة إلتالية وإ 
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 يمت عىل هذه إلنافذة 

عدإد إخلريطة إلرتبوية مضن إلقامئة "إلت نة إدلرإس ية"؛ -  إختيار إلت نة إدلرإس ية إدمعنية اب 

 إختيار إلتكل إلتعلميي "إلثانوي إل عدإدي" مضن إلقامئة "إلتكل"؛ -

 ".نثشيت"              لية" مث إلنقر فوق إلزرإلعم نوعية إلعملية "حتضري" أ و نعديل" مضن إلقامئة " إختيار -

 ليصبح إجلزء إلعلوي للنافذة عىل إلشلك إلتا:ي  "نثشيت" إلنقر فوق إلزر -

 
 

 التربوية  ةطيتحضير الخر .2

 إلرتبوية، بناء عىل أ هدإف حتددها إل لادمييات إجلهوية للرتبية وإلتكورن إنطالقا من إخلريطةيمت حتضري 

قلمييةة، و إل هدإف إلوطني إنطالقا من إل هدإف إجلهوية، وعىل نوجهيات إدمذكرإت إدمنظمة لدلرإسة  إدمدررايت إل 

دماج مضاميهنا يف إلربانم  ىل بعض إدمعطيات إليت يمت متكها من طرف "CARTESCO"وإليت  م إ  ضافة إ  ، إ 

عّد إخلريطة إلرتبوية  . م 

عدإد  بوي، يمت حتضري وإدمرتكزة عىل إلتدبري إدمندمج لدلخول إلرت  إلرتبوية، إخلريطةووفق إدمهنيية إدمعمتدة يف إ 

 إلثانوي إل عدإدي يف مرحلتني للتعلمي إلرتبوية  إخلريطة

 مرحةل إخلريطة إلنظرية؛ -

 مرحةل إخلريطة إلتوقعية. -
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1.2 

لرتبوية إدمتوقعة لدلخول إ ، مبتك بعض إدمعطيات إليت يمت من خاللها حتديد إلبنياتيةخلريطة إلرتبو ّد إعيقوم م  

 إلرتبوي إدمقبل.

قلمييةويمت متك هذه إدمعطيات، عىل مت تو   تابعة لها، وكذإ إمجلاعات وإدمؤستات إلتعلميية إل  إدمدررية إل 

ية وكذإ إجملمالت خريطة إلبنيات إلرتبوية إدمتوقعة للمؤستات إلتعلمي  يف سريورة نضم مجموعة من إلعمليات إليت نفرز

  إت إدمتعلقة بعرض إلمتدرس وإجلودة يف إدمنظومة إلرتبوية.وإدمؤرش

 مالحظة  

عدإد إلبنياتك ت ذإت خلفية صفرإء،متك إدمعطيات يف خاانيمت  - للمؤستات  إلرتبوية ام يتطلب إ 

 إلتعلميية، يف كثري من إل حيان، إلقيام ابلختيار إدمناسب من مضن قوإمئ نتضمن لافة إخليارإت إدممكنة.

 

 

 املديرية اإلقليميةمستوى مسك املعطيات على  1.1.2

نتضمن معلية متك إدمعطيات مجموعة من إلعمليات إدمتتالية وإلالزمة ل عدإد إلبنيات إلرتبوية للمؤستات 

 إلتعلميية.
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 يتعلق إل مر أ ساسا ابلعمليات إلتالية 

 حتديد إلتغيريإت إدمرنقبة يف إلبنيات إدمادية؛ -

 رس ية وقطاعات إلروإفد؛حتديد إلقطاعات إدمد -

 س تقبال؛إل عدإدي عىل مؤستات سال إلثانوي نوزيع إلتالميذ إدملتحقني إجلدد ابلت نة إل وىل من إلتعلمي -

 

 يةريات املرتقبة يف البنيات املاديالتغ 

عدإد  دخال إلتغيريإت إدمرنقبة يف إلبنيات إدمادية للمؤستات إلتعلميية من أ وىل إلعمليات يف إ  نعترب معلية إ 

 إلرتبوية.  إخلريطة

نوي وترنبط هذه إلتغيريإت إدمرنقبة يف إلبنيات إدمادية أ ساسا مبشاريع إلبناءإت إدمدرس ية إجلديدة ابلتعلمي إلثا

ل إلرتبوي إدمقبل، وإليت س تكون جاهزة لس تقبال إلتالميذ عند بدإية إلت نة إل عدإدي إليت إعمتدت لدلخو 

حدإث أ و نوس يع أ و نعويض أ و حذف. حد  إلعمليات إلتالية  إ   إدلرإس ية، ويتعلق إل مر اب 

ىل إحليرإت إدلرإس ية، مجموعة من إدمرإفق إل خر   ضافة إ  وتشمل إلبنيات إدمـادية للمؤستات إلتعلميية، إ 

 و ي 

 متعددة إلوسائط وإخملترب وإدمكتبة؛ تإلقاعا -

 إلرايضية؛ وإدمالعب -

 إدمدرر وإحلرإس إلعامني وإدمدرسني؛ وسكنيات -

 إل دإرية؛ وإدماكنب -

 وإدلإخلية؛ وإدمطعم -

 إلصحية وإلربط ابدماء وإلكهرابء وقنوإت نرصيف إدمياه. وإدمرإفق -

 

http://cartesco.men.gov.ma/carte/Collegiale/SaisieChangementsStructEtab.aspx
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 إلبنيات إدمادية، إدمتعلق ابلتغيريإت إدمرنقبة يف ويمت عىل إلشاشة أ عاله، إخلاصة ابحليرإت، يف جزهئا إلعلوي

حتديد عدد إحليرإت إدلرإس ية إجلديدة )إجملمو  وإخملصصة مهنا للتعويض( وإحملذوفة )إلصاحلة وغري إلصاحلة( 

حتب نوعها، ابلنت بة للك إدمؤستات إلتعلميية إدمعنية، مؤستة مؤستة، بدء ابدمؤستات إحملدثة وإدمؤستات 

 أ و سيشملها حذف جحرإت.  إلتقت مي وكذإ إليت س تعرف نوس يع طاقهتا سالستيعابيةإلناجتة عن 

 ونمت هذه إلعملية كام ييل 

لهيا وإمسها مث إلنقر فوق إلزر  -  إختيار إدمؤستة إدمعنية، بتحديد إ م إمجلاعة إليت ننمتي إ 

 "؛"نثشيت

التغييرات المرتقبة 

 في البنيات المادية
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لمية إحليرإت )للتعلمي إلعام أ و ع متك مجمو  إحليرإت إجلديدة وعدد إحليرإت مهنا للتعويض، حتب نو   -

ذإ لان من إدمرنقب أ ن نعرف  حدإث، نوس يع، نعويض، إ  أ و خمتصة( ووفق نو  إلعملية إدمربجمة ابدمؤستة  إ 

حد  هذه إلعمليات؛  إلبنية إدمادية للمؤستة إدمعنية إ 

ذإ لان من إدمرنقب أ ن نعرف إلبنية إدمادية للمؤستة إدمعن  -  .ذف جحرإتحية متك عدد إحليرإت إحملذوفة إ 

حبتاب إحليرإت إليت س تكون متوفرة خالل إدمو م إدلرإيس إدمقبل  "CARTESCO"يقوم إلربانم 

بشلك أ :ي، إنطالقا من إحليرإت إدممتوكة يف إل حصاء وإحليرإت إجلديدة وإحملذوفة إليت  م متكها مضن 

 إلتغيريإت إدمرنقبة يف إلبنيات إدمادية للمؤستات إلتعلميية.

 جزهئا وعىل نفس إلشاشة إخلاصة ابحليرإت يف أ ن يقوم، نبعا ذلكل،ّد إخلريطة إلرتبوية ععىل م  وينبغي 

إلتفيل إدمتعلق ابس تعامل إحليرإت، بتحديد إلتيناريو إدمتوقع لتشغيل إحليرإت، عرب نوزيع إحليرإت إدلرإس ية 

 إدمتوفرة وفق ما هو مقرتح ابجلدول.

درإج إلتغيريإت إدمرنقبة يف ، لبد جحرإت مؤستة معينة وحتديد إلتيناريو إدمتوقع لتشغيل إحليرإت وعند إ 

من نأ كيد إلعملية من خالل إلنقر فوق إلزر  "."حفظ

درإج إلتغيريإت إدمتعلقة ببعض إأ ما ابلشاشة إخملصصة للمرإفق إل خر ،  إدلإخليات وإدمطامع ثل م دمرإفق فيمت إ 

حد  حدإث، نوس يع، نعويض، حذف(. وإلقاعات متعددة إلوسائط، وإلناجتة عن إ   إلعمليات إلتالفة إذلكر )إ 
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درإج هذه إلتغيريإت، مبؤستة معينة، لبد من نأ كيد إلعملية من خالل إلنقر فوق إلزر  وعند إ 

 "."حفظ

 مالحظة: 

دخال إلتغيريإت إدمرنقبة يف جحرإت مؤستة معينة دون  - ة إدمتوفرة حتيني نوزيع إحليرإت إدلرإس يعند إ 

ن إلربانم وفق إلتي  ىل أ ن نوزيع  "CARTESCO"ناريو إدمتوقع لتشغيل إحليرإت، فا  ينبه إدمت تعمل إ 

       إلزر  إلنقر فوقإدلرإس ية إدمتوفرة غري حصيح من خالل رساةل نظهر عىل إلشاشة بعد  إحليرإت

 "."حفظ

 

 

 القطاع املدرسي 

ل إلتالميذ نقميكن ، حبيث عدإديإلثانوي إل  إلتعلمي يتكون إلقطا  إدمدريس من مجموعة من مؤستات 

ىل أ خر  دون أ ن يتشب ذكل رضرإ هلم. وينبغي أ ن ررإعى يف حتديده عدم وجود حوإجز  دإخهل من مؤستة إ 

 لتنقل إلتالميذ دإخهل. 

وميكن أ ن يشمل إلقطا  إدمدريس مجمو  مؤستات إمجلاعة أ و إدمقاطعة ابلنت بة لليامعات إلقروية أ و 

 غرية. إدمقاطعات إحلرضية إلص

ىل أ كرث من قطا  حتب خصوصياهتا. كام ميكن  وميكن نقت مي إمجلاعات وإدمقاطعات إحلرضية إلكرب  إ 

 للقطا  أ ن يشمل مؤستات أ كرث من جامعة وإحدة. 
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 مالحظة  

عدإد إخلريطة إلرتبوية إلنظرية لدلخول إلرتبوي إدمقبل، وتتهيال دمأ مورية م   - طالق معلية إ  ي دّ عقبل إ 

عدإد إخلريطة إلرتبوية إدمعدةل لدلخول إخلرإئط إلرت  بوية، يمت حتميل إلقطاعات إدمدرس ية إدممتوكة خالل إ 

اعات، ولس امي من حتيني هذه إلقطإلرتبوية  ةطيإخلر  عدّ دم  إلرتبوي إحلا:ي، ويبقى من إلرضوري ابلنت بة 

ضافة إدمؤستات إحملدثة وحذف إدمؤستات إدمغلقة.   خالل إ 

حدإث قطا  مدريس  جديد، أ و نعديل إدمؤستات إدمكونة لقطا  مدريس موجود أ و حذف هذإ يمت إ 

 إل خري، كام ييل 

 ، يمت إنبا  إخلطوإت إلتالية ل حدإث قطا  مدريس جديد .1

 إختيار "قطا  جديد"، مضن إلقامئة "رمق إلقطا  إدمدريس"؛ 

مدررية لك  ات دإخلحيث ترمق إلقطاع متك رمق إلقطا  إدمدريس إجلديد يف إخلانة إخملصصة ذلكل؛

قلميية ، وررإعى ترنيب هذه إلقطاعات بدًء من قطاعات إلوسط 1من إلعدد حبتب عددها إبتدإء  إ 

 إحلرضي نلهيا قطاعات إلوسط إلقروي؛
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  حتديد إدمؤستات إدمنمتية للقطا ، إلوإحدة نلو إل خر ، حيث يمت ابلنت بة للك مؤستة من مؤستات

ضافة" إلقطا  إدمدريس إختيار إمجلاعة   ؛وإدمؤستة إدمعنية مث إلنقر عىل إلزر "إ 

  " نأ كيد إلعملية من خالل إلنقر فوق إلزر "حفظ إلقطا. 

ما ابل ضافة لتعديل إدمؤستات إدمكونة لقطا  مدريس موجود .2 ضافة مؤستة سيمت، إ  حدإهث )إ  مؤستة  أ و اإ 

 أ و إحلذف، يمت إنبا  إخلطوإت إلتالية ( ...فتحها س يعاد

 لقطا  إدمدريس إدمرإد نعديهل، مضن إلقامئة "رمق إلقطا  إدمدريس" فتظهر عىل إلشاشة لحئة إختيار رمق إ

 إدمؤستات إدمنمتية للقطا  إدمدريس؛

 

  لهيا وإدمؤستة إدمعنية مث إلنقر ل ضافة مؤستة أ خر  للقطا  إدمدريس، يمت إختيار إمجلاعة إليت ننمتي إ 

ضافة"  "حفظ   إلعملية من خالل إلنقر فوق إلزر، وبعد ذكل جيب نأ كيد عىل إلزر "إ 

 إلقطا "؛

 

أ ما حلذف مؤستة ما أ و أ كرث من لحئة إدمؤستات إدمكونة للقطا  إدمدريس، فيمت إختيار إدمؤستة 

"حذف"، وبعد ذكل جيب نأ كيد إلعملية من خالل   مث إلنقر عىل إلزر أ و إدمؤستات إدمعنية 

 "حفظ إلقطا "؛  إلنقر فوق إلزر



 

 

33 

 

 ، يمت إنبا  إخلطوإت إلتالية ف قطا  مدريس موجودحلذ .3

 إختيار رمق إلقطا  إدمدريس إدمرإد حذفه، مضن إلقامئة "رمق إلقطا  إدمدريس"؛ 

 متام معلية إحلذف من خالل إلنقر فوق إلزر  "حذف إلقطا ".  إ 

 مالحظة  

ذإ لان مع - جناز معلية نوزيع نالميذ قطا دُّ إخلريطة إلرتبوية إ  ىل قد قام اب   إلت نة إل وىل إلروإفد إلناحجني إ 

عدإدي عىل مؤستات إلقطا  إدمدريس إدمت تقبل، وأ رإد حذف مؤستة ما أ و أ كرث من لحئة  إ 

إدمؤستات إدمكونة لهذإ إلقطا  إدمدريس أ و حذف إلقطا  إدمدريس ابلاكمل، فال بد من إلتأ كد أ ول من 

متام معلية إحلذف. لغاء معلية إلتوزيع ليمتكن من إ   إ 

ذإ أ رإد  - عّد إخلريطة إلرتبوية وإ  لغاء إلتوزيع نظهر عىل إلشاشة رساةل م  جناز معلية إحلذف قبل إ  إلقيام اب 

لغاء إلتوزيع أ ول. ىل رضورة إ   ننهبه إ 
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  قطاع الروافد 

يضم قطا  إلروإفد مجمو  مؤستات إلتعلمي سالبتدإيئ إليت يلتحق نالمذهتا بنفس إلقطا  إدمدريس للتعلمي 

  إلثانوي إل عدإدي.

 وميكن للرإفد أ ن يوجد خارج جامعة مؤستة سالس تقبال.

عدإدي معويم من مؤستات للتعلمي سالبتدإيئيلتحقون إلتالميذ إجلدد وابلنظر لكون    مبت تو  إل وىل إ 

ىل جانب مميكن قطا  إلروإفد فا ن مؤستات للتعلمي سالبتدإيئ إخلصويص، من إلعمويم أ و  ؤستات أ ن يضم إ 

 إلتعلمي إلعمويم مؤستات للتعلمي إخلصويص.

عدإدي معويم ابلنت بة للك قطا  روإفد من  يمت حتديد نوقعات إلتالميذ إدملتحقني إجلدد مبت تو  إل وىل إ 

 خالل 

لت نة إل وىل ابلنت بة للك مؤستة من مؤستات إلتعلمي سالبتدإيئ إلعمويم نت بة ساللتحاق اب حتديد .1

 يف قطا  إلروإفد؛

مؤستات  إلعمويم ابلنت بة للك مؤستة منلتعلمي إخلصويص ابإلتعلمي نت بة إدملتحقني من حتديد  .2

 إلتعلمي سالبتدإيئ إخلصويص، يف قطا  إلروإفد.

 ن نتبمضمت متكها يإليت  نة إلتادسة إبتدإيئإلنجاح يف إلت  إنطالقا من إلنتب أ عاله ومن نتب 

تحقني عىل مت تو  برانم إخلريطة إلرتبوية يف شقه إخلاص ابلتعلمي سالبتدإيئ، حتتب بشلك أ :ي نوقعات إدمل إلتدفق 

عدإدي معويم.   إجلدد مبت تو  إل وىل إ 

حتديدها من  خلصويص فيمتأ ما نوقعات أ عدإد إلتالميذ إجلدد ابلت نة إل وىل من إلتعلمي إلثانوي إل عدإدي إ

 يف إلشاشة إخملصصة دمعطيات إلتعلمي إخلصويص.أ جل متكها عىل مت تو  إمجلاعة 

  ةمالحظ 

عدإد إخلريطة إلرتبوية إلنظرية لدلخول إلرتبوي إدمقبل، وتتهيال دمأ مورية معدي  - طالق معلية إ  قبل إ 

عدإلروإفد إخلرإئط إلرتبوية، يمت حتميل قطاعات  ةل لدلخول إد إخلريطة إلرتبوية إدمعدإدممتوكة خالل إ 

اعات، ولس امي من حتيني هذه إلقط إخلريطة إلرتبوية عدّ إلرتبوي إحلا:ي، ويبقى من إلرضوري ابلنت بة دم  

ضافة إدمؤستات إحملدثة وحذف إدمؤستات إدمغلقة وحتيني نتب ساللتحاق.   خالل إ 

 

http://cartesco.men.gov.ma/carte/Collegiale/SaisieSecteurRecrutement.aspx
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حدإث قطا  روإفد جديد، أ و نعديل إدمؤستات إدمك ونة لقطا  روإفد موجود أ و حذف هذإ إل خري، يمت إ 

  كام ييل 

 ، يمت إنبا  إخلطوإت إلتالية ل حدإث قطا  روإفد جديد .1

 إختيار "قطا  جديد"، مضن إلقامئة "رمق قطا  إلروإفد"؛ 

 

 قلمييةمترمق إلقطاعات دإخل لك حيث  متك رمق قطا  إلروإفد إجلديد يف إخلانة إخملصصة ذلكل؛  دررية إ 

 ، دون مرإعاة لليامعات؛1دها إبتدإء من إلعدد حبتب عد

 

 إختيار "رمق إلقطا  إدمدريس إدمت تقبل"، مضن إلقامئة "رمق إلقطا  إدمدريس"؛ 
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  حتديد مؤستات إلتعلمي إلعمويم وإخلصويص إدمنمتية لقطا  إلروإفد إجلديد، إلوإحدة نلو إل خر ، حيث

 يمت ابلنت بة للك مؤستة من مؤستات إلقطا  

 ار إمجلاعة ومن مث إختيار إدمؤستة إدمعنية؛إختي 

  عدإدي"متك نت بة "ابلنت بة دمؤستات إلتعلمي إلعمويم و "نت بة ساللتحاق ابلت نة إل وىل إ 

 ابلنت بة دمؤستات إلتعلمي إخلصويص؛ "إدملتحقني من إخلصويص ابلعمويم

 

 

 

  "ضافة  ؛مث إلنقر عىل إلزر "إ 

 مالحظة  

من  ،ابلنت بة دمؤستات إلتعلمي سالبتدإيئ إلعمويم ،ق ابلت نة إل وىل"ي َمكن متك "نت بة ساللتحا -

 مرإعاة ظاهرة عدم ساللتحاق ابدلرإسة حىت تكون نوقعات أ عدإد إلتالميذ أ كرث وإقعية. 

عدد  غري إدملتحقني، من خالل حتاب إلفرق بنيعدد إلتالميذ ذإ إلصدد، حتديد نوقعات ، هبيتعنيو  -

ليا ات إخلريطة إلرتبوية إدمعدةل لدلخول إلرتبوي وعدد إدملتحقني إجلدد فع إدملتحقني إجلدد حتب نوقع

حتب إل حصاء إدمدريس إلت نوي، وبناء عىل إلنت بة إدمالحظة لغري إدملتحقني عىل مت تو  إدمؤستة، 

يمت حتديد إلنت بة إدمتوقعة لاللتحاق ابلت نة إل وىل خالل إدمو م إدلرإيس إدمقبل، مع إلعمل عىل إلرفع 

هذه إلنت بة وفق إدمعرفة إدميدإنية إلوإقعية للمؤستة وحميطها، وبناء عىل إلتدإبري إدمربجمة عىل صعيد  من

قلميية و بتنت يق مع إلورلاء أ  للرتبية وإلتكورن أ و عىل إدمت تو  إدمركزي ة ويإجلهإل لادميية أ و  إدمدررية إل 

 ن هذه إلظاهرة.من أ جل إلتقلي  موإلتكورن إدمهمتني بقطا  إلرتبية إحملليني 

 

 

بالنسبة لمؤسسات 

 التعليم العمومي

بالنسبة لمؤسسات 

 يخصوصالتعليم ال
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 متك إدمتافات إلفاصةل )بـالكيلومرت( بني إدمؤستات إلرإفدة وإدمؤستات إدمت تقبةل؛ 

 
 

 مالحظة  

ن إلنقر فوق إلزر "حفظ  - يف حاةل عدم متك إدمتافة إلفاصةل بني مؤستة رإفدة ومؤستة مت تقبةل، فا 

ىل أ ن إدمتافة غري ممتوكة إلقطا "  ىل ظهور رساةل تشري إ   ، لكن دون منع إحلفظ.يؤدي إ 

 

  " نأ كيد إلعملية من خالل إلنقر فوق إلزر "حفظ إلقطا. 

ما ابل ضافة أ و إحلذف، يمت إنبا  إخلطوإت إلتالية لتعديل إدمؤستات إدمكونة لقطا  روإفد موجود .2  ، إ 

  "إختيار رمق قطا  إلروإفد إدمرإد نعديهل، مضن إلقامئة "رمق قطا  إلروإفد 

اشة لحئة إدمؤستات إدمنمتية لقطا  إلروإفد ويف أ سفلها لحئة أ خر  حتدد إدمتافات فتظهر عىل إلش 

 إلفاصةل بني إدمؤستات إلرإفدة وإدمؤستة أ و إدمؤستات إدمت تقبةل 



 

 
38 

 

  ل ضافة مؤستة أ خر  لقطا  روإفد معني، يمت إختيار إمجلاعة وإ م إدمؤستة إلرإفدة إدمعنية ومتك

ضافة" ر ىل إلز نت بة ساللتحاق مث إلنقر ع ؛"إ 
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وبعد ذكل جيب متك إدمتافة إلفاصةل بني إدمؤستة إلرإفدة وإدمؤستة أ و إدمؤستات إدمت تقبةل مث نأ كيد 

 ؛إلعملية من خالل إلنقر فوق إلزر "حفظ إلقطا " 

  أ ما حلذف مؤستة ما أ و أ كرث من لحئة إدمؤستات إدمكونة لقطا  إلروإفد، فيمت إختيار إدمؤستة أ و

 ، مث إلنقر عىل إلزر "حذف"  ات إدمعنية إدمؤست

  

 .وبعد ذكل جيب نأ كيد إلعملية من خالل إلنقر فوق إلزر "حفظ إلقطا " 

 ، يمت إنبا  إخلطوإت إلتالية حلذف قطا  روإفد موجود .3

 إختيار رمق قطا  إلروإفد إدمرإد حذفه، مضن إلقامئة "رمق قطا  إلروإفد"؛ 

 

  متام معلية إحلذف من خالل  .إلنقر فوق إلزر "حذف إلقطا " إ 

المسافة 

الفاصلة بين 

المؤسسة 

الرافدة 

والمؤسسات 

 المستقبلة
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 مالحظة  

ذإ لان م - ىل إلت نة إل وىلعد إخلريطة إلرتبوية إ  جناز معلية نوزيع نالميذ قطا  إلروإفد إلناحجني إ   قد قام اب 

عدإدي عىل مؤستات إلقطا  إدمدريس إدمت تقبل، وأ رإد حذف مؤستة ما أ و أ كرث من لحئة  إ 

لغاء إدمؤستات إدمكونة لقطا  إلروإفد أ و ح ذف قطا  إلروإفد ابلاكمل، فال بد من إلتأ كد أ ول من إ 

متام معلية إحلذف.  معلية إلتوزيع ليمتكن من إ 

ذإ قام  - عّد إخلريطة إلرتبوية وإ  لغاء إلتوزيع نظهر عىل إلشاشة رساةل، ننهبم  جناز معلية إحلذف قبل إ  ىل اب  ه إ 

لغاء معلية إلتوزيع أ ول، وختريه بني نأ كي لغاء معلية إحلذف.رضورة إلقيام اب   د أ و إ 

  إلرساةل إليت نظهر عند حذف مؤستة ما أ و أ كرث من لحئة إدمؤستات إدمكونة لقطا  إلروإفد 

 إليت نظهر عند حذف قطا  إلروإفد ابلاكمل  إلرساةل 

 

 

 

 روافد املؤسسات اليت ال تنتمي إىل أي قطاع 

بتدإيئ حاق إلتالميذ إلناحجني ابلت نة إلتادسة إعند سالنهتاء من تكورن قطاعات إلروإفد، ولتفادي عدم إلت

مبؤستات إلتعلمي إلثانوي إل عدإدي، لبد من إلتأ كد من نوزيع مجمو  مؤستات إلتعلمي سالبتدإيئ عىل قطاعات 

قلمييةإلروإفد عىل مت تو    .إدمدررية إل 

ىل أ ي قطا  روإفد" إليت نو   إخلريطة إلرتبوية عدّ فر دمولهذه إلغاية أ عدت شاشة "إدمؤستات إليت ل ننمتي إ 

 إدمتاعدة إلتقنية إلالزمة يف هذإ إل طار من خالل عرض لحئة هبذه إدمؤستات.
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 مالحظة  

حلاق مؤستة أ و مجموعة من مؤستات إلتعلمي سالبتدإيئ إلعمويم بأ ي من قطاعات إلروإفد  - ذإ مل يمت إ  إ 

ن لاللتحاق لت نة إلتادسة إبتدإيئ س يواهو، لكون نالميذها إلناحجني ابإدمدررية إل قلمييةعىل مت تو  

عدإدي يف  قلمي أ خرابلت نة إل وىل إ  ؤلء ، فينبغي متك إلعدد إل جام:ي لهإجلهةدإخل أ و خارج  عامةل أ و إ 

 يل(.يف خانة إلتالميذ إدمغادررن )عام أ و أ ص  "مجمل إلتالميذ إجلدد ابلت نة إل وىل"إلتالميذ يف شاشة 

قلمييةمع  يمت هذإ إل جرإء بتنت يق اتم - رشإف إدمصاحل إجل  ،إدمت تقبةل إدمدررية إل  هوية وإدمركزية وحتت إ 

قلمييةاب إلتالميذ مبؤستات إلتعلمي إلثانوي إل عدإديلهؤلء إدمعنية، لضامن نوفري مقاعد   دمدررية إل 

  .إدمت تقبةل
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  السنة األوىلب اجلدد تالميذالتوزيع 

عدإدي، عىل مت تو  قطاعات  بعد حتديد نوقعات أ عدإد إلتالميذ إجلدد إذلرن س يلتحقون ابلت نة إل وىل إ 

قلميية، يمت نوزيع هؤلء إلتالميذ عىل مؤستات إلتعلمي إلثانوي إل عدإدي إلعمويم إدمت تقب دمدرريةإلروإفد اب ، ةلإل 

 أ صيل(.أ و  وفق نو  إلتعلمي )عام

عدإدي من خالل إلشاشة أ سفهل لت نة إل وىلاب إجلدد تالميذإل نوزيع ويمت   .إ 

  إنبا  إخلطوإت إلتالية يمت ،ابلنت بة للك قطا  روإفد

رمق "ار رمق قطا  إلروإفد إدمرإد نوزيع نالميذه عىل مؤستات إلقطا  إدمدريس إدمت تقبل، مضن إلقامئة إختي -

 ؛قطا  إلروإفد"

 

http://cartesco.men.gov.ma/carte/Collegiale/SaisieDistEleves1AP.aspx
http://cartesco.men.gov.ma/carte/Collegiale/SaisieDistEleves1AP.aspx
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  ظهر إلنافذة إلتاليةن ونبعا ذلكل 

 إجلدد ابلت نة إل وىل  عام أ و أ صيل؛نوزيع إلتالميذ إختيار نو  إلتعلمي إذلي سيشمهل  -
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  ابلنت بة للتعلمي إلعام .1

 ار إدمهين؛أ و إدمت إلعام إلتعلميار إختي 

  إختيار إلتعلمي إلعاميف حاةل  

o عدإدي متكل دو:ي عدإدي عام" أ و "إل وىل إ   "إختيار إدمت تو   "إل وىل إ 

o حيث جيري ابلنت بة للك مؤستةإلقطا  إدمدريسعىل مؤستات إجلدد إلتالميذ  نوزيع ، 

كذإ عدد و  ت نة إل وىل من لك مؤستة رإفدةإدملتحقني ابل  إجلدد متك عدد إلتالميذ، مت تقبةل

 ؛مهنمإلفتيات 

o  "نأ كيد إلعملية من خالل إلنقر فوق إلزر "حفظ.  

  بالنسبة

لألولى 

إعدادي 

 عام

 

 بالنسبة 

لألولى 

إعدادي 

مسلك 

 دولي
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 دمتار إدمهينيف حاةل إختيار إ 

o 1؛ة إدمتوفرةإدمتار إدمهين إدمعين من لحئة إدمتارإت إدمهني إختيار 

o  تيات إلف كذإ عدد و  رإفدةإدملتحقني ابلت نة إل وىل من لك مؤستة إجلدد متك عدد إلتالميذ

 ؛إلقطا  إدمدريسمؤستات  من مت تقبةل ابلنت بة للك مؤستة مهنم،

o  نأ كيد إلعملية من خالل إلنقر فوق إلزر "حفظ" وينبغي. 

                                            
م الثانوي اإلعدادي، حسب مراسلة مديرية المناهج الموجهة إلى مديرية االستراتيجية واإلحصاء والتخطيط بتاريخ تتحدد الئحة المسارات المهنية للتعلي   -1

 في شأن إدراج المسار المهني اإلعدادي والبكالوريا المهنية في منظومة اإلحصاء، فيما يلي: 2016نونبر  23

Intitulé التسمية 

Restauration المطعمة 

Menuiserie d’Art النجارة الفنية 

Ferronnerie d’Art الحدادة الفنية 

Coupe et couture الفصالة والخياطة 

Menuiserie Bois et Aluminium     واأللومنيوم نجارة الخشب 

Réparation des Véhicules Automobiles إصالح السيارات 

Carrosserie Peinture Automobile إصالح الهيكلة والصباغة 

Electricité de Bâtiment كهرباء البناء 

Entretien Climatique صيانة التكييف 

Electricité Industrielle كهرباء الصناعيةال 

Mécanique Industrielle ميكانيك الصناعيةال 

Maintenance et Réglage des Machines de Confection صيانة وضبط آالت الخياطة 

Travaux de Bâtiment أشغال المعمار 

Installation Sanitaire تركيب التجهيزات الصحية 

Poterie Céramique الفخار والخزف 

 

 بالنسبة 

للمسار 

 المهني
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ىل رضورة  جتدرو نة حقني ابلت  إدملت إجلدد إلتأ كد، يف أ عىل إلنافذة، من نوزيع مجيع إلتالميذإل شارة إ 

عدإدي  .إل وىل إ 

 

 إل صيل للتعلمي  ابلنت بة .2

o حيث جيري ابلنت بة للك مؤستةإلقطا  إدمدريسعىل مؤستات إجلدد إلتالميذ  نوزيع ، 

كذإ عدد و  إدملتحقني ابلت نة إل وىل من لك مؤستة رإفدة إجلدد متك عدد إلتالميذ، مت تقبةل

 ؛مهنمإلفتيات 

 

o  "إلنافذة، من نوزيع  إلتأ كد، يف أ عىل مع ،نأ كيد إلعملية من خالل إلنقر فوق إلزر "حفظ

عدإدي إجلدد مجيع إلتالميذ  .أ صيل إدملتحقني ابلت نة إل وىل إ 

 
 

يجب أن تكون 

األعداد الباقية 

غير الموزعة 

 منعدمة

  بالنسبة

لألولى 

إعدادي 

 أصيل
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  اتمالحظ 

ذإ لان إلقطا  إدمدريس إدمت تقبل لتالميذ قطا  روإفد ما، يتكون من مؤستة وحيدة، فا ن إلربانم  - إ 

"CARTESCO"  نوزيع هؤلء إلتالميذ عىل هذه إدمؤستة إدمت تقبةل نلقائيا ميكن من

(Automatiquement ابلنقر فوق إلزر )"إذلي يظهر يف أ عىل إلشاشة  "نوزيع نلقايئ 

 قطا  روإفد مرنبط بقطا  مدريس مكون من مؤستة وإحدة فقط. مبيرد إختيار

  

من أ جل نوزيع نالميذ قطا  روإفد ما بـ "إلتعلمي إل صيل" أ و"إدمتار إدمهين" يف مؤستة مت تقبةل،  -

ا يف )"إلتعلمي إل صيل" أ و "إدمتار إدمهين"( مت بق ة عىل إلنشا  إدمعينينبغي أ ن نتوفر هذه إل خري 

ن إلتوزيع ركون غري ممكن ل ن إجلدول إذلي يتمح بذكل ل يظهر "GRESA-CS"متتند  ل فا  ، وإ 

 عىل إلشاشة.

 

 

 السنة األوىل ب اجلدد تالميذجممل ال 

عدإدي مع" عدد إلتلت نة إل وىلاب إجلدد تالميذنعرض شاشة "مجمل إل  ويم الميذ إدملتحقني ابلت نة إل وىل إ 

قلمييةعىل مت تو   )سوإء من إلتعلمي إلعمويم أ و من إلتعلمي إخلصويص( قبل وبعد نوزيعهم عىل  إدمدررية إل 

ادسة إبتدإيئ إلناحجني ابلت نة إلتمؤستات إلتعلمي إلثانوي إل عدإدي إلعمويم إدمت تقبةل، كام نعرض إلتالميذ 

قلمي أ خر عامإلوإفدرن من  عدإدي إجلهةدإخل أ و خارج ةل أ و إ    .معويم لاللتحاق ابلت نة إل وىل إ 
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عدإدي معويم عىل  تتمح هذه إلشاشة، من اهة، مبرإقبة حصة نوزيع إلتالميذ إدملتحقني ابلت نة إل وىل إ 

ن من اهة أ خر ، ك، كام متإدمدررية إل قلمييةمؤستات إلتعلمي إلثانوي إل عدإدي إلعمويم إدمت تقبةل، عىل مت تو  

عدإدي )عام أ و أ ص  إدمغادررنإلناحجني ابلت نة إلتادسة إبتدإيئ من متك إلتالميذ  يل( لاللتحاق ابلت نة إل وىل إ 

قلمي أ خر يف   .هةدإخل أ و خارج إجل عامةل أ و إ 

حقني " عىل هذه إلشاشة بني عدد إلتالميذ إدملتإلفرقونمت مرإقبة حصة نوزيع إلتالميذ من خالل قرإءة "

عدإدي معويم وعدد إلتالميذ إذلرن  م نوزيعهم فعال عىل مؤستات إلتعلمي إلثانوي إل عدإدي اب لت نة إل وىل إ 

  عّد إخلريطة إلرتبويةإلعمويم إدمت تقبةل من طرف م  

ذإ لان  - عدإدي معويم قد  م إلفرق منعدمافا  ن ذكل يعين بأ ن مجيع إلتالميذ إدملتحقني ابلت نة إل وىل إ  ، فا 

 ؤستات إلتعلمي إلثانوي إل عدإدي إلعمويم إدمت تقبةل؛نوزيعهم عىل م

ذإ لان  - ، فذكل يعين بأ ن عدد إلتالميذ إذلرن  م نوزيعهم عىل مؤستات إلتعلمي إلثانوي إلفرق سالباوإ 

عدإدي معويم؛إل عدإدي إلعمويم إدمت تقبةل أ كرب من عدد إلتالميذ إدمل  يف جيب، و  تحقني ابلت نة إل وىل إ 

 إلتوزيع؛نصويب  ،هذه إحلاةل

ذإ لان  - عدإدي معويم أ كرب من إلفرق موجباأ ما إ  ، فذكل يعين بأ ن عدد إلتالميذ إدملتحقني ابلت نة إل وىل إ 

جيب، يف و  انوي إل عدإدي إلعمويم إدمت تقبةل؛عدد إلتالميذ إذلرن  م نوزيعهم عىل مؤستات إلتعلمي إلث

 هذه إحلاةل، إس تكامل إلتوزيع.

 معدل التالميذ بالقسم 

ية إلنظرية إذلي عىل أ ساسه يمت حتاب إلبنيات إلرتبو  يإدمعيار  ، إدمعدلمعدل إلتالميذ ابلقتم شاشة بنين 

قلمييةعىل مت تو  للك إدمؤستات إلتعلميية   .إدمدررية إل 
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ذإ لان  ، عىل مت تو  إلربانم حمددإ سلفالخريطة إلنظرية ابلنت بة لمعدل إلتالميذ ابلقتم، إ 

CARTESCO   وفق خصوصيات لك مؤستة ومت تو  درإيس عىل حدة وقعية نتيح نعديهلن إخلريطة إلتفا، 

قلميياوطنيا و وفق إل هدإف إدمرسومة  ، مع مرإعاة نطور هذإ إدمؤرش عىل مد  إلت نوإت إلثالث وحمليا اهواي وإ 

 إلتابقة.

 ماعةاجل مستوىمسك املعطيات على . 2.1.2

عّد إخلريطة إلرتبوية يقوم    لك جامعة غرإفية ومعطيات إلتعلمي إخلصويص عىل مت تو مبتك إدمعطيات إدلميم 

قلميية. مدرريمن إمجلاعات إدمتوإجدة مضن إلنفوذ إلرتإيب لل  ة إل 

 

 

 الدميغرافية املعطيات 

نعترب إدمعطيات إدلميغرإفية من إدمدخالت إل ساس ية لعملية إلتخطيط إلرتبوي وإخلريطة إلرتبوية، فهيي نقطة 

صادي أ و إجامتعي أ و تربوي، حيث ي َمكن حتديد عدد إل طفال موزعا حتب إلفئات سالنطالق ل ي ختطيط إقت

إلعمرية ومقارنة إدممتدرسني بنظرإهئم من إلفئات إلعمرية من إس تخرإج إلعديد من إدمؤرشإت عن وإقع إلعملية 

بوي إدمالمئ، من أ جل إلتعلميية، كام نوظف هذه إدمعطيات يف حتديد قدرة إدمنظومة إلرتبوية عىل حتقيق إلعرض إلرت 

لزإمية إلمتدرس مع نقدرر إل ولوية إليت ينبغي أ ن نعطى دمرحةل  إختاذ إلتدإبري وإل جرإءإت إلالزمة لتوفري متطلبات إ 

 نعلميية أ و دمنطقة دون أ خر .
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 ويمت متك هذه إدمعطيات عىل مت تو  إمجلاعة كام ييل 

 إدلخول إلرتبوي إدمقبل يف إخلانة إخملصصة ذلكل؛س نة إدمتوقع يف  12-14متك عدد أ طفال إلفئة إلعمرية  -

 .نأ كيد إلعملية من خالل إلنقر فوق إلزر "حفظ"  -

 

ي َمكن متك هذه إدمعطيات من نتبع نطور مؤرشإت إلمتدرس ابلتعلمي إلثانوي إل عدإدي، حيث ميكن من 

قلميي.س نة عىل إدم  12-14خالل هذه إدمعطيات حتاب نت بة متدرس أ طفال إلفئة إلعمرية   ت تو  إل 

 س نة  14-12نت بة متدرس أ طفال إلفئة إلعمرية   

12 14

12 14
 = 12 14  

 التعليم اخلصوصي 

 يمت متك معطيات إلتعلمي إخلصويص، عىل مت تو  إمجلاعة، كام ييل 

عدإدي إدمتوقع عىل مت تو  إمجلاعة يف إخلانة إخملصصة ذلكل؛مت -  ك عدد إلتالميذ إجلدد ابلت نة إل وىل إ 

 من إلتعلمي إلثانوي إل عدإدي ابمجلاعة؛ إلثالثةمتك مجمو  إلتالميذ إدمتوقع ابدمت توايت  -

 من إلتعلمي إلثانوي إل عدإدي ابمجلاعة؛إلثالثة متك عدد إل قتام إدمتوقع ابدمت توايت  -

 .نأ كيد إلعملية من خالل إلنقر فوق إلزر "حفظ"  -

 

وي َمكن متك هذه إدمعطيات من نتبع نطور مجمالت أ عدإد ممتدريس وأ قتام إلتعلمي إلثانوي إل عدإدي 

 إخلصويص.
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 مالحظة  

عدإدي خصويص، ركون من إلرضوري أ ن يأ خذ  - عّد م  عند متك عدد إلتالميذ إجلدد ابلت نة إل وىل إ 

إلعمويم إليت  م متكها  لتعلميإخلصويص ابإلتعلمي بعني سالعتبار نتب إدملتحقني من  بويةإخلريطة إلرت 

 إلروإفد؛ اتابلنت بة للك مؤستة من مؤستات إلتعلمي سالبتدإيئ إخلصويص يف قطاع

عدإدي إذلرن يتوقع أ ن يلتحقوإ  - ىل إل وىل إ  تب نالميذ إلتعلمي إخلصويص إلناحجون إ  ونبعا ذلكل ل ُي 

عدإدي خصويص عىل مت تو   لتعلمياب إلعمويم، مضن نوقعات أ عدإد إلتالميذ إجلدد ابلت نة إل وىل إ 

 إمجلاعة.

 

 

 املؤسسة مستوىمسك املعطيات على . 3.1.2

عّد جتر  نوقعات إدلخول إلرتبوي إدمقبل، عىل مت تو  إدمؤستة، ولهذإ إلغرض يقوم  ريطة إلرتبوية إخلم 

 .إدمدررية إل قلمييةؤستة من مؤستات مبتك بعض إدمعطيات ابلنت بة للك م

 نتعلق هذه إدمعطيات أ ساسا مبا ييل 

قلميية إلوإفدون من  -  أ خر  دإخل أ و خارج إل لادميية؛مدررايت إ 

 نتب إلتدفق؛ -

 إلبنية إلرتبوية للموإد "غري إدمعممة"؛ -
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 إدلمع سالجامتعي؛ -

 ذوي سالحتياجات إخلاصة؛ -

 إس تعامل إحليرإت. -

 األكادمييةداخل أو خارج  أخرى ليميةمديريات إق الوافدون من  

عندما يتعلق إل مر بتالميذ انحجني ابلت نة إلتادسة إبتدإيئ، يتوقع أ ن يواهوإ لاللتحاق ابلت نة إل وىل 

عدإدي يف  قلمي أ خر إ  قلميهم غري عامةل أ و إ  دمعطيات ، فيمت متك إهةإل صيل، سوإء دإخل أ و خارج إجل عاملهتم أ و إ 

  عىل مت تويني ذإخلاصة هبؤلء إلتالمي

دميية" "إلوإفدون من نياابت أ خر  دإخل أ و خارج إل لايف شاشة  إدمت تقبةل  إدمدررية إل قلمييةعىل مت تو   -

 للك مؤستة مت تقبةل؛ ابلنت بة

قلمييةوعىل مت تو   - لهيا إ"مجمل إلتالميذ إجلدد ابلت نة إل وىل"، عىل شاشة  إل صلية  إدمدررية إل  دمشار إ 

 ."إل صيلدمغادرون من إلتعلمي إلعام" أ و "إدمغادرون من إلتعلمي يف خانة "إ سابقا،

 .ويف إحلالتني معا يمت نأ كيد إلعملية من خالل إلنقر فوق إلزر "حفظ" 

 مالحظة  

قلميية إل صلية و  إدمدرريةلك من يمت هذإ إل جرإء بتنت يق اتم بني مصاحل  - ل قلميية إدمت تقبةل، إ إدمدرريةإل 

رشإف إدمصاحل  . إجلهوية وإدمركزية إدمعنية، لضامن إلتوإفق بني أ عدإد إلتالميذ إلوإفدرن وإدمغادررنوحتت إ 
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 نسب التدفق 

دفق إدمتوقعة تجتر  نوقعات إدلخول إلرتبوي إدمقبل، عىل مت تو  إدمؤستة، ولهذإ إلغرض نطبق نتب إل 

 عىل أ عدإد إلتالميذ. 

ط عىل ميني إلنافذة نتب إلنجاح وإلتكرإر وإلفصل إدمالحظة )متوس نظهروابلنت بة للك مت تو  درإيس، 

 إلفصلتب نت بة فامي حت  تنيمتك نت بة إلنجاح ونت بة إلتكرإر إدمتوقع ثالث س نوإت سابقة(، ونبعا ذلكل يمت 

 نلقائيا.إدمتوقعة 

 

قلمي مع إلمتيزي بني خمتلف إمجلاعات حتب إلوسط )حرضي أ و ميكن إعامتد نت ب حمددة عىل مت تو  إل 

 قروي( وحتب مت تو  حتقيقها لل هدإف إحملددة.

هدإف ل  إيبقى من إلرضوري، نبعا ذلكل، حتتني نتب إلتدفق للحد من إلهدر إدمدريس مبا يامتىش و و 

ىل حتتني إدم   للمنظومة إلرتبوية. إدمردودية إدلإخليةمؤرشإت نتب إلمتدرس ولافة تطرة إلرإمية إ 

ذ يتيح متك  ،كن من أ خذ سالعتبارإت وإدمعطيات إحمللية بعني سالعتبارمَ ويف مجيع إحلالت فا ن إلربانم ي   إ 

، حتب إدمت تو  إدلريس، ترإعى يف حتديدها خصوصية لك مؤستةو نتب ندفق خاصة بلك مؤستة نعلميية، 

قلمي  عوض سالكتفاء  ية.بنتب إلتدفق إل 

 

http://cartesco.men.gov.ma/carte/Collegiale/SaisieTxEcoulement.aspx
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 لبنية التربوية للمواد "غري املعممة"ا 

تنظمي إدلرإسة إخلاصة ب  43يقصد ابدموإد "غري إدمعممة" ابلتعلمي إلثانوي إل عدإدي، كام حددهتا إدمذكرة رمق 

 ، إدموإد إلتالية 2006مارس  22وإلصادرة بتارخي  إلثانوي ابلتعلمي

 إللغة إل جنبية إلثانية؛ -

 إلتكنولوجيا؛ -

 يرسية؛إلرتبية إل   -

 إلرتبية إلتشكيلية وإلرتبية إدموس يقية؛ -

 إدمعلوميات. -

ىل أ نه يف مرحةل أ وىل، أ ي مرحةل إخلريطة إلنظرية، يمت إلتعامل مع إدموإد "غري إدمعممة"،  وجتدر إل شارة إ 

 ريطةإخل، عىل أ ساس أ ن يمت تشغيل مجيع مدريس هذه إدموإد، لتفرز 43منصوص عليه يف إدمذكرة هو إنطالقا مما 

 إلنظرية نبعا ذلكل إحلاجيات من إدموإرد إلشورية وإحليرإت إلالزمة لتعممي هذه إدموإد عىل مجيع إدمؤستات إلتعلميية.

ومن هذإ إدمنطلق فا ن بعض إدموإد "غري إدمعممة" إليت يت تفيد مهنا مجيع إلتالميذ ابدمؤستة، و ي إلتكنولوجيا 

ر  إليت يت تفيد مضن إلبنية إلرتبوية للمؤستة، بيامن بعض إدموإد إل خ وإلرتبية إل يرسية وإدمعلوميات، نعترب نلقائيا

حدإها فقط، و ي إللغة إل جنبية إلثانية وإلرتبية إلتشكيلية وإلرتبية إدموس يقية، فيرتك إخليار دم دي عإلتلميذ)ة( من إ 

للغة إل جنبية إلثانية  لنت بة)سالختيار اب)ة( من أ جل حتديد إدموإد إليت سيت تفيد مهنا لك نلميذإخلرإئط إلرتبوية 

 بني إل جنلزيية وإل س بانية وإل دمانية وإل يطالية وسالختيار بني إلرتبية إلتشكيلية وإلرتبية إدموس يقية(.

 مالحظة  

إلربإمج " ت تجدإت إلرتبوية إدمرنبطة بصدور، ووفق إدم إل صيلابلنت بة للتعلمي إلثانوي إل عدإدي  -

وإلتوجهيات إلرتبوية إخلاصة بتدريس إدموإد إل سالمية وإللغة إلعربية بتكل إلتعلمي إلثانوي إل عدإدي 

إلتكنولوجيا وإدمعلوميات مادنني (، نعترب 2012يف مت هتل إدلخول إلرتبوي إحلا:ي )ش تنرب إل صيل" 

حدإهام فقط، عىل غرإر إلرتبية إلتشكيلية و   ة.إلرتبية إدموس يقييت تفيد إلتلميذ)ة( من إ 
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ليت ستت تفيد من أ جل حتديد إدموإد إدمعدي إخلرإئط إلرتبوية أ ما يف مرحةل إخلريطة إلتوقعية فيرتك إخليار 

مهنا لك مؤستة، وفق إدموإرد إلشورية وإدمادية إدمتوفرة وإليت س يوفرها إلقطا  يف إدلخول إلرتبوي إدمقبل، ودإمئا مع 

لهيا أ عاله. 43إلتقيد مبقتضيات إدمذكرة   إدمشار إ 

 وهكذإ، يف مرحةل إخلريطة إلنظرية، يمت متك إلبنية إلرتبوية للموإد "غري إدمعممة" كام ييل 

 مضن إلقامئة "إدمت تو "؛ إدمت تو  إدلرإيس إل ولإختيار  -

 

فيظهر أ سفل هذه إلقامئة جدول يوحض إلبنية إلرتبوية إدمتوقعة لهذإ إدمت تو  ابدمؤستة )عدد إلتالميذ 

 وإل قتام(؛

إنطالقا من هذإ إجلدول، يمت متك إلعدد إدمتوقع للتالميذ وإل قتام ابلنت بة للك مادة درإس ية من إدموإد  -

حدإهام فقط "غري إدمعممة"، يف إخلاانت إخملصصة ذلكل، بشلك جيعل  إلرتبية )إلتلميذ)ة( يت تفيد من إ 

  إلتشكيلية أ و إلرتبية إدموس يقية(؛
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 .إلنقر فوق إلزر "حفظ"  نأ كيد إلعملية من خالل -

 مالحظة  

بوضع إلعدد إدمتوقع للتالميذ  "CARTESCO"إلرتبوية يقوم إلربانم  إخلريطةتتهيال دمأ مورية معدي  -

( يف إخلاانت إخلاصة ابلعدد إدمتوقع Par defautوإل قتام يف إلبنية إلرتبوية للمؤستة بصورة نلقائية )

 شكيلية.للتالميذ وإل قتام دمادة إلرتبية إلت 

عّد إخلريطة إلرتبوية وينبغي عىل  - اء أ ن يقوم بأ حد سالختيارإت إلثالثة إلتالية، حتب معطيات إل حصم 

 وخصوصيات لك مؤستة وما هو متوفر لها أ و يتوقع نوفريه من موإرد مادية وبورية  

 ذإ مل  ونأ كيده من خالل إلنقر فوق إلزر "حفظ"  سالحتفاظ هبذإ إخليار )حيث أ نه إ 

من خالل إلنقر فوق إلزر "حفظ" ميتح إلعدد إدمتوقع للتالميذ وإل قتام للامدة  نأ كيد هذإ إخليار يمت

 غري إدمعممة" إذلي ظهر سابقا بصورة نلقائية(؛"

  اةل جيب متح إلعدد ويف هذه إحل إختيار مادة إلرتبية إدموس يقية بدل من إلرتبية إلتشكيلية ابدمؤستة

ة مبادة من إخلاانت إخلاصة مبادة إلرتبية إلتشكيلية ومتكه يف إخلاانت إخلاص إدمتوقع للتالميذ وإل قتام

 ؛إلرتبية إدموس يقية مث إلنقر فوق إلزر "حفظ" 

 ىل جانب مادة إلرتبية إلتشكيلية ابدمؤستة  ويف هذه إحلاةل  إختيار ضافة مادة إلرتبية إدموس يقية إ  إ 

دد إدمتوقع نت بة دمادة إلرتبية إلتشكيلية ومتك إلعجيب نعديل إلعدد إدمتوقع للتالميذ وإل قتام ابل 

للتالميذ وإل قتام يف إخلاانت إخلاصة مبادة إلرتبية إدموس يقية بشلك جيعل إلتلميذ)ة( يت تفيد من 

حدإهام فقط )إلرتبية إلتشكيلية أ و إلرتبية إدموس يقية(، مث إلنقر فوق إلزر "حفظ"   .إ 

مع ماديت إلرتبية إلتشكيلية وإلرتبية إدموس يقية يف  "CARTESCO"وعىل نفس إدمنوإل يتعامل إلربانم  -

عدإدي.  مت تو  إلثانية إ 

 مضن إلقامئة "إدمت تو "؛ إدمت تو  إدلرإيس إلثاينإختيار  -

 

فيظهر أ سفل هذه إلقامئة جدول يوحض إلبنية إلرتبوية إدمتوقعة لهذإ إدمت تو  ابدمؤستة )عدد إلتالميذ 

 وإل قتام(؛

، يمت حتديد إلعدد إدمتوقع للتالميذ وإل قتام ابلنت بة للك مادة درإس ية من إدموإد "غري إنطالقا من إجلدول -

حدإهام فقط )إدمعممة"، يف إخلاانت إخملصصة ذلكل، بشلك جيعل  لرتبية إلتشكيلية إإلتلميذ)ة( يت تفيد من إ 

  أ و إلرتبية إدموس يقية(؛
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 .نأ كيد إلعملية من خالل إلنقر فوق إلزر "حفظ"  -

 مضن إلقامئة "إدمت تو "؛ إدمت تو  إدلرإيس إلثالثار إختي -

 

فيظهر أ سفل هذه إلقامئة جدول يوحض إلبنية إلرتبوية إدمتوقعة لهذإ إدمت تو  ابدمؤستة )عدد إلتالميذ 

 وإل قتام(؛

يمت، إنطالقا من هذإ إجلدول، متك إلعدد إدمتوقع للتالميذ وإل قتام ابلنت بة للك مادة درإس ية من إدموإد  -

حدإها فقط ري إدمعممة"، يف إخلاانت إخملصصة ذلكل، بشلك جيعل "غ سالختيار )إلتلميذ)ة( يت تفيد من إ 

يلية ابلنت بة للغة إل جنبية إلثانية بني إل جنلزيية وإل س بانية وإل دمانية وإل يطالية وسالختيار بني إلرتبية إلتشك 

  وإلرتبية إدموس يقية(؛
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 .إلزر "حفظ" نأ كيد إلعملية من خالل إلنقر فوق  -

 مالحظة  

ىل إلرتبية إلتشكيلية وإلرتبية إدموس يقية كامدنني يت تفي - عدإدي، ننضاف إ  د ابلنت بة دمت تو  إلثالثة إ 

حدإهام فقط، مادة إللغة إل جنبية إلثانية حيث يت تفيد إلتلميذ)ة( من إل جنلزيية أ و  إلتلميذ)ة( من إ 

 إل س بانية أ و إل دمانية أ و إل يطالية فقط؛

م مع ماديت إلرتبية إلتشكيلية وإلرتبية إدموس يقية، يقوم إلربان "CARTESCO"غرإر نعامل إلربانم  وعىل -

بوضع إلعدد إدمتوقع للتالميذ وإل قتام يف إلبنية إلرتبوية للمؤستة بصورة نلقائية يف إخلاانت إخلاصة 

 ابلعدد إدمتوقع للتالميذ وإل قتام دمادة إللغة إل جنلزيية.

اء أ ن يقوم بأ حد سالختيارإت إلثالثة إلتالية، حتب معطيات إل حصعّد إخلريطة إلرتبوية م  وينبغي عىل  -

 وخصوصيات لك مؤستة وما هو متوفر لها أ و يتوقع نوفريه من موإرد مادية وبورية  

  "ذإ مل )حيث أ   سالحتفاظ هبذإ إخليار ونأ كيده من خالل إلنقر فوق إلزر "حفظ نه إ 

خالل إلنقر فوق إلزر "حفظ" ميتح إلعدد إدمتوقع للتالميذ وإل قتام "للامدة  منيمت نأ كيد هذإ إخليار 

 غري إدمعممة" إذلي ظهر سابقا بصورة نلقائية(؛

  متح إلعدد  ويف هذه إحلاةل جيب إختيار لغة أ جنبية اثنية أ خر  بدل من إللغة إل جنلزيية ابدمؤستة

للغة لغة إل جنلزيية ومتكه يف إخلاانت إخلاصة ابإدمتوقع للتالميذ وإل قتام من إخلاانت إخلاصة ابل

 ؛إخملتارة مث إلنقر فوق إلزر "حفظ" 

 ىل جانب إللغة إل جنلزيية ابدمؤستة  ويف هذه إحلاةل  إختيار ضافة لغة أ جنبية اثنية أ خر  أ و أ كرث إ  إ 

وقع للتالميذ تجيب نعديل إلعدد إدمتوقع للتالميذ وإل قتام ابلنت بة للغة إل جنلزيية ومتك إلعدد إدم 

وإل قتام يف إخلاانت إخلاصة ابللغة أ و إللغات إل جنبية إلثانية إل خر  بشلك جيعل إلتلميذ )ة( 

حدإها فقط )إل جنلزيية أ و إل س بانية أ و إل دمانية أ و إل يطالية(، مث إلنقر فوق إلزر  يت تفيد من إ 

 ."حفظ" 
 

 الدعم االجتماعي 

 هتم معطيات إدلمع سالجامتعي، إليت يمت متكها من طرف إدمت تعمل، خمتلف أ نوإ  إدلمع، ولس امي مهنا 

يوإء -  ابدلإخليات؛ إل 

يوإء -  بدور إلطالب؛ إل 

 إدمدريس؛ إل طعام -

http://cartesco.men.gov.ma/carte/Collegiale/AppuiSocial.aspx


 

 

59 

 إدمدريس؛ إلنقل -

 .إدمنح -

 يدرس هبا إليتتة من مؤستات إلتعلمي إلثانوي إل عدإدي يمت متك هذه إدمعطيات، ابلنت بة للك مؤس 

 أ و بدإر إلطالب)ة( أ و يت تفيدون من إل طعام أ و إلنقل إدمدريس. ةإخلينالميذ يقميون ابدل

وسوإء نوفرت إدمؤستة عىل بناية إدلإخلية أ م مل نتوفر علهيا، يمت متك أ عدإد إلتالميذ إدمت تفيدرن من 

قامهتم، بدإخلية إدلإخلية عىل شاشة إدلمع سال جامتعي إخلاصة ابدمؤستة إليت يدرس هبا هؤلء، همام لان ماكن إ 

 ابلثانوي إل عدإدي أ و بدإخلية ابلثانوي إلتأ هييل.

وعىل نفس إلهنج، يمت متك أ عدإد إلتالميذ إدمت تفيدرن من إل طعام إدمدريس عىل شاشة إدلمع سالجامتعي 

 نوفرت هذه إل خرية عىل بناية إدمطعم أ م مل نتوفر علهيا.إخلاصة ابدمؤستة إليت يدرسون هبا، سوإء 

ىل ذكل يمت نوزيع أ عدإد ممنويح إلثانوي إل عدإدي حتب نو  إدمنحة إليت يت تفيدون مهنا )منحة   ضافة إ  إ 

 لامةل، نصف منحة( مع حتديد أ عدإد إدلإخليني إدمؤدرن ابلثانوي إل عدإدي. 
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 عي، يمت متك إدمعطيات إلتالية يف إخلاانت إلصفرإء نو  من أ نوإ  إدلمع سالجامت وابلنت بة للك

عدإدي إدمت تفيدرن؛ -  إلعدد إدمتوقع للتالميذ إجلدد ابلت نة إل وىل إ 

عدإدي إدمت تفيدرن؛ -  إلعدد إدمتوقع للفتيات من إلتالميذ إجلدد ابلت نة إل وىل إ 

 إلعدد إدمتوقع جملمو  نالميذ إل عدإدي إدمت تفيدرن؛ -

 إلفتيات من نالميذ إل عدإدي إدمت تفيدرن.إلعدد إدمتوقع جملمو   -

 .ولتثشيت إدمعطيات إدممتوكة، يمت إلنقر فوق إلزر "حفظ" 
 

  اخلاصة االحتياجاتذوي 

، إليت يمت متكها من طرف إدمت تعمل عىل مت تو  إدمؤستات إخلاصة سالحتياجاتذوي هتم معطيات 

عاقة، ويتعلق إل مر بـ   إلتعلميية إدمعنية، خمتلف أ نوإ  إل 

عاقة إحلركية؛ -  إل 

عاقة إذلهنية؛ -  إل 

 إلصم وإلبمك؛ -

 إدمكفوفون. -

http://cartesco.men.gov.ma/carte/Collegiale/SaisieBesoinSpecifique.aspx
http://cartesco.men.gov.ma/carte/Collegiale/SaisieBesoinSpecifique.aspx
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عاقة، متك معطيات إل حصاء و ويمت، ابلنت بة للك ن  إلتوقعات إلتالية كذإ و  من إل 

 مجمو  إلتالميذ؛ -

 إلفتيات مهنم؛ -

 عدد إل قتام. -

 .ولتثشيت إدمعطيات إدممتوكة، يمت إلنقر فوق إلزر "حفظ" 

 احلجرات استعمال 

ن مإحليرإت إليت س تكون متوفرة خالل إدمو م إدلرإيس إدمقبل بشلك أ :ي، إنطالقا عدد يمت حتاب 

إحليرإت إدممتوكة يف إل حصاء وإحليرإت إجلديدة وإحملذوفة إليت  م متكها مضن إلتغيريإت إدمرنقبة يف إلبنيات 

 إدمادية للمؤستات إلتعلميية.

 

ويمت حتديد إلتيناريو إدمتوقع لتشغيل إحليرإت، للك مؤستة من مؤستات إلتعلمي إلثانوي إل عدإدي 

قلمييةاب من  يرإت إدلرإس ية إدمتوفرة وفق ما هو مقرتح ابجلدول إدمبني يف إلشاشة أ عاله،، بتوزيع إحلدمدررية إل 

 خالل 
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 إختيار إدمؤستة إدمعنية؛ -

 متك عدد إحليرإت إدمت تعمةل للتدريس )إلصاحلة وغري إلصاحلة(؛ -

 متك عدد إحليرإت إدمعارة )إلصاحلة وغري إلصاحلة(؛ -

 وغري إلصاحلة(؛ متك عدد إحليرإت إدمت تعمةل ل غرإض أ خر  )إلصاحلة -

وينبغي أ يضا، يف نفس إجلدول، متك عدد إحليرإت إدمغلقة )إلصاحلة وغري إلصاحلة(، علام أ نه ميكن حتاب 

 عدد إحليرإت إدمغلقة من خالل إلصيغة إلتالية 

 إحليرإت إدمغلقة   

–  =  

 

 مالحظة  

ذإ  م نوزيع إحليرإت إدلرإس ية إدمتوفرة ب و عند حتديد إلتيناريو إدمتوقع لتشغيل إحليرإت،  - شلك غري إ 

ن إلربانم  ىل ذكل من خالل رساةل نظهر عىل إلشاشة. "CARTESCO"حصيح، فا   ينبه إدمت تعمل إ 

 

 

  التعليم بالوسط السجين 

وصية هذإ إلنو  من إلتعلمي، يمت حتديد نوقعات إدلخول إلرتبوي ابلنت بة للمؤستات إلتينية نظرإ خلص

إدمدنية ومرإكز إل صالح إدمعنية، عىل مت تو  إلتعلمي إلثانوي إل عدإدي، بكيفية خمتلفة عن نكل إدمتبعة يف حتديد 

 إلتوقعات ابلنت بة لبقية إدمؤستات.

قلميية للمندوبية إلعامة ل دإرة إلتومن هذإ إدمنطلق ينبغي إحلرص عىل ن  يون فعيل إلتنت يق مع إدمصاحل إل 

عادة إل دماج، ونبعا ذلكل يقوم م  مؤستات إدمعنيةمبتك إدمعطيات إدمتعلقة ابلبنية إلرتبوية للعدو إخلرإئط إلرتبوية وإ 

 ."CARTESCO"يف إلربانم 
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بتغيري مكوانت إلقامئة  "CARTESCO"م عندما يمت إختيار مؤستة من إدمؤستات إلتينية، يقوم إلربان

 "متك إدمعطيات" عىل إلنحو إلتا:ي 

 

ىل إلشاشة إليت يمت من خاللها متك معطيات  وميكن للمت تعمل من خالل هذه إلقامئة إجلديدة إلولوج إ 

 )إلتالميذ وإل قتام( لهذه إدمؤستة. إدمتوقعة إلبنية إلرتبوية
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2 2 

 

عد إد إخلريطة إلنظرية، إنطالقا من إدمعطيات إليت  م متكها من طرف إدمت تعمل وإلتوجهيات إليت  م يمت إ 

دماج مضاميهنا يف إلربانم  قلمييا"CARTESCO"إ   . وحمليا ، بناء عىل إل هدإف إحملددة وطنيا واهواي وإ 

دماج إدمضامني إدمتعلقة ببعض إلتوجهيات نلقائيا مض انم ن إلربوجدرر ابذلكر أ ن إلهدف من إ 

"CARTESCO"  هو حتاب إلبنيات إلرتبوية إلنظرية للمؤستات إلتعلميية يف مرحةل إخلريطة إلنظرية، علام أ نه

نية إلرتبوية إخلاصة من أ جل حتديد إلب عّد إخلريطة إلرتبوية يف مرحةل إخلريطة إلتوقعية تكون لافة إخليارإت متاحة دم  

 يوهات إدممكنة.بلك مؤستة نعلميية، وفق خمتلف إلتينار 

دماج مضاميهنا يف إلربانم   ، نذكر نكل إدمتعلقة مبا ييل "CARTESCO"ومن إلتوجهيات إليت  م إ 

منصوص عليه يف و هحيث يمت إعامتد إلتفوجي نلقائيا ابدمؤستة ابلنت بة للخريطة إلنظرية إنطالقا مما  إلتفوجي  -

 1؛2006مارس  22لصادرة بتارخي وإ إلثانوي ابلتعلميتنظمي إدلرإسة إخلاصة ب  43إدمذكرة 

، عىل 43منصوص عليه يف إدمذكرة هو حيث يمت إلتعامل مع هذه إدموإد، إنطالقا مما  إدموإد "غري إدمعممة"  -

ىل مجيع لتعممي هذه إدموإد عرإس ية وإحليرإت إدل درسنيإخلريطة إلنظرية إحلاجيات من إدمأ ساس أ ن نفرز 

 2إدمؤستات إلتعلميية.

 

 يالتالتحو. 1.2.2

 ،من إدمدخالت إليت يت تلزهما حتاب إلبنيات إلرتبوية للمؤستات إلتعلميية يف مرحةل إخلريطة إلنظرية أ يضا

غالقها. ابلنت بة للمؤستات إحملدثة وكذإ نكل إليتأ ساسا  ،يف هذه إدمرحةل ،معلية حتويل إلتالميذ إليت ننيز  يتوقع إ 

ىل مؤستة أ و مؤستات أ خر  للتعلمي إلثانويمت حرص عدد إلتالميذ إذلرن يتوقع أ ن يغادروإ  وي إدمؤستة إ 

 ة إخملصصة ذلكل فذانإل عدإدي ابل 

                                            
 ويهم التفويج مادتي علوم الحياة واألرض والعلوم الفيزيائية بمستويي الثانية والثالثة إعدادي. - 1
التربية و االتكنولوجي هييستفيد منها جميع التالميذ بالمؤسسة، والمعممة" التي  فإن بعض المواد "غير ، في مرحلة الخريطة النظرية،ومن هذا المنطلق - 2

اللغة فقط، وهي  من إحداها( ة)يستفيد التلميذ تلقائيا ضمن البنية التربوية للمؤسسة، بينما بعض المواد األخرى التي  تعتبراألسرية والمعلوميات، 

 ،(والتربية الموسيقيةأالتربية التشكيلية )التربية التشكيلية والتربية الموسيقية و( اإليطالية وأاأللمانية  وأاإلسبانية  وأاإلنجليزية ) األجنبية الثانية

يزية واإلسبانية االختيار بالنسبة للغة األجنبية الثانية بين اإلنجل) المواد التي سيستفيد منها كل تلميذ من أجل تحديدُمعّد الخريطة التربوية فيترك الخيار ل

 (.بين التربية التشكيلية والتربية الموسيقية األلمانية واإليطالية واالختيارو
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 ول جناز هذه إلعملية جيب، وخبصوص لك مت تو  نعلميي، إلقيام مبا ييل 

  ابلنت بة للمؤستة إل صلية  -

  ىل مؤستة أ و مؤستات أ خر  بنفس ، ة إل قلمييةدرريإدمإختيار إدمت تو  إدلرإيس إدمرإد حتويل نالميذه إ 

مضن إلقامئة "إدمت تو "؛ حيث نظهر عىل إلشاشة إدمعطيات إخلاصة هبذإ إدمت تو  )معدل إلتالميذ 

 ابلقتم، عدد إل قتام، عدد إلتالميذ، إلفتيات مهنم(؛ 

  وابلنت بة للك مؤستة من إدمؤستات إدمت تقبةل يمت  -

  لهيا إدمؤستة إدمعنية وإ م إدمؤس  تة؛إختيار إمجلاعة إليت ننمتي إ 

 لهيا من إدمؤستة إل صلية وإلفتيات مهنم؛  متك عدد نالميذ هذإ إدمت تو  إذلرن من إدمتوقع أ ن يفدوإ إ 

  "ضافة  ؛إلنقر عىل إلزر "إ 

  ىل مؤستة معينة من خالل إختيار إدمؤستة إدمعنية وإلنقر وجدرر ابذلكر أ نه ميكن إلرتإجع عن إلتحويل إ 

 ؛عىل إلزر "حذف" 

 .نأ كيد هذه إلعمليات من خالل إلنقر فوق إلزر "حفظ "  يف هناية إدمطاف جيب -
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 مالحظة 

يف لك مرة يمت فهيا إلقيام بعملية "حتويل إلتالميذ" جيب إلتأ كد من حتيني إدمعطيات إخلاصة ابلبنية  -

 ."غري إدمعممة"إلرتبوية للموإد 

 

 ةويربتبنية الال. 2.2.2

ظهار إلبنيات إ ظراي )إخلريطة لرتبوية للمؤستات إلتعلميية إليت  م حتاهبا نمتكن شاشة إلبنية إلرتبوية من إ 

إلنظرية( من خالل إدمعطيات إليت  م متكها من طرف إدمت تعمل وكذإ إدمدخالت إل خر  إدمدجمة مبارشة يف 

 . "CARTESCO"إلربانم 

إلتالميذ وإل قتام" "ونظهر هذه إلبنيات إلرتبوية، بنية بنية، ابختيار إدمؤستة إدمعنية، سوإء نعلق إل مر بـ 

 أ و بـ "إدمدرسني".

إلتعلمي  دمؤستة إلتعلمي إذلي نوفره إإلنشا  أ و ونظهر إدمعطيات إدمتعلقة بـ "إلتالميذ وإل قتام" حتب نو  

 إلتعلمي إل صيل وذوي سالحتياجات إخلاصة.إدمتار إدمهين و إلعام و 
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وإد، مبا يف ذكل حتب إدم نيدرست إدمتعلقة ابدم"إدمدرسون" )إلصورة أ سفهل( فتظهر إدمعطيا انفذةأ ما يف 

 دمدرسنيإ"إدمتوفر من إدمدرسني يف إدلخول إلرتبوي" إذلي يمت حتابه إنطالقا من معطيات إل حصاء خبصم عدد 

مبارايت ولوج  نجاح يفل ، إعىل إلتقاعد حاةل)ولس امي إل   مغادرهتم لتكل إلتدريس لتشب من إل س باب إدمتوقع

 .ة هبؤلءإدمصاحل إدمركزية إدمعنية عىل إدمعطيات إخلاص يف حاةل نوفر...( وذكل يةة إلرتبو إل دإر  متكل تكورن أ طر

  وفامي ييل صيغة حتاب إلالزم من إدمدرسني 

 إلعدد إلالزم من مدريس مادة معينة عىل مت تو  إدمؤستة   

 =  

=  
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ابلنت بة للمؤستات إلتينية ومرإكز إل صالح، فعندما يمت إختيار مؤستة معينة، يقوم إلربانم أ ما 

"CARTESCO"  نلقائيا بتغيري مكوانت إلقامئة "إخلريطة إلنظرية" عىل إلنحو إلتا:ي 

ىل عد إخلريطة إلرتبويةكن دمومي ظهار إلبنية إليت يمت من خال إلنافذة، عرب هذه إلقامئة إجلديدة، إلولوج إ  لها إ 

 إلرتبوية، لهذه إدمؤستة، سوإء نعلق إل مر بـ "إلتالميذ وإل قتام" أ و بـ "إدمدرسني".

 

عّد إخلريطة إلرت وفامي خي  إدمعطيات إدمتعلقة بـ "إدمدرسني" ينبغي عىل  وم مبتك إدمتوفر وإلالزم أ ن يقبوية م 

 من إدمدرسني، حتب إدموإد، يف إلعمودرن إخملصصني ذلكل، فامي يمت حتاب إخلصاص وإلفائض بشلك نلقايئ.
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 ةيبنية املادال. 3.2.2

ظهار إلبنيات إدمادية للمؤستات إلتعلميية،  متكن شاشة إلبنية إدمادية، عىل غرإر، شاشة إلبنية إلرتبوية، من إ 

نية بنية، نبعا للمعطيات إليت  م متكها من طرف إدمت تعمل وكذإ إلتيناريو إذلي  م إعامتده يف إس تعامل إحليرإت ب 

 ابلنت بة للمو م إدلرإيس إدمقبل. 

 ونظهر هذه إلشاشة، ابلنت بة للك مؤستة، إدمعطيات إدمتعلقة بـ "إحليرإت".
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ظهار  بـ "إدمرإفق إل خر "  إدمعطيات إدمتعلقة كام متكن من اهة أ خر  من إ 

 دعم االجتماعيال. 4.2.2

ظهار معطيات إدلمع سالجامتعي ابدمؤستات إلتعلميية، سوإء نعلق إل مر  متكن شاشة إدلمع سالجامتعي من إ 

يوإء بدور إلطالب" أ و "إل طعام إدمدريس" أ و "إلنقل إدمدريس" أ و "إدمنح". يوإء ابدلإخليات" أ و "إل   بـ "إل 
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 املؤسسةمؤشرات . 5.2.2

ظهار إدمؤرشإت إل ساس ية إخلاصة ابلبنيات إلرتبوية وإدمادية  متكن شاشة مؤرشإت إدمؤستة من إ 

  للمؤستات إلتعلميية، مؤستة مؤستة، ويتعلق إل مر بـ

  ؛عدد إلتالميذ إحملولني -

  ؛عدد إل قتامو  -

  ؛ومعدل إلتالميذ ابلقتم -

 ؛إدمت تعارةو وعدد إحليرإت إدمتوفرة  -

  ؛يرإتونت بة تشغيل إحل -

 ؛وإخلصاص وإلفائض من إحليرإت -

 وإخلصاص وإلفائض من إدمدرسني. -

وميكن مشاهدة نفاصيل إخلصاص أ و إلفائض من إدمدرسني حتب إدموإد من خالل إلنقر فوق إلعدد إدممثل 

 .هل يف إلشاشة، حيث نظهر انفذة جديدة نبني هذه إلتفاصيل
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 املخرجات. 6.2.2

ت إدلخول إلرتبوي إدمقبل، عىل مت تو  مجيع إدمؤستات إلتعلميية، ميكن بعد سالنهتاء من حرص نوقعا

قلميي  إس تخرإج إلبنيات إلرتبوية لهذه إدمؤستات )إلبنيات إلتطرية(، عىل إدمت تو  تش متل  جذإذية وإحدة يف ،إل 

 إدمعطيات إلتالية عىل 

 إلتالميذ وإل قتام؛ -

 إدمدرسون. -

 

قلمييكام ميكن، إنطالقا من إلشاشة أ عاله،    .إس تخرإج لحئة إلقطاعات إدمدرس ية عىل إدمت تو  إل 
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قلمييةإلعمويم ابمؤستات إلتعلمي إلثانوي إل عدإدي ضم هذه إلالحئة ن قطاعات إلب مجمعة حت دمدررية إل 

لهياإدمدرس ية إليت   كام نبني ابلنت بة للك مؤستة من هذه إدمؤستات إدمعطيات إلتالية  ،ننمتي إ 

 ؛إلقطا  إدمدريس رمق -

 إ م إدمؤستة ونوعها ورمزها؛ -

 وإلوسط؛ إمجلاعة -

 روإفد إدمؤستة. عدد -
 

 اجملمالت. 7.2.2

بعد سالنهتاء من حرص نوقعات إدلخول إلرتبوي إدمقبل، عىل مت تو  مجيع إدمؤستات إلتعلميية، ميكن 

 تشمل خمتلف إدمعطيات إلرضورية و إس تخرإج إجملمالت، إليت يمت حتاهبا أ ليا، 

 ؛إلقطا  إدمدريس -

 قطا  إلروإفد؛  -

 إلبنية إلرتبوية؛ -

 إلبنية إدمادية؛ -

 إدمدرسون.  -
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 حتتب إجملمالت عىل خمتلف إدمت توايت 

 مت تو  إدمؤستة؛ عىل -

 ؛عىل مت تو  إلقطا  إدمدريس -

درإج نوقعات إلتالميذ  عىل - مت تو  إمجلاعة بنفس إلطريقة إليت متت هبا عىل مت تو  إلقطا  إدمدريس، مع إ 

 إمجلاعة أ و إدمغادررن مهنا؛إلوإفدرن من خارج 

قلميي، بنفس إلطريقة، ابس تثناء إلفائض وإخلصاص من إدمدرسني، حيث يمت حتاب لك  - عىل إدمت تو  إل 

 وإحد عىل حدة، إنطالقا من إلفائض وإخلصاص إدمالحظ عىل مت تو  إمجلاعات.

 ُيتب إجململ إجلهوي وإجململ إلوطين أ يضا بنفس إلطريقة   

من  قاإنطالجلهوي، ُيتب إلفائض وإخلصاص من إدمدرسني لك وإحد عىل حدة ابلنت بة للميمل إ -

 إلفائض وإخلصاص إدمالحظ عىل مت تو  إل قالمي إدمكونة لليهة.

من  طالقاإنوابلنت بة للميمل إلوطين، ُيتب إلفائض وإخلصاص من إدمدرسني لك وإحد عىل حدة  -

 إلفائض وإخلصاص إدمالحظ عىل مت تو  إجلهات.

 

قلميي إلعام. وخيص   مطبو  للوسط إحلرضي وأ خر للوسط إلقروي واثلث للميمل إل 
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 املؤشرات. 8.2.2

جرإء نوقعات إدلخول إلرتبوي إدمقبل عىل مت تو  لك إدمؤستات إلتعلميية، ميكن إس تخرإج  بعد سالنهتاء من إ 

لمكي وإلنوعي إدمتوقع عند إ بعض إدمؤرشإت إدمتعلقة ابلعرض وإلطلب يف جمال إلرتبية، إليت تتمح بتتبع إلتطور

 .مبعطيات إل حصاءمقارنة  إدلخول إلرتبوي إدمقبل

قلميية إس تخرإاها حتب دمدرريةيمت حتاب هذه إدمؤرشإت أ ليا، حيث ميكن دمعدي إخلرإئط اب  إل 

 إدمت توايت إلتالية 

 مت تو  إمجلاعة سوإء أ لانت حرضية أ و قروية؛ عىل -

 لوسط )حرضي، قروي، مجمو  إلوسطني(.عىل إدمت تو  إل قلميي، وذكل حتب إ -

 

 مالحظة   

 حتتب إدمؤرشإت إجلهوية وإلوطنية أ يضا بنفس إلطريقة. -

 و ي  ،هتم إدمؤرشإت أ ربعة جمالت رئيت ية

 بنيات سالس تقبال؛ -

 وإدلمع سالجامتعي؛ -

 وإلمتدرس؛ -

 وإجلودة. -
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 بنيات االستقبال 

ت هبذإ  إلثانوي إل عدإدي ونت بة نغطية إمجلاعايتضمن هذإ إحملور عدد إدمؤستات إليت يدرس هبا إلتعلمي

 إلنو  من إلتعلمي. 

 وحتتب نت بة نغطية إمجلاعات ابلثانوي إل عدإدي كام ييل 

 نت بة نغطية إمجلاعات ابلثانوي إل عدإدي   

=  

كام يشمل هذإ إحملور عدد إحليرإت إدلرإس ية إدمت تعمةل للتعلمي إلثانوي إل عدإدي وكيفية تشغيلها ونتب 

ابحليرإت إلعلمية وإحليرإت متعددة إلوسائط وإخملتربإت وإدمكتبات وإدمالعب  1نغطية إلثانوايت إل عدإدية

 إلرايضية وإدماء إلوروب وإلكهرابء. 

 اب نت بة نغطية إلثانوايت إل عدإدية ببعض إدمرإفق ييل صيغة حت فاميو 

 نت بة نغطية إلثانوايت إل عدإدية ابدمرفق   

=  

 

 الدعم االجتماعي 

قبال عىل إاهة إلصعوابت إلتوس يوإقتصادية للتالميذ هبدف تشييع إل  لتقيمي إجملهودإت إليت يمت بذلها دمو 

 2إلمتدرس، يشمل هذإ إحملور معطيات نتعلق بعدد إدلإخليات وإدمطامع إدمدرس ية ونتب نغطية إلثانوايت إل عدإدية

 إلقروية هبذه إدمرإفق. 

 وحتتب هذه إل خرية كام ييل 

 ابدمرفق  نت بة نغطية إلثانوايت إل عدإدية إلقروية  

=  

                                            
 .واألنوية والملحقات التأهيلية الثانويات دون فقط اإلعدادية الثانويات على النسب هذه احتساب في يقتصر -1

 .واألنوية والملحقات التأهيلية الثانويات دون فقط اإلعدادية الثانويات على النسب هذه احتساب في يقتصر -2
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كام يضم هذإ إحملور عدد إدلإخليني، سوإء بدإخليات ابلثانوايت إل عدإدية أ و ابلثانوايت إلتأ هيلية، وكذإ 

 ، ونتب إلتالميذ إدمت تفيدرن من خدمات إدلإخليات وإل طعام إدمدريس. إلطالب)ة(دور إدمقميني ب

 وحتتب هذه إلنتب وفق إلصيغة إل نية 

 نت بة إدمت تفيدرن من إخلدمة   

=  

 ضا، أ عدإد إدممنوحني، مبا فهيم إجلدد حتب نو  إدمنحة، وإدلإخليني إدمؤدرن.وندون هبذإ إحملور أ ي

 

 مؤشرات التمدرس 

يتضمن هذإ إحملور أ عدإد إلتالميذ هبذإ إلتكل إلتعلميي معويم وخصويص، وعدد إدملتحقني إجلدد ابلت نة 

عدإدي، وذكل هبدف نتبع نطور مؤرشإت إلمتدرس ابلتعلمي إلثانوي إل عدإد  ي. إل وىل إ 

 

 مؤشرات اجلودة 

يتضمن هذإ إحملور مجموعة من إدمؤرشإت إدمرنبطة جبودة إلتعلمي، وتشمل هذه إدمؤرشإت معدل إلتالميذ 

تشغيل  ومعدل إلتالميذ للحيرة إلوإحدة ونت بةوإدمفوجة(  ،وإخملففة ،إل قتام إدمكتظةوضعية إل قتام )ابلقتم و 

 ختلف إدموإد "غري إدمعممة". إحليرإت إدلرإس ية وكذإ نت بة نغطية إل قتام مب 

 إدمؤرشإت هذه ييل صيغ حتاب بعض  فاميو 

 مفا فوق"  45نت بة إل قتام إدمكتظة "  

44
= 45  

 

 معدل إلتالميذ للحيرة إلوإحدة   

=  

 

 نت بة نغطية إدمؤستات ابدمادة "غري إدمعممة"   

=  
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 تصدير. 9.2.2

ريطة إلرتبوية إلنظرية ابلنقر عىل "نصدرر" من قامئة "إخل خلريطةميكن حتميل قاعدة إدمعطيات إخلاصة اب

 إلنظرية".

يضم إدمعطيات إخلاصة ابخلريطة إلرتبوية إلنظرية " xml.ذي إمتدإد "ومتكن هذه إلعملية من حتميل متتند 

يات إلربإمن إخلاصة بتدبري قوإعد إدمعط أ حد س تعامل ابامثره إست، حيث ميكن إلتعلميية حتب إدمؤستات

(Access )... خمتلف إجملمالت وإدمؤرشإت.من أ جل إس تخرإج خمتلف إدمعطيات أ و حتاب 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

79 

 

3 2 

عدإد إخلريطة إلرتبوية إلتوقعية إدموإءي  إلشورية مة بني إل هدإف وإلتوجهيات من اهة وإدموإرد إدمادية و ت هتدف إ 

عدإدها بناء عىل نتاجئ إحلرلات سالنتقالية ونوزيع إحلصي  من إدمدرسات إدمتوفرة من اهة أ خر ،  حيث يمت إ 

 .وإدمدرسني

عدإد ف  جرإء إحلرك إخلريطةبعد سالنهتاء من إ  يمت حتيني إل عدإد ية، وطن إلسالنتقالية إلتعلميية ة إلرتبوية إلنظرية وإ 

 ةركوحتميل "إدمتوفر من إدمدرسني يف إدلخول إلرتبوي بعد إحل إدمتوفرة من أ طر إلتدريس يف إدلخول إلرتبوي

ىل إلربانم إلتعلميية إلوطنية سالنتقالية عدإد إلبنيات "CARTESCO"" إ  وقعية إلتإلرتبوية  من أ جل إستامثره يف إ 

 للمؤستات إلتعلميية.

ر، هبذإ إخلصوص، أ نه يمت خصم عدد إدمغادررن عن طريق إحلركة سالنتقالية من مؤستاهتم بيامن وجدرر ابذلك

ىل وحدة مدرس ية معينة )ملحقة أ و نوإة( مبؤستة سالرنبا .  يمت حتاب عدد إلوإفدرن عن طريق إحلركة إ 

ثر ذكل، نعطى سالنطالقة لعملية  عدإد وإ  ن إدمدرسات ي  مبناء عىل إحلص  إلرتبوية إلتوقعية إخلريطةإ 

قلمييةو  اهوية للرتبية وإلتكورن أ لادمييةوإدمدرسني إخملص  للك   .مدررية إ 

 

 إدمناس بة إحللولوظيف مجيع ناكفة إلتدإبري و ب نبعا ذلكل إلقياموينبغي نعمتد إخلريطة إلتوقعية كتحضري هنايئ، 

عدإد إلشورية وإدمادية إدمتوفرة من أ جل سالس تغالل إل مثل للموإرد ظار إحلصول عىل ، دون إنتتوقعيةإل  إخلريطة يف إ 

ضافية  . موإرد أ خر  إ 
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 وضعية التحضري. 1.3.2

جناز هذه إلشاشة متكن  ميية، عىل مت تو  دمؤستات إلتعل حتب إإلرتبوبة إلتوقعية  إخلريطةمن نتبع سري إ 

حد  إدمدررية قلمييةجامعات  كلك، أ و اب   إليت يمت إختيارها. إدمدررية إل 

 

مسية مجليع مؤستات هذه عرض ن عية إلتحضري أ و إمجلاعة وجبانب لك مهنا وض  إدمدررية إل قلمييةإلشاشة لحئة إ 

 خي  إحليرإت وإدمدرسني  فاميإدمالمئة، 

 للحيرإت  ابلنت بة -

  جناز أ ي من إلتيناريوهات إدمتاحة أ و نكل إليت نعرف ىل إدمؤستات إليت مل نعرف إ  يشري إللون إل محر إ 

 (؛%100)أ ي أ ن نت بة تشغيل إحليرإت نفوق  خصاصا يف إحليرإت

  جناز أ حد إلتيناريوهات إدمتاحة عىل إل قل وإليت ىل إدمؤستات إليت  م بشأ هنا إ  ويشري إللون إل خرض إ 

 (.%100ل نعرف خصاصا يف إحليرإت )أ ي أ ن نت بة تشغيل إحليرإت ل نتجاوز 

 نت بة تشغيل إحليرإت عىل مت تو  إدمؤستة   

(48أو  44أو  40الخيار المعتمد )الحصة األسبوعية لتشغيل الحجرات حسب× عدد الحجرات الدراسية 
=  
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 للمدرسني  وابلنت بة -

  ىل إدمؤستات إليت نعرف خصاصا يف إدمدرسني )سوإء نعلق إل مر مبدريس إدموإد يشري إللون إل محر إ 

 (؛"غري إدمعممة"إدمعممة أ و مبدريس إدموإد 

  ىل إدمؤستات إليت ل تتجل خصاصا يف إدمدرسني )سوإء نعلق إل مر مبدريس ويشري إللون إل خرض إ 

 (."غري إدمعممة"وإد إدموإد إدمعممة أ و مبدريس إدم

مل إليت ات ؤستإدممجمو   "،ويشمل عدد إدمؤستات غري إحملرضة، إدمبني يف أ عىل شاشة "وضعية إلتحضري

جناز أ ي من ن جناز و تيناريوهات إدمتاحة إل عرف إ  كذإ إدمؤستات إليت لزإلت نعرف خصاصا يف إحليرإت رمغ إ 

 سيناريو أ و أ كرث من هذه إلتيناريوهات.

 

ة إ م أ ي من إدمؤستات إليت نبيهنا إلالحئ إلنقر عىلت تعمل إلربانم، من خالل هذه إلشاشة، دم  ميكنو 

ىل  لوصول مبارشةل  إلتيناريوهات إخلاصة هبا. شاشةإ 
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 سيناريوهات. 2.3.2

عدإدنعمتد إخلريطة إلرتبوية إلتوقعية يف  ماكنية إس تعإ  ك كة بني إل سالل مدخالت متعددة مهنا إدمشرت امها عىل إ 

 إلتعلميية إلثالثة، ومهنا نكل إليت خت  إلتعلمي إلثانوي إل عدإدي.

 ويتعلق إل مر ابدمدخالت إلتالية 

 إس تعامل إحليرإت؛ -

 إلبنية إلرتبوية؛ -

 ؛"غري إدمعممة"إلبنية إلرتبوية للموإد  -

 وإمجلعية إلرايضية إدمدرس ية؛ إلتفوجي -

 حتويل إلتالميذ. -

 سيناريوهات
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ليت نظرية لدلخول إلرتبوي إدمقبل، بدء من حتديد عدد إل قتام ونكل إوعليه نمت مرإجعة نوقعات إخلريطة إل 

س تدرس هبا إدموإد "غري إدمعممة"، مرورإ بتحديد خيارإت إلتفوجي وإمجلعية إلرايضية وسيناريوهات تشغيل إحليرإت 

ل )عدم وجود يللمو م إدلرإيس إدمقبل وحتويل إلتالميذ، ليك تكون لك إلبنيات إلرتبوية وإدمادية قابةل للتشغ 

خصاص يف إحليرإت من اهة، ومن اهة اثنية، عدم وجود خصاص يف إدمدرسني يف غياب حصي  خمص  

قلمييةلل ضافية لتلبيته حمليا أ و اهواي(.  مدررية إل  ماكنيات إ   من إدمدرسات وإدمدرسني أ و إ 

 مالحظة  

معطيات إخلريطة  حميلبت  "CARTESCO"إلرتبوية يقوم إلربانم  إخلريطةتتهيال دمأ مورية معدي  -

 إلنظرية، بصورة نلقائية، ليقوم مت تعمل إلربانم بتعديلها حتب متطلبات إخلريطة إلتوقعية.

 

 

 املدرسون 

عدإد  س تغالل سالت هتدف، أ ول وقبل لك يشء، حتقيق إلرتبوية إلتوقعية ي  إخلريطةجيدر إلتأ كيد عىل أ ن إ 

ضافيةإلشورية وإدمادية إدمتوفرة، دون  إل مثل للموإرد  .إنتظار إحلصول عىل موإرد أ خر  إ 

عدإد إلبنيات إلرتبوية إلتوقعية للمؤستات إلتعلميية بناء عىل إحلصي  من  من هذإ إدمنطلق، جيري إ 

قلميية إدمدررايتو  إل لادمييات إجلهوية للرتبية وإلتكورن عىله نوزيعمت يإذلي إدمدرسات وإدمدرسني   حتب إل 

جرإء عقب  إلتدريس ومادة إل سالك اص يف مع إحلرص عىل عدم ترك خص ،إلوطنية سالنتقالية إلتعلميية ةإحلركإ 

قلمييةإدمدرسني يف غياب حصي  خمص  لل ضاف إدمدرسات وإدمدرسني من  مدررية إل  ماكنيات إ  اهواي  ية لتلبيتهأ و إ 

قلمييا أ و  حمليا. أ و إ 
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ظهار عدد أ طر إلتدريس وإحلص  إلزمنية حتب  إدموإد، مبا يف ذكل  ومتكن إلشاشة أ عاله من إ 

حصاء نونرب؛ -  إدمتوفر من إدمدرسني حتب إ 

جرإء إحلرك -  ؛ةإلوطني إلتعلميية ة سالنتقاليةإدمتوفر من إدمدرسني يف إدلخول إلرتبوي بعد إ 

 إلالزم من إدمدرسني؛ -

 إلالزم من إدمدرسني ابحتتاب إلتاعات إل ضافية. -

 احلجراتل اماستع 

ت مرإجعة كيفية تشغيل إحليرإت، بلك مؤستة من مؤستاطة إلرتبوية ريإخلعّد هذإ إلتيناريو دم   يتيح

قلمييةإلتعلمي إلثانوي إل عدإدي اب عادة نوزيع إحليرإت إدلرإس ية إدمتوفرة وفق ما هو مقرتح ابدمدررية إل   جلدول.، اب 

ولتغطية إخلصاص يف إحليرإت مبؤستة معينة، ميكن، من خالل نفس إجلدول، إس تعامل جحرإت أ خر  

 لتدريس )سوإء أ لانت جحرإت غري جحرإت إدلرس أ و جحرإت مت تعارة(.ل 

نمت معلية إس تعارة إحليرإت من مؤستة معينة، سوإء من نفس إلتكل إلتعلميي أ و من سكل أ خر، عىل 

 مت تويني 

عار مبتك عدد إحليرإت إدلرإس ية إدمت تعارة مع إلعمل أ نه ل ينبغي أ ن تت تعىل مت تو  إدمؤستة إدمت تعرية   -

ل جحرإت متوفرة صاحلة ومغلقة؛مؤستة معين من  ة إ 
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 مبتك هذه إحليرإت كحيرإت معارة. وعىل مت تو  إدمؤستة إدمعرية   -

)عىل  مت كذكل عىل إدمت تويني إلتالفي إذلكروجدرر ابذلكر أ ن إلرتإجع عن سالس تعارة من مؤستة معينة ي

  مت تو  إدمؤستة إدمت تعرية وإدمؤستة إدمعرية(.

عادة إحلتاب" وعند لك نغيري  عادة حتاب خمتلف  ينبغي إلنقر عىل إلزر "إ  إدمؤرشإت من أ جل إ 

 عىل ضوء ذكل. ويف هناية إدمطاف، ميكن 

ما -  ؛ "حفظ إخلريطة إلتوقعية"، ابلنقر عىل إلزر نأ كيد إلعملية إ 

دخالهاإلرتإجع عن هذه إلعملية وعن أ و  - ، ابلنقر تعريةإدمت  للمؤستة  ابلنت بة لك إلتيناريوهات إليت  م إ 

ىل إخلريطة إلنظرية"عىل إلزر   . "إلرجو  إ 

 مالحظة  

ن إلنقر عىل إلزر  - ىل إخلريطة إلنظرية"إ  ىل  "إلرجو  إ  إلرتإجع عن لك ، يؤدي إ 

دخالها ابلنت بة للمؤستة إدمعنية، و إلتيناريوهات  بصورة  ريةمعطيات إخلريطة إلنظ حتميلإليت  م إ 

 ية.يلها من جديد حتب إلتيناريوهات إليت نتيحها إخلريطة إلتوقع ليقوم مت تعمل إلربانم بتعد نلقائية

 

 حتويل التالميذ 

يتيح هذإ إلتيناريو مرإجعة إلبنيات إلرتبوية للمؤستات إلتعلميية بتحويل جزء من نالميذ إدمؤستات إليت 

ىل مؤستات أ خر  دإخل نفس إلقطا  إدمدريس ماكانت مادية وبورية أ ك نعرف ضغطا أ كرث إ   لس تقبال رثذإت إ 

 مزيد من إلتالميذ. 

ىل  ا يضمن إدمنمتية لنفس إلقطا  إدمدريس مبإدموإزنة بني إدمؤستات إلتعلميية وهيدف هذإ إلتيناريو إ 

 سالس تغالل إل مثل لال ماكنيات إدمادية وإلشورية إدمتوقع نوفرها يف إدلخول إلرتبوي إدمقبل.

ىل مؤستة أ خر  بنفس وجدرر ابذلكر أ ن إلربانم ميكن من حتويل إلتالمي ، ررية إل قلمييةإدمدذ من مؤستة إ 

 ابخلريطة إلنظرية يف هذإ إدلليل.إخلاص ابنبا  نفس إخلطوإت إليت  م إلتطرق لها يف إجلزء 
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ىل مؤستة أ خر ، ميكن   وعند إلقيام بعملية حتويل إلتالميذ من مؤستة إ 

ما -  ؛ عية""حفظ إخلريطة إلتوق ، ابلنقر عىل إلزر نأ كيد إلعملية إ 

دخالهاإلرتإجع عن هذه إلعملية وعن أ و  - ابلنقر عىل  ،ابلنت بة للمؤستة إدمعنية لك إلتيناريوهات إليت  م إ 

ىل إخلريطة إلنظرية"إلزر   . "إلرجو  إ 

 مالحظة  

بوية يف لك مرة يمت فهيا إلقيام بعملية "حتويل إلتالميذ" جيب إلتأ كد من حتيني إدمعطيات إخلاصة ابلبنية إلرت  -

 للموإد "غري إدمعممة" وإلبنية إلرتبوية للمؤستة.

 البنية التربوية 

ميكن من خالل هذإ إلتيناريو نغيري إلبنيات إلرتبوية للمؤستات إلتعلميية من خالل نغيري عدد إل قتام 

 إدمتوقع بلك مت تو  نعلميي.
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عادة إحلتاب"  إلنقر عىل إلزر وعند لك نغيري ينبغي عادة حتاب  "إ  إدمؤرشإت خمتلف من أ جل إ 

 عىل ضوء ذكل. وعقب ذكل، ميكن 

ما -  ؛ "حفظ إخلريطة إلتوقعية"، ابلنقر عىل إلزر نأ كيد إلعملية إ 

دخالهاإلرتإجع عن هذه إلعملية وعن أ و  - ابلنقر عىل  ،ابلنت بة للمؤستة إدمعنية لك إلتيناريوهات إليت  م إ 

ىل إخلريطة إلنظرية"إلزر   . "إلرجو  إ 

 مالحظة  

اصة مرة يمت فهيا إلقيام بعملية نغيري إلبنية إلرتبوية للمؤستة جيب إلتأ كد من حتيني إدمعطيات إخليف لك  -

 ابلبنية إلرتبوية للموإد "غري إدمعممة".

 ة املدرسيةيمعية الرياضاجلالتفويج و 

لتفوجي إ يتيح هذإ إلتيناريو حتديد خيارإت إلتفوجي وإمجلعية إلرايضية إدمدرس ية ابدمؤستة، وهتم خيارإت

عدإدي فامي نتيح خيارإت إمجلعية إلرايضية  ماديت علوم إحلياة وإل رض وإلفزيايء وإلكميياء مبت تويي إلثانية وإلثالثة إ 

درإاها ابلزمن إدمدريس للمؤستة.  إدمدرس ية حتديد نصفي يومني أ و نصف يوم ل نشطة إمجلعية أ و عدم إ 

ماكنيات أ ف ايء وإلكميياء ضل لتفوجي ماديت علوم إحلياة وإل رض وإلفزيويت تحتن إعامتد إخليارإت إليت نتيح إ 

ذإ نعذر بتشب إلنق   ل إ  ولتخصي  حزي لليمعية إلرايضية عىل أ ساس أ ل يمت إلرتإجع عن خيار من إخليارإت إ 

 يف إحليرإت إدلرإس ية أ و إخلصاص يف إدمدرسني.

ىل إدمدرسني إس ية وغريها وإخلصاص يف إحليرإت إدلر  ونبعا للخيارإت إليت  م حتديدها، يمت حرص إحلاجة إ 

عادة إحلتاب"  .  من إدمؤرشإت، وذكل عقب إلنقر عىل إلزر "إ 
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 وبعد ذكل، ميكن 

ما -  ؛ "حفظ إخلريطة إلتوقعية"، ابلنقر عىل إلزر نأ كيد إخليارإت إدمعمتدة إ 

دخالهاإلرتإجع عن هذه إخليارإت وعن أ و  - ، ابلنقر عىل نيةة إدمع ابلنت بة للمؤست لك إلتيناريوهات إليت  م إ 

ىل إخلريطة إلنظرية"إلزر   . "إلرجو  إ 

  غري املعممة"البنية التربوية للمواد" 

 يمت عرب هذإ إلتيناريو حتديد إدموإد "غري إدمعممة" إليت يتوقع ندريتها ابدمؤستة وكذإ إلبنية إلرتبوية إخلاصة

  بلك مهنا )إدمت تو  وأ عدإد إلتالميذ وإل قتام(.

 

ستت تفيد مهنا لك  من أ جل حتديد إدموإد إليتعّد إخلريطة إلرتبوية ةل إخلريطة إلتوقعية يرتك إخليار دم  ففي مرح

مؤستة، وفق إدموإرد إلشورية وإدمادية إدمتوفرة وإليت س يوفرها إلقطا  يف إدلخول إلرتبوي إدمقبل، ودإمئا مع إلتقيد 

لهيا أ عاله. 43مبقتضيات إدمذكرة   إدمشار إ 

  متك إلبنية إلرتبوية للموإد "غري إدمعممة" كام ييل وهكذإ، يمت

 

 مضن إلقامئة "إدمت تو "؛ فتظهر أ سفل هذه إلقامئة ثالثة جدإول  يبني إدمت تو  إدلرإيس إل ولإختيار  -

أ ولها إلبنية إلرتبوية إدمتوقعة لهذإ إدمت تو  ابدمؤستة )عدد إلتالميذ وإل قتام(، أ ما إجلدول إلثاين فيوحض 

وإد "غري إدمعممة" لهذإ إدمت تو  ابدمؤستة خالل إل حصاء ويف نوقعات إدلخول إلرتبوي إدمقبل، بنية إدم
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فامي ميكن إجلدول إلثالث من متك إلعدد إدمتوقع للتالميذ وإل قتام ابلنت بة للك مادة درإس ية من إدموإد 

حدإها فقط "غري إدمعممة" إليت يت تفيد  ية إدموس يقية ابلنت بة إلرتب  )إلرتبية إلتشكيلية أ وإلتلميذ)ة( من إ 

 لهذإ إدمت تو (؛

إدموإد "غري إدمعممة" إليت من إدمتوقع أ ن نتوفر علهيا إدمؤستة هبذإ إدمت تو  )يف إجلدول إلثاين(،  إختيار  -

إدلخول  وإليت س يوفرها إلقطا  يف إدمتوفرةوإدمادية مع مرإعاة معطيات إل حصاء من اهة وإدموإرد إلشورية 

  ؛من اهة أ خر ل إدمقب إلرتبوي

رتبوية إدمتوقعة للمؤستة، مضن إلبنية إل أ و إلرتبية إدموس يقية أ و إدمادنني معا إلتشكيليةإلرتبية يف حاةل إختيار  -

حتديد إلعدد إدمتوقع للتالميذ وإل قتام ابلنت بة للك مهنام )يف إجلدول إلثالث(، إنطالقا من إلبنية ينبغي 

حدإهام إلتلميذ)ة( يت تف دمؤستة )إجلدول إل ول(، بشلك جيعل إلرتبوية إدمتوقعة لهذإ إدمت تو  اب يد من إ 

  ؛فقط

عادة إحلتاب"إلنقر عىل إلزر  - عادة حتاب خمتلف إدمؤرشإت عىل ضوء إلتغيريإت   "إ  من أ جل إ 

 إجلديدة؛
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لك إلرتإجع عهنا وعن أ و   "حفظ إخلريطة إلتوقعية"من خالل إلنقر فوق إلزر  نأ كيد إلعملية -

دخالهاإلتيناريوه  ريطة إلنظرية""إلرجو  إ ىل إخلابلنقر عىل إلزر  ابلنت بة للمؤستة إدمعنية ات إليت  م إ 

. 

 مضن إلقامئة "إدمت تو "؛  إدمت تو  إدلرإيس إلثاينإختيار  -

 

 إدموإد "غري إدمعممة" إليت من إدمتوقع أ ن نتوفر علهيا إدمؤستة ابلنت بة لهذإ إدمت تو ؛ إختيار  -

رتبوية إدمتوقعة للمؤستة، مضن إلبنية إل أ و إلرتبية إدموس يقية أ و إدمادنني معا إلتشكيليةبية إلرت يف حاةل إختيار  -

ؤستة، حتديد إلعدد إدمتوقع للتالميذ وإل قتام ابلنت بة للك مهنام، إنطالقا من إلبنية إلرتبوية إدمتوقعة ابدمينبغي 

حدإهام فقطبشلك جيعل    ؛إلتلميذ)ة( يت تفيد من إ 

عادة إحلتاب"زر إلنقر عىل إل - عادة حتاب خمتلف إدمؤرشإت عىل ضوء إلتغيريإت   "إ  من أ جل إ 

 إجلديدة؛
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لك إلرتإجع عهنا وعن أ و   "حفظ إخلريطة إلتوقعية"من خالل إلنقر فوق إلزر  نأ كيد إلعملية -

دخالها  نظرية"ريطة إل "إلرجو  إ ىل إخلابلنقر عىل إلزر  ابلنت بة للمؤستة إدمعنية إلتيناريوهات إليت  م إ 

. 

 مضن إلقامئة "إدمت تو "؛  إدمت تو  إدلرإيس إلثالثإختيار  -

  

 إدموإد "غري إدمعممة" إليت من إدمتوقع أ ن نتوفر علهيا إدمؤستة ابلنت بة لهذإ إدمت تو ؛ إختيار  -

 نعديل متك إلعدد ابدمؤستة، جيبمضن إلبنية إلرتبوية إدمتوقعة لغة أ جنبية اثنية أ و أ كرث  يف حاةل إختيار -

إدمتوقع للتالميذ وإل قتام يف إخلاانت إخلاصة هبذه إللغة أ و إللغات إل جنبية إلثانية بشلك جيعل إلتلميذ)ة( 

حدإها فقط )إل جنلزيية أ و إل س بانية أ و إل دمانية أ و إل يطالية(؛  يت تفيد من إ 

عادة إحلتاب"  إلنقر عىل إلزر - عادة حتاب خمتلف إدمؤرشإت عىل ضوء إلتغي "إ   ريإتمن أ جل إ 

 إجلديدة؛
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لك إلرتإجع عهنا وعن أ و   "حفظ إخلريطة إلتوقعية"من خالل إلنقر فوق إلزر  نأ كيد إلعملية -

دخالها  ريطة إلنظرية""إلرجو  إ ىل إخلابلنقر عىل إلزر  ابلنت بة للمؤستة إدمعنية إلتيناريوهات إليت  م إ 

. 

 مالحظة  

إدمعطيات إخلاصة  بتحميل "CARTESCO"انم إلرتبوية يقوم إلرب إخلريطةتتهيال دمأ مورية معد  -

ابلبنيات إلرتبوية إدمتوقعة للموإد "غري إدمعممة"، وفق ما  م متكه يف مرحةل إخلريطة إلنظرية، بصورة 

إلرتبوية  خلريطةإأ ن يقوم بتعديل هذه إلبنيات حتب معطيات معد إخلريطة إلرتبوية ويبقى عىل ، نلقائية

 إلتوقعية.

 املخرجات. 3.3.2

 إلرتبوية إلتوقعية لدلخول إلرتبوي إدمقبل، عىل مت تو  مجيع إدمؤستات إخلريطةبعد سالنهتاء من حرص 

قلميي  إلتعلميية، ميكن إس تخرإج إلبنيات إلرتبوية إلتوقعية لهذه إدمؤستات )إلبنيات إلتطرية(، عىل إدمت تويني إل 

 وإجلهوي.

 إلتالية  يات يف جذإذية وإحدة تشمل إدمعطياتوابلنت بة للك مت تو  من إدمت تويني، تت تخرج هذه إلبن 

 إلتالميذ وإل قتام؛ -

 إدمدرسون. -

 اجملمالت. 4.3.2

رتبوي إدمقبل إلتوقعية لدلخول إل إخلريطةعىل غرإر إخلريطة إلنظرية، يتمح إلربانم، بعد سالنهتاء من حرص 

تلف إدمعطيات أ ليا، لتشمل خم  عىل مت تو  مجيع إدمؤستات إلتعلميية، ابس تخرإج إجملمالت، إليت يمت حتاهبا

 إلرضورية 

 إلبنية إلرتبوية؛ -

 إلبنية إدمادية؛ -

 إدمدرسون.  -
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ويمت إس تخرإج إجملمالت، يف جذإذايت منفصةل، سوإء عىل مت تو  إدمؤستة أ و إلقطا  إدمدريس أ و إمجلاعة 

قلمييةأ و   أ و إجلهة. إدمدررية إل 

 ت حتب إلوسط )إلوسط إحلرضي، إلوسطوابلنت بة للمت تويني إل خريرن، ميكن إس تخرإج إجملمال

 إلقروي ومجمو  إلوسطني(.

 املؤشرات. 5.3.2

جرإء  كن إلتوقعية لدلخول إلرتبوي إدمقبل عىل مت تو  لك إدمؤستات إلتعلميية، مي إخلريطةبعد سالنهتاء من إ 

اثةل لتكل إدمشار ممإس تخرإج إدمؤرشإت إخلاصة ببنيات سالس تقبال وإدلمع سالجامتعي وإلمتدرس وإجلودة، بكيفية 

لهيا سابقا ابلنت بة للخريطة إلنظرية.  إ 

 تصدير. 6.3.2

لنقر عىل "نصدرر" إلرتبوية إلتوقعية اب خلريطةحتميل قاعدة إدمعطيات إخلاصة ابدمعد إخلريطة إلرتبوية ميكن 

 من قامئة "إخلريطة إلتوقعية".

عطيات إخلاصة ابخلريطة إلرتبوية إلتوقعية " يضم إدم xml.ومتكن هذه إلعملية من حتميل متتند ذي إمتدإد "

حتب إدمؤستات إلتعلميية، حيث ميكن إستامثره ابس تعامل أ حد إلربإمن إخلاصة بتدبري قوإعد إدمعطيات 

(Access.من أ جل إس تخرإج خمتلف إدمعطيات أ و حتاب خمتلف إجملمالت وإدمؤرشإت )... 
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 التربوية ةطيتعديل الخر .3

 

عدإد إخلر ك نتاجئ أ خر إلت نة، نعطى سالنطالقة لعملية بعد سالنهتاء من مت عدةل، لتعطي إلرتبوية إدم ةطيإ 

إلرتبوية  إلبنياتىل ابلتعديالت إلرضورية ع نبعا ذلكل إلقياموينبغي صورة أ كرث وإقعية عن إدلخول إلرتبوي إدمقبل، 

وإرد أ خر  ون إنتظار إحلصول عىل مإلشورية وإدمادية إدمتوفرة، د سالس تغالل إل مثل للموإردإلتوقعية لتحقيق 

ضافية  . إ 

  

نوميكن إلقول    م من إلرتبوية  ي معلية نتطلب إلقيام، نقريبا، بلك إلعمليات إليت ةطيمعلية نعديل إخلر  إ 

 إلرتبوية يف مرحليت إخلريطة إلنظرية وإلتوقعية. ةطيخاللها حتضري إخلر 

جناز إلبناءإت نبعا لنتاجئ أ خر إلت نة وونرية نقدم إ   إلرتبوية للمؤستات إلتعلميية،يمت نعديل إلبنيات و 

إدمدرس ية، من خالل متك إدمعطيات من اهة وإس تعامل إلتيناريوهات إدمتاحة من اهة أ خر ، ليك تكون لك 

 إلبنيات إلرتبوية وإدمادية قابةل للتشغيل )عدم وجود خصاص يف إحليرإت وإدمدرسني(. 

 عطيات إدممتوكة خالل إخلريطة إلنظرية وإلتوقعية من خالل ويف هذإ إل طار، يمت أ ول حتيني إدم 

 حتيني إلتغيريإت إدمرنقبة يف إلبنيات إدمادية؛ -

 حتيني إلقطاعات إدمدرس ية وقطاعات إلروإفد؛ -
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نوزيع إلتالميذ إدملتحقني إجلدد ابلت نة إل وىل من إلتعلمي إل عدإدي، حتب ما أ فرزنه نتاجئ أ خر إلت نة،  -

 ال.عىل مؤستات سالس تقب

 إلرتبويةأ يضا، جلعل إلبنيات  "CARTESCO"كام جيب إس تعامل إلتيناريوهات إليت يتيحها إلربانم 

 وإدمادية للمؤستات إلتعلميية قابةل للتشغيل )عدم وجود خصاص يف إحليرإت وإدمدرسني(.

 البنية التربوية. 1.3

ظهار إلبنيات إلرتبوية إدمعدةل للم نية بنية، ابختيار ؤستات إلتعلميية، ب تتمح شاشة "إلبنية إلرتبوية" اب 

ذ  إدمؤستة إدمعنية، سوإء نعلق إل مر مبؤستة للتعلمي إلعام أ و للتعلمي إل صيل أ و ذلوي سالحتياجات إخلاصة؛ إ 

 نظهر، ابلنت بة للك بنية، إدمعطيات إدمتعلقة بـ "إلتالميذ وإل قتام" و"إدمدرسني".

 التالميذ واألقسام 
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 وناملدرس 

 

 
  



 

 

97 

 البنية املادية .2.3

ظهار إلبنيات إدمادية للمؤستات إلتعلميية يف إخلريطة إدمعدةل، بنية بنية،  تتمح شاشة "إلبنية إدمادية" اب 

ذ نظهر، ابلنت بة للك بنية، إدمعطيات إدمتعلقة بـ "إحليرإت" و"إدمرإفق إل خر ".  ابختيار إدمؤستة إدمعنية، إ 

 

 احلجرات 
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 املرافق األخرى 

 

 

 االجتماعي الدعم .3.3

ظهار معطيات نعديل إخلريطة إلرتبوية إخلاصة ابدلمع سالجامتعي  متكن شاشة "إدلمع سالجامتعي" من إ 

يوإء بدور إلطالب" أ و  يوإء ابدلإخليات" أ و "إل  ابدمؤستات إلتعلميية، مؤستة مؤستة، سوإء نعلق إل مر بـ "إل 

 "إل طعام إدمدريس" أ و "إلنقل إدمدريس" أ و "إدمنح".
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 وضعية التعديل. 4.3

جناز إل  "وضعية إلتعديل"، عىل غرإر شاشة "وضعية إلتحضري" شاشةمتكن  إلرتبوبة نيات ب من نتبع سري إ 

حد  إدمدررية إل قلمييةإدمعدةل للمؤستات إلتعلميية، عىل مت تو   قلمييةإدمدررية إجامعات  كلك، أ و اب  إليت يمت  ل 

 إختيارها.

 

مس عرض ن عية إلتعديل أ و إمجلاعة وجبانب لك مهنا وض  إدمدررية إل قلمييةية مجليع مؤستات هذه إلشاشة لحئة إ 

 خي  إحليرإت وإدمدرسني  فاميإدمالمئة، 
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 للحيرإت  ابلنت بة -

  جناز أ ي من إلتيناريوهات إدمتاحة أ و نكل إليت نعرف ىل إدمؤستات إليت مل نعرف إ  يشري إللون إل محر إ 

 (؛%100يل إحليرإت نفوق خصاصا يف إحليرإت )أ ي أ ن نت بة تشغ 

  جناز أ حد إلتيناريوهات إدمتاحة عىل إل قل وإليت ىل إدمؤستات إليت  م بشأ هنا إ  ويشري إللون إل خرض إ 

 (.%100ل نعرف خصاصا يف إحليرإت )أ ي أ ن نت بة تشغيل إحليرإت ل نتجاوز 

 للمدرسني  وابلنت بة -

 ىل إدمؤستات إليت نعرف خصاصا يف إدم إدموإد  درسني )سوإء نعلق إل مر مبدريسيشري إللون إل محر إ 

 (؛"غري إدمعممة"إدمعممة أ و مبدريس إدموإد 

  ىل إدمؤستات إليت ل تتجل خصاصا يف إدمدرسني )سوإء نعلق إل مر مبدريس ويشري إللون إل خرض إ 

 (."غري إدمعممة"إدموإد إدمعممة أ و مبدريس إدموإد 

مل إليت ات ستإدمؤ أ عىل شاشة "وضعية إلتعديل"، مجمو  ويشمل عدد إدمؤستات غري إحملرضة، إدمبني يف 

جناز أ ي من ن رإت كذإ إدمؤستات إليت لزإلت نعرف خصاصا يف إحليو تيناريوهات إدمتاحة يف إلتعديل إل عرف إ 

جناز سيناريو أ و أ كرث من هذه إلتيناريوهات.  رمغ إ 

الحئة إدمؤستات إليت نبيهنا إل إ م أ ي من إلنقر عىلدمت تعمل إلربانم، من خالل هذه إلشاشة،  ميكنو 

ىل  لوصول مبارشةل  إلتيناريوهات إخلاصة هبا. شاشةإ 

 سيناريوهات. 5.3

عدإديف عدةل نعمتد إخلريطة إلرتبوية إدم ن عىل مت  ها عىل إ  تو  خمتلف إدمدخالت إليت  م إلتعاطي معها إ 

 إخلريطة إلنظرية أ و عىل مت تو  إخلريطة إلتوقعية.

لهيا سابقا ومن هذإ إدمنطلق، ينب  غي، قبل إلبدء يف إلتيناريوهات، إلقيام أ ول ابلعمليات إلتالية إدمشار إ 

 حتيني إلتغيريإت إدمرنقبة يف إلبنيات إدمادية؛ -

 حتيني إلقطاعات إدمدرس ية وقطاعات إلروإفد؛ -
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إلت نة،  رنوزيع إلتالميذ إدملتحقني إجلدد ابلت نة إل وىل من إلتعلمي إل عدإدي، حتب ما أ فرزنه نتاجئ أ خ -

 عىل مؤستات سالس تقبال.

 

تعلق يف إس تعامل إلتيناريوهات إدمتاحة يف إلتعديل، وي عد إخلريطة إلرتبوية إلورو  عقب ذكل، ميكن دم

 إل مر ابدمدخالت إلتالية 

 إس تعامل إحليرإت؛ -

 إلبنية إلرتبوية؛ -

 ؛"غري إدمعممة"إلبنية إلرتبوية للموإد  -

 ة؛وإمجلعية إلرايضية إدمدرس ي إلتفوجي -
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 حتويل إلتالميذ. -

 

ىل أ ن هذه إدمدخالت  ي نفتها إليت  م إلتطرق لها يف إلفقرإت إخلاصة ابخلريطة إلتوقعية  وجتدر إل شارة إ 

 يف هذإ إدلليل.

 املخرجات. 6.3

عىل غرإر إخلريطة إلنظرية وإلتوقعية، يتمح إلربانم أ يضا، بعد سالنهتاء من حرص نوقعات نعديل إدلخول 

 ل عىل مت تو  مجيع إدمؤستات إلتعلميية، ابس تخرإج إلبنيات إلرتبوية إدمعدةل لهذه إدمؤستات، عىلإلرتبوي إدمقب

قلميي   ، يف جذإذية وإحدة تشمل نفس إدمعطيات إلتالف ذكرها.وإجلهويإدمت تويني إل 

 اجملمالت. 7.3

ات إلتعلميية، تبعد سالنهتاء من حرص نوقعات نعديل إدلخول إلرتبوي إدمقبل، عىل مت تو  مجيع إدمؤس 

 ميكن إس تخرإج إجملمالت، عىل غرإر ما س بق ذكره ابلنت بة للخريطة إلنظرية.

 املؤشرات. 8.3

ستات إلتعلميية، لدلخول إلرتبوي إدمقبل عىل مت تو  لك إدمؤ إدمتوقعة إلرتبوية نعديل إلبنيات بعد سالنهتاء من 

ةل لتكل جامتعي وإلمتدرس وإجلودة، بكيفية مماثميكن إس تخرإج إدمؤرشإت إخلاصة ببنيات سالس تقبال وإدلمع سال

لهيا سابقا ابلنت بة للخريطة إلنظرية.  إدمشار إ 
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 تصدير. 9.3

دمؤستات حتب إ إلرتبوية إدمعدةل خلريطةحتميل قاعدة إدمعطيات إخلاصة ابد إخلريطة إلرتبوية ميكن دمت تع

 إلتعلميية ابلنقر عىل "نصدرر" من قامئة "إخلريطة إدمعدةل".

" يضم إدمعطيات إخلاصة ابخلريطة إلرتبوية إدمعدةل xml.كن هذه إلعملية من حتميل متتند ذي إمتدإد "ومت

حتب إدمؤستات إلتعلميية، حيث ميكن إستامثره ابس تعامل أ حد إلربإمن إخلاصة بتدبري قوإعد إدمعطيات 

(Access...من أ جل إس تخرإج خمتلف إدمعطيات أ و حتاب خمتلف إجملمالت وإدمؤرش ).إت 
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 خاتمة



 

 
106 

  



 

 

107 

 خاتمة

 

ىل حد كبري فعال وإ   ، فهيي تتامه بشلكوس يةل أ ساس ية يف معلية إلتخطيط إلرتبويرتبوية إخلريطة إلمتثل 

 حتقيق إل هدإف إل منائية للتعلمي  يف 

 إلرفع من نتب إلمتدرس؛ -

 وإلتحمك يف نتب إلتدفق وإلتوجيه حنو أ نوإ  معينة من إلتعلمي أ و شعب معينة؛ -

 تفاواتت إجملالية وبني إجلنتني؛وإحلد من إل  -

 وسالس تخدإم إل مثل للموإرد إدمادية وإلشورية... -

عدإد إخلريطة إلرتبوية للتعلمي إلثانوي إل عدإديويف خامتة هذإ إدلليل إخلاص  طر إدملكفة ، إدموجه أ ساب  اسا لل 

عدإد  قلمي إلرتبوية للتعلمي إلثانوي إل عدإدي عىل مت تو   إخلريطةاب  إلهدف إل سايس  إلقول بأ ن ، ينبغييةإدمدررايت إل 

ل إلربانم ابس تعام إلرتبوية للمؤستات إلتعلمييةعدإد إلبنيات منه هو تتهيل مأ مورية هؤلء إل طر يف إ  

"CARTESCO". 

اء بتدبري إخلريطة إلرتبوية لالرنق إخلريطةويبقى إلعبء إل كرب وإدمتؤولية إلرئيت ية ملقاة عىل عانق معدي 

 ها يف نطورر إحلاكمة إلرتبوية دمنظومة إلرتبية وإلتكورن.إلرتبوية وبدور

خلريطة لكفة ابإدمصلحة ادمولبد من إلتأ كيد عىل أ ن هذإ إلعمل يبقى معال قابال للتطورر، ولهذه إلغاية ف

ببلوغ  منفتحة عىل لك إدمالحظات وسالقرتإحات إلكفيةل عىل مت تو  إلوزإرةإدمدرس ية للتعلمي إلثانوي إل عدإدي 

 ذإ إدمبتغى.ه

 وهللا و:ي إلتوفيق.
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 معلومات لالنصال   

 

 إدمركزية صلحةدمللمزيد من إدمعلومات وإلتوضيحات، ول غناء ونطورر هذإ إدمنتوج، نفضلوإ ابلنصال اب -

 خلريطة إدمدرس ية للتعلمي إلثانوي إل عدإدي، عىل إلرمق إلتا:ي إدملكفة اب

06 62 74 59 53 

ىل إلربيد إل لكرتوين إلتا:ي أ و أ رسلوإ إس تفتار  -  إتمك ومالحظاتمك وإقرتإحاتمك إ 

radouane.elouahhabi@men.gov.ma 

cartesco@men.gov.ma 
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