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نظ مدموظفيداإل اراتدالع مة

نصوصدخ صة

 وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي

والتعليم العالي والبحث العلمي

2772 اآلخ2) ربيعد مند ((8 في) ص  رد ((.29.22(2 رقم)  م2سومد

بت ريخ) ((.2(.28( رقم) امل2سومد بتتليمد ()(229 )5)) يسلبر)

)22)()بشأنداختص ص ت) 2)27 )27)3وليو) 6)أل  ىدامج 7)

جتيظيمدجزارةدالتربيةدالوطيية.

رئيس الحكومة،

 بناء)على املرسوم رقم)2.02.382)الصادر في)6)جمادى األولى)1423

)17)يوليو)2002()بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية)؛

 1426 من شوال) (29 الصادر في) (2.05.1369 وعلى املرسوم رقم)

بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية) ()2005 ديسمبر) (2(

والالتمركز اإلداري)؛

ربيع من  (15 بتاريخ) املنعقد  الحكومة  مجلس  في  املداولة   وبعد 

اآلخر)1441))12)ديسمبر)2019(،

رسم مـا يلـي :

املـــادة األولى

تتمم،)على النحو التالي،)مقتضيات املادة)12)من املرسوم املشار إليه)

أعاله رقم)2.02.382)الصادر في)6)جمادى األولى)1423))17)يوليو)2002():

»املادة)12.)-)تناط بمديرية املناهج املهام التالية):

»................................................................................ ؛

»................................................................................ ؛

»- تحديد معايير جودة الوسائل والوسائط الديداكتيكية والتربوية ؛

»- اإلشراف على إعداد وتتبع تنفيذ برامج التربية الدامجة لفائدة 

»التلميذات والتالميذ في وضعية إعاقة ؛

 »- التنسيق مع القطاعات الحكومية واملنظمات والهيئات والجمعيات

»املعنية في مجال تمدرس األطفال في وضعية إعاقة.«

املــــادة الثانية

 يتمم،)املرسوم السالف الذكر رقم)2.02.382)الصادر في)6)جمادى

األولى)1423))17)يوليو)2002()باملادة)30)املكررة التالية):

»املادة)30)املكررة.)-)تحدث األقسام واملصالح التابعة للمديريات)

العالي) والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزارة  »املركزية 

اختصاصاتها) وتحدد  (- الوطنية) التربية  قطاع  (- العلمي) »والبحث 

»وتنظيمها بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بالتربية الوطنية،)تؤشر)

»عليه السلطة الحكومية املكلفة باالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.«

املــــادة الثالثة

 30 املادة) في  إليه  املشار  القرار  تاريخ دخول  من  ابتداء) تنسخ،)

التنفيذ،) حيز  (2.02.382 رقم) الذكر  السالف  املرسوم  من  املكررة 

املركزية) لإلدارة  التابعة  واملصالح  باألقسام  املتعلقة  املقتضيات 

املنصوص عليها في املرسوم املذكور).

املــــادة الرابعة

يسند تنفيذ هذا املرسوم،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)إلى وزير)

االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ووزير التربية الوطنية والتكوين)

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)28)من ربيع اآلخر)1441))25)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء) : سعد الدين العثماني.)

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي

والتعليم العالي والبحث العلمي،

اإلمضاء : سعيد أمزازي.
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ق2اردلوزي2دالتربيةدالوطييةدجالتكوينداملنهيدجالتعليمدالع  يدجالبحث)

 2772 اآلخ2) ربيعد مند ((9 في) ص  رد (2629.29 رقم) العلليد

جتيظيم) اختص ص تد تحد3دد بشأند ()(229 )6)) يسلبر)

امقس مدجاملص لحدالت بعةدلللد23ي تدامل2كزيةدلوزارةدالتربية)

(- العللي) جالبحثد الع  يد جالتعليمد املنهيد جالتكويند الوطييةد

قط عدالتربيةدالوطيية-.

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير 

العلمي،

 بناء)على املرسوم رقم)2.05.1369)الصادر في)29)من شوال)1426

بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية) ()2005 ديسمبر) (2(

والالتمركز اإلداري)؛

1423 6)جمادى األولى) الصادر في) (2.02.382  وعلى املرسوم رقم)

التربية) وزارة  وتنظيم  اختصاصات  بشأن  ()2002 يوليو) (17(

بتاريخ) (2.19.1020 رقم) باملرسوم  تتميمه  وقع  كما  الوطنية،)

28)من ربيع اآلخر)1411))25)ديسمبر)2019()؛

وعلى املرسوم رقم)2.11.681)الصادر في)28)من ذي الحجة)1432 

األقسام ورؤساء) في شأن كيفيات تعيين رؤساء) ()2011 نوفمبر) (25(

املصالح باإلدارات العمومية))؛

1396 من محرم) (17 في) الصادر  (2.75.864  وعلى املرسوم رقم)

)19)يناير)1976()بشأن نظام التعويضات املرتبط بمزاولة املهام العليا)

في مختلف الوزارات،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

1418 شوال) (4 في) الصادر  (2.97.1052 رقم) املرسوم   وعلى 

موظفي) بعض  لفائدة  جزافي  تعويض  بإحداث  ()1998 فبراير) (2(

لحاجات) الخاصة  سياراتهم  استعمال  عن  الدولة  ومستخدمي 

املصلحة،

قرر ما يلي  :

املادة األولى

والتكوينات) املدرسية  الحياة  وتنظيم  التقويم  مديرية  تتكون 

املشتركة بين األكاديميات من)):

• قسم التقويم، ويضم :

- مصلحة إعداد وتنظيم تقويم املتعلمين في التعليم االبتدائي ؛

- مصلحة إعداد وتنظيم تقويم املتعلمين في التعليم الثانوي ؛

- مصلحة تقويم وحدات التعليم والتكوين.

• قسم االمتحانات واملباريات، ويضم :

- مصلحة امتحانات الباكالوريا ؛

- مصلحة تتبع االمتحانات الجهوية ؛

- مصلحة املباريات واالمتحانات املهنية.

• قسم تنظيم الحياة املدرسية، ويضم :

- مصلحة تنظيم الفضاءات املكانية والزمانية للمؤسسات ؛

- مصلحة تنمية األنشطة االجتماعية والثقافية ؛

- مصلحة تتبع العمل الصحي والبرامج الوطنية للوقاية ؛

- مصلحة اإلعالم والتوجيه املدر�ضي واملنهي.

باألقسام  التعليم  وتنظيم  التقني  التعليم  على  اإلشراف  قسم   •

التحضيرية للمدارس العليا وأقسام تحضير شهادة التقني العالي، 

ويضم :

- مصلحة تنظيم التعليم باألقسام التحضيرية للمدارس العليا ؛

- مصلحة تنظيم التعليم وتتبع إدماج الحاصلين على شهادة 

التقني العالي ؛

الثانوي  التعليم  مؤسسات  شبكات  على  اإلشراف  مصلحة   -

التقني.

املادة)2

تتكون مديرية املناهج من)):

• قسم تعليم  املواد األدبية واللغات ؛

• قسم تعليم  املواد العلمية والتربية البدنية ؛

• قسم تعليم  املواد التقنية والفنية ؛

• قسم التعليم األصيل ؛

في وضعية  والتالميذ  التلميذات  لفائدة  الدامجة  التربية  • قسم 

إعاقة.

املادة)3

يتكون املركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب من):

• قسم االرتقاء بالتكنولوجيات التربوية واملوارد املتعددة الوسائط 

وتقنيات التواصل ؛
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• قسم البحث واألرشيف ونشر الوثائق التربوية ؛

• قسم التعليم عن بعد ؛

• قسم الوسائل السمعية - البصرية.

املادة)4

تتكون مديرية االرتقاء بالرياضة املدرسية من :

• قسم االرتقاء بالرياضة املدرسية، ويضم :

- مصلحة تتبع النخبة الرياضية املدرسية ؛

- مصلحة التوثيق الريا�ضي.

• قسم تنظيم املنافسات الرياضية املدرسية، ويضم :

- مصلحة العالقات مع التنظيمات الرياضية الوطنية والدولية ؛

- مصلحة تتبع األنشطة الرياضية املدرسية.

املادة)5

تتكون مديرية االستراتيجية واإلحصاء والتخطيط من :

• قسم الدراسات واإلحصاء، ويضم :

- مصلحة التحقيقات والتحليالت اإلحصائية ؛

- مصلحة املصنفات وتتبع قاعدة املعطيات ؛

- مصلحة الدراسات االقتصادية واالجتماعية.

• قسم التخطيط، ويضم :

- مصلحة السياسات التربوية ؛

- مصلحة املخططات وتنمية التربية.

• قسم تتبع مخططات التمدرس، ويضم :

- مصلحة الخريطة التربوية االستشرافية ؛

- مصلحة تتبع مؤشرات تعميم التمدرس.

املادة)6

تتكون مديرية إدارة منظومة اإلعالم من :

• قسم االستراتيجية املعلوماتية، ويضم :

- مصلحة الدراسات املعلوماتية ؛

- مصلحة قيادات التصاميم املديرية املعلوماتية.

املركزية،  باإلدارة  قسم  في حكم  يعتبر  الذي  اإلعالميات،  • مركز 

ويضم :

- مصلحة إدارة بنك املعطيات اإلحصائية ؛

- مصلحة تدبير املعدات املعلوماتية وإدارة الشبكات.

املادة)7

تتكون مديرية الشؤون القانونية واملنازعات من : 

• قسم النصوص التشريعية والتنظيمية، ويضم :

- مصلحة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة ؛

- مصلحة النصوص التشريعية والتنظيمية العامة ؛

- مصلحة األنظمة املهنية.

• قسم املنازعات، ويضم :

- مصلحة منازعات القضاء الشامل ؛

- مصلحة منازعات قضاء اإللغاء ؛

- مصلحة حوادث الشغل وحوادث املصلحة والحوادث املدرسية.

• قسم الدراسات القانونية، ويضم :

- مصلحة االستشارات القانونية ؛

- مصلحة معادلة الشهادات ؛

- مصلحة العالقات مع الجمعيات املهنية والشركاء االجتماعيين 

للوزارة.

• مصلحة التوثيق القانوني والنشر.

املادة)8

تتكون مديرية الشؤون العامة وامليزانية واملمتلكات من :

• قسم املحاسبة املركزية، ويضم :

- مصلحة املحاسبة املركزية ؛

- مصلحة الشساعات املحاسبية.

• قسم تسيير اإلدارة املركزية، ويضم :

- مصلحة املعدات ؛

- مصلحة املطبعة ومراكز االستنساخ ؛

- مصلحة حظيرة السيارات ؛

- مصلحة تدبير املراسالت واألرشيف.
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• قسم امليزانية، ويضم :

- مصلحة دراسات الكلفة ومؤشرات التدبير ؛

- مصلحة الدراسات املتعلقة بامليزانية وإعدادها ؛

- مصلحة تتبع وتنفيذ عقود البرامج.

• قسم املمتلكات، ويضم :

- مصلحة املمتلكات املنقولة وغير املنقولة ؛

- مصلحة الدراسات التقنية والصيانة.

املادة)9

تتكون مديرية املوارد البشرية وتكوين األطر من :

• قسم تنمية املوارد البشرية وإعادة االنتشار، ويضم :

- مصلحة الدراسات التوقعية واستراتيجيات التوظيف وإعادة 

االنتشار ؛

- مصلحة تدبير قاعدة  املعطيات املتعلقة باملوارد البشرية وتتبع 

الحياة اإلدارية ؛

- مصلحة الحركة اإلدارية أو االنتقالية بين األكاديميات.

• قسم التدبير املندمج ملوظفي التعليم االبتدائي، ويضم :

- مصلحة مدر�ضي التعليم االبتدائي ؛

- مصلحة املوظفين اإلداريين والتقنيين للتعليم االبتدائي وموظفي 

اإلدارة املركزية.

• قسم التدبير املندمج ملوظفي التعليم الثانوي ومؤسسات التكوين، 

ويضم :

- مصلحة مدر�ضي التعليم الثانوي ؛

- مصلحة املوظفين اإلداريين والتقنيين للتعليم الثانوي ؛

- مصلحة األساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين األطر.

• قسم استراتيجيات التكوين، ويضم :

- مصلحة تحديد مواصفات تكوين األطر ؛

- مركز التكوينات وامللتقيات الوطنية، الذي يعتبر في حكم مصلحة ؛

- مصلحة تنسيق مؤسسات تكوين األطر.

كما تشمل املديرية على مصلحة تسمى »مصلحة العمل االجتماعي«.

املادة)10

تتكون مديرية التعاون واالرتقاء بالتعليم املدر�ضي الخصو�ضي من :

• قسم التعاون، ويضم :

- مصلحة التعاون ؛

- مصلحة تتبع برامج التعاون الالمتمركزة ؛

- مصلحة دعم تعليم اللغة العربية والثقافة املغربية في الخارج.

• قسم االرتقاء بالتعليم املدر�ضي الخصو�ضي، ويضم :

- مصلحة تتبع ومراقبة مستوى التعليم املدر�ضي الخصو�ضي ؛

- مصلحة تأطير وتشجيع التعليم املدر�ضي الخصو�ضي ؛

- مصلحة الشراكة مع الجمعيات.

املادة)11

• يتكون قسم االتصال من :

- مصلحة االستقبال ؛

- مصلحة الصحافة ؛

- مصلحة العالقات العامة ؛

- مصلحة االتصال الداخلي.

املادة)12

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)29)من ربيع اآلخر)1441))26)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.


