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 1 اسم املؤشر

 سنوات( 5-4نسبة التمدرس الصافية بالتعليم األولي بكل أنواعه )األطفال البالغين أعمارهم 

 2025/2026برسم املوسم الدراس ي  % 100بلوغ نسبة  النتيجة املنتظرة

 سنوات بكل أنواعه وكذا: 5-4لألطفال البالغة أعمارهم الصافية بالتعليم االولي  يتعلق األمر بنسبة التمدرس التعريف باملؤشر

. حصة التعليم األولي العمومي )أي األطفال املسجلين األقسام املدمجة باملؤسسات التعليمية العمومية التابعة 1 

 حصة التعليم األولي الخصوص ي )املؤسسات املرخص لها من طرف األكاديمية الجهوية .2لوزارة التربية الوطنية( 

 للتربية والتكوين(.

سنوات  5و  4. حصة التعليم األولي التقليدي )كل املؤسسات التي تقدم تعليما أوليا لألطفال املتراوحة أعمارهم بين 3

 والتي ال يمكن إحصاؤها في النوعين السابقين( 

ي لألطفال د اإلجمالوتحتسب الحصة عن طريق قسمة عدد األطفال املسجلين بنوع التعليم األولي املعني على العد 

 X 100املسجلين 

طريقة احتساب 

 املؤشر 

سنوات على مجموع األطفال البالغة  5-4مجموع األطفال املسجلين بأقسام التعليم االولي البالغة أعمارهم 

 x 100سنوات  5-4أعمارهم 

 مرتين في السنة )شهر دجنبر وشهر يونيو من كل سنة( اآلجال

 مؤشر كمي وتراكمي  طبيعة املؤشر

املسؤول عن 

 املؤشر

 املدير اإلقليمي 

 حصة التعليم االولي العمومي .1 املؤشرات الفرعية

 حصة التعليم األولي الخصوص ي  .2

 حصة التعليم االولي التقليدي .3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

 نسبة التمدرس بالوسط القروي .4

 نسبة تمدرس الفتيات بالتعليم األولي .5

 نسبة تمدرس الفتيات بالوسط القروي .6

نظام رصد 

 املعطيات

 ألولي العمومي والتعليم األولي الخصوص يمنظومة مسار بالنسبة للتعليم ا -

 بالنسبة للتعليم أألولي التقليدي ESISEمنظومة  -

دورة مسك 

 املعطيات

 مسك خالل شهر نونبر وشهر ماي من كل سنة دراسية  

 إقليمي مستوى املسك
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 عدد األطفال املسجلين بأقسام التعليم األولي بكل أنواعه 2اسم املؤشر

 كل األطفال البالغين سن التمدرس مسجلون بالتعليم األولي  النتيجة املنتظرة

 إحصاء األطفال املسجلين بأقسام التعليم األولي العمومي والخصوص ي والتقليدي )الغير املهيكل( التعريف باملؤشر

طريقة احتساب 

 املؤشر 

 

 مدة املشروع اآلجال

 مؤشر كمي وتراكمي  طبيعة املؤشر

 املدير اإلقليمي  املسؤول عن املؤشر

 عدد األطفال املسجلين بالتعليم األولي العمومي املؤشرات الفرعية

 عدد اإلناث بالتعليم األولي العمومي

 عدد األطفال املسجلين بالوسط القروي عمومي

 عدد اإلناث بالوسط القروي عمومي

 عدد األطفال املسجلين بالتعليم األولي الخصوص ي

 لي الخصوص يعدد اإلناث بالتعليم األو 

 عدد األطفال املسجلين بالوسط القروي خصوص ي

 عدد اإلناث بالوسط القروي الخصوص ي

 عدد األطفال املسجلين بأقسام التعليم األولي التقليدي

 عدد اإلناث بالتعليم األولي التقليدي

 عدد األطفال املسجلين بالوسط القروي التقليدي

 عدد اإلناث بالوسط القروي التقليدي

 منظومة مسار بالنسبة للتعليم األولي العمومي والتعليم األولي الخصوص ي - رصد املعطيات نظام

 بالنسبة للتعليم أألولي التقليدي ESISEمنظومة  -

 مسك خالل شهر نونبر وشهر ماي من كل سنة دراسية   دورة مسك املعطيات

 إقليمي مستوى املسك
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 عدد االطفال في وضعية إعاقة املسجلين بأقسام التعليم األولي  اسم املؤشر

 إدماج األطفال في وضعية إعاقة بأقسام التعليم األولي بكل أنواعه  النتيجة املنتظرة

 عدد األطفال في وضعية إعاقة املسجلين بأقسام التعليم األولي بكل أنواعه التعريف باملؤشر

األطفال في وضعية إعاقة املسجلين بأقسام التعليم االولي العمومي والخصوص ي إحصاء  طريقة احتساب املؤشر 

 والتقليدي

 خالل فترة إنجاز املشروع اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 املدير اإلقليمي  املسؤول عن املؤشر

 عدد األطفال في وضعية إعاقة املسجلين بأقسام التعليم األولي العمومي .1 املؤشرات الفرعية

 األطفال في وضعية إعاقة املسجلين بأقسام التعليم األولي الخصوص يعدد  .2

 عدد األطفال في وضعية إعاقة املسجلين بأقسام التعليم األولي التقليدي .3

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 مسك خالل شهر نونبر وشهر ماي من كل سنة دراسية   دورة مسك املعطيات

 إقليمي مستوى املسك
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 عدد أطفال أبناء املهاجرين املسجلين بأقسام التعليم األولي  املؤشراسم 

 إدماج األطفال أبناء املهاجرين بأقسام التعليم األولي بكل أنواعه  النتيجة املنتظرة

 طفال أبناء املهاجرين املسجلين بأقسام التعليم األولي بكل أنواعهأعدد  التعريف باملؤشر

 إحصاء أطفال أبناء املهاجرين املسجلين بأقسام التعليم االولي العمومي والخصوص ي والتقليدي طريقة احتساب املؤشر 

 خالل فترة إنجاز املشروع اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 املدير اإلقليمي  املسؤول عن املؤشر

 عدد األطفال أبناء املهاجرين املسجلين بأقسام التعليم األولي العمومي .1 املؤشرات الفرعية

 عدد األطفال أبناء املهاجرين املسجلين بأقسام التعليم األولي الخصوص ي .2

 عدد األطفال أبناء املهاجرين املسجلين بأقسام التعليم األولي التقليدي .3

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 مسك خالل شهر نونبر وشهر ماي من كل سنة دراسية   دورة مسك املعطيات

 إقليمي مستوى املسك
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 العدد اإلجمالي ألقسام التعليم االولي بكل انواعه )العمومي، الخصوص ي، التقليدي( اسم املؤشر

 بلوغ الهدف املحدد عند فترة التخطيط أي عدد األقسام املتوقع إحداثها خالل السنة الدراسية النتيجة املنتظرة

 مجموع أقسام التعليم األولي بكل أنواعه التي تشتغل خالل الفترة املعنية باملسك   التعريف باملؤشر

القيام بإحصاء أقسام التعليم األولي بكل أنواعه والتي توجد في وضعية اشتغال خالل الفترة  طريقة احتساب املؤشر 

 املعنية بمسك املعطيات

 كل فترة من فترات مسك املعطيات خالل املوسم الدراس ي  اآلجال

 مؤشر عددي تراكمي  طبيعة املؤشر

 املدير اإلقليمي  املسؤول عن املؤشر

 عدد األقسام التي توجد في وضعية اشتغال بالتعليم األولي العمومي  .1 املؤشرات الفرعية

 خصوص يعدد األقسام التي توجد في وضعية اشتغال بالتعليم األولي ال .2

 عدد األقسام التي توجد في وضعية اشتغال بالتعليم األولي التقليدي  .3

 ( = العدد املتضمن في خانة إسم املؤشر أعاله3( + )2+ ) (1)

  عدد األقسام التي تم إحداثها بالوسط القروي .4

 منظومة اإلحصاء خالل فترة اإلحصاء املتزامنة مع فترة مسك املعطيات نظام رصد املعطيات

 منظومة مسار بالنسبة إلحصاء أقسام التعليم األولي العمومي والخصوص ي 

 منظومة رائد بالنسبة ألقسام التعليم األولي التقليدي

 مسك خالل شهر نونبر وشهر ماي من كل سنة دراسية   دورة مسك املعطيات

 إقليمي مستوى املسك
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ميزانية األكاديمية والتي تم فتحها الستقبال أقسام عدد الحجرات املؤهلة واملجهزة من  اسم املؤشر 

 التعليم األولي داخل املؤسسات التعليمية العمومية

تحقيق البرنامج املادي التوقعي للموسم الدراس ي املعني للحجرات واملبرمج فتحها والتي تم تمويلها  النتيجة املنتظرة

 من ميزانية االكاديمية 

الحجرات االضافية التي تم تأهيلها أو تجهيزها من ميزانية االكاديمية بغض النظر عن السنة عدد  التعريف باملؤشر

 فيه املالية التي تم برمجة تأهيلها

يتم تضمين عدد الحجرات اإلضافية التي تم فتحها خالل مرحلة مسك املعطيات بمنظومة رائد  طريقة احتساب املؤشر 

  املوسم الدراس ي فسنوتعتبر هذه األعداد تراكمية خالل 

 طيلة مدة إنجاز املشروع  اآلجال

 قيمة عددية  طبيعة املؤشر

 املدير اإلقليمي  املسؤول عن املؤشر

عدد الحجرات اإلضافية املؤهلة واملجهزة من ميزانية االكاديمية برسم ميزانية السنة املالية  .1 املؤشرات الفرعية

 املعنية

واملجهزة من ميزانية االكاديمية برسم ميزانية السنة املالية عدد الحجرات اإلضافية املؤهلة  .2

 (A-1السابقة )َ

عدد الحجرات اإلضافية املؤهلة واملجهزة من ميزانية االكاديمية برسم السنوات املالية  .3

 السابقة شريطة أن يتم فتحها خالل الفترة املعنية بمسك املعطيات

 ساوي العدد املصرح به في خانة إسم املؤشرمالحظة: يجب أن يكون مجموع الحجرات أعاله ي

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 مسك خالل شهر نونبر وشهر ماي من كل سنة دراسية   دورة مسك املعطيات

يتم تحيين األعداد خالل الفترة الخاصة بمسك املعطيات بمنظومة رائد بحيث أن العدد املتضمن 

 املنجزات خالل الفترة الثانية من املسكفي الفترة األولى يتم إضافته إلى 

 إقليمي مستوى املسك
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 عدد الحجرات التي تم بناؤها وتجهيزها داخل املؤسسات التعليمية العمومية اسم املؤشر 

للموسم الدراس ي املعني للحجرات والتي تمت برمجة فتحها خالل  تحقيق البرنامج املادي التوقعي النتيجة املنتظرة

 املوسم الدراس ي املعني والتي تم تمويلها من ميزانية االكاديمية

عدد الحجرات التي تم االنتهاء من بنائها وتم توفير التجهيزات الخاصة بها من ميزانية االكاديمية  التعريف باملؤشر

 ل بغض النظر عن السنة املالية التي برمجت فيه وأصبحت جاهزة الستقبال األطفا

يتم تضمين عدد الحجرات اإلضافية التي تم فتحها خالل مرحلة مسك املعطيات رائد وتكون هذه  طريقة احتساب املؤشر 

األعداد تراكمية خالل املوسم الدراس ي فقط و خالل املوسم الدراس ي املوالي يتم احتساب 

 املوسم وال يتم احتساب العدد املنجز خالل املوسم الذي سبقه   الحجرات املضافة خالل ذلك

 خالل السنة املالية  اآلجال

 قيمة عددية  طبيعة املؤشر

 املدير اإلقليمي  املسؤول عن املؤشر

عدد الحجرات اإلضافية املبنية واملجهزة من ميزانية االكاديمية برسم ميزانية السنة املالية  .1 املؤشرات الفرعية

 املعنية

عدد الحجرات اإلضافية املبنية واملجهزة من ميزانية االكاديمية برسم ميزانية السنة املالية  .2

 (A-1السابقة )َ

عدد الحجرات اإلضافية املبنية واملجهزة من ميزانية االكاديمية برسم السنوات املالية  .3

 املعطياتالسابقة شريطة أن يكون قد تم فتحها خالل الفترة املعنية بمسك 

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 مسك خالل شهر نونبر وشهر ماي من كل سنة دراسية   دورة مسك املعطيات

يتم تحيين األعداد خالل الفترة الخاصة بمسك املعطيات بمنظومة رائد بحيث أن العدد املتضمن 

 املسك في الفترة األولى يتم إضافته إلى املنجزات خالل الفترة الثانية من 

 إقليمي مستوى املسك
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عدد الحجرات املحدثة من طرف الشركاء الستقبال أقسام التعليم األولي داخل املؤسسات  اسم املؤشر 

 التعليمية العمومية

 تتبع إنجازات الشركاء وتقييم مساهمتهم النتيجة املنتظرة

يتعلق األمر بعدد الحجرات املبنية واملجهزة أو املؤهلة واملجهزة التي تم فتحها الستقبال أقسام  التعريف باملؤشر

التعليم األولي داخل املؤسسات التعليمية العمومية واملنجزة من طرف الشركاء بما فيهم املبادرة 

مية ليالوطنية للتنمية البشرية )يجب التأكيد على الحجرات املبنية داخل املؤسسات التع

 العمومية( 

يتم تضمين عدد الحجرات اإلضافية التي تم فتحها خالل مرحلة مسك املعطيات بمنظومة رائد  طريقة احتساب املؤشر 

 وتعتبر هذه األعداد تراكمية خالل نفس املوسم الدراس ي 

 طيلة مدة إنجاز املشروع  اآلجال

 قيمة عددية  طبيعة املؤشر

 املدير اإلقليمي  املسؤول عن املؤشر

 عدد الحجرات املبنية واملجهزة من طرف الشركاء  .1 املؤشرات الفرعية

 عدد الحجرات املؤهلة واملجهزة من طرف الشركاء  .2

 عدد الحجرات املجهزة من طرف الشركاء  .3

مالحظة: يجب أن يكون مجموع الحجرات أعاله يساوي العدد املصرح به في خانة اسم املؤشر من 

ات أعاله مع التأكيد على احتساب تلك املنجزة من طرف املبادرة الوطنية للتنمية مجموع الحجر 

 البشرية داخل املؤسسات التعليمية العمومية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 مسك خالل شهر نونبر وشهر ماي من كل سنة دراسية   دورة مسك املعطيات

املعطيات بمنظومة رائد بحيث أن العدد املتضمن يتم تحيين األعداد خالل الفترة الخاصة بمسك 

 في الفترة األولى يتم إضافته إلى املنجزات خالل الفترة الثانية من املسك

 إقليمي مستوى املسك
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 عدد الجمعيات املستفيدة من الدعم املالي املمنوح من ميزانية األكاديمية اسم املؤشر

ضمان استدامة تسيير األقسام املدمجة في املؤسسات التعليمية العمومية من طرف جمعيات  النتيجة املنتظرة

 املجتمع املدني 

عدد الجمعيات املتعاقد معها وفق املسطرة املتبعة ملنحها الدعم املالي مقابل تسيير األقسام  التعريف باملؤشر

 املدمجة داخل املؤسسات التعليمية العمومية

 مجموع الجمعيات طريقة احتساب املؤشر 

 طيلة فترة إنجاز املشروع اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 املدير اإلقليمي أو مدير األكاديمية  املسؤول عن املؤشر

 عدد األقسام املسيرة من طرف الجمعيات املستفيدة من الدعم املالي - املؤشرات الفرعية

 عدد املربيات واملربين الذين تم تشغيلهم من طرف هذه الجمعيات  -

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 مسك خالل شهر نونبر وشهر ماي من كل سنة دراسية   دورة مسك املعطيات

 جهوي وإقليمي  مستوى املسك
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 جهويا، إقليميا(عدد الشراكات املبرمة في مجال التعليم االولي )مركزيا،  اسم املؤشر

 تقوية الشراكات املتعلقة بمجال التعليم األولي النتيجة املنتظرة

يهدف هذا املؤشر إلى حصر عدد الشراكات املبرمة واملفعلة في مجال التعليم االولي )مركزيا،  التعريف باملؤشر

 جهويا، إقليميا(

 تعتبر الشراكة ذات صبغة وطنية عندما يتم إبرامها على املستوى املركزي 

 تعتبر الشراكة جهوية إذا تم التوقيع عليها من طرف املسؤول الجهوي 

 وتعتبر الشراكة ذات صبغة إقليمية إذا تم التوقيع عليها من طرف املسؤول اإلقليمي

رامها مع الشركاء منذ بداية البرنامج الوطني للتطوير وتعميم التعليم مجموع الشراكات التي تم إب طريقة احتساب املؤشر 

 األولي

 طيلة فترة إنجاز املشروع اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 املصالح املركزية للوزارة أو املدير اإلقليمي أو مدير األكاديمية  املسؤول عن املؤشر

 أمهات وآباء وأولياء التالميذعدد الشراكات املبرمة مع جمعيات  .1 املؤشرات الفرعية

عدد الشراكات املبرمة مع جمعيات املجتمع املدني املغربية )دون احتساب جمعيات  .2

 اآلباء...(

 عدد الشراكات املبرمة مع الجمعيات األجنبية .3

 عدد الشراكات املبرمة مع الجماعات الترابية .4

 عدد الشراكات املبرمة مع القطاعات الحكومية .5

 عدد الشراكات املبرمة مع املؤسسات العمومية  .6

 عدد الشراكات املبرمة مع جهات أخرى  .7

 (  مساويا للعدد املتضمن في خانة إسم املؤشر 7إلى  1مالحظة: يجب أن يكون املجموع )من 

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 مسك خالل شهر نونبر وشهر ماي من كل سنة دراسية   دورة مسك املعطيات

 مركزي وجهوي وإقليمي  مستوى املسك
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 عدد البنيات واألقسام املحدثة من طرف املبادرة الوطنية للتنمية البشرية   اسم املؤشر

تتبع منجزات املبادرة الوطنية للتنمية البشرية وضمان التكامل في تحقيق أهداف مشروع تعميم  النتيجة املنتظرة

 التعليم األولي 

إحصاء عدد البنيات املحدثة من طرف املبادرة الوطنية للتنمية البشرية سواء تلك التي تم  التعريف باملؤشر

 إحداثها داخل املؤسسات التعليمية العمومية أو خارجها 

 عدد البنيات املحدثة منذ انطالق البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم األولي - طريقة احتساب املؤشر 

 عدد األقسام املفتوحة خالل املوسم الدراس ي املعني -

 عدد املربيات واملربون الذين تم تعبئتهم  -

 طيلة فترة إنجاز املشروع اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 املدير اإلقليمي  املسؤول عن املؤشر

عدد األقسام املحدثة من طرف املبادرة الوطنية للتنمية البشرية داخل املؤسسات  - املؤشرات الفرعية

 التعليمية العمومية

عدد األقسام املحدثة من طرف املبادرة الوطنية للتنمية البشرية خارج املؤسسات  -

 التعليمية العمومية

 املسيرة من طرف املبادرة الوطنية للتنمية البشريةعدد املربيات واملربين باألقسام  -

 عدد األقسام املسيرة من طرف املؤسسة املغربية للنهوض بالتعليم األولي -

 عدد األقسام املسيرة من طرف مؤسسة زاكورة -

 عدد األقسام املسيرة من طرف جهات أخرى  -

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 مسك خالل شهر نونبر وشهر ماي من كل سنة دراسية   دورة مسك املعطيات

 إقليمي  مستوى املسك
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 عدد املربيات واملربين بأقسام التعليم االولي املدمجة في املؤسسات التعليمية العمومية  اسم املؤشر

 العموميالرفع من نسب تأطير أقسام التعليم األولي املدمجة في مؤسسات التعليم  النتيجة املنتظرة

عدد املربيات واملربون الذين تمت تعبئتهم من طرف الشركاء لتأطير األقسام املدمجة في  التعريف باملؤشر

 املؤسسات العمومية

إحصاء كل املربيات واملربون الذين تمت تعبئتهم لتأطير أقسام التعليم األولي املدمجة  طريقة احتساب املؤشر 

 خالل املوسم الدراس ي املعني باملؤسسات التعليمية العمومية 

مالحظة: ويجب أن يكون العدد يتناسب مع عدد األقسام التي تم فتحها.  ففي الغالب أن إحداث 

قسم يوازيه تكليف مربية أو مربي بتأطيرهم باستثناء الحاالت التي يمكن للمربي او املربية أن 

 تقوم بتدبير قسمين خالل اليوم

 املشروعخالل فترة إنجاز  اآلجال

 كمي عددي تراكمي خالل املوسم الدراس ي املعني  طبيعة املؤشر

 املدير اإلقليمي  املسؤول عن املؤشر

 حسب الوسط  املؤشرات الفرعية

 عدد املربيات واملربين بأقسام التعليم العمومي بالوسط القروي حسب النوع

  عدد املربيات )اإلناث( بأقسام التعليم األولي العمومي   

 عدد املربيات)اإلناث( بأقسام التعليم األولي العمومي بالوسط القروي 

منظومة اإلحصاء إذا تزامنت املعطيات املتضمنة فيها مع فترة مسك املعطيات   نظام رصد املعطيات

 بمنظومة مسار

  منظومة رائد في الفترات الالحقة لعملية اإلحصاء السنوي 

 مسك خالل شهر نونبر وشهر ماي من كل سنة دراسية   دورة مسك املعطيات

يتم تحيين األعداد خالل الفترة الخاصة بمسك املعطيات بمنظومة رائد بحيث أن العدد 

 املتضمن في الفترة األولى يتم إضافته إلى املنجزات خالل الفترة الثانية من املسك

 إقليمي مستوى املسك
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 ين بأقسام التعليم االولي الخصوص ي  عدد املربيات واملرب اسم املؤشر

 ضبط األعداد الفعلية للمربيات واملربين العاملين بأقسام التعليم األولي الخصوص ي النتيجة املنتظرة

عدد املربيات واملربون الذين تم تشغيلهم من طرف مؤسسات التعليم الخصوص ي لتأطير أقسام  التعريف باملؤشر

 التعليم األولي  

 إحصاء عدد املربيات واملربون بأقسام التعليم األولي الخصوص ي  طريقة احتساب املؤشر 

مالحظة: يمكن التأكد من العدد بالرجوع إلى ملفات املربين التي تم إيداعها بمكتب التعليم 

 الخصوص ي واألولي باملديرية اإلقليمية للتربية والتكوين

 خالل فترة إنجاز املشروع اآلجال

 كمي عددي تراكمي خالل املوسم الدراس ي املعني  املؤشر طبيعة

 املدير اإلقليمي  املسؤول عن املؤشر

 حسب الوسط  املؤشرات الفرعية

 عدد املربيات واملربين بأقسام التعليم الخصوص ي بالوسط القروي 

 حسب النوع

 بأقسام التعليم األولي الخصوص ي  )اإلناث( عدد املربيات   

 بأقسام التعليم األولي الخصوص ي بالوسط القروي اإلناث( )عدد املربيات  

 منظومة اإلحصاء إذا تزامنت املعطيات املتضمنة فيها مع فترة مسك املعطيات بمنظومة مسار نظام رصد املعطيات

 منظومة رائد في الفترات الالحقة لعملية اإلحصاء السنوي 

 مسك خالل شهر نونبر وشهر ماي من كل سنة دراسية   دورة مسك املعطيات

يتم تحيين األعداد خالل الفترة الخاصة بمسك املعطيات بمنظومة رائد بحيث أن العدد 

 املتضمن في الفترة األولى يتم إضافته إلى املنجزات خالل الفترة الثانية من املسك

 إقليمي مستوى املسك
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 واملربين بأقسام التعليم االولي التقليديعدد املربيات  اسم املؤشر

 ضبط األعداد الفعلية للمربيات واملربين العاملين بأقسام التعليم األولي التقليدي النتيجة املنتظرة

عدد املربيات واملربون بأقسام التعليم األولي التقليدي الذين يشتغلون بأقسام التعليم األولي  التعريف باملؤشر

 التقليدي  

 إحصاء عدد املربيات واملربون بأقسام التعليم األولي التقليدي  طريقة احتساب املؤشر 

 خالل فترة إنجاز املشروع اآلجال

 كمي عددي تراكمي خالل املوسم الدراس ي املعني  طبيعة املؤشر

 املدير اإلقليمي  املسؤول عن املؤشر

 حسب الوسط  املؤشرات الفرعية

  واملربين بأقسام التعليم التقليدي بالوسط القرويعدد املربيات 

 حسب النوع

 بأقسام التعليم األولي التقليدي )اإلناث( عدد املربيات   

 بأقسام التعليم األولي التقليدي بالوسط القروي)اإلناث( عدد املربيات  

 مسك املعطيات بمنظومة مسارمنظومة اإلحصاء إذا تزامنت املعطيات املتضمنة فيها مع فترة  نظام رصد املعطيات

 منظومة رائد في الفترات الالحقة لعملية اإلحصاء السنوي 

 مسك خالل شهر نونبر وشهر ماي من كل سنة دراسية   دورة مسك املعطيات

يتم تحيين األعداد خالل الفترة الخاصة بمسك املعطيات بمنظومة رائد بحيث أن العدد 

 فته إلى املنجزات خالل الفترة الثانية من املسكاملتضمن في الفترة األولى يتم إضا

 إقليمي مستوى املسك
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 الذين استفادوا من التكوين  عدد املربيات واملربين بأقسام التعليم االولي اسم املؤشر

 الرفع من القدرات املهنية للمربيات واملربين العاملين بالتعليم األولي النتيجة املنتظرة

عدد املربيات واملربون بأقسام التعليم األولي بكل أنواعه الذين استفادوا من التكوين وعدد أيام  التعريف باملؤشر

 التكوين  

 إحصاء عدد املربيات واملربون الذين استفادوا من التكوين  طريقة احتساب املؤشر 

 

 خالل فترة إنجاز املشروع اآلجال

 كمي عددي تراكمي خالل املوسم الدراس ي املعني  طبيعة املؤشر

 املدير اإلقليمي  املسؤول عن املؤشر

 عدد املربيات واملربون الذين استفادوا من التكوين على اإلطار املنهاجي املؤشرات الفرعية

 عدد املربيات واملربون الذين استفادوا من التكوين املستمر )غير التكوين على اإلطار املنهاجي(

 منظومة رائد  نظام رصد املعطيات

 مسك خالل شهر نونبر وشهر ماي من كل سنة دراسية   دورة مسك املعطيات

يتم تحيين األعداد خالل الفترة الخاصة بمسك املعطيات بمنظومة رائد بحيث أن العدد 

 املتضمن في الفترة األولى يتم إضافته إلى املنجزات خالل الفترة الثانية من املسك

 إقليمي ستوى املسكم
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 عدد مراكز املوارد املحدثة  اسم املؤشر

 توسيع شبكة مراكز املوارد والرفع من التأطير عن قرب للمربيات واملربين بالتعليم األولي النتيجة املنتظرة

 يهدف هذا املؤشر إلى معرفة عدد مراكز موارد التعليم االولي ووضعية اشتغالها التعريف باملؤشر

 مجموع مراكز املوارد املتوفرة في الجهة/ اإلقليم طريقة احتساب املؤشر 

 خالل فترة إنجاز املشروع اآلجال

 كمي وعددي وتراكمي خالل فترة إنجاز املشروع طبيعة املؤشر

 املدير اإلقليمي   املسؤول عن املؤشر

 والحديثة(مجموع مراكز املوارد املتوفرة )القديمة  - املؤشرات الفرعية

 عدد مراكز املوارد املشغلة منها -

عدد مراكز املوارد اإلضافية التي تم إحداثها خالل السنة )بغض النظر عن السنة  -

 املالية التي برمجت فيها(

 عدد العاملين بمراكز املوارد -

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 مسك خالل شهر نونبر وشهر ماي من كل سنة دراسية   دورة مسك املعطيات

 إقليمي مستوى املسك
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 عدد بنيات التعليم االولي التي خضعت لتقييم جودتها اسم املؤشر

 تقييم جودة التعليم األولي النتيجة املنتظرة

 يهدف هذا املؤشر الى معرفة جودة التعليم االولي بالبنيات املخصصة لهذا النوع من التعليم  التعريف باملؤشر

إحصاء عدد البنيات التي تم إجراء فحص لجودة التعليم األولي بها من خالل االستمارات املعدة  طريقة احتساب املؤشر 

 لهذا الغرض 

 خالل فترة إنجاز املشروع اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 املدير اإلقليمي  املسؤول عن املؤشر

 عدد بنيات التعليم العمومي التي خضعت للتقييم  - املؤشرات الفرعية

 عدد بنيات التعليم الخصوص ي التي خضعت للتقييم -

 عدد بنيات التعليم التقليدي التي خضعت للتقييم -

 عدد املتفقدين املزاولين  -

 اقبة أقسام التعليم األوليعدد املفتشين التربويين املكلفين بتأطير ومر  -

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 مسك خالل شهر نونبر وشهر ماي من كل سنة دراسية   دورة مسك املعطيات

 إقليمي مستوى املسك
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 عدد املوارد البشرية املشرفة على تدبير مجال التعليم االولي )مركزي، جهوي، اقليميا( اسم املؤشر

 تأطير تدبير مجال التعليم األولي على املستوى املركزي والجهوي واإلقليمي  النتيجة املنتظرة

يتعلق هذا املؤشر بمعرفة عدد املوارد البشرية املشرفة على تدبير مجال التعليم االولي )مركزي،  التعريف باملؤشر

احتساب املفتشين التربويين واملتفقدين الذين سيتم ادراج عددهم في  جهوي، اقليميا( ) دون 

 (17املؤشر رقم 

 عدد املوظفين املكلفين بتدبير مجال التعليم األولي  طريقة احتساب املؤشر 

 خالل فترة إنجاز املشروع اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

منسق الوحدة املركزية للتعليم األولي ومديري األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين واملديرين  املسؤول عن املؤشر

 اإلقليمين 

 عدد العاملين بالوحدة املركزية للتعليم األولي - املؤشرات الفرعية

 عدد العاملين بمجال التعليم األولي بإدارة األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين -

 جال التعليم األولي على مستوى املديريات اإلقليميةعدد العاملين بم -

 رائد نظام رصد املعطيات

 مسك خالل شهر نونبر وشهر ماي من كل سنة دراسية   دورة مسك املعطيات

 إقليمي  -جهوي  -مركزي  مستوى املسك
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: توسيع العرض المدرسي وتحقيق إلزامية الولوج2المشروع رقم   
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العرض املدرس ي من البناءات املدرسية وتوفير املوارد البشرية املؤهلة الالزمة لسد الخصاص باملناطق ذات األولوية الهدف األول: توسيع 

 خاصة القروية.

 1بطاقة املؤشر رقم 

 اسم املؤشر املؤسسات التعليمية في طور اإلنجاز 

 النتيجة املنتظرة بناء مؤسسات تعليمية  

 التعريف باملؤشر يقيس املؤشر عدد املؤسسات التعليمية في طور اإلنجاز 

 طريقة احتساب املؤشر عدد املؤسسات التعليمية في طور اإلنجاز بإعطاء رقم صحيح حساب

 اآلجال طول السنة 

 طبيعة املؤشر كمي

 املسؤول عن املؤشر الجهوية للتربية والتكويناالكاديمية 

  إقليمي حسب الجماعات 

  حسب النوع )ابتدائية، ابتدائية الجماعاتية، الثانوي اإلعدادي، الثانوي

 التأهيلي( 

  قروي حضري 

 املؤشرات الفرعية

 نظام رصد املعطيات  نظام رائد

 تردد مسك املعطيات  دوري/ سنوي 

 مستوى املسك  إقليمي / جهوي 

 

 2بطاقة املؤشر رقم 

 اسم املؤشر التعليمية املحدثةاملؤسسات 

 النتيجة املنتظرة إحداث مؤسسات تعليمية 

 التعريف باملؤشر يقيس املؤشر عدد املؤسسات املرتقب فتحها في الدخول املدرس ي املوالي

 طريقة احتساب املؤشر عدد املؤسسات التي تم إحداثها بإعطاء رقم صحيح حساب

 اآلجال نهاية يوليوز أكتوبر من كل سنة مع التحيين في 

 طبيعة املؤشر كمي

 املسؤول عن املؤشر الجهوية للتربية والتكويناالكاديمية 

  إقليمي حسب الجماعات 

  حسب النوع )ابتدائية، ابتدائية الجماعاتية، الثانوي اإلعدادي، الثانوي

 التأهيلي( 

  قروي حضري 

 املؤشرات الفرعية

  GRESAمستند تدبير املؤسسات التعليمية واإلدارية 

 نظام رائد

 نظام رصد املعطيات 

 تردد مسك املعطيات  دوري/ سنوي 

 مستوى املسك  إقليمي / جهوي 
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 3بطاقة املؤشر رقم 

 اسم املؤشر الداخليات في طور اإلنجاز

 النتيجة املنتظرة بناء الداخليات باملؤسسات التعليمية 

 التعريف باملؤشر يقيس املؤشر عدد الداخليات في طور اإلنجاز 

 طريقة احتساب املؤشر حساب عدد الداخليات في طور اإلنجاز بإعطاء رقم صحيح

 اآلجال طول السنة

 طبيعة املؤشر كمي

 املسؤول عن املؤشر الجهوية للتربية والتكويناالكاديمية 

  إقليمي حسب الجماعات 

  ( حسب النوع )الثانوي اإلعدادي، الثانوي التأهيلي 

  قروي حضري 

 املؤشرات الفرعية

 نظام رصد املعطيات  نظام رائد

 تردد مسك املعطيات  دوري/ سنوي 

 مستوى املسك  جهوي/ إقليمي

 

 

 4بطاقة املؤشر رقم 

 اسم املؤشر الداخليات املحدثة 

 املنتظرةالنتيجة  إحداث الداخليات باملؤسسات التعليمية 

 التعريف باملؤشر يقيس املؤشر عدد الداخليات املحدثة واملرتقب فتحها في الدخول املدرس ي املوالي

 طريقة احتساب املؤشر حساب عدد الداخليات املحدثة التي تم إحداثها بإعطاء رقم صحيح

 اآلجال أكتوبر من كل سنة مع التحيين في نهاية يوليوز 

 طبيعة املؤشر كمي

 املسؤول عن املؤشر الجهوية للتربية والتكويناالكاديمية 

  إقليمي حسب الجماعات 

  )حسب النوع ) الثانوي اإلعدادي، الثانوي التأهيلي 

  قروي حضري 

 املؤشرات الفرعية

 GRESAمستند تدبير املؤسسات التعليمية واإلدارية 

 نظام رائد

 نظام رصد املعطيات 

 تردد مسك املعطيات  دوري/ سنوي 

 مستوى املسك  جهوي/ إقليمي
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 5بطاقة املؤشر رقم 

 إسم املؤشر األساتذة املرتقب توظيفهم على املستوى الجهوي 

إعداد برنامج توقعي متعدد السنوات من الحاجيات من األساتذة املرتقب توظيفهم 

 على املستوى الجهوي 

 النتيجة املنتظرة

األساتذة املرتقب توظيفهم على املستوى الجهوي في الدخول  يقيس املؤشر عدد

 املدرس ي املوالي

 التعريف باملؤشر

 طريقة احتساب املؤشر حساب عدد األساتذة املرتقب توظيفهم على املستوى الجهوي بإعطاء رقم صحيح

 اآلجال أبريل من كل سنة 

 طبيعة املؤشر كمي

  الجهوية للتربية والتكويناالكاديمية 

 املديرية اإلقليمية

 املسؤول عن املؤشر

 املؤشرات الفرعية قروي /حضري، ذكور/ إنات -إقليمي حسب الجماعات 

 نظام رصد املعطيات  منظومة مسار

 تردد مسك املعطيات  سنوي 

 مستوى املسك  جهوي / إقليمي

 

 

 6بطاقة املؤشر رقم 

 اسم املؤشر الخاص املبرمة وحجمها املالي العام أو عقود الشراكة مع القطاع 

البحث وإبرام عقود الشراكات مع القطاع  العام أو الخاص من أجل تنويع مصادر 

التمويل وتعبئة كافة اإلمكانات لدى الشركاء على املستوى الجهوي واإلقليمي 

 واملحلي

 النتيجة املنتظرة

نوعها وحجمها املالي على  يقيس املؤشر عدد عقود الشراكة املبرمة مع تحديد 

 املستوى الجهوي واإلقليمي

 التعريف باملؤشر

حساب عدد عقود الشراكة املبرمة مع تحديد نوعها وحجمها املالي على املستوى 

 الجهوي واإلقليمي بإعطاء رقم صحيح

 طريقة احتساب املؤشر

 اآلجال طول السنة 

 طبيعة املؤشر كمي  -نوعي

 املصالح املركزية

  الجهوية للتربية والتكويناالكاديمية 

 املديريات اإلقليمية

 املسؤول عن املؤشر

 املؤشرات الفرعية مركزي/ جهوي/ إقليمي 

 نظام رصد املعطيات  نظام رائد

 تردد مسك املعطيات  

 مستوى املسك  
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 7بطاقة املؤشر رقم 

 اسم املؤشر عقود التمويل املبرمة مع املانحين وحجمها املالي 

تنويع مصادر التمويل وتعبئة كافة اإلمكانات لدى الشركاء الدوليين على املستوى 

 الوطني والجهوي 

 النتيجة املنتظرة

يقيس املؤشر عدد عقود الشراكة مع املانحين الدوليين املبرمة على املستوى 

 املركزي والجهوي 

 التعريف باملؤشر

ين الوطنيين والدوليين املبرمة على املستوى حساب عدد عقود الشراكة مع املانح

 الجهوي واإلقليمي بإعطاء رقم صحيح

 طريقة احتساب املؤشر

 اآلجال طوال السنة

 طبيعة املؤشر كمي -نوعي

 املصالح املركزية

  الجهوية للتربية والتكويناالكاديمية 

 املسؤول عن املؤشر

 املؤشرات الفرعية مركزي/ جهوي 

 نظام رصد املعطيات  نظام رائد

 تردد مسك املعطيات  

 مستوى املسك  

 

 

وآليات التخطيط التربوي على الصعيد الوطني والجهوي واإلقليمي والنقل الفعلي ملهمة التخطيط الى الجهات تجويد مساطر الهدف الثاني: 

 واالقاليم.

 

 8بطاقة املؤشر رقم 

 إسم املؤشر بمنظومة اإلعالمآلية التخطيط متعدد السنوات مفعلة وربطها 

 النتيجة املنتظرة وضع آلية التخطيط متعدد السنوات مفعلة وربطها بمنظومة اإلعالم

يبين املؤشر دور آلية التخطيط متعددة السنوات املرتبطة بمنظومة اإلعالم من 

أجل تحديد الحاجيات من البناءات املدرسية واملوارد البشرية على املستوى 

 إلقليميالجهوي وا

 التعريف باملؤشر

 طريقة احتساب املؤشر تفعيل آلية التخطيط متعدد السنوات مفعلة وربطها بمنظومة اإلعالم

 اآلجال 2021دجنبر 

 طبيعة املؤشر نوعي

 مديرية االستراتيجية واالحصاء والتخطيط 

 مديرية منظومة اإلعالم

 املسؤول عن املؤشر

 املؤشرات الفرعية 

 نظام رصد املعطيات  اإلعالممنظومة 

 تردد مسك املعطيات  

 مستوى املسك  

 8بطاقة املؤشر رقم 

 إسم املؤشر فعل على املستوى الجهوي واإلقليمياملتعميم التخطيط متعدد السنوات 

اعتماد آلية التخطيط متعدد السنوات باستعمال نظام املحاكاة في تحديد 

 الحاجيات على املستوى الجهوي واإلقليمي 

 النتيجة املنتظرة



 

25 

يقيس املؤشر مدى تفعيل آليات التخطيط متعدد السنوات على املستوى الجهوي 

 واإلقليمي

 التعريف باملؤشر

املدرسية واملوارد البشرية على املستوى  إصدار تقرير يحدد الحاجيات من البناءات

 الجهوي واإلقليمي

 طريقة احتساب املؤشر

 اآلجال أبريل من كل سنة وتحيينها أثناء إعداد امليزانية

 طبيعة املؤشر نوعي/ كمي

  الجهوية للتربية والتكويناالكاديمية 

 املديريات اإلقليمية

 املسؤول عن املؤشر

 املؤشرات الفرعية مركزي / جهوي/ إقليمي 

 نظام رصد املعطيات  منظومة اإلعالم

 تردد مسك املعطيات  كل سنة 

 مستوى املسك  مركزي/ جهوي / إقليمي

 

 

 9بطاقة املؤشر رقم 

 إسم املؤشر البرامج املصادق عليها واملوقعة

 النتيجة املنتظرة مواءمة البرنامج املتعدد السنوات مع مخرجات التخطيط

املؤشر البرامج املصادق عليها من البناءات املدرسية ومدى مواءمة البرنامج يقيس 

 املتعدد السنوات مع مخرجات التخطيط

 التعريف باملؤشر

 طريقة احتساب املؤشر البرامج املصادق عليها واملوقعة بإعطاء رقم صحيح حساب عدد

 اآلجال 2021يناير 

 طبيعة املؤشر نوعي/ كمي

 مديرية االستراتيجية واالحصاء والتخطيط 

  الجهوية للتربية والتكويناالكاديمية 

 املديريات اإلقليمية

 املسؤول عن املؤشر

 املؤشرات الفرعية مركزي/ جهوي/ إقليمي 

 نظام رصد املعطيات  

 تردد مسك املعطيات  

 مستوى املسك  

 

 

 10بطاقة املؤشر رقم 

 إسم املؤشر املدمجة بالخريطة املدرسيةمكونات العرض التربوي 

 النتيجة املنتظرة إدماج مكونات العرض التربوي بالخريطة املدرسية

يبين املؤشر عدد مكونات العرض التربوي املدمجة بالخريطة املدرسية واملتمثلة 

في مكون التعليم األولي ومكون الدعم االجتماعي ومكون إدماج مختلف املسارات 

 الدولية للباكالوريا والشعب املحدثةواملسالك 

 التعريف باملؤشر

 طريقة احتساب املؤشر تقرير حول إدماج مكونات العرض التربوي بالخريطة املدرسية

 اآلجال 2021يونيو 

 طبيعة املؤشر نوعي



 

26 

 مديرية االستراتيجية واالحصاء والتخطيط 

  الجهوية للتربية والتكويناالكاديمية 

 املؤشراملسؤول عن 

 املؤشرات الفرعية جهوي/ إقليمي 

 نظام رصد املعطيات  منظومة اإلعالم

 تردد مسك املعطيات  كل سنة 

 مستوى املسك  جهوي / إقليمي

 

اإلطار العام املؤسساتي والتعاقدي لتحقيق إلزامية الولوج للتعليم املدرس ي للفئة العمرية مراجعة اإلطار القانوني وتوفير : 3الهدف الخاص 

 سنة . 16إلى  4من

 

 

 11بطاقة املؤشر رقم 

 إسم املؤشر النصوص التشريعية والتنظيمية املعتمدة لتحقيق إلزامية الولوج

 النتيجة املنتظرة الولوجعدد النصوص التشريعية والتنظيمية املعتمدة لتحقيق إلزامية 

يحدد املؤشر عدد النصوص القانونية التي تمت مراجعتها وإصدارها لتحقيق 

 إلزامية الولوج

 التعريف باملؤشر

جرد للنصوص القانونية التي تمت مراجعتها وإصدارها لتحقيق إلزامية الولوج 

 واحتسابها 

 طريقة احتساب املؤشر

 اآلجال 2021فبراير 

 املؤشر طبيعة نوعي

 مديرية االستراتيجية واالحصاء والتخطيط

 مديرية الشؤون القانونية واملنازعات 

 الجهوية للتربية والتكويناالكاديمية 

 املسؤول عن املؤشر

 املؤشرات الفرعية 

 نظام رصد املعطيات  نظام رائد

 تردد مسك املعطيات  

 مستوى املسك  

 

 

 12بطاقة املؤشر رقم 

 إسم املؤشر لتتبع إلزامية الولوج وآلياتها املفعلة املسطريةالدالئل 

 النتيجة املنتظرة لتتبع إلزامية الولوج وآلياتها املفعلة إصدار دالئل مسطرية

يحدد املؤشر عدد الدالئل املسطرية  التي تم إعدادها ويبين كذلك مدى التقدم في 

 وضع آليات التفعيل لتتبع إلزامية الولوج

 باملؤشرالتعريف 

 طريقة احتساب املؤشر جرد للدالئل املسطرية وآلليات التفعيل لتتبع إلزامية الولوج

 اآلجال 2021ماي 

 طبيعة املؤشر نوعي

 مديرية االستراتيجية واالحصاء والتخطيط

 مديرية الشؤون القانونية واملنازعات 

 الجهوية للتربية والتكويناالكاديمية 

 املسؤول عن املؤشر
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 املؤشرات الفرعية السلك التعليمي حسب

 نظام رصد املعطيات  نظام رائد

 تردد مسك املعطيات  

 مستوى املسك  
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 : تطوير منظومة منصفة وناجعة للدعم االجتماعي3مشروع رقم 
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 بطاقة املؤشر

 عدد التلميذات والتالميذ املستفيدين من خدمات الدعم االجتماعي حسب السلك والوسط والنوع. اسم املؤشر

 إرساء نمط استهداف فعال ومنصف ملنظومة الدعم االجتماعي النتيجة املنتظرة

يات الداخل-سير""تي-مجموع املستفيدين من  تدابير الدعم االجتماعي من منظومة "مسار" )"مليون محفظة" طريقة احتساب املؤشر

 النقل املدرس ي(-ودور الطالب)ة( واملطاعم املدرسية

  اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 املدير اإلقليمي )املكلف)ة( بالوحدة اإلقليمية للدعم االجتماعي( املسؤول عن املؤشر

 حسب كل تدبير وحسب السلك والوسط والنوع املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد  نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي مستوى املسك

 

 بطاقة املؤشر

 عدد األسر املستفيدة من برنامج "تيسير" حسب الوسط ونوع املستفيد )األب/األم/الولي(. اسم املؤشر

 

 إرساء نمط استهداف فعال ومنصف ملنظومة الدعم االجتماعي النتيجة املنتظرة

 احتساب عدد االسر املستفيدة من برنامج "تيسير" على مستوى البرنام املعلوماتي "تيسير" املؤشرطريقة احتساب 

  اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 املدير اإلقليمي )السيد)ة( املنسق)ة( اإلقليمي)ة( للبرنامج( املسؤول عن املؤشر

 ))األب/األم/الولي(.عدد االسر املستفيدة حسب الوسط ونوع املستفيد  املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي مستوى املسك

 

 بطاقة املؤشر

 عدد الشكايات املسجلة. اسم املؤشر

 إرساء نمط استهداف فعال ومنصف ملنظومة الدعم االجتماعي النتيجة املنتظرة

 مجموع الشكايات املسجلة بالبرنام املعلوماتي "تيسير"  طريقة احتساب املؤشر

  اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 املدير اإلقليمي )السيد)ة( املنسق)ة( اإلقليمي)ة( للبرنامج( املسؤول عن املؤشر

 حسب نوع الشكاية  املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي املسكمستوى 
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 بطاقة املؤشر

 عدد الشكايات املعالجة اسم املؤشر

 إرساء نمط استهداف فعال ومنصف ملنظومة الدعم االجتماعي النتيجة املنتظرة

 مجموع الشكايات التي تمت معالجتها بالبرنام املعلوماتي "تيسير" طريقة احتساب املؤشر

  اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 املدير اإلقليمي )السيد)ة( املنسق)ة( اإلقليمي)ة( للبرنامج( املؤشراملسؤول عن 

 حسب نوع الشكاية املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي مستوى املسك

 

 بطاقة املؤشر

للموسم الدراس ي املوالي حسب السلك  العدد املتوقع للمستفيدين من مختلف برامج الدعم االجتماعي اسم املؤشر

 والوسط والنوع.

تدبير شفاف وناجع للموارد املرصودة ملنظومة الدعم االجتماعي مع تحسين األثر على الفئات واملجاالت  النتيجة املنتظرة

 املستهدفة

 توقعات عدد املستفيدين من تدابير الدعم االجتماعي انطالقا من معطيات الخريطة املدرسية  طريقة احتساب املؤشر

  اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 املدير اإلقليمي )مصلحة الخريطة املدرسية( املسؤول عن املؤشر

 حسب كل تدبير وحسب السلك والوسط والنوع املؤشرات الفرعية

 رائدمنظومة  نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي مستوى املسك

 

 بطاقة املؤشر

عدد طلبات منح الداخليات واملطاعم املدرسية املقبولة حسب نوعية املنحة )منحة كاملة، وجبة غذاء(  اسم املؤشر

 والنوع.

تحسين األثر على الفئات واملجاالت تدبير شفاف وناجع للموارد املرصودة ملنظومة الدعم االجتماعي مع  النتيجة املنتظرة

 املستهدفة

عدد منح الداخليات واملطاعم املدرسية املخولة انطالقا من املصوغة املعلوماتية للداخليات بمنظومة  طريقة احتساب املؤشر

 "مسار"

  اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 للدعم االجتماعي(املدير اإلقليمي )املكلف)ة( بالوحدة اإلقليمية  املسؤول عن املؤشر

 حسب نوع املنحة وحسب النوع املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات
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 إقليمي مستوى املسك

 بطاقة املؤشر

 نسبة مسك معطيات التالميذ املستفيدين من املبادرة امللكية "مليون محفظة" في منظومة "مسار". اسم املؤشر

تدبير شفاف وناجع للموارد املرصودة ملنظومة الدعم االجتماعي مع تحسين األثر على الفئات واملجاالت  النتيجة املنتظرة

 املستهدفة

)عدد التالميذ املستفيدين من املبادرة الذين تم مسك معطياتهم على مسار / مجموع املستفيدين من  طريقة احتساب املؤشر

 100املبادرة( * 

  اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 املدير اإلقليمي )املكلف)ة( بالوحدة اإلقليمية للدعم االجتماعي( املسؤول عن املؤشر

  املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي مستوى املسك

 

 بطاقة املؤشر

 والنوع. نسبة الهدر املدرس ي حسب السلك والوسط اسم املؤشر

تدبير شفاف وناجع للموارد املرصودة ملنظومة الدعم االجتماعي مع تحسين األثر على الفئات واملجاالت  النتيجة املنتظرة

 املستهدفة

 100)عدد التالميذ املنقطعين عن الدراسة / مجموع التالميذ املتمدرسين( *  طريقة احتساب املؤشر

  اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 املدير اإلقليمي )مصلحة الخريطة املدرسية( املسؤول عن املؤشر

  املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي مستوى املسك

 

 بطاقة املؤشر

 نسبة التكرار حسب السلك والوسط والنوع. اسم املؤشر

للموارد املرصودة ملنظومة الدعم االجتماعي مع تحسين األثر على الفئات واملجاالت تدبير شفاف وناجع  النتيجة املنتظرة

 املستهدفة

 100)عدد التالميذ املكررين باملستوى الدراس ي / عدد التالميذ املتمدرسين باملستوى الدراس ي( *  طريقة احتساب املؤشر

  اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 اإلقليمي )مصلحة الخريطة املدرسية(املدير  املسؤول عن املؤشر

  املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي مستوى املسك
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 بطاقة املؤشر

 عدد املؤسسات التعليمية التي تستفيد من التحويل املالي عبر "الشباك املتنقل". اسم املؤشر

 خدمات اجتماعية عن قرب، ذات جودة وسهلة الولوج من قبل الفئات املستهدفة.ضمان  النتيجة املنتظرة

 مجموع املؤسسات التعليمية التي استفادت من التحويل املالي عبر "الشباك املتنقل". طريقة احتساب املؤشر

  اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 اإلقليمي)ة( للبرنامج(املدير اإلقليمي )السيد)ة( املنسق)ة(  املسؤول عن املؤشر

  املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي مستوى املسك

 

 بطاقة املؤشر

عدد املؤسسات التعليمية التي تم توزيع األطقم املدرسية في إطار املبادرة امللكية عند االنطالقة الرسمية  اسم املؤشر

 املدرس ي حسب السلك والوسط.للدخول 

 ضمان خدمات اجتماعية عن قرب، ذات جودة وسهلة الولوج من قبل الفئات املستهدفة النتيجة املنتظرة

مجموع املؤسسات التي تم توزيع األطقم املدرسية في إطار املبادرة امللكية عند االنطالقة الرسمية للدخول  طريقة احتساب املؤشر

 املدرس ي.

  اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 املدير اإلقليمي )املكلف)ة( بالوحدة اإلقليمية للدعم االجتماعي( املسؤول عن املؤشر

 حسب السلك والوسط املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي مستوى املسك

 

 بطاقة املؤشر

 والداخليات التي انطلق تقديم الخدمة بها عند االنطالقة الرسمية للدخول املدرس ي. عدد املطاعم املدرسية اسم املؤشر

 ضمان خدمات اجتماعية عن قرب، ذات جودة وسهلة الولوج من قبل الفئات املستهدفة النتيجة املنتظرة

االنطالقة الرسمية للدخول  مجموع املطاعم املدرسية والداخليات التي انطلق تقديم الخدمة بها عند طريقة احتساب املؤشر

 املدرس ي.

  اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 املدير اإلقليمي )املكلف)ة( بالوحدة اإلقليمية للدعم االجتماعي( املسؤول عن املؤشر

 حسب السلك والوسط املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي مستوى املسك
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 بطاقة املؤشر

 بالسلك االبتدائي القروي. %2,5عدد الجماعات الترابية التي تفوق نسبة الهدر املدرس ي بها  اسم املؤشر

 ضمان خدمات اجتماعية عن قرب، ذات جودة وسهلة الولوج من قبل الفئات املستهدفة النتيجة املنتظرة

 بالسلك االبتدائي القروي باإلقليم. %2,5مجموع الجماعات الترابية التي تفوق نسبة الهدر املدرس ي بها  طريقة احتساب املؤشر

  اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 املدير اإلقليمي )مصلحة الخريطة املدرسية( املسؤول عن املؤشر

  املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي مستوى املسك

 

 بطاقة املؤشر

 بالسلك اإلعدادي حسب الوسط. %6عدد الجماعات الترابية التي تفوق نسبة الهدر املدرس ي بها  اسم املؤشر

 ضمان خدمات اجتماعية عن قرب، ذات جودة وسهلة الولوج من قبل الفئات املستهدفة النتيجة املنتظرة

 بالسلك االعدادي باإلقليم. %6مجموع الجماعات الترابية التي تفوق نسبة الهدر املدرس ي بها  طريقة احتساب املؤشر

  اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 املدير اإلقليمي )مصلحة الخريطة املدرسية( املسؤول عن املؤشر

 حسب الوسط املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي مستوى املسك

 

 بطاقة املؤشر

عدد املستفيدين من خدمات الدعم االجتماعي املنتمين لفئات األطفال في وضعية إعاقة حسب الوسط  اسم املؤشر

 والسلك والنوع. 

 تحديد الفئات االجتماعية املؤهلة لالستفادة من منظومة الدعم االجتماعي النتيجة املنتظرة

 مجموع املستفيدين من خدمات الدعم االجتماعي املنتمين لفئات األطفال في وضعية إعاقة باإلقليم. املؤشرطريقة احتساب 

  اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 املدير اإلقليمي )املكلف)ة( بالوحدة اإلقليمية للدعم االجتماعي( املسؤول عن املؤشر

 حسب الوسط والسلك والنوع املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد املعطيات نظام رصد

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي مستوى املسك

 

 بطاقة املؤشر

 نسبة تمدرس الفتيات القرويات حسب السلك التعليمي اسم املؤشر
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 تحديد الفئات االجتماعية املؤهلة لالستفادة من منظومة الدعم االجتماعي النتيجة املنتظرة

 .100الفتيات القرويات املتمدرسات / مجموع الفتيات القرويات( * )مجموع  طريقة احتساب املؤشر

  اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 املدير اإلقليمي )مصلحة الخريطة املدرسية( املسؤول عن املؤشر

 حسب السلك املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي مستوى املسك

 

 بطاقة املؤشر

 .عدد التالميذ املسجلين في برنامج "تيسير" حسب السلك والوسط والنوع اسم املؤشر

تحفيز وتشجيع الشراكات في مجال الدعم االجتماعي على املستوى الترابي بناء على خريطة محينة  النتيجة املنتظرة

 للحاجيات في هذا املجال.

 مجموع التالميذ املسجلين في برنامج "تيسر" على مستوى البرنام املعلوماتي "تيسير" طريقة احتساب املؤشر

  اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 املدير اإلقليمي )السيد)ة( املنسق)ة( اإلقليمي)ة( للبرنامج( املسؤول عن املؤشر

 حسب السلك والوسط والنوع املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي مستوى املسك

 

 بطاقة املؤشر

 عدد طلبات منحة املطاعم املدرسية والداخليات غير املقبولين حسب النوع. اسم املؤشر

 تحفيز وتشجيع الشراكات في مجال الدعم االجتماعي على املستوى الترابي بناء على خريطة محينة النتيجة املنتظرة

 للحاجيات في هذا املجال.

طلبات منحة املطاعم املدرسية والداخليات غير املقبولين برسم السنة الدراسية )املصوغة املعلوماتية  طريقة احتساب املؤشر

 للداخليات بمنظومة "مسار"(.

  اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 اإلقليمية للدعم االجتماعي(املدير اإلقليمي )املكلف)ة( بالوحدة  املسؤول عن املؤشر

 حسب النوع املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي مستوى املسك
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 بطاقة املؤشر

 عدد الشراكات املبرمة حسب برامج الدعم االجتماعي. اسم املؤشر

تحفيز وتشجيع الشراكات في مجال الدعم االجتماعي على املستوى الترابي بناء على خريطة محينة  النتيجة املنتظرة

 للحاجيات في هذا املجال.

 مجموع الشراكات املبرمة حسب برامج الدعم االجتماعي على املستوى الجهوي  طريقة احتساب املؤشر

  اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 اإلقليمي )املكلف)ة( بالوحدة اإلقليمية للدعم االجتماعي(املدير  املسؤول عن املؤشر

 حسب نوع الشراكة وحسب كل إقليم  املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 جهوي  مستوى املسك
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 وضعيات خاصة من التمدرس: تمكين األطفال في وضعية إعاقة أو 4المشروع رقم 
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 بطاقات املؤشرات

 اسم املؤشر  عدد املؤسسات التعليمية املصنفة دامجة .1

 النتيجة املنتظرة 2027/2028توسيع العرض املدرس ي ليشمل تدريجيا جميع مؤسسات التربية والتكوين في أفق 

تتوفر على مشروع مؤسسة دامج ومشروع قسم دامج املؤسسة التعليمية الدامجة هي املؤسسة التي 

ومشروع مجتمعي دامج باإلضافة إلى قاعة املوارد للتأهيل والدعم، وجميع األطر اإلدارية والتربوية 

 مكونة في مجال التربية الدامجة

 التعريف باملؤشر

 احتساب املؤشرطريقة  2028عدد املؤسسات التعليمية إلى مؤسسات دامجة إلى حدود من  % 20تحويل 

 اآلجال ثماني سنوات

 طبيعة املؤشر كمي 

 املسؤول عن املؤشر املديرية اإلقليمية ومصلحة التربية الدامجة بالجهة

 املؤشرات الفرعية حسب الجماعات )قروية أو حضرية( حسب األسالك )أولي، ابتدائي، إعدادي، تأهيلي(

 نظام رصد املعطيات مسار

 املعطياتدورة مسك  سنوي 

 مستوى املسك إقليمي، جهوي 

 

 

 اسم املؤشر  عدد األطفال في وضعية إعاقة املتابعين دراستهم في املؤسسات الدامجة .2

 النتيجة املنتظرة 2027/2028توسيع العرض املدرس ي ليشمل تدريجيا جميع مؤسسات التربية والتكوين في أفق 

باملؤسسات التعليمية الدامجة الذين يستفيدون من عدد األطفال في وضعية إعاقة املسجلين 

 خدمات التأهيل والتطوير والتكييف البيداغوجي حسب نوع اإلعاقة

 التعريف باملؤشر

 طريقة احتساب املؤشر عدد األطفال في وضعية إعاقة بالنسبة للعدد اإلجمالي لجميع التالميذ

 اآلجال عشر سنوات

 طبيعة املؤشر كمي

 املسؤول عن املؤشر اإلقليمية ومصلحة التربية الدامجة بالجهةاملديرية 

حسب الجماعات )قروية أو حضرية( حسب نوع اإلعاقة، حسب الجنس )ذكر أو أنثى( حسب 

 األسالك )أولي، ابتدائي، إعدادي، تأهيلي(

 املؤشرات الفرعية

 نظام رصد املعطيات مسار

 دورة مسك املعطيات سنوي 

 توى املسكمس إقليمي، جهوي،

 

نسبة التقدم في إعداد الوثائق املنهاجية املكيفة مع خصوصيات األطفال في وضعية  .3

 إعاقة

 اسم املؤشر 

 النتيجة املنتظرة مناهج دراسية مكيفة مع خصوصيات األطفال في وضعية إعاقة

 إعداد مراجع بيداغوجية بتعاون مع الفريق الطبي والشبه طبي:

  تتالءم مع نوعية كل صنف من أصناف اإلعاقة بالتعليم األولي وتحدد التعلمات الداعمة

 املواكبة لألنشطة التربوية.

 التعريف باملؤشر
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  خاصة بكل مادة دراسية وتتالءم مع نوعية كل صنف من أصناف اإلعاقة بأسالك التعليم

ملواكبة االبتدائي والثانوي اإلعدادي والثانوي التأهيلي كما تحدد التعلمات الداعمة ا

 للعملية التعليمية/ التعلمية.

 طريقة احتساب املؤشر عدد الوثائق املنجزة 

 اآلجال 2019-2027

 طبيعة املؤشر كمي ونوعي

 املسؤول عن املؤشر املديرية اإلقليمية، مصلحة التربية الدامجة بالجهة، قسم التربية الدامجة باملركز

)أولي، ابتدائي، اعدادي أو تأهيلي(، حسب نوع اإلعاقة، حسب املادة حسب السلك التربوي 

 الدراسية

 املؤشرات الفرعية

 نظام رصد املعطيات رائد

 دورة مسك املعطيات سنوي 

 مستوى املسك مركزي 

 

 اسم املؤشر  عدد املستفيدين من التدخل الطبي والشبه طبي .4

 النتيجة املنتظرة خدمات التصحيح والتقويم والتأطير موفرة

عدد األطفال املسجلين باملؤسسات التعليمية الدامجة الذين يستفيدون من خدمات التدخل 

 الطبي والشبه طبي

 التعريف باملؤشر

عدد األطفال في وضعية إعاقة املستفيدين من التتبع الطبي والشبه طبي بالنسبة للعدد اإلجمالي 

 لألطفال في وضعية إعاقة

 املؤشرطريقة احتساب 

 اآلجال عشر سنوات

 طبيعة املؤشر كمي

 املسؤول عن املؤشر املديرية اإلقليمية ومصلحة التربية الدامجة بالجهة

 املؤشرات الفرعية حسب نوع اإلعاقة، حسب الجنس )ذكر أو أنثى( حسب األسالك )أولي، ابتدائي، إعدادي، تأهيلي(

 نظام رصد املعطيات مسار

 املعطياتدورة مسك  سنوي 

 مستوى املسك إقليمي، جهوي 

 

 اسم املؤشر  عدد املستفيدين من التدخل النفس ي االجتماعي .5

 النتيجة املنتظرة خدمات التصحيح والتقويم والتأطير موفرة

عدد األطفال املسجلين باملؤسسات التعليمية الدامجة الذين يستفيدون من خدمات التدخل 

 النفس ي االجتماعي

 باملؤشرالتعريف 

عدد األطفال في وضعية إعاقة املستفيدين من التدخل النفس ي االجتماعي بالنسبة للعدد اإلجمالي 

 لألطفال في وضعية إعاقة

 طريقة احتساب املؤشر

 اآلجال عشر سنوات

 طبيعة املؤشر كمي

 املسؤول عن املؤشر املديرية اإلقليمية ومصلحة التربية الدامجة بالجهة

 املؤشرات الفرعية اإلعاقة، حسب الجنس )ذكر أو أنثى( حسب األسالك )أولي، ابتدائي، إعدادي، تأهيلي(حسب نوع 

 نظام رصد املعطيات مسار

 دورة مسك املعطيات سنوي 
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 مستوى املسك إقليمي، جهوي 

 

 اسم املؤشر  عدد املستفيدين من التدخل السيكو معرفي .6

 النتيجة املنتظرة موفرةخدمات التصحيح والتقويم والتأطير 

عدد األطفال املسجلين باملؤسسات التعليمية الدامجة الذين يستفيدون من خدمات التدخل 

 السيكو معرفي

 التعريف باملؤشر

عدد األطفال في وضعية إعاقة املستفيدين من خدمات السيكو معرفي بالنسبة للعدد اإلجمالي 

 لألطفال في وضعية إعاقة

 املؤشرطريقة احتساب 

 اآلجال عشر سنوات

 طبيعة املؤشر كمي

 املسؤول عن املؤشر املديرية اإلقليمية ومصلحة التربية الدامجة بالجهة

 املؤشرات الفرعية حسب نوع اإلعاقة، حسب الجنس )ذكر أو أنثى( حسب األسالك )أولي، ابتدائي، إعدادي، تأهيلي(

 نظام رصد املعطيات مسار

 املعطياتدورة مسك  سنوي 

 مستوى املسك إقليمي، جهوي 

 

اقبة املستمرة واالمتحانات  .7 عدد األطفال في وضعية إعاقة املستفيدين من تكييف املر

 اإلشهادية

 اسم املؤشر 

 النتيجة املنتظرة نظام التقويم واالمتحانات مالئم لخصوصيات األطفال في وضعية إعاقة

اقبة املستمرة واالمتحانات اإلشهادية لألسالك التعليمية الثالث مالءمة إعداد  األطر املرجعية للمر

 مع خصوصيات التالميذ في وضعية إعاقة

 التعريف باملؤشر

عدد التالميذ في وضعية إعاقة املستفيدين من تكييف االمتحانات بالنسبة للعدد اإلجمالي 

 للمتمدرسين 

 طريقة احتساب املؤشر

 اآلجال عشر سنوات

 طبيعة املؤشر كمي

 املسؤول عن املؤشر إقليمي، جهوي، مركزي 

 املؤشرات الفرعية حسب نوع اإلعاقة، حسب الجنس )ذكر أو أنثى( حسب األسالك )أولي، ابتدائي، إعدادي، تأهيلي(

 نظام رصد املعطيات مسار

 دورة مسك املعطيات سنوي 

 املسكمستوى  إقليمي، جهوي، مركزي 

 

 

 اسم املؤشر  عدد األطفال املستفيدين من التوجيه مالئم حسب خصوصيات اإلعاقة .8

 النتيجة املنتظرة آليات التوجيه مالءمة لخصوصيات األطفال في وضعية إعاقة

إعداد إطار مرجعي للتوجيه دامج ومفعل يتضمن املشروع الشخص ي للتوجيه مالءم مع 

 خصوصيات أنواع اإلعاقات املعنية بالتمدرس

 التعريف باملؤشر

عدد التالميذ في وضعية إعاقة املستفيدين من آليات التوجيه املدرس ي بالنسبة ملجموع التالميذ في 

 وضعية إعاقة

 طريقة احتساب املؤشر
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 اآلجال عشر سنوات

 طبيعة املؤشر كمي

 املسؤول عن املؤشر إقليمي، جهوي 

 املؤشرات الفرعية حسب نوع اإلعاقة، حسب الجنس )ذكر أو أنثى( حسب األسالك )أولي، ابتدائي، إعدادي، تأهيلي(

 نظام رصد املعطيات مسار

 دورة مسك املعطيات سنوي 

 مستوى املسك إقليمي، جهوي 
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 : تأمين التمدرس االستدراكي والرفع من نجاعة التربية غير النظامية5المشروع رقم 
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 1بطاقة املؤشر 

 عدد األطفال املشمولين بحمالت التواصل والتعبئة الستدراك تمدرسهم اسم املؤشر 

 األساسية منفذبرنامج مدرسة الفرصة الثانية  النتيجة املنتظرة

 حمالت التواصل والتعبئة لألطفال غير املمدرسين يقيس نتيجة  التعريف باملؤشر 

 مجموع عدد األطفال املشمولين بحمالت التواصل والتعبئة الستدراك تمدرسهم في جميع املديريات اإلقليمية طريقة احتساب املؤشر

 2030 اآلجال

 كمي  طبيعة املؤشر

املدير اإلقليمي/مصلحة تأطير املؤسسات ومدير األكاديمية/مصلحة االرتقاء بتدبير املؤسسات التعليمية ومدير  املؤشراملسؤول عن 

 التربية غير النظامية/وحدة اإلحصاءات والتخطيط

 حسب الوسط: قروي/حضري  املؤشرات الفرعية

 منظومة اإلحصاء )مطبوعات اإلحصاء( نظام رصد املعطيات

 سنوي  املعطياتدورة مسك 

 إقليمي مستوى املسك

 

 2بطاقة املؤشر 

 عدد الجمعيات الشريكة في مجال الفرصة الثانية األساس اسم املؤشر 

 برنامج مدرسة الفرصة الثانية األساسية منفذ النتيجة املنتظرة

 املركزي والجهوي واإلقليميعدد الجمعيات الشريكة في مجال الفرصة الثانية األساس على املستوى  التعريف باملؤشر 

 في جميع املديريات اإلقليميةفي مجال الفرصة الثانية األساس مجموع عدد الجمعيات الشريكة  طريقة احتساب املؤشر

 2030 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

ومدير  بتدبير املؤسسات التعليميةاملدير اإلقليمي/مصلحة تأطير املؤسسات ومدير األكاديمية/مصلحة االرتقاء  املسؤول عن املؤشر

 التربية غير النظامية/ قسم تدبير البرامج

 حسب الوسط: قروي/حضري  املؤشرات الفرعية

 منظومة اإلحصاء )مطبوعات اإلحصاء( نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي مستوى املسك

 

 3بطاقة املؤشر 

 الفرصة الثانية األساسعدد تالميذ سلك  اسم املؤشر 

 برنامج مدرسة الفرصة الثانية األساسية منفذ النتيجة املنتظرة

 عدد التالميذ املسجلين بمدرسة الفرصة الثانية األساس التعريف باملؤشر 

 مجموع عدد تالميذ سلك الفرصة الثانية األساس في جميع املديريات اإلقليمية طريقة احتساب املؤشر

 2030 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

املدير اإلقليمي/مصلحة تأطير املؤسسات ومدير األكاديمية/مصلحة االرتقاء بتدبير املؤسسات التعليمية ومدير  املسؤول عن املؤشر

 التربية غير النظامية/ قسم تدبير البرامج

 حسب الوسط: قروي/حضري؛ حسب الجنس: ذكر/أنثى املؤشرات الفرعية

 منظومة اإلحصاء )مطبوعات اإلحصاء( نظام رصد املعطيات
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 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي مستوى املسك

 

 4بطاقة املؤشر 

 عدد األطفال غير املمدرسين املدمجين مباشرة اسم املؤشر 

 برنامج مدرسة الفرصة الثانية األساسية منفذ النتيجة املنتظرة

 املمدرسين املدمجين مباشرة عن طريق عملية قافلة التعبئة املجتمعيةعدد األطفال غير يتعلق األمر  التعريف باملؤشر 

 مجموع عدد األطفال غير املمدرسين املدمجين مباشرة طريقة احتساب املؤشر

 2030 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

ومدير  بتدبير املؤسسات التعليميةاملدير اإلقليمي/مصلحة تأطير املؤسسات ومدير األكاديمية/مصلحة االرتقاء  املسؤول عن املؤشر

 التربية غير النظامية/وحدة اإلحصاءات والتخطيط

 حسب الوسط: قروي/حضري؛ حسب الجنس: ذكر/أنثى املؤشرات الفرعية

 منظومة اإلحصاء )مطبوعات اإلحصاء( نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي مستوى املسك

 

 5بطاقة املؤشر 

 األساس نسبة إدماج التالميذ املستفيدين من سلك الفرصة الثانية اسم املؤشر 

 برنامج مدرسة الفرصة الثانية األساسية منفذ النتيجة املنتظرة

يتعلق األمر بنسبة التالميذ املدمجين في التعليم النظامي أو في التكوين املنهي بعد متابعة واستكمال سلك مدرسة  التعريف باملؤشر 

 الفرصة الثانية األساسية

عدد املسجلين في سلك مدرسة الفرصة  /عدد املدمجين في التعليم النظامي أو التكوين املنهينسبة اإلدماج =  طريقة احتساب املؤشر

  الثانية األساس خالل سنة دراسية

 2030 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

تأطير املؤسسات ومدير األكاديمية/مصلحة االرتقاء بتدبير املؤسسات التعليمية ومدير املدير اإلقليمي/مصلحة  املسؤول عن املؤشر

 التربية غير النظامية/وحدة اإلحصاءات والتخطيط

 حسب الوسط: قروي/حضري: حسب الجنس: ذكر/أنثى املؤشرات الفرعية

 منظومة اإلحصاء )مطبوعات اإلحصاء( نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي مستوى املسك
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 6بطاقة املؤشر 

 عدد الجمعيات الشريكة في مجال الفرصة الثانية الجيل الجديد اسم املؤشر 

 الجيل الجديد تم إرساؤها -شبكة مراكز الفرصة الثانية النتيجة املنتظرة

 على املستوى املركزي والجهوي واإلقليمي الجديد في مجال الفرصة الثانية الجيلعدد الجمعيات الشريكة  التعريف باملؤشر 

 مجموع عدد الجمعيات الشريكة في مجال الفرصة الثانية الجيل الجديد في جميع املديريات اإلقليمية طريقة احتساب املؤشر

 2030 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

األكاديمية/مصلحة االرتقاء بتدبير املؤسسات التعليمية ومدير املدير اإلقليمي/مصلحة تأطير املؤسسات ومدير  املسؤول عن املؤشر

 التربية غير النظامية/ قسم تدبير البرامج

 حسب الوسط: قروي/حضري  املؤشرات الفرعية

 منظومة اإلحصاء )مطبوعات اإلحصاء( نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي مستوى املسك

 

 7بطاقة املؤشر 

 عدد تالميذ سلك الفرصة الثانية الجيل الجديد اسم املؤشر 

 الجيل الجديد تم إرساؤها -شبكة مراكز الفرصة الثانية النتيجة املنتظرة

 عدد تالميذ املسجلين بمراكز  مدرسة الفرصة الثانية الجيل الجديد التعريف باملؤشر 

 الثانية الجيل الجديدمجموع عدد تالميذ سلك الفرصة  طريقة احتساب املؤشر

 2030 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

املدير اإلقليمي/مصلحة تأطير املؤسسات ومدير األكاديمية/مصلحة االرتقاء بتدبير املؤسسات التعليمية ومدير  املسؤول عن املؤشر

 التربية غير النظامية/قسم تدبير البرامج

 الجنس: ذكر/أنثىحسب الوسط: قروي/حضري؛ حسب  املؤشرات الفرعية

 منظومة اإلحصاء )مطبوعات اإلحصاء( نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي مستوى املسك

 

 

 

 8بطاقة املؤشر 

 عدد مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد اسم املؤشر 

 الجيل الجديد تم إرساؤها -شبكة مراكز الفرصة الثانية النتيجة املنتظرة

 عدد مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد املحصية  التعريف باملؤشر 

 مجموع عدد مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد طريقة احتساب املؤشر

 2030 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

ية ومدير املؤسسات التعليماملدير اإلقليمي/مصلحة تأطير املؤسسات ومدير األكاديمية/مصلحة االرتقاء بتدبير  املسؤول عن املؤشر

 التربية غير النظامية/ قسم تدبير البرامج
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 حسب الوسط: قروي/حضري  املؤشرات الفرعية

 منظومة اإلحصاء )مطبوعات اإلحصاء( نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي مستوى املسك

 

 

 9بطاقة املؤشر 

 الجيل الجديد املستفيدين من سلك الفرصة الثانيةنسبة إدماج التالميذ  اسم املؤشر 

 الجيل الجديد تم إرساؤها -شبكة مراكز الفرصة الثانية النتيجة املنتظرة

يتعلق األمر بنسبة التالميذ املدمجين في التعليم النظامي أو في التكوين املنهي أو في سوق الشغل بعد متابعة  التعريف باملؤشر 

 الفرصة الثانية الجيل الجديدواستكمال سلك مدرسة 

عدد املسجلين في سلك  /عدد املدمجين في التعليم النظامي أو التكوين املنهي أو في سوق الشغلنسبة اإلدماج =  طريقة احتساب املؤشر

  مدرسة الفرصة الثانية الجيل الجديد خالل سنة دراسية

 2030 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

املدير اإلقليمي/مصلحة تأطير املؤسسات ومدير األكاديمية/مصلحة االرتقاء بتدبير املؤسسات التعليمية ومدير  املسؤول عن املؤشر

 التربية غير النظامية/وحدة اإلحصاءات والتخطيط

 حسب الوسط: قروي/حضري: حسب الجنس: ذكر/أنثى املؤشرات الفرعية

 (منظومة اإلحصاء )مطبوعات اإلحصاء نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي مستوى املسك

 

 10بطاقة املؤشر 

  للتمدرس االستدراكي في الخريطة املدرسية املديريات اإلقليمية املدرجة  عدد اسم املؤشر 

 التمدرس االستدراكي مدرج في الخريطة املدرسية على الصعيد املركزي واملحلي النتيجة املنتظرة

 جعل  التمدرس االستدراكي مكون من مكونات الخرائط التربوية للمديريات اإلقليمية  التعريف باملؤشر 

 للتمدرس االستدراكي في الخريطة املدرسية املديريات اإلقليمية املدرجة  مجموع عدد طريقة احتساب املؤشر

 2030 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

املؤسسات ومدير األكاديمية/مصلحة االرتقاء بتدبير املؤسسات التعليمية ومدير املدير اإلقليمي/مصلحة تأطير  املسؤول عن املؤشر

 التربية غير النظامية/وحدة اإلحصاءات والتخطيط

  املؤشرات الفرعية

 منظومة اإلحصاء )مطبوعات اإلحصاء( نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي مستوى املسك

 

 11بطاقة املؤشر 

 عدد خاليا اليقظة ومراكز اإلنصات اسم املؤشر 

 املؤسسات االبتدائية واإلعداديةباليقظة التربوية مفعلة  النتيجة املنتظرة
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مجموع عدد خاليا املحدثة واملفعلة بالتعليم االبتدائي والثانوي اإلعدادي ومجموع عدد مراكز اإلنصات املحدثة  التعريف باملؤشر 

 إلعدادي واملفعلة بالثانوي ا

 عدد خاليا اليقظة ومراكز اإلنصات طريقة احتساب املؤشر

 2030 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

املدير اإلقليمي/مصلحة تأطير املؤسسات ومدير األكاديمية/مصلحة االرتقاء بتدبير املؤسسات التعليمية ومدير  املسؤول عن املؤشر

 والتخطيطالتربية غير النظامية/وحدة اإلحصاءات 

 حسب الوسط: قروي/حضري؛ حسب السلك: ابتدائي/ثانوي  املؤشرات الفرعية

 منظومة اإلحصاء )مطبوعات اإلحصاء( نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي مستوى املسك

 

 

 12بطاقة املؤشر 

 سنة 16مذكرة منع فصل التالميذ دون  اسم املؤشر 

 املؤسسات االبتدائية واإلعداديةباليقظة التربوية مفعلة  النتيجة املنتظرة

 سنة من خالل إصدار مذكرة ملنع فصل التالميذ 16مذكرة لتفعيل الزامية التمدرس لألطفال دون  التعريف باملؤشر 

 سنة 16وثيقة مذكرة منع فصل التالميذ دون  طريقة احتساب املؤشر

 2021 اآلجال

 نوعي طبيعة املؤشر

 مدير التربية غير النظامية/قسم املناهج والتكوين املسؤول عن املؤشر

 - املؤشرات الفرعية

 - نظام رصد املعطيات

 - دورة مسك املعطيات

 - مستوى املسك

 

 13بطاقة املؤشر 

 عدد املؤسسات التعليمية االبتدائية واإلعدادية املنفذة لعمليات التعبئة املجتمعية اسم املؤشر 

 املؤسسات االبتدائية واإلعداديةباليقظة التربوية مفعلة  النتيجة املنتظرة

 املؤسسات التعليمية التي نفذت عمليتا من الطفل إلى الطفل وقافلة التعبئة املجتمعية التعريف باملؤشر 

 التعبئة املجتمعية مجموع عدد املؤسسات التعليمية االبتدائية واإلعدادية املنفذة لعمليات طريقة احتساب املؤشر

 2030 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

املدير اإلقليمي/مصلحة تأطير املؤسسات ومدير األكاديمية/مصلحة االرتقاء بتدبير املؤسسات التعليمية ومدير  املسؤول عن املؤشر

 التربية غير النظامية/وحدة اإلحصاءات والتخطيط

 حسب الوسط: قروي/حضري  املؤشرات الفرعية

 منظومة اإلحصاء )مطبوعات اإلحصاء( نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي مستوى املسك
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 14بطاقة املؤشر 

 عدد التالميذ املشاركين في عملية من الطفل إلى الطفل اسم املؤشر 

 املؤسسات االبتدائية واإلعداديةباليقظة التربوية مفعلة  النتيجة املنتظرة

 هو عدد التالميذ املشاركين في عملية "من الطفل إلى الطفل" ميدانيا   التعريف باملؤشر 

 مجموع عدد التالميذ املشاركين في عملية من الطفل إلى الطفل على الصعيد الوطني  طريقة احتساب املؤشر

 2030 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

تأطير املؤسسات ومدير األكاديمية/مصلحة االرتقاء بتدبير املؤسسات التعليمية ومدير املدير اإلقليمي/مصلحة  املسؤول عن املؤشر

 التربية غير النظامية/وحدة اإلحصاءات والتخطيط

 حسب السلك: ابتدائي/ثانوي  املؤشرات الفرعية

 منظومة اإلحصاء )مطبوعات اإلحصاء( نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي مستوى املسك
 

 15بطاقة املؤشر 

 عدد األطفال غير املمدرسين املحصيين اسم املؤشر 

 املؤسسات االبتدائية واإلعداديةباليقظة التربوية مفعلة  النتيجة املنتظرة

 عدد األطفال غير املمدرسين الذين تم إحصاءهم خالل عملية "من الطفل إلى الطفل " التعريف باملؤشر 

 مجموع عدد األطفال غير املمدرسين املحصيين على املستوى الوطني املؤشرطريقة احتساب 

 2030 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

املدير اإلقليمي/مصلحة تأطير املؤسسات ومدير األكاديمية/مصلحة االرتقاء بتدبير املؤسسات التعليمية ومدير  املسؤول عن املؤشر

 والتخطيطالتربية غير النظامية/وحدة اإلحصاءات 

 حسب الوسط: قروي/حضري؛ حسب الجنس: ذكر/أنثى املؤشرات الفرعية

 منظومة اإلحصاء )مطبوعات اإلحصاء( نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي مستوى املسك

 

 16بطاقة املؤشر 

 عدد الجمعيات املشاركة في عملية "قافلة للتعبئة املجتمعية" اسم املؤشر 

 املؤسسات االبتدائية واإلعداديةباليقظة التربوية مفعلة  النتيجة املنتظرة

 الجمعيات املنخرطة في تنفيذ عملية قافلة التعبئة املجتمعية  التعريف باملؤشر 

طريقة احتساب 

 املؤشر

 مجموع عدد الجمعيات املشاركة في عملية "قافلة للتعبئة املجتمعية" على الصعيد الوطني

 2030 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

املسؤول عن 

 املؤشر

املدير اإلقليمي/مصلحة تأطير املؤسسات ومدير األكاديمية/مصلحة االرتقاء بتدبير املؤسسات التعليمية ومدير 

 التربية غير النظامية/وحدة اإلحصاءات والتخطيط

 حسب الوسط: قروي/حضري  املؤشرات الفرعية

نظام رصد 

 املعطيات

 اإلحصاء )مطبوعات اإلحصاء(منظومة 
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دورة مسك 

 املعطيات

 سنوي 

 إقليمي مستوى املسك

 17بطاقة املؤشر 

 

 عدد التالميذ املستفيدين من برنامج املواكبة التربوية اسم املؤشر 

 برنامج املواكبة التربوية الداعمة للمؤسسات التعليمية تم توسيعه النتيجة املنتظرة

 التالميذ التعليم النظامي املستفيدين من برنامج املواكبة التربوية خالل موسم دراس يعدد  التعريف باملؤشر 

طريقة احتساب 

 املؤشر

 مجموع عدد التالميذ املستفيدين من برنامج املواكبة التربوية في جميع املديريات اإلقليمية

 2030 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

املسؤول عن 

 املؤشر

اإلقليمي/مصلحة تأطير املؤسسات ومدير األكاديمية/مصلحة االرتقاء بتدبير املؤسسات التعليمية ومدير املدير 

 التربية غير النظامية/وحدة اإلحصاءات والتخطيط

 حسب الوسط: قروي/حضري؛ حسب الجنس: ذكر/أنثى؛ حسب السلك: ابتدائي/ثانوي  املؤشرات الفرعية

نظام رصد 

 املعطيات

 اء )مطبوعات اإلحصاء(منظومة اإلحص

دورة مسك 

 املعطيات

 سنوي 

 إقليمي مستوى املسك

 

 18بطاقة املؤشر 

 املساطر الخاص بالتعاقد مع الجمعيات محين دليل اسم املؤشر 

 تدبير برامج التربية غير النظامية تم االرتقاء به النتيجة املنتظرة

 مع الجمعيات مراجعة وتحيين عدة تدبير الشراكة التعريف باملؤشر 

 املساطر الخاص بالتعاقد مع الجمعيات  وثيقة دليل طريقة احتساب املؤشر

 2021 اآلجال

 نوعي طبيعة املؤشر

 مدير التربية غير النظامية/قسم تدبير البرامج املسؤول عن املؤشر

 - املؤشرات الفرعية

 منظومة اإلحصاء )مطبوعات اإلحصاء( نظام رصد املعطيات

 سنوي  مسك املعطياتدورة 

 إقليمي مستوى املسك

 

 19بطاقة املؤشر 

 الخاصة بها لعدة التدبيرعدد مراكز الفرصة الجيل الجديد املستعملة  اسم املؤشر 

 تدبير برامج التربية غير النظامية تم االرتقاء به النتيجة املنتظرة

 الفرصة الثانية الجيل الجديداملراكز املستعملة لعدة تدبير مراكز  التعريف باملؤشر 

 الخاصة بها على الصعيد الوطني لعدة التدبيرمجموع عدد مراكز الفرصة الجيل الجديد املستعملة  طريقة احتساب املؤشر

 2030 اآلجال
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 كمي طبيعة املؤشر

ومدير  بتدبير املؤسسات التعليميةاملدير اإلقليمي/مصلحة تأطير املؤسسات ومدير األكاديمية/مصلحة االرتقاء  املسؤول عن املؤشر

 التربية غير النظامية/قسم تدبير البرامج

 حسب الوسط: قروي/حضري  املؤشرات الفرعية

 منظومة اإلحصاء )مطبوعات اإلحصاء( نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي مستوى املسك
 

 20بطاقة املؤشر 

 والتوجيه واإلشهاد واملمراتنظام الدراسة  اسم املؤشر 

 النصوص التنظيمية املؤطرة لبرامج التدخل متوفرة النتيجة املنتظرة

 هو عدة تنظم الجسور بين التمدرس االستدراكي والتعليم النظامي والتكوين املنهي واالعتراف باملكتسبات التعريف باملؤشر 

 الدراسة والتوجيه واإلشهاد واملمراتوثيقة النصوص التنظيمية لنظام  طريقة احتساب املؤشر

 2022 اآلجال

 نوعي طبيعة املؤشر

 مدير التربية غير النظامية/قسم تدبير البرامج املسؤول عن املؤشر

 - املؤشرات الفرعية

 منظومة اإلحصاء )مطبوعات اإلحصاء( نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي مستوى املسك

 

 

 21املؤشر بطاقة 

 املطبوعة واملوزعةالتمدرس االستدراكي عدد كتب  اسم املؤشر 

 العرض التربوي متالئم مع حاجات وخصوصيات الفئات املستهدفة والعمل على استدامة التعلم النتيجة املنتظرة

 والجمعياتعدد كتب التمدرس االستدراكي املطبوعة واملوزعة على املنشطين والتالميذ  التعريف باملؤشر 

 املطبوعة واملوزعةالتمدرس االستدراكي مجموع عدد كتب  طريقة احتساب املؤشر

 2030 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

املدير اإلقليمي/مصلحة تأطير املؤسسات ومدير األكاديمية/مصلحة االرتقاء بتدبير املؤسسات التعليمية ومدير  املسؤول عن املؤشر

 النظامية/قسم املناهج والتكوينالتربية غير 

 حسب الوسط: قروي/حضري  املؤشرات الفرعية

 منظومة اإلحصاء )مطبوعات اإلحصاء( نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي مستوى املسك

 

 22بطاقة املؤشر 

 برامج التمدرس االستدراكي عدد املفتشين املكلفين بتتبع أقسام  اسم املؤشر 

 العرض التربوي متالئم مع حاجات وخصوصيات الفئات املستهدفة والعمل على استدامة التعلم النتيجة املنتظرة

 مجموع عدد املفتشين املكلفين بتأطير أقسام التمدرس االستدراكي على املستوى الوطني التعريف باملؤشر 

 برامج التمدرس االستدراكي على الصعيد الوطني أقسام مجموع عدد املفتشين املكلفين بتتبع  طريقة احتساب املؤشر
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 2030 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

املدير اإلقليمي/مصلحة تأطير املؤسسات ومدير األكاديمية/مصلحة االرتقاء بتدبير املؤسسات التعليمية ومدير  املسؤول عن املؤشر

 التربية غير النظامية/قسم املناهج والتكوين

 حسب الوسط: قروي/حضري  الفرعيةاملؤشرات 

 منظومة اإلحصاء )مطبوعات اإلحصاء( نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي مستوى املسك

 

 23بطاقة املؤشر 

 عدد املنشطين واملشرفين املستفيدين من التكوين اسم املؤشر 

 وخصوصيات الفئات املستهدفة والعمل على استدامة التعلمالعرض التربوي متالئم مع حاجات  النتيجة املنتظرة

 عدد املنشطين واملشرفين املستفيدين من التكوين التعريف باملؤشر 

 مجموع عدد املنشطين واملشرفين املستفيدين من التكوين على الصعيد الوطني طريقة احتساب املؤشر

 2030 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

املدير اإلقليمي/مصلحة تأطير املؤسسات ومدير األكاديمية/مصلحة االرتقاء بتدبير املؤسسات التعليمية ومدير  املسؤول عن املؤشر

 التربية غير النظامية/قسم املناهج والتكوين

 حسب الوسط: قروي/حضري؛ حسب الوظيفة: منشط/مشرف املؤشرات الفرعية

 اإلحصاء(منظومة اإلحصاء )مطبوعات  نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي مستوى املسك

 

 24بطاقة املؤشر 

 عدد التالميذ املستفيدين من الدعم االجتماعي اسم املؤشر 

 العرض التربوي متالئم مع حاجات وخصوصيات الفئات املستهدفة والعمل على استدامة التعلم النتيجة املنتظرة

 التالميذ املستفيدين من الدعم االجتماعيعدد  التعريف باملؤشر 

 مجموع عدد التالميذ املستفيدين من الدعم االجتماعي على املستوى الوطني طريقة احتساب املؤشر

 2030 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

ية ومدير املؤسسات التعليماملدير اإلقليمي/مصلحة تأطير املؤسسات ومدير األكاديمية/مصلحة االرتقاء بتدبير  املسؤول عن املؤشر

 التربية غير النظامية/قسم تدبير البرامج

 حسب الوسط: قروي/حضري؛ حسب الجنس: ذكر/أنثى املؤشرات الفرعية

 منظومة اإلحصاء )مطبوعات اإلحصاء( نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي مستوى املسك
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 25بطاقة املؤشر 

 امليدانية عدد الزيارات اسم املؤشر 

 التتبع والتقييم واملراقبة مفعلة النتيجة املنتظرة

 امليدانية التي تنجز مركزيا وجهويا وإقليميا  عدد الزيارات التعريف باملؤشر 

 امليدانية املنجزة سنويا عدد الزياراتمجموع  طريقة احتساب املؤشر

 2030 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

املدير اإلقليمي/مصلحة تأطير املؤسسات ومدير األكاديمية/مصلحة االرتقاء بتدبير املؤسسات التعليمية ومدير  املؤشراملسؤول عن 

 التربية غير النظامية/قسم تدبير البرامج

 حسب الوسط: قروي/حضري  املؤشرات الفرعية

 منظومة اإلحصاء )مطبوعات اإلحصاء( نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي مستوى املسك

 

 .26بطاقة املؤشر 

 االستدراكي التمدرسالداعمة لبرامج عدد املؤسسات االقتصادية  اسم املؤشر 

 النخراط في تمويل البرامجل معبؤونوالداعمون املحتملون ن و الفاعل النتيجة املنتظرة

 االستدراكي التمدرسالداعمة لبرامج عدد املؤسسات االقتصادية  التعريف باملؤشر 

 االستدراكي التمدرسالداعمة لبرامج مجموع عدد املؤسسات االقتصادية  طريقة احتساب املؤشر

 2030 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

املدير اإلقليمي/مصلحة تأطير املؤسسات ومدير األكاديمية/مصلحة االرتقاء بتدبير املؤسسات التعليمية ومدير  املسؤول عن املؤشر

 التربية غير النظامية/قسم املشاريع والتقويم

 حسب الوسط: قروي/حضري  املؤشرات الفرعية

 منظومة اإلحصاء )مطبوعات اإلحصاء( نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي مستوى املسك

 

 

 .27بطاقة املؤشر 

 التمدرس االستدراكي برامجلتالميذ عدد املدارس الخصوصية املحتضنة  اسم املؤشر 

 النخراط في تمويل البرامجوالداعمون املحتملون معبئون لن و الفاعل النتيجة املنتظرة

 التمدرس االستدراكي برامجلتالميذ مجموع عدد املدارس الخصوصية املحتضنة  التعريف باملؤشر 

 تمويل البرامجالنخراط في والداعمون املحتملون معبئون لن و الفاعل طريقة احتساب املؤشر

 2030 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

املدير اإلقليمي/مصلحة تأطير املؤسسات ومدير األكاديمية/مصلحة االرتقاء بتدبير املؤسسات التعليمية ومدير  املسؤول عن املؤشر

 التربية غير النظامية/قسم املشاريع والتقويم

 السلك: ابتدائي/ثانوي حسب الوسط: قروي/حضري؛ حسب  املؤشرات الفرعية

 منظومة اإلحصاء )مطبوعات اإلحصاء( نظام رصد املعطيات
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 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي مستوى املسك

 

 .28بطاقة املؤشر 

 االستدراكي التمدرسوالداعمة لبرامج عدد املجالس الجماعية واإلقليمية والجهوية الشريكة  اسم املؤشر 

شراكة مع الهيئات والجماعات املحلية والترابية والفاعلين القطاعيين والجامعات ومؤسسات التكوين والقطاع  النتيجة املنتظرة

 مفعلة الخاص

 التمدرس االستدراكي  والداعمة لبرامجعدد املجالس الجماعية واإلقليمية والجهوية الشريكة  التعريف باملؤشر 

املوقعة مع الهيئات والجماعات املحلية والترابية والفاعلين القطاعيين والجامعات ومؤسسات عدد اتفاقيات الشراكة  طريقة احتساب املؤشر

  التكوين والقطاع الخاص

 2030 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

مدير و املدير اإلقليمي/مصلحة تأطير املؤسسات ومدير األكاديمية/مصلحة االرتقاء بتدبير املؤسسات التعليمية  املسؤول عن املؤشر

 التربية غير النظامية/قسم املشاريع والتقويم

 حسب الوسط: قروي/حضري  املؤشرات الفرعية

 منظومة اإلحصاء )مطبوعات اإلحصاء( نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي مستوى املسك

 

 .29بطاقة املؤشر 

 التمدرس االستدراكي عدد الجامعات ومؤسسات التكوين الشريكة واملقاوالت الداعمة  لبرامج  اسم املؤشر 

 شراكة مع الهيئات والجماعات املحلية والترابية والفاعلين القطاعيين والجامعات ومؤسسات التكوين والقطاع الخاص النتيجة املنتظرة

 مفعلة

 التمدرس االستدراكي ت التكوين الشريكة واملقاوالت الداعمة  لبرامج مجموع عدد الجامعات ومؤسسا التعريف باملؤشر 

طريقة احتساب 

 املؤشر

 شراكة مع الهيئات والجماعات املحلية والترابية والفاعلين القطاعيين والجامعات ومؤسسات التكوين والقطاع الخاص

 مفعلة

 2030 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

اإلقليمي/مصلحة تأطير املؤسسات ومدير األكاديمية/مصلحة االرتقاء بتدبير املؤسسات التعليمية ومدير التربية املدير  املسؤول عن املؤشر

 غير النظامية/قسم املشاريع والتقويم

  املؤشرات الفرعية

 منظومة اإلحصاء )مطبوعات اإلحصاء( نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي مستوى املسك
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 .30بطاقة املؤشر 

 االستدراكي التمدرسمجال الشركاء الدوليين في  عدد اسم املؤشر 

 الشراكة والتعاون الدولي التواصل وتطويرتعزيز  النتيجة املنتظرة

 االستدراكي التمدرسمجال الشركاء الدوليين في  مجموع عدد التعريف باملؤشر 

 الشراكة والتعاون الدولي التواصل وتطويرتعزيز  طريقة احتساب املؤشر

 2030 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

املدير اإلقليمي/مصلحة تأطير املؤسسات ومدير األكاديمية/مصلحة االرتقاء بتدبير املؤسسات التعليمية ومدير  املسؤول عن املؤشر

 التربية غير النظامية/قسم املشاريع والتقويم

  املؤشرات الفرعية

 منظومة اإلحصاء )مطبوعات اإلحصاء( نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي مستوى املسك
 

 31بطاقة املؤشر 

 التعاون الدولي في طور التنفيذ عدد مشاريع اسم املؤشر 

 الشراكة والتعاون الدولي التواصل وتطويرتعزيز  النتيجة املنتظرة

 التعاون الدولي في طور التنفيذ عدد مشاريع التعريف باملؤشر 

 الدولي في طور التنفيذ مشاريع التعاون مجموع عدد  طريقة احتساب املؤشر

 2030 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

املدير اإلقليمي/مصلحة تأطير املؤسسات ومدير األكاديمية/مصلحة االرتقاء بتدبير املؤسسات التعليمية ومدير  املسؤول عن املؤشر

 التربية غير النظامية/قسم املشاريع والتقويم

  املؤشرات الفرعية

 منظومة اإلحصاء )مطبوعات اإلحصاء( نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي مستوى املسك

 

 32بطاقة املؤشر 

 عدد تظاهرات التواصل واللقاءات والندوات الوطنية املنظمة اسم املؤشر 

 تعزيز التواصل  وتطوير الشراكة والتعاون الدولي املنتظرةالنتيجة 

 مجموع عدد تظاهرات التواصل واللقاءات والندوات الوطنية املنظمة التعريف باملؤشر 

 تعزيز التواصل  وتطوير الشراكة والتعاون الدولي طريقة احتساب املؤشر

 2030 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

املدير اإلقليمي/مصلحة تأطير املؤسسات ومدير األكاديمية/مصلحة االرتقاء بتدبير املؤسسات التعليمية ومدير  املسؤول عن املؤشر

 التربية غير النظامية/قسم املشاريع والتقويم

  املؤشرات الفرعية

 منظومة اإلحصاء )مطبوعات اإلحصاء( نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي مستوى املسك



 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :التأهيل المندمج لمؤسسات التربية والتكوين 6المشروع رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 

 بطاقة املؤشر

 عدد املؤسسات التعليمية املستفيدة اسم املؤشر

توفير البنية التحتية واملرافق  الصحية واألسوار/ السياجات بجميع مؤسسات التربية والتكوين وأغلب  املنتظرة النتيجة

الفرعيات وتوفير املنشآت الفنية ملواجهة مخاطر الفيضانات والتقلبات الجوية وتوفير الولوجيات واملكتبات 

ات املهجورة والغير صالحة والقاعات املتعددة الوسائط وقاعات داعمة لألنشطة والتخلص من الفضاء

لالستعمال وتزيين الفضاءات وتأهيل املؤسسات التعليمية املستفيدة في إطار الشراكات و ترميم وإصالح 

املعدات الديداكتيكية أو تعويضها و تنظيم مسابقات ودورات تحسيسية وتعبئة فرقاء املؤسسة )األمن الوطني 

 والوقاية املدنية ووزارة الصحية وغيرها(.

عدد املؤسسات التعليمية بمختلف أسالكها من االبتدائي حسب نوعيتها )مستقلة/مركزية  التعريف باملؤشر

 /جماعاتية/فرعية أو ملحقة( واإلعدادي والتأهيلي.

عدد املؤسسات التعليمية حسب السلك ونوعها بالنسبة لالبتدائي والوسط )حضري أو شبه حضري   طريقة احتساب املؤشر

 بضواحي املدن أو قروي(.

 ثالث سنوات  اآلجال

 كمي  طبيعة املؤشر

 املدير اإلقليمي واملصلحة املسؤولة باألكاديمية. املسؤول عن املؤشر

حضري(، السلك )ابتدائي، اعدادي، تأهيلي( إقليمي، حسب  حسب الوسط )قروي، حضري، شبه املؤشرات الفرعية

 الجماعات )قروي، حضري(.

 منظومة مسار نظام رصد املعطيات

 سنوي. دورة مسك املعطيات

 جهوي وإقليمي   مستوى املسك

 

 

 بطاقة املؤشر

 عدد املؤسسات التعليمية التي خضعت للخبرة اسم املؤشر

تقنية من طرف مختبر معتمد ويتوفر على مؤهالت واملعدات الضرورية لكافة الفضاءات الوظيفية إنجاز خبرة  املنتظرة النتيجة

 سنة. 25ملؤسسات التربية والتكوين التي يتجاوز عمرها 

عدد املؤسسات التعليمية التي خضعت للخبرة بمختلف أسالكها من االبتدائي حسب نوعيتها )مستقلة/مركزية  التعريف باملؤشر

 جماعاتية/فرعية أو ملحقة( واإلعدادي والتأهيلي./

طريقة احتساب 

 املؤشر

عدد املؤسسات التعليمية حسب السلك ونوعها بالنسبة لالبتدائي والوسط )حضري أو شبه حضري بضواحي 

 املدن أو قروي(.

 ثالث سنوات. اآلجال

 كمي  طبيعة املؤشر

 املسؤولة باألكاديمية.املدير اإلقليمي واملصلحة  املسؤول عن املؤشر

حسب الوسط )قروي، حضري، شبه حضري(، السلك )ابتدائي، اعدادي، تأهيلي( إقليمي، حسب الجماعات  املؤشرات الفرعية

 )قروي، حضري(.

 منظومة مسار. نظام رصد املعطيات

 سنوي. دورة مسك املعطيات

 جهوي وإقليمي   مستوى املسك
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 بطاقة املؤشر

 عدد املؤسسات التعليمية التي تمت إعادة تأهيلها اسم املؤشر

 إصالح وترميم كافة الفضاءات الوظيفية ملؤسسات التربية والتكوين )املتضررة جدا واملتضررة ومتوسطة الضرر(. املنتظرة النتيجة

حسب نوعيتها  عدد املؤسسات التعليمية التي استفادت من التأهيل بمختلف أسالكها من االبتدائي التعريف باملؤشر

 )مستقلة/مركزية /جماعاتية/فرعية أو ملحقة( واإلعدادي والتأهيلي.

طريقة احتساب 

 املؤشر

عدد املؤسسات التعليمية حسب السلك ونوعها بالنسبة لالبتدائي والوسط )حضري أو شبه حضري بضواحي املدن 

 أو قروي(.

 ثالث سنوات. اآلجال

 كمي  طبيعة املؤشر

املسؤول عن 

 املؤشر

 املدير اإلقليمي واملصلحة املسؤولة باألكاديمية.

املؤشرات 

 الفرعية

حسب الوسط )قروي، حضري، شبه حضري(، السلك )ابتدائي، اعدادي، تأهيلي( إقليمي، حسب الجماعات 

 )قروي، حضري(.

نظام رصد 

 املعطيات

 منظومة مسار

دورة مسك 

 املعطيات

 سنوي.

 جهوي وإقليمي.  مستوى املسك

 

 

 بطاقة املؤشر

 عدد املؤسسات التعليمية التي جددت شبكتها الداخلية اسم املؤشر

 تجديد الشبكات الداخلية للماء والكهرباء املهترئة واملتواجدة بداخل املؤسسات التعليمية املنتظرة النتيجة

الداخلية بمختلف أسالكها من االبتدائي حسب عدد املؤسسات التعليمية التي استفادت من تجديد شبكتها  التعريف باملؤشر

 نوعيتها )مستقلة/مركزية /جماعاتية/فرعية أو ملحقة( واإلعدادي والتأهيلي.

طريقة احتساب 

 املؤشر

عدد املؤسسات التعليمية حسب السلك ونوعها بالنسبة لالبتدائي والوسط )حضري أو شبه حضري بضواحي 

 املدن أو قروي(.

 سنوات.ثالث  اآلجال

 كمي. طبيعة املؤشر

املسؤول عن 

 املؤشر

 رئيس املؤسسة التعليمية واملدير اإلقليمي واملصلحة املسؤولة باألكاديمية.

حسب الوسط )قروي، حضري، شبه حضري(، السلك )ابتدائي، اعدادي، تأهيلي( إقليمي، حسب الجماعات  املؤشرات الفرعية

 )قروي، حضري(.

نظام رصد 

 املعطيات

 ظومة مسار.من

دورة مسك 

 املعطيات

 سنوي.

 جهوي وإقليمي.  مستوى املسك

 

 بطاقة املؤشر
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 عدد املؤسسات التعليمية املعنية بتخفيض االستهالك. اسم املؤشر

لكهربائية اترشيد وعقلنة استهالك املاء والكهرباء من خالل تزويد جميع مؤسسات التربية والتكوين باملصابيح  املنتظرة النتيجة

 ذات الكلفة املنخفضة وفصل العدادات.

عدد املؤسسات التعليمية التي خفضت من فاتورات استهالك املاء والكهرباء بمختلف أسالكها من االبتدائي  التعريف باملؤشر

 حسب نوعيتها )مستقلة/مركزية /جماعاتية/فرعية أو ملحقة( واإلعدادي والتأهيلي.

طريقة احتساب 

 املؤشر

عدد املؤسسات التعليمية حسب السلك ونوعها بالنسبة لالبتدائي والوسط )حضري أو شبه حضري بضواحي 

 املدن أو قروي(.

 ثالث سنوات. اآلجال

 كمي. طبيعة املؤشر

 رئيس املؤسسة التعليمية واملدير اإلقليمي واملصلحة املسؤولة باألكاديمية. املسؤول عن املؤشر

الوسط )قروي، حضري، شبه حضري(، السلك )ابتدائي، اعدادي، تأهيلي( إقليمي، حسب الجماعات  حسب املؤشرات الفرعية

 )قروي، حضري(.

 منظومة مسار. نظام رصد املعطيات

 سنوي. دورة مسك املعطيات

 جهوي وإقليمي.  مستوى املسك

 

 بطاقة املؤشر

 أو التي استفادت من التدفئة.عدد الحجرات الدراسية باملفكك التي تم تعويضها  اسم املؤشر

 تعويض البناء املفكك مع إعطاء األولوية للبناء املفكك الذي يتوفر على الصخر الحريري وتوفير التدفئة. املنتظرة النتيجة

البتدائي اعدد املؤسسات التعليمية التي عوضت بناياتها من املفكك بمختلف أسالكها أو وفرت لها التدفئة من  التعريف باملؤشر

 حسب نوعيتها )مستقلة/مركزية /جماعاتية/فرعية أو ملحقة( واإلعدادي والتأهيلي.

طريقة احتساب 

 املؤشر

عدد املؤسسات التعليمية حسب السلك ونوعها بالنسبة لالبتدائي والوسط )حضري أو شبه حضري بضواحي 

 املدن أو قروي(.

 ثالث سنوات. اآلجال

 كمي. طبيعة املؤشر

 املدير اإلقليمي واملصلحة املسؤولة باألكاديمية. املسؤول عن املؤشر

حسب الوسط )قروي، حضري، شبه حضري(، السلك )ابتدائي، اعدادي، تأهيلي( إقليمي، حسب الجماعات  املؤشرات الفرعية

 )قروي، حضري(.

 منظومة مسار. نظام رصد املعطيات

 سنوي. دورة مسك املعطيات

 جهوي وإقليمي.  مستوى املسك
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 بطاقة املؤشر

 عدد الحجرات الدراسية ومراقد الداخليات املستفيدة اسم املؤشر

 توفير التدفئة بمؤسسات التربية والتكوين. املنتظرة النتيجة

ي حسب االبتدائعدد املؤسسات التعليمية ومراقد الداخليات التي استفادت من التدفئة بمختلف أسالكها من  التعريف باملؤشر

 نوعيتها )مستقلة/مركزية /جماعاتية/فرعية أو ملحقة( واإلعدادي والتأهيلي.

طريقة احتساب 

 املؤشر

عدد املؤسسات التعليمية حسب السلك ونوعها بالنسبة لالبتدائي والوسط )حضري أو شبه حضري بضواحي 

 املدن أو قروي(.

 ثالث سنوات. اآلجال

 كمي. طبيعة املؤشر

 املدير اإلقليمي واملصلحة املسؤولة باألكاديمية. املسؤول عن املؤشر

حسب الوسط )قروي، حضري، شبه حضري(، السلك )ابتدائي، اعدادي، تأهيلي( إقليمي، حسب الجماعات  املؤشرات الفرعية

 )قروي، حضري(.

 منظومة مسار. نظام رصد املعطيات

 سنوي. دورة مسك املعطيات

 جهوي وإقليمي.  مستوى املسك

 

 

 بطاقة املؤشر

 احترام آجال التسليم اسم املؤشر

تعويض التجهيزات املتالشية للحجرات الدراسية والداخليات وترميم وإصالح املعدات الديداكتيكية أو تعويضها  املنتظرة النتيجة

 واحترام آجال التسليم املنصوص عليها في الصفقات.

املؤسسات التعليمية ومراقد الداخليات التي استفادت من تعويض التجهيزات بمختلف أسالكها من االبتدائي عدد  التعريف باملؤشر

 حسب نوعيتها )مستقلة/مركزية /جماعاتية/فرعية أو ملحقة( واإلعدادي والتأهيلي.

طريقة احتساب 

 املؤشر

دن )حضري أو شبه حضري بضواحي املعدد املؤسسات التعليمية حسب السلك ونوعها بالنسبة لالبتدائي والوسط 

 أو قروي أو شبه حضرية(.

 ثالث سنوات. اآلجال

 كمي. طبيعة املؤشر

املسؤول عن 

 املؤشر

 املدير اإلقليمي واملصلحة املسؤولة باألكاديمية.

املؤشرات 

 الفرعية

الجماعات حسب الوسط )قروي، حضري، شبه حضري(، السلك )ابتدائي، اعدادي، تأهيلي( إقليمي، حسب 

 )قروي، حضري(.

نظام رصد 

 املعطيات

 منظومة مسار.

دورة مسك 

 املعطيات

 سنوي.

 جهوي وإقليمي.  مستوى املسك
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 بطاقة املؤشر

 عدد البرامج املوجهة للشركاء اسم املؤشر

 حمالت تحسيسية لفائدة الشركاء بجميع املؤسسات التعليمية. املنتظرة النتيجة

عدد املؤسسات التعليمية بمختلف أسالكها من االبتدائي حسب نوعيتها )مستقلة/مركزية /جماعاتية/فرعية  التعريف باملؤشر

 أو ملحقة( واإلعدادي والتأهيلي التي نظمت أياما تحسيسية وأبوابا مفتوحة ووصالت إشهارية.

طريقة احتساب 

 املؤشر

ي والوسط )حضري أو شبه حضري بضواحي عدد املؤسسات التعليمية حسب السلك ونوعها بالنسبة لالبتدائ

 املدن أو قروي(.

 ثالث سنوات. اآلجال

 كمي. طبيعة املؤشر

 رئيس املؤسسة التعليمية واملدير اإلقليمي واملصلحة املسؤولة باألكاديمية. املسؤول عن املؤشر

تأهيلي( إقليمي، حسب الجماعات حسب الوسط )قروي، حضري، شبه حضري(، السلك )ابتدائي، اعدادي،  املؤشرات الفرعية

 )قروي، حضري(.

 منظومة مسار. نظام رصد املعطيات

 سنوي. دورة مسك املعطيات

 جهوي وإقليمي.  مستوى املسك

 

 بطاقة املؤشر

 عدد اتفاقيات الشراكة املوقعة اسم املؤشر

 التعليمية.صياغة والتوقيع على اتفاقيات الشراكة لتأهيل املؤسسات  املنتظرة النتيجة

عدد املؤسسات التعليمية بمختلف أسالكها من االبتدائي حسب نوعيتها )مستقلة/مركزية /جماعاتية/فرعية  التعريف باملؤشر

 أو ملحقة( واإلعدادي والتأهيلي التي وقعت اتفاقيات الشراكة لتأهيل املؤسسات التعليمية.

طريقة احتساب 

 املؤشر

السلك ونوعها بالنسبة لالبتدائي والوسط )حضري أو شبه حضري بضواحي عدد املؤسسات التعليمية حسب 

 املدن أو قروي( التي وقعت اتفاقيات الشراكة.

 ثالث سنوات. اآلجال

 كمي. طبيعة املؤشر

 رئيس املؤسسة التعليمية واملدير اإلقليمي واملصلحة املسؤولة باألكاديمية. املسؤول عن املؤشر

الوسط )قروي، حضري، شبه حضري(، السلك )ابتدائي، اعدادي، تأهيلي( إقليمي، حسب الجماعات  حسب املؤشرات الفرعية

 )قروي، حضري(.

 منظومة مسار. نظام رصد املعطيات

 سنوي. دورة مسك املعطيات

 جهوي وإقليمي.  مستوى املسك
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 بطاقة املؤشر

 عدد الشركاء املتدخلين اسم املؤشر

تدخل شركاء سواء لتزويد املؤسسات التعليمية بالتجهيزات واملعدات الديداكتيكية أو إصالح وترميم مرافق  املنتظرة النتيجة

 املؤسسة التعليمية أو بناء السياجات أو املرافق الصحية...إلخ.

مركزية )مستقلة/عدد الشركاء املتدخلين بمختلف أسالك املؤسسات التعليمية من االبتدائي حسب نوعيتها  التعريف باملؤشر

 /جماعاتية/فرعية أو ملحقة( واإلعدادي والتأهيلي التي وقعت اتفاقيات الشراكة لتأهيل املؤسسات التعليمية.

طريقة احتساب 

 املؤشر

عدد الشركاء املتدخلين باملؤسسات التعليمية حسب السلك ونوعها بالنسبة لالبتدائي والوسط )حضري أو شبه 

 وي( التي وقعت اتفاقيات الشراكة.حضري بضواحي املدن أو قر 

 ثالث سنوات. اآلجال

 كمي. طبيعة املؤشر

 رئيس املؤسسة التعليمية واملدير اإلقليمي واملصلحة املسؤولة باألكاديمية. املسؤول عن املؤشر

الجماعات  حسب الوسط )قروي، حضري، شبه حضري(، السلك )ابتدائي، اعدادي، تأهيلي( إقليمي، حسب املؤشرات الفرعية

 )قروي، حضري(.

 منظومة مسار. نظام رصد املعطيات

 سنوي. دورة مسك املعطيات

 جهوي وإقليمي.  مستوى املسك

 

 بطاقة املؤشر

 عدد الحمالت التحسيسية اسم املؤشر

 .Soft Skillsإنجاز ملصقات تحسيسية ووصالت إشهارية وتكوينات حول تقويم السلوكيات  املنتظرة النتيجة

عدد املؤسسات التعليمية من االبتدائي حسب نوعيتها )مستقلة/مركزية /جماعاتية/فرعية أو ملحقة(  التعريف باملؤشر

 واإلعدادي والتأهيلي التي نظمت حمالت تحسيسية.

طريقة احتساب 

 املؤشر

احي و عدد املؤسسات التعليمية حسب السلك ونوعها بالنسبة لالبتدائي والوسط )حضري أو شبه حضري بض

 املدن أو قروي( التي نظمت حمالت تحسيسية.

 ثالث سنوات. اآلجال

 كمي. طبيعة املؤشر

 رئيس املؤسسة التعليمية واملدير اإلقليمي واملصلحة املسؤولة باألكاديمية. املسؤول عن املؤشر

تأهيلي( إقليمي، حسب الجماعات حسب الوسط )قروي، حضري، شبه حضري(، السلك )ابتدائي، اعدادي،  املؤشرات الفرعية

 )قروي، حضري(.

 منظومة مسار. نظام رصد املعطيات

 سنوي. دورة مسك املعطيات

 جهوي وإقليمي.  مستوى املسك
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 بطاقة املؤشر

 عدد النوادي املحدثة اسم املؤشر

 إنشاء نوادي لصيانة والحفاظ على الفضاءات التعليمية. املنتظرة النتيجة

عدد املؤسسات التعليمية من االبتدائي حسب نوعيتها )مستقلة/مركزية /جماعاتية/فرعية أو ملحقة(  باملؤشر التعريف

 واإلعدادي والتأهيلي التي أنشأت نوادي.

طريقة احتساب 

 املؤشر

عدد املؤسسات التعليمية حسب السلك ونوعها بالنسبة لالبتدائي والوسط )حضري أو شبه حضري بضواحي 

 قروي( التي أنشأت نوادي.املدن أو 

 ثالث سنوات. اآلجال

 كمي. طبيعة املؤشر

 رئيس املؤسسة التعليمية واملدير اإلقليمي واملصلحة املسؤولة باألكاديمية. املسؤول عن املؤشر

الجماعات حسب الوسط )قروي، حضري، شبه حضري(، السلك )ابتدائي، اعدادي، تأهيلي( إقليمي، حسب  املؤشرات الفرعية

 )قروي، حضري(.

 منظومة مسار. نظام رصد املعطيات

 سنوي. دورة مسك املعطيات

 جهوي وإقليمي.  مستوى املسك

 

 بطاقة املؤشر

 عدد البرامج التكوينية اسم املؤشر

لتعليمية اتنظيم دورات تكوينية وتحسيسية حول تدبير األشغال الطفيفة لفائدة مستعملي الفضاءات  املنتظرة النتيجة

 للحفاظ على منشآتها وتجهيزاتها ومرافقها.

عدد املؤسسات التعليمية من االبتدائي حسب نوعيتها )مستقلة/مركزية /جماعاتية/فرعية أو ملحقة(  التعريف باملؤشر

 واإلعدادي والتأهيلي التي نظمت دورات تكوينية.

االبتدائي حسب نوعيتها )مستقلة/مركزية /جماعاتية/فرعية أو ملحقة( عدد املؤسسات التعليمية من  طريقة احتساب املؤشر

 واإلعدادي والتأهيلي التي نظمت دورات تكوينية وتحسيسية.

 ثالث سنوات. اآلجال

 كمي. طبيعة املؤشر

 رئيس املؤسسة التعليمية واملدير اإلقليمي واملصلحة املسؤولة باألكاديمية. املسؤول عن املؤشر

حسب الوسط )قروي، حضري، شبه حضري(، السلك )ابتدائي، اعدادي، تأهيلي( إقليمي، حسب  الفرعيةاملؤشرات 

 الجماعات )قروي، حضري(.

 منظومة مسار. نظام رصد املعطيات

 سنوي. دورة مسك املعطيات

 جهوي وإقليمي. مستوى املسك
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 بطاقة املؤشر

 التكوينيةعدد املستفيدين من الدورات  اسم املؤشر

تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية حول تدبير األشغال الطفيفة لفائدة مستعملي الفضاءات التعليمية  املنتظرة النتيجة

 للحفاظ على منشآتها وتجهيزاتها ومرافقها.

عيتها االبتدائي حسب نو عدد املستفيدين من أساتذة وأطر اإلدارة التربوية وتالميذ من دورات تكوينية من  التعريف باملؤشر

 )مستقلة/مركزية /جماعاتية/فرعية أو ملحقة( واإلعدادي والتأهيلي.

عدد املستفيدين موزعين حسب األسالك من مؤسسات االبتدائي بنوعيتها )مستقلة/مركزية  طريقة احتساب املؤشر

 وتحسيسية./جماعاتية/فرعية أو ملحقة( واإلعدادي والتأهيلي التي نظمت دورات تكوينية 

 ثالث سنوات. اآلجال

 كمي. طبيعة املؤشر

 رئيس املؤسسة التعليمية واملدير اإلقليمي واملصلحة املسؤولة باألكاديمية. املسؤول عن املؤشر

حسب الوسط )قروي، حضري، شبه حضري(، السلك )ابتدائي، اعدادي، تأهيلي( إقليمي، حسب  املؤشرات الفرعية

 حضري(.الجماعات )قروي، 

 منظومة مسار. نظام رصد املعطيات

 سنوي. دورة مسك املعطيات

 جهوي وإقليمي. مستوى املسك

 

 بطاقة املؤشر

 عدد املؤسسات التعليمية املستفيدة من الصيانة الوقائية اسم املؤشر

 إنجاز األشغال الطفيفة بمؤسسات التربية والتكوين املنتظرة النتيجة

املؤسسات التعليمية من االبتدائي حسب نوعيتها )مستقلة/مركزية /جماعاتية/فرعية أو ملحقة(  عدد التعريف باملؤشر

 املستفيدة.

طريقة احتساب 

 املؤشر

عدد املؤسسات التعليمية من االبتدائي حسب نوعيتها )مستقلة/مركزية /جماعاتية/فرعية أو ملحقة( 

 وتحسيسية.واإلعدادي والتأهيلي التي نظمت دورات تكوينية 

 ثالث سنوات. اآلجال

 كمي. طبيعة املؤشر

 رئيس املؤسسة التعليمية واملدير اإلقليمي واملصلحة املسؤولة باألكاديمية. املسؤول عن املؤشر

حسب الوسط )قروي، حضري، شبه حضري(، السلك )ابتدائي، اعدادي، تأهيلي( إقليمي، حسب الجماعات  املؤشرات الفرعية

 حضري(.)قروي، 

 منظومة مسار. نظام رصد املعطيات

 سنوي. دورة مسك املعطيات

 جهوي وإقليمي. مستوى املسك
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 والتكوين التربية  بجودة مجال االرتقاء
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 1املؤشر رقم بطاقة 

 مشروع قانون جديد لتنظيم التعليم الخاص جاهز للعرض على مسطرة املصادقة عليه. أسم املؤشر

 مالءمة القانون املنظم للتعليم املدرس ي الخصوص ي مع التطورات التي عرفها القطاع. النتيجة املنتظرة

 نص قانوني لتنظيم وتأطير التعليم الخاص. التعريف باملؤشر

 نص قانوني واحد. طريقة احتساب املؤشر 

 2020 اآلجال

 نوعي. طبيعة املؤشر

ي قسم االرتقاء بالتعليم املدرس  –مديرية التعاون واالرتقاء بالتعليم املدرس ي الخصوص ي  - املسؤول عن املؤشر

 الخصوص ي.

 مديرية الشؤون القانونية واملنازعات. -

  املؤشرات الفرعية

 رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي / مرة واحدة عند إنجاز املطلوب. دورة مسك املعطيات

 مركزي. مستوى املسك
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 2بطاقة املؤشر رقم 

 دفتر تحمالت جديد لفتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسات التعليم الخاص. أسم املؤشر

أو إدخال أي تغيير على مؤسسات التعليم الخاص مالءمة دفتر التحمالت الخاص بفتح أو توسيع  النتيجة املنتظرة

 مع التطورات التي عرفها القطاع.

إصدار دفتر تحمالت جديد يحدد املواصفات واملعايير التي يجب االلتزام بها من أجل فتح أو توسيع  التعريف باملؤشر

 أو إدخال أي تغيير على مؤسسات التعليم الخاص. 

 ي واحد.نص تنظيم طريقة احتساب املؤشر 

 2020 اآلجال

 نوعي. طبيعة املؤشر

قسم االرتقاء بالتعليم املدرس ي  –مديرية التعاون واالرتقاء بالتعليم املدرس ي الخصوص ي  املسؤول عن املؤشر

 الخصوص ي.

  املؤشرات الفرعية

 .رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي / مرة واحدة عند إنجاز املطلوب. دورة مسك املعطيات

 مركزي. املسك مستوى 
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 1 - 3بطاقة املؤشر رقم 

اقبة اإلدارية والتربوية ملؤسسات التعليم الخاص. أسم املؤشر  مذكرة تنظيمية بشأن املر

إعطاء الفعالية الالزمة لتدابير التأطير واملراقبة التي تخضع لها مؤسسات التعليم  النتيجة املنتظرة

 الخاص

تحدد مجاالت املراقبة اإلدارية التي تخضع لها مؤسسات التعليم مذكرة تنظيمية  التعريف باملؤشر

 الخاص وكيفيات إنجازها.

 مذكرة تنظيمية واحدة. طريقة احتساب املؤشر 

 2020 اآلجال

 نوعي. طبيعة املؤشر

ملدرس ي اقسم االرتقاء بالتعليم  –مديرية التعاون واالرتقاء بالتعليم املدرس ي الخصوص ي  املسؤول عن املؤشر

 الخصوص ي.

  املؤشرات الفرعية

 رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي / مرة واحدة عند إنجاز املطلوب. دورة مسك املعطيات

 مركزي. مستوى املسك
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 2-3بطاقة املؤشر رقم 

اقبة  أسم املؤشر أعداد مؤسسات التعليم الخاص التي تمت زيارتها من طرف لجن التفتيش واملر

 املؤسسات الخاصة على صعيد كل مديرية إقليمية.من بين جميع 

إعطاء الفعالية الالزمة لتدابير التأطير واملراقبة التي تخضع لها مؤسسات التعليم  النتيجة املنتظرة

 الخاص.

تنظيم زيارات للتفتيش واملراقبة لجميع مؤسسات التعليم الخاص على األقل مرة واحدة  التعريف باملؤشر

 في السنة.

عدد مؤسسات التعليم املدرس ي الخصوص ي التي تمت زيارتها من طرف لجن املراقبة من  طريقة احتساب املؤشر 

 مجموع املؤسسات على صعيد كل مديرية إقليمية.

 2030-2020 اآلجال

 كمي. طبيعة املؤشر

املدرس ي  االرتقاء بالتعليمقسم  –مديرية التعاون واالرتقاء بالتعليم املدرس ي الخصوص ي  املسؤول عن املؤشر

 الخصوص ي.

  املؤشرات الفرعية

 رائد نظام رصد املعطيات

 كل ثالثة أشهر. دورة مسك املعطيات

 إقليمي. مستوى املسك
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 3-3بطاقة املؤشر رقم 

اقبة التي خضعت لها مؤسسات التعليم  أسم املؤشر تقريران نصف سنويين عن عمليات املر

الخاص بالجهة على صعيد كل أكاديمية جهوية للتربية  الخاص ووضعية التعليم

 والتكوين واملديريات اإلقليمية التابعة لها.

إعطاء الفعالية الالزمة لتدابير التأطير واملراقبة التي تخضع لها مؤسسات التعليم  النتيجة املنتظرة

 الخاص.

ن األكاديميات الجهوية للتربية والتكوياالطالع على وضعية التعليم الخاص على صعيد  التعريف باملؤشر

 واملديريات اإلقليمية انطالقا من عمليات املراقبة التي خضعت لها هذه املؤسسات.

 تقريران اثنان خالل كل موسم دراس ي. طريقة احتساب املؤشر 

 2030-2021 اآلجال

 كمي. طبيعة املؤشر

قسم االرتقاء بالتعليم  –بالتعليم املدرس ي الخصوص ي مديرية التعاون واالرتقاء  املسؤول عن املؤشر

 املدرس ي الخصوص ي.

  املؤشرات الفرعية

 رائد نظام رصد املعطيات

 كل ثالثة أشهر. دورة مسك املعطيات

 إقليمي / جهوي. مستوى املسك
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 1-4بطاقة املؤشر رقم 

املوظفين املحلفين املخول لهم معاينة وضبط املخالفات ألحكام القانون رقم  الئحة أسم املؤشر

00-06. 

إرساء آلية قانونية تمكن من ضبط املخالفات املرتكبة من طرف مؤسسات التعليم  النتيجة املنتظرة

 الخاص.

ت ألحكام املخالفااملحلفين املخول لهم معاينة وضبط إحداث هيئة املوظفين املحلفين  التعريف باملؤشر

 .06-00القانون رقم 

 الئحة للموظفين املحلفين على صعيد كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين. طريقة احتساب املؤشر 

 2021 اآلجال

 نوعي. طبيعة املؤشر

قسم االرتقاء بالتعليم  –مديرية التعاون واالرتقاء بالتعليم املدرس ي الخصوص ي  املسؤول عن املؤشر

 املدرس ي الخصوص ي.

  املؤشرات الفرعية

 رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي / مرة واحدة عند إنجاز املطلوب. دورة مسك املعطيات

 إقليمي / جهوي. مستوى املسك
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 2-4بطاقة املؤشر رقم 

فات ألحكام املخالدورة تكوينية لفائدة املوظفين املحلفين املخول لهم معاينة وضبط  أسم املؤشر

 .06-00القانون رقم 

إرساء آلية قانونية تمكن من ضبط املخالفات املرتكبة من طرف مؤسسات التعليم  النتيجة املنتظرة

 الخاص.

تنظيم دورة تكوينية لفائدة املوظفين املحلفين حول املهام املنوطة بهم وكيفية مزاولتهم  التعريف باملؤشر

 لهذه املهام.

 دورة تكوينية واحدة. طريقة احتساب املؤشر 

 2021 اآلجال

 نوعي. طبيعة املؤشر

قسم االرتقاء بالتعليم  –مديرية التعاون واالرتقاء بالتعليم املدرس ي الخصوص ي  املسؤول عن املؤشر

 املدرس ي الخصوص ي.

  املؤشرات الفرعية

 رائد نظام رصد املعطيات

 واحدة عند إنجاز املطلوب. سنوي / مرة دورة مسك املعطيات

 مركزي. مستوى املسك
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 5بطاقة املؤشر رقم 

تنظيمي بشأن تأطير عملية لجوء مؤسسات التعليم الخاص إلى االستعانة بكتب  نص أسم املؤشر

 .ومقررات دراسية غير تلك املعمول بها بالتعليم العمومي

مؤسسات التعليم الخاص إلى االستعانة بكتب ومقررات ضبط وتأطير عملية لجوء  النتيجة املنتظرة

 دراسية غير تلك املعمول بها بالتعليم العمومي.

مؤسسات التعليم الخاص إلى  إصدار نص تنظيمي يؤطر عملية لجوء مؤسسات التعريف باملؤشر

 االستعانة بكتب ومقررات دراسية غير تلك املعمول بها بالتعليم العمومي.

 نص تنظيمي واحد. طريقة احتساب املؤشر 

 2021 اآلجال

 نوعي. طبيعة املؤشر

قسم االرتقاء بالتعليم  –مديرية التعاون واالرتقاء بالتعليم املدرس ي الخصوص ي  املسؤول عن املؤشر

 املدرس ي الخصوص ي.

  املؤشرات الفرعية

 رائد نظام رصد املعطيات

 واحدة عند إنجاز املطلوب.سنوي / مرة  دورة مسك املعطيات

 مركزي. مستوى املسك
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 6بطاقة املؤشر رقم 

مرسوم بشأن تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات  أسم املؤشر

 الصلة بمؤسسات التعليم الخاص.

ذات الصلة بمؤسسات  تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات النتيجة املنتظرة

 التعليم الخاص.

إصدار نص تنظيمي من أجل تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والخدمات ذات  التعريف باملؤشر

 الصلة بناء على معايير مضبوطة.

 نص تنظيمي واحد. طريقة احتساب املؤشر 

 2021 اآلجال

 نوعي. طبيعة املؤشر

قسم االرتقاء بالتعليم  –التعاون واالرتقاء بالتعليم املدرس ي الخصوص ي مديرية  املسؤول عن املؤشر

 املدرس ي الخصوص ي.

  املؤشرات الفرعية

 رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي / مرة واحدة عند إنجاز املطلوب. دورة مسك املعطيات

 مركزي. مستوى املسك
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 7بطاقة املؤشر رقم 

بشأن الخدمات املقدمة من طرف مؤسسات التعليم الخاص وكيفيات نص تنظيمي  أسم املؤشر

 االستفادة منها.

الحد من بعض الصعوبات التي تشوب العالقة بين أمهات وآباء وأولياء التالميذ  النتيجة املنتظرة

 ومؤسسات التعليم الخاص على مستوى الخدمات املقدمة.

تنظيم وتأطير العالقة التي تجمع مؤسسات التعليم الخاص إصدار نص تنظيمي من أجل  التعريف باملؤشر

 وآباء وأولياء التالميذ على مستوى الخدمات املقدمة من طرف هذه املؤسسات.

 نص تنظيمي واحد. طريقة احتساب املؤشر 

 2021 اآلجال

 نوعي. طبيعة املؤشر

ملدرس ي قسم االرتقاء بالتعليم ا –الخصوص ي مديرية التعاون واالرتقاء بالتعليم املدرس ي  املسؤول عن املؤشر

 الخصوص ي.

  املؤشرات الفرعية

 رائد. نظام رصد املعطيات

 سنوي / مرة واحدة عند إنجاز املطلوب. دورة مسك املعطيات

 مركزي. مستوى املسك
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 8بطاقة املؤشر رقم 

 نظام داخلي نموذجي ملؤسسة تعليمية خاصة. أسم املؤشر

تحديد واجبات وحقوق جميع املتدخلين في العملية التربوية داخل فضاء املؤسسة  النتيجة املنتظرة

 التعليمية الخاصة.

إصدار نظام داخلي نموذجي ملؤسسة تعليمية خاصة من أجل تحديد وواجبات وحقوق  التعريف باملؤشر

 اصة.عليمية الخجميع الفاعلين واملتدخلين في العملية التربوية داخل املؤسسة الت

 نظام داخلي نموذجي واحد. طريقة احتساب املؤشر 

 2021 اآلجال

 نوعي. طبيعة املؤشر

قسم االرتقاء بالتعليم  –مديرية التعاون واالرتقاء بالتعليم املدرس ي الخصوص ي  املسؤول عن املؤشر

 املدرس ي الخصوص ي.

  املؤشرات الفرعية

 رائد. نظام رصد املعطيات

 سنوي / مرة واحدة عند إنجاز املطلوب. مسك املعطياتدورة 

 مركزي. مستوى املسك
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 1-9بطاقة املؤشر رقم 

لنظام تحفيزي خاص لفائدة مؤسسات التعليم الخاص جاهز للعرض على  مشروع أسم املؤشر

 مسطرة املصادقة عليه.

للدولة والجماعات الترابية من أجل تعزيز استفادة التعليم الخاص من تحفيزات  النتيجة املنتظرة

 مساهمته في تعميم التعليم وال سيما باملجال القروي.

إصدار نص قانوني يتضمن تحفيزات وتدابير تشجيعية لفائدة قطاع التعليم الخاص من  التعريف باملؤشر

 أجل تعزيز مساهمته في تعميم التعليم وال سيما باملجال القروي. 

 نص قانوني واحد. طريقة احتساب املؤشر 

 2022-2021 اآلجال

 نوعي. طبيعة املؤشر

قسم االرتقاء بالتعليم  –مديرية التعاون واالرتقاء بالتعليم املدرس ي الخصوص ي  املسؤول عن املؤشر

 املدرس ي الخصوص ي.

  املؤشرات الفرعية

 رائد. نظام رصد املعطيات

 مرة واحدة عند إنجاز املطلوب.سنوي /  دورة مسك املعطيات

 مركزي. مستوى املسك
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 2-9بطاقة املؤشر رقم 

 للتحمالت لتقنين استفادة مؤسسات التعليم الخاص من التدابير التحفيزية. دفاتر  أسم املؤشر

 استفادة التعليم الخاص من تحفيزات للدولة والجماعات الترابية من أجل تعزيز النتيجة املنتظرة

 مساهمته في تعميم التعليم وال سيما باملجال القروي.

وضع دفاتر للتحمالت تحدد الشروط الواجب مراعاتها واألهداف الواجب تحقيقها من  التعريف باملؤشر

أجل االستفادة من التدابير التحفيزية التي ستوضع رهن مؤسسات التعليم الخاص من 

 سيما باملجال القروي. أجل تعزيز مساهمتها في تعميم التعليم وال

تحدد الحقا أعداد وأنواع دفاتر التحمالت بناء على نوعية وطبيعة التدابير التحفيزية  طريقة احتساب املؤشر 

 التي ستوضع رهن إشارة مؤسسات التعليم الخاص.

 2022-2021 اآلجال

 نوعي. طبيعة املؤشر

قسم االرتقاء بالتعليم  –بالتعليم املدرس ي الخصوص ي مديرية التعاون واالرتقاء  املسؤول عن املؤشر

 املدرس ي الخصوص ي.

  املؤشرات الفرعية

 رائد. نظام رصد املعطيات

 سنوي / مرة واحدة عند إنجاز املطلوب. دورة مسك املعطيات

 مركزي. مستوى املسك
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 1-10بطاقة املؤشر رقم 

 للسيد رئيس الحكومة بشأن إحداث لجنتين للقيادة والتتبع. قرار  أسم املؤشر

توسيع العرض التربوي الخاص عن طريق إعادة استغالل املؤسسات التعليمية العمومية  النتيجة املنتظرة

 غير املستعملة.

إعادة بإحداث لجنة لقيادة ولجنة للتتبع لإلشراف على مراحل إنجاز املشروع املتعلق  التعريف باملؤشر

 استغالل املؤسسات التعليمية املغلقة في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.

 قرار واحد للسيد رئيس الحكومة. طريقة احتساب املؤشر 

 2022-2021 اآلجال

 نوعي. طبيعة املؤشر

يم بالتعل قسم االرتقاء –مديرية التعاون واالرتقاء بالتعليم املدرس ي الخصوص ي  املسؤول عن املؤشر

 املدرس ي الخصوص ي.

  املؤشرات الفرعية

 رائد. نظام رصد املعطيات

 مرة واحدة عند إنجاز املطلوب. –سنوي  دورة مسك املعطيات

 مركزي. مستوى املسك
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 2-10بطاقة املؤشر رقم 

 النهائية لطلبات إبداء االهتمام واتفاقيات الشراكة مصادق عليها. الصيغة أسم املؤشر

توسيع العرض التربوي الخاص عن طريق إعادة استغالل املؤسسات التعليمية العمومية  النتيجة املنتظرة

 غير املستعملة.

اقيات االهتمام واتفاملصادقة من طرف لجنة القيادة على الصيغة النهائية لطلبات إبداء  التعريف باملؤشر

 الشراكة املعدة لتفعيل مشروع إعادة استغالل املؤسسات التعليمية املغلقة.

 اتفاقية شراكة واحدة ونموذج طلب عروض واحد. طريقة احتساب املؤشر 

 2022-2021 اآلجال

 نوعي. طبيعة املؤشر

قسم االرتقاء بالتعليم  –الخصوص ي مديرية التعاون واالرتقاء بالتعليم املدرس ي  املسؤول عن املؤشر

 املدرس ي الخصوص ي.

  املؤشرات الفرعية

 رائد. نظام رصد املعطيات

 مرة واحدة عند إنجاز املطلوب. –سنوي  دورة مسك املعطيات

 مركزي. مستوى املسك
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 11بطاقة املؤشر رقم 

القرار الوزاري املحدد الختصاصات وتنظيم مصالح األكاديميات الجهوية  تعديل أسم املؤشر

 للتربية والتكوين.

 االرتقاء بالبنيات اإلدارية املشرفة على تدبير التعليم الخاص جهويا وإقليميا. النتيجة املنتظرة

لتربية الجهوية ل تعديل القرار الوزاري املحدد الختصاصات وتنظيم مصالح األكاديميات التعريف باملؤشر

والتكوين بشكل يمكن من إحداث بنيات إدارية مستقلة لتدبير التعليم الخاص جهويا 

 وإقليميا.

 قرار وزاري واحد معدل. طريقة احتساب املؤشر 

 2021 اآلجال

 نوعي. طبيعة املؤشر

 االرتقاء بالتعليمقسم  –مديرية التعاون واالرتقاء بالتعليم املدرس ي الخصوص ي  املسؤول عن املؤشر

 املدرس ي الخصوص ي.

  املؤشرات الفرعية

 رائد. نظام رصد املعطيات

 مرة واحدة عند إنجاز املطلوب. –سنوي  دورة مسك املعطيات

 مركزي. مستوى املسك
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 12بطاقة املؤشر رقم 

خال أي تغيير أو إد وضع نظام معلوماتي لتدبير وتتبع عمليات الترخيص بفتح أو توسيع أسم املؤشر

 على مؤسسات التعليم الخاص.

تتبع عمليات الترخيص بفتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسات التعليم  النتيجة املنتظرة

 الخاص.

رقمنه العمليات املتعلقة بتدبير عمليات الترخيص بفتح مؤسسات للتعليم الخاص من  التعريف باملؤشر

 بتنسيق مع مديرية منظومة اإلعالم.خالل وضع نظام معلوماتي 

 نظام معلوماتي واحد. طريقة احتساب املؤشر 

 2021 اآلجال

 نوعي. طبيعة املؤشر

قسم االرتقاء بالتعليم  –مديرية التعاون واالرتقاء بالتعليم املدرس ي الخصوص ي  املسؤول عن املؤشر

 املدرس ي الخصوص ي.

  املؤشرات الفرعية

 رائد. نظام رصد املعطيات

 مرة واحدة عند إنجاز املطلوب. –سنوي  دورة مسك املعطيات

 مركزي. مستوى املسك
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 13بطاقة املؤشر رقم 

اقبة التي تخضع لها  أسم املؤشر وضع نظام معلوماتي لتتبع واستثمار نتائج عمليات التأطير واملر

 مؤسسات التعليم الخاص.

 نتائج عمليات التأطير واملراقبة التي تخضع لها مؤسسات التعليم الخاص. تتبع واستثمار النتيجة املنتظرة

رقمنه العمليات املتعلقة بتأطير ومراقبة مؤسسات للتعليم الخاص من خالل وضع نظام  التعريف باملؤشر

 معلوماتي بتنسيق مع مديرية منظومة اإلعالم.

 نظام معلوماتي واحد. طريقة احتساب املؤشر 

 2021 اآلجال

 نوعي. طبيعة املؤشر

قسم االرتقاء بالتعليم  –مديرية التعاون واالرتقاء بالتعليم املدرس ي الخصوص ي  املسؤول عن املؤشر

 املدرس ي الخصوص ي.

  املؤشرات الفرعية

 رائد. نظام رصد املعطيات

 مرة واحدة عند إنجاز املطلوب. –سنوي  دورة مسك املعطيات

 مركزي. مستوى املسك
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 1-14بطاقة املؤشر رقم 

 على الصيغة النهائية ملشروع تنظيم مناظرة وطنية حول التعليم الخاص. املصادقة أسم املؤشر

 وضع إطار استراتيجي تعاقدي لتطوير التعليم الخاص. النتيجة املنتظرة

 الصادرة عنها عناصرول التعليم الخاص لتشكل التوصيات حتنظيم مناظرة وطنية  التعريف باملؤشر

 لإلطار االستراتيجي لتطوير التعليم الخاص.

 مناظرة وطنية واحدة. طريقة احتساب املؤشر 

 2021 اآلجال

 نوعي. طبيعة املؤشر

قسم االرتقاء بالتعليم  –مديرية التعاون واالرتقاء بالتعليم املدرس ي الخصوص ي  املسؤول عن املؤشر

 املدرس ي الخصوص ي.

  الفرعيةاملؤشرات 

 رائد. نظام رصد املعطيات

 مرة واحدة عند إنجاز املطلوب. –سنوي  دورة مسك املعطيات

 مركزي. مستوى املسك
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 2-14بطاقة املؤشر رقم 

املصادقة على الصيغة النهائية إلطار استراتيجي تعاقدي لتطوير التعليم الخاص  أسم املؤشر

 واالرتقاء به.

 وضع إطار استراتيجي تعاقدي لتطوير التعليم الخاص. املنتظرةالنتيجة 

وضع إطار استراتيجي تعاقدي لتطوير التعليم الخاص يجمع الدولة بمؤسسات التعليم  التعريف باملؤشر

 الخاص.

 إطار استراتيجي تعاقدي واحد. طريقة احتساب املؤشر 

 2022-2021 اآلجال

 نوعي. طبيعة املؤشر

قسم االرتقاء بالتعليم  –مديرية التعاون واالرتقاء بالتعليم املدرس ي الخصوص ي  املؤشراملسؤول عن 

 املدرس ي الخصوص ي.

  املؤشرات الفرعية

 رائد. نظام رصد املعطيات

 مرة واحدة عند إنجاز املطلوب. –سنوي  دورة مسك املعطيات

 مركزي. مستوى املسك
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 تطوير النموذج البيداغوجي :8المشروع رقم 
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م تجديد املنهاج الدراس ي للسلك االبتدائي. .2 دُّ
َ
ق
َ
 اسم املؤشر  نسبة ت

 النتيجة املنتظرة  منهاج دراس ي جديد لسلك التعليم االبتدائي

 التعريف باملؤشر  تتبع وتيرة تجديد مكونات منهاج سلك التعليم االبتدائي.

البرامج الدراسية الجديدة بسلك التعليم االبتدائي حسب املواد واملستويات، وتحتسب على نسبة 

 الشكل اآلتي:

برنامج بسلك التعليم  51عدد البرامج الدراسية الجديدة مقسوم على العدد اإلجمالي للبرامج الذي هو 

 (.االبتدائي )نقصد بالبرنامج الدراس ي، برنامج مادة دراسية ملدة سنة واحدة

 طريقة احتساب املؤشر

 اآلجال (2023-2021سنتان )

 طبيعة املؤشر كمي

 املسؤول عن املؤشر مركزي 

 عدد املواد الدراسية املعنية بالتجديد -

 عدد املستويات الدراسية املعنية بالتجديد -

 املؤشرات الفرعية

 نظام رصد املعطيات رائد

 دورة مسك املعطيات سنوي 

 املسكمستوى  مركزي 

 

 اسم املؤشر  إصدار الوثيقة النهائية املصادق عليها ملنهاج السلك االبتدائي .3

 النتيجة املنتظرة  تأطير بيداغوجي مواكب لعملية تجديد املنهاج الدراس ي

وصول نسخة ورقية أو رقمية من وثيقة املنهاج لكل املعنيين بالعملية التعليمية التعلمية من مفتشات 

مديرات ومديرين، استاذات وأساتذة السلك االبتدائيومفتشين،   

 التعريف باملؤشر

توزيع نسخة من املنهاج الجديد على كل املدارس العمومية والخصوصية ونشر النسخة النهائية على 

 البوابة االلكترونية للوزارة 

 طريقة احتساب املؤشر

 اآلجال (2022-2021سنتان )

 طبيعة املؤشر كمي

 املسؤول عن املؤشر مركزي 

 لوثيقة النهائية ملنهاج السلك االبتدائي على كافة الفاعلين التربويين املعنيينالنشر اإللكتروني ل -

 صدور مقرر وزاري لتطبيق املنهاج الدراس ي الجديد لسلك التعليم االبتدائي -

 لسلك التعليم االبتدائي صدور املقرر الوزاري الخاص باإلطار املرجعي لالمتحان اإلشهادي -

اقبة املستمرة املتعلقة باملنهاج الجديد لسلك التعليم االبتدائي -  صدور املذكرة التنظيمية للمر

 املؤشرات الفرعية

 نظام رصد املعطيات رائد

 دورة مسك املعطيات سنوي 

 مستوى املسك مركزي 
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 اسم املؤشر  عدد الكتب املدرسية الجديدة )أو املنقحة كليا(. .4

ة
َ
ل عَّ

َ
 النتيجة املنتظرة  عدة بيداغوجية مواكبة للمنهاج الدراس ي الجديد لسلك التعليم االبتدائي جاهزة وُمف

نة منسجمة مع مستجدات منهاج سلك التعليم االبتدائيالتوفر على  كتب مدرسية ُمَحيَّ  التعريف باملؤشر  

 املؤشرطريقة احتساب  عدد الكتب املدرسية املحينة 

 اآلجال (2023-2021سنتان )

 طبيعة املؤشر كمي

 املسؤول عن املؤشر مركزي 

 عدد الكتب املدرسية الجديدة حسب املواد الدراسية -

 عدد الكتب املدرسية الجديدة حسب املستويات  -

 املؤشرات الفرعية

 نظام رصد املعطيات رائد

 دورة مسك املعطيات سنوي 

 مركزي 

 

 مستوى املسك

 اسم املؤشر  عدد الدالئل التربوية املؤطرة للمنهاج الجديد. .5

ة
َ
ل عَّ

َ
 النتيجة املنتظرة  عدة بيداغوجية مواكبة للمنهاج الدراس ي الجديد لسلك التعليم االبتدائي جاهزة وُمف

كتاب مدرس ي في طبعته الجديدة على دليل بيداغوجي رقمي.توفر كل   التعريف باملؤشر  

 طريقة احتساب املؤشر عدد الدالئل التربوية الجديدة املتوفرة بصيغة رقمية على بوابة الوزارة. 

 اآلجال (2023-2021سنتان )

 طبيعة املؤشر كمي

 املسؤول عن املؤشر مركزي 

 الفرعيةاملؤشرات  عدد الدالئل التربوية لألساتذة املصاحبة للكتب املدرسية املحينة بسلك التعليم االبتدائي -

 نظام رصد املعطيات رائد

 دورة مسك املعطيات سنوي 

 مستوى املسك مركزي 
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 اإلعدادي. نسبة تقدم تجديد املنهاج الدراس ي لسلك التعليم الثانوي 7 اسم املؤشر 

 منهاج جديد لسلك التعليم الثانوي اإلعدادي النتيجة املنتظرة 

 وتيرة تجديد مكونات منهاج سلك التعليم الثانوي اإلعدادي  التعريف باملؤشر

 وثيقة نهائية جامعة ملنهاج سلك التعليم الثانوي اإلعدادي بكل مكوناته 

  اإلشهادي لسلك التعليم الثانوي اإلعداديمقرر وزاري يتعلق باإلطار املرجعي لالمتحان 

نسبة البرامج الدراسية الجديدة بسلك التعليم الثانوي االعدادي حسب املواد واملستويات، وتحتسب على  طريقة احتساب املؤشر

 الشكل اآلتي:

ليم بسلك التعبرنامج  38عدد البرامج الدراسية الجديدة مقسوم على العدد اإلجمالي للبرامج الذي هو 

 )نقصد بالبرنامج الدراس ي، برنامج مادة دراسية ملدة سنة واحدة(. االبتدائي

 (2025-2021أربع سنوات ) اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 مركزي  املسؤول عن املؤشر

 حسب املواد واملستويات الدراسية املعنية بالتحيين املؤشرات الفرعية

 رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  املعطياتدورة مسك 

 مركزي  مستوى املسك

 

 

 

 . عدد املستفيدين من التكوينات املتعلقة بمواكبة املنهاج الجديد )مفتشين، مدراء مدارس، مدرسين(.6 اسم املؤشر 

 الجديد لسلك التعليم االبتدائي.موارد بشرية مؤهلة لتفعيل املنهاج الدراس ي  النتيجة املنتظرة 

 مواكبة التكوين املستمر ملختلف الفاعلين التربويين ملستجدات منهاج سلك التعليم االبتدائي التعريف باملؤشر

طريقة احتساب 

 املؤشر

 عدد التكوينات املنظمة حسب املواد الدراسية والفئات واملستويات املعنية.

 (2024-2021ثالث سنوات ) اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 جهوي   املسؤول عن املؤشر

 حسب الفئات املستهدفة )مفتشين، مدراء مدارس، مدرسين( املؤشرات الفرعية

 رائد نظام رصد املعطيات

 نصف سنوية دورة مسك املعطيات

 جهوي   مستوى املسك
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 . عدد الكتب املدرسية الجديدة )أو املنقحة كليا( لسلك التعليم الثانوي اإلعدادي8 اسم املؤشر 

 منهاج جديد لسلك التعليم الثانوي اإلعدادي النتيجة املنتظرة  

املواكبة للمنهاج الجديد لهذا السلكالكتب املدرسية لسلك التعليم الثانوي اإلعدادي  التعريف باملؤشر  

طريقة احتساب 

 املؤشر

 عدد الكتب املدرسية الجديدة الصادرة

 (2025-2021أربع سنوات ) اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 مركزي  املسؤول عن املؤشر

 حسب البرامج الدراسية املعنية بالتحيين املؤشرات الفرعية

 حسب املستويات الدراسية املعنية

 رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 مركزي  مستوى املسك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم املؤشر  نسبة تقدم مراجعة وتطوير منهاج اللغة العربية بسلكي التعليم االبتدائي واالعدادي.. 9

 النتيجة املنتظرة  تحديث منهاج اللغة العربية لسلكي التعليم االبتدائي واالعدادي. 

تجديد ومراجعة منهاج اللغة العربية بسلكي التعليم االبتدائي واالعدادي.تعرف وتيرة   التعريف باملؤشر 

نسبة البرامج الدراسية الجديدة للغة العربية بسلكي التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي االعدادي، 

 وتحتسب على الشكل اآلتي:

برنامج بسلكي التعليم  9ي للبرامج الذي هو عدد البرامج الدراسية الجديدة مقسوم على العدد اإلجمال

 االبتدائي واالعدادي )نقصد بالبرنامج الدراس ي، برنامج مادة دراسية ملدة سنة واحدة(.

 طريقة احتساب املؤشر

 اآلجال (2025-2021أربع سنوات )

 طبيعة املؤشر كمي

 املسؤول عن املؤشر مركزي 

 املؤشرات الفرعية ---

 املعطياتنظام رصد  رائد

 دورة مسك املعطيات سنوي 

 مستوى املسك مركزي 
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 .عدد تالميذ سلك التعليم الثانوي اإلعدادي الذين يتابعون دراستهم في املسار الدولي13 اسم املؤشر 

 تدريس املواد العلمية والتقنية باللغات األجنبية في سلك الثانوي اإلعدادي  النتيجة املنتظرة  

 رصد تطور تدريس املواد العلمية والتقنية باللغات األجنبية في املسار الدولي اإلعدادي  التعريف باملؤشر

 عدد التالميذ املسجلين بأقسام املسار الدولي اإلعدادي  طريقة احتساب املؤشر

 (2025-2021أربع سنوات ) اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 جهوي، إقليمي املسؤول عن املؤشر

 حسب النوع املؤشرات الفرعية

 حسب الوسط

 رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي  مستوى املسك

 اسم املؤشر  عدد التالميذ املستفيدين من حصص اللغة األمازيغية بالسلك االبتدائي. .10

 النتيجة املنتظرة  استفادة جميع التالميذ املغاربة من تعلم اللغة األمازيغية في التعليم املدرس ي.

 التعريف باملؤشر التوفر على خريطة توسيع تدريس اللغة األمازيغية باملؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية 

 طريقة احتساب املؤشر عدد التالميذ املستفيدين من حصص اللغة األمازيغية بالسلك االبتدائي مقارنة.

 اآلجال (2030-2021عشر سنوات )

 طبيعة املؤشر كمي

 املسؤول عن املؤشر جهوي، إقليميمركزي، 

 املؤشرات الفرعية حسب املديريات اإلقليمية واملؤسسات التعليمية االبتدائية العمومية والخصوصية

 نظام رصد املعطيات رائد

 دورة مسك املعطيات سنوي 

 مستوى املسك إقليمي 

 اسم املؤشر  األمازيغية.عدد مؤسسات التعليم االبتدائي املحتضنة لتدريس اللغة . 11

 النتيجة املنتظرة  تدريس اللغة األمازيغية في جميع مؤسسات التعليم املدرس ي. 

 تتبع مخطط تعميم تدريس االمازيغية بمؤسسات التعليم املدرس ي. 

  

 التعريف باملؤشر

 املؤشرطريقة احتساب  عدد املؤسسات التي تحتضن تدريس اللغة األمازيغية بالسلك االبتدائي 

 اآلجال (2030-2021عشر سنوات )

 طبيعة املؤشر كمي

 املسؤول عن املؤشر مركزي، جهوي، إقليمي

 املؤشرات الفرعية حسب املديريات اإلقليمية واملؤسسات التعليمية االبتدائية العمومية والخصوصية

 نظام رصد املعطيات رائد

 دورة مسك املعطيات سنوي 

 مستوى املسك إقليمي 
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 .عدد مؤسسات التعليم الثانوي اإلعدادي املحتضنة للمسار الدولي14 اسم املؤشر 

 تدريس املواد العلمية والتقنية باللغات األجنبية في سلك الثانوي اإلعدادي  النتيجة املنتظرة  

رصد تطور عدد املؤسسات التعليمية التي تمنح فرصة تعلم املواد العلمية والتقنية باللغات األجنبية في  التعريف باملؤشر

 املسار الدولي اإلعدادي 

 مجموع عدد مؤسسات التعليم الثانوي اإلعدادي املحتضنة للمسار الدولي طريقة احتساب املؤشر

 (2025-2021أربع سنوات ) اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 جهوي، إقليمي املسؤول عن املؤشر

 حسب النوع املؤشرات الفرعية

 حسب الوسط

 رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي  مستوى املسك

 
 

 

 . عدد تالميذ سلك التعليم الثانوي التأهيلي املسجلين في املسالك الدولية15 اسم املؤشر 

 تدريس املواد العلمية والتقنية باللغات األجنبية في سلك الثانوي التأهيلي  النتيجة املنتظرة 

 رصد تطور تدريس املواد العلمية والتقنية باللغات األجنبية في املسالك الدولية  التعريف باملؤشر

 مجموع عدد التالميذ املسجلين في املسالك الدولية بسلك التعليم الثانوي التأهيلي  طريقة احتساب املؤشر

 (2027-2021ست سنوات ) اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 جهوي، إقليمي املسؤول عن املؤشر

 حسب النوع املؤشرات الفرعية

 حسب الوسط

 رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي  مستوى املسك

 
 

 . عدد مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي املحتضنة للمسالك الدولية16 اسم املؤشر 

 تدريس املواد العلمية والتقنية باللغات األجنبية في سلك الثانوي التأهيلي  النتيجة املنتظرة

ة في العلمية والتقنية باللغات األجنبيرصد تطور عدد املؤسسات التعليمية التي تمنح فرصة تعلم املواد  التعريف باملؤشر

 املسالك الدولية بسلك الثانوي التأهيلي

 مجموع عدد مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي املحتضنة للمسالك الدولية طريقة احتساب املؤشر

 (2027-2021ست سنوات ) اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر
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 جهوي، إقليمي املسؤول عن املؤشر

 حسب النوع الفرعيةاملؤشرات 

 حسب الوسط

 رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي  مستوى املسك
 

 

في امتحان اللغة  20على  16. عدد التالميذ الحاصلين على البكالوريا بمعدل يساوي أو يفوق 17 اسم املؤشر 

 الفرنسية 

 ضمان مستوى اتقان جيد للغة الفرنسية للحاصلين على شهادة البكالوريا  النتيجة املنتظرة

عدد التالميذ الحاصلين على البكالوريا بمعدل في امتحان اللغة الفرنسية )امتحان السنة االولى بكالوريا(  التعريف باملؤشر

  20على  16يساوي أو يفوق 

 معطيات نتائج االمتحان الجهوي استخراج العدد من قاعدة  طريقة احتساب املؤشر

 (2030-2021عشر سنوات ) اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 جهوي  املسؤول عن املؤشر

 حسب النوع املؤشرات الفرعية

 حسب الوسط

 رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 جهوي   مستوى املسك
 

 

في امتحان اللغة  20على  16. عدد التالميذ الحاصلين على البكالوريا بمعدل يساوي أو يفوق 18 اسم املؤشر 

 االنجليزية 

 ضمان مستوى اتقان جيد للغة االنجليزية للحاصلين على شهادة البكالوريا  النتيجة املنتظرة

عدد التالميذ الحاصلين على البكالوريا بمعدل في امتحان اللغة االنجليزية )امتحان السنة الثانية بكالوريا(  التعريف باملؤشر

  20على  16يساوي أو يفوق 

 استخراج العدد من قاعدة معطيات نتائج االمتحان الوطني طريقة احتساب املؤشر

 (2030-2021عشر سنوات ) اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 جهوي  عن املؤشر املسؤول

 حسب النوع املؤشرات الفرعية

 حسب الوسط

 رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 جهوي   مستوى املسك
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. عدد مدرس ي اللغة الفرنسية بسلك التعليم االبتدائي ومدرس ي الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا 19 اسم املؤشر 

 في اللغة الفرنسيةB1 بسلكي التعليم الثانوي املتمكنين من التصديق على املستوى 

 ضمان مستوى اتقان جيد للغة الفرنسية ملدرسيها واملدرسين بها  النتيجة املنتظرة

عدد مدرس ي اللغة الفرنسية بسلك التعليم االبتدائي ومدرس ي الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا بسلكي  باملؤشرالتعريف 

في اللغة الفرنسية في التكوين األساس ي والتكوين B1 عليم الثانوي املتمكنين من التصديق على املستوى تال

 املستمر

 Tests de positionnement linguistique des enseignantsاختبارات تحديد املستوى اللغوي لألساتذة  طريقة احتساب املؤشر

 (2030-2021عشر سنوات ) اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 جهوي، إقليمي املسؤول عن املؤشر

 حسب النوع املؤشرات الفرعية

 حسب الوسط

 رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي  مستوى املسك
 

. عدد مدرس ي اللغة الفرنسية بسلكي التعليم الثانوي االعدادي والتأهيلي املتمكنين من التصديق 20 اسم املؤشر 

 في اللغة الفرنسيةB2 على املستوى 

 ضمان مستوى اتقان جيد للغة الفرنسية من طرف مدرسيها  النتيجة املنتظرة

في اللغة B2 عدد مدرس ي اللغة الفرنسية بسلكي التعليم الثانوي املتمكنين من التصديق على املستوى  التعريف باملؤشر

 الفرنسية في التكوين األساس ي والتكوين املستمر

 Tests de positionnement linguistique des enseignantsاختبارات تحديد املستوى اللغوي لألساتذة  طريقة احتساب املؤشر

 (2030-2021عشر سنوات ) اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 جهوي، إقليمي املسؤول عن املؤشر

 حسب النوع املؤشرات الفرعية

 حسب الوسط

 رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي  مستوى املسك

 

. عدد مفتش ي اللغة الفرنسية والرياضيات والعلوم والتكنلوجيا بسلكي التعليم الثانوي من 21 اسم املؤشر 

 في اللغة الفرنسية B2 التصديق على املستوى 

 ضمان مستوى اتقان جيد للغة الفرنسية ملؤطري مدرسيها واملدرسين بها  النتيجة املنتظرة
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عدد مفتش ي اللغة الفرنسية والرياضيات والعلوم والتكنلوجيا بسلكي التعليم الثانوي من التصديق على  التعريف باملؤشر

 في اللغة الفرنسية في التكوين األساس ي والتكوين املستمر B2 املستوى 

 Tests de positionnement linguistique des enseignantsاختبارات تحديد املستوى اللغوي لألساتذة  طريقة احتساب املؤشر

 (2030-2021عشر سنوات ) اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 جهوي  املسؤول عن املؤشر

 حسب النوع املؤشرات الفرعية

 حسب الوسط

 رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 جهوي   مستوى املسك

 

. عدد املستويات التي شملها تجديد منهاج الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا بسلكي التعليم االبتدائي 22 اسم املؤشر 

 واالعدادي. 

 جديد بسلكي التعليم االبتدائي والثانوي اإلعدادي STEMمنهاج  النتيجة املنتظرة 

 بسلك التعليم االبتدائي والثانوي اإلعدادي STEMوتيرة تجديد مكونات منهاج   التعريف باملؤشر

 

 STEMعدد السنوات الدراسية التي تم فيها تجديد منهاج  طريقة احتساب املؤشر

 

 (2025-2021أربع سنوات ) اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 مركزي  املسؤول عن املؤشر

حسب البرامج الدراسية املعنية بالتحيين )رياضيات، علوم فيزيائية، علوم الحياة واألرض، تكنلوجيا  املؤشرات الفرعية

 ومعلوميات(

 رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 مركزي  مستوى املسك

 

لة للمنهاج الجديد 23 اسم املؤشر  ِّ
ع 
َ
ف
ُ
 بسلكي التعليم االبتدائي واالعدادي.  STEM. عدد الكتب املدرسية امل

 جديد بسلكي التعليم االبتدائي والثانوي اإلعدادي STEMمنهاج  النتيجة املنتظرة 

 STEMالكتب املدرسية الجديدة لسلكي التعليم االبتدائي والثانوي اإلعدادي املواكبة للمنهاج الجديد ل   التعريف باملؤشر

 STEMعدد الكتب املدرسية املفعلة للمنهاج الجديد ل  طريقة احتساب املؤشر

 

 (2025-2021أربع سنوات ) اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 مركزي  املسؤول عن املؤشر

حسب البرامج الدراسية املعنية بالتحيين )رياضيات، علوم فيزيائية، علوم الحياة واألرض، تكنلوجيا  املؤشرات الفرعية

 ومعلوميات(
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 رائد املعطياتنظام رصد 

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 مركزي  مستوى املسك
 

 

 . عدد مؤسسات التعليم االبتدائي املجهزة بوسائل تدريس العلوم والرياضيات والتكنولوجيا. 24 اسم املؤشر 

 جديد بسلك التعليم االبتدائي  STEMمنهاج  النتيجة املنتظرة 

 STEMتوفر املؤسسات التعليمية االبتدائية على الوسائل التعليمية املواكبة للمنهاج الجديد ل   التعريف باملؤشر

بالسلك  STEMعدد املؤسسات املجهزة بما تحدده صنافة املعدات التعليمية الخاصة باملنهاج الجديد ل  طريقة احتساب املؤشر

 االبتدائي

 

 (2025-2021أربع سنوات ) اآلجال

 كمي املؤشرطبيعة 

 جهوي، إقليمي املسؤول عن املؤشر

 حسب البرامج الدراسية املعنية بالتجديد )رياضيات، النشاط العلمي( املؤشرات الفرعية

 

 رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي مستوى املسك
 

 

 . عدد مؤسسات التعليم االعدادي املجهزة بوسائل تدريس العلوم والرياضيات والتكنولوجيا. 25 اسم املؤشر 

 جديد بسلك التعليم الثانوي اإلعدادي STEMمنهاج  النتيجة املنتظرة 

 STEMتوفر املؤسسات التعليمية االعدادية على الوسائل التعليمية املواكبة للمنهاج الجديد ل   التعريف باملؤشر

بالسلك  STEMعدد املؤسسات املجهزة بما تحدده صنافة املعدات التعليمية الخاصة باملنهاج الجديد ل  طريقة احتساب املؤشر

 االعدادي

 

 (2025-2021أربع سنوات ) اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 جهوي، إقليمي املسؤول عن املؤشر

 بالتجديد )رياضيات، علوم فيزيائية، علوم الحياة واألرض، وتكنلوجيا(حسب البرامج الدراسية املعنية  املؤشرات الفرعية

 

 رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي مستوى املسك
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 . عدد تالميذ السلك االبتدائي املستفيدين من أنشطة استكشاف املهن وتنمية املهارات الذاتية واالجتماعية 26 اسم املؤشر 

 اكتساب تالميذ السلك االبتدائي لآلليات املساعدة على بناء مشاريعهم الشخصية وتعلم قواعد تطوير الذات. النتيجة املنتظرة  

 تنفيذ برامج دراسية وانشطة تتعلق باستكشاف املهن وتنمية املهارات الذاتية واالجتماعية. التعريف باملؤشر

طريقة احتساب 

 املؤشر

تفيدين من أنشطة تتعلق باستكشاف املهن وتنمية املهارات الذاتية واالجتماعية في شكل أنشطة عدد التالميذ املس

 صفية أو موازية.

 (2024-2021ثالث سنوات ) اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

املسؤول عن 

 املؤشر

 إقليمي

املؤشرات 

 الفرعية

 حسب النوع

 حسب الوسط

نظام رصد 

 املعطيات

 رائد

دورة مسك 

 املعطيات

 سنوي 

 إقليمي  مستوى املسك

 

 

. عدد تالميذ السلكين االعدادي والتأهيلي املستفيدين من التكوين املقاوالتي والتربية املالية 27 اسم املؤشر 

 والضريبية

ر الذات تطوياكتساب تالميذ السلك االعدادي لآلليات املساعدة على بناء مشاريعهم الشخصية وتعلم قواعد  النتيجة املنتظرة  

 والتأهل للقابلية للتشغيل.

 تنفيذ برامج دراسية وانشطة تتعلق بالتكوين املقاوالتي والتربية املالية والضريبية التعريف باملؤشر

طريقة احتساب 

 املؤشر

عدد التالميذ املستفيدين من أنشطة تتعلق بالتكوين املقاوالتي والتربية املالية والضريبية في شكل أنشطة 

 ية أو موازية.صف

(2027-2021ست سنوات ) اآلجال  

 كمي طبيعة املؤشر

 إقليمي املسؤول عن املؤشر

 حسب النوع املؤشرات الفرعية

 حسب الوسط

 رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي مستوى املسك
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 الحياتية في األنشطة املدرسية. عدد املؤسسات املدرسية التي تدمج املهارات 28 اسم املؤشر 

21اكتساب تالميذ مؤسسات التعليم املدرس ي مهارات القرن  النتيجة املنتظرة    

 تنفيذ برامج دراسية وانشطة تتعلق بالتكوين على املهارات الحياتية التعريف باملؤشر

طريقة احتساب 

 املؤشر

الحياتية في مشاريع املؤسسات واملفعلة ملخطط لتنمية عدد املؤسسات التعليمية املدمجة لتنمية املهارات 

 هذه املهارات.

(2030-2021عشر سنوات ) اآلجال  

 كمي طبيعة املؤشر

 إقليمي املسؤول عن املؤشر

 حسب النوع املؤشرات الفرعية

 حسب الوسك

 رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي مستوى املسك

 

 

دليل منهجي لتفعيل املساواة بين الجنسين وتعزيز حضور قيم املواطنة والديموقراطية إصدار . 29

 والنزاهة والشفافية ومحاربة الفساد والرشوة في املنهاج الدراس ي.

 اسم املؤشر 

 النتيجة املنتظرة   األرضية املواطنة مفعلة في املنهاج الدراس ي وفي الكتب املدرسية

دامج لقيم املواطنة والديموقراطية واملساواة والنزاهة ومحاربة الرشوة التوفر على منهاج دراس ي  التعريف باملؤشر 

املواطنة والديموقراطية واملساواة والنزاهة ومحاربة عدد الكتب املدرسية املوسومة بالدامجة لقيم 

 الرشوة

 طريقة احتساب املؤشر

 اآلجال (2030-2021عشر سنوات )

 طبيعة املؤشر كمي

 املسؤول عن املؤشر مركزي 

 املؤشرات الفرعية ---

 نظام رصد املعطيات رائد

 دورة مسك املعطيات سنوي 

 مستوى املسك مركزي 
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 . عدد تالميذ السلك الثانوي اإلعدادي املسجلين باملسارات املهنية 31 اسم املؤشر 

 مسارات مهنية محدثة وموسعة بسلك التعليم الثانوي اإلعدادي للحد من الهدر املدرس ي النتيجة املنتظرة

املسجلين في املسارات املهنية بالسلك الثانوي اإلعداديرصد تطور أعداد التالميذ  التعريف باملؤشر  

طريقة احتساب 

 املؤشر

 عدد تالميذ التعليم الثانوي اإلعدادي املسجلين باملسارات املهنية 

( 2030-2021عشر سنوات ) اآلجال  

 كمي طبيعة املؤشر

 إقليمي املسؤول عن املؤشر

 حسب النوع املؤشرات الفرعية

 حسب الوسط

 رائد رصد املعطيات نظام

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي مستوى املسك

 

 . عدد تالميذ السلك الثانوي التأهيلي املسجلين باملسالك املهنية 32 اسم املؤشر 

 مسالك مهنية محدثة وموسعة بسلك التعليم الثانوي التأهيلي من أجل الرفع من القابلية للتشغيل النتيجة املنتظرة 

 رصد تطور أعداد التالميذ املسجلين في املسالك املهنية بالسلك الثانوي التأهيلي التعريف باملؤشر

طريقة احتساب 

 املؤشر

 عدد تالميذ التعليم الثانوي التأهيلي املسجلين باملسالك املهنية 

(2030-2021عشر سنوات ) اآلجال  

 كمي طبيعة املؤشر

 إقليمي املسؤول عن املؤشر

 حسب النوع املؤشرات الفرعية

 حسب الوسط

 رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

إقليمي  مستوى املسك  

إصدار دليل منهجي يحدد حضور االبعاد الثقافية املحلية والوطنية والكونية، بمختلف تعبيراتها،  .30

 في املنهاج الدراس ي ملختلف األسالك والشعب واملسالك.

 اسم املؤشر

 النتيجة املنتظرة  احترام مبدأي التنوع الثقافي والتوازن بين مكونات هذا التنوع في املنهاج الدراس ي والكتب املدرسية

التوفر على دالئل منهجية عملية لتفعيل املساواة بين الجنسين وتدعيم حضور قيم املواطنة 

والديموقراطية والنزاهة والشفافية ومحاربة الفساد والرشوة في املنهاج الدراس ي وفي املمارسات 

 الصفية

 التعريف باملؤشر

املواطنة والديموقراطية والنزاهة والشفافية ومحاربة عدد الكتب املدرسية املوسومة باحترام قيم 

 الفساد والرشوة

 طريقة احتساب املؤشر

 اآلجال (2030-2021عشر سنوات )

 طبيعة املؤشر كمي

 املسؤول عن املؤشر مركزي 

 املؤشرات الفرعية حسب املواد واألسالك الدراسية املعنية بالدالئل

 نظام رصد املعطيات رائد

 دورة مسك املعطيات مرة واحدة

 مستوى املسك مركزي 
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 . عدد املؤسسات اإلعدادية التي تقدم عرضا تربويا يتضمن مسارات مهنية 33 اسم املؤشر 

 مسارات مهنية محدثة وموسعة بسلك التعليم الثانوي اإلعدادي   النتيجة املنتظرة 

 رصد تطور املؤسسات املحتضنة للمسارات املهنية بالسلك الثانوي اإلعدادي التعريف باملؤشر

طريقة احتساب 

 املؤشر

 عدد املؤسسات اإلعدادية املحتضنة ملسارات مهنية 

( 2030-2021عشر سنوات ) اآلجال  

 كمي طبيعة املؤشر

 إقليمي املسؤول عن املؤشر

 حسب النوع املؤشرات الفرعية

 حسب الوسط

 رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي مستوى املسك

 

 . عدد الثانويات التأهيلية التي تقدم عرضا تربويا يتضمن مسالك مهنية 34 اسم املؤشر 

 مسالك مهنية محدثة وموسعة بسلك التعليم الثانوي التأهيلي  النتيجة املنتظرة 

 رصد تطور عدد املؤسسات املحتضنة للمسالك املهنية بالسلك الثانوي التأهيلي التعريف باملؤشر

طريقة احتساب 

 املؤشر

وي الثانعدد مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي املحتضنة ملسالك مهنية بالنسبة ملجموع مؤسسات التعليم 

 التأهيلي

( 2030-2021عشر سنوات ) اآلجال  

 كمي طبيعة املؤشر

 إقليمي املسؤول عن املؤشر

 حسب النوع املؤشرات الفرعية

 حسب الوسط

 رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

إقليمي  مستوى املسك  

  

  

 . نسبة تقدم إعادة هيكلة التعليم التقني 35 اسم املؤشر 

إعادة هيكلة التعليم التقني بسلك التعليم الثانوي التأهيلي بخلق مسلك لعلوم املهندس ومسلك لالقتصاد  النتيجة املنتظرة  

 والتدبير. وتطوير أعداد امللتحقين به

 رصد تطور إعادة هيكلة مسالك التعليم التقني الصناعي والتجاري  التعريف باملؤشر

طريقة احتساب 

 املؤشر

 عدد املستويات الدراسية املشمولة بإعادة الهيكلة مسالك التعليم التقني

( 2030-2021ست سنوات ) اآلجال  

 كمي طبيعة املؤشر

 مركزي  املسؤول عن املؤشر

 تقني صناعي املؤشرات الفرعية

تجاري تقني   
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 رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 مركزي  مستوى املسك

 

 .  عدد تالميذ سلك التعليم الثانوي التأهيلي املسجلين في الشعب التقنية36 اسم املؤشر 

 االرتقاء بشعبة ومسالك التعليم التقني بتوسيع العرض وتوضيح االمتدادات النتيجة املنتظرة 

 عدد التالميذ بشعبة ومسالك التعليم التقني بسلك التعليم الثانوي التأهيلي باملؤشرالتعريف 

 نسبة التالميذ املسجلين في الشعب التقنية بالنسبة ملجموع تالميذ السلك الثانوي التأهيلي  طريقة احتساب املؤشر

(2030-2021عشر سنوات ) اآلجال  

 كمي طبيعة املؤشر

 جهوي، إقليمي املسؤول عن املؤشر

 حسب النوع املؤشرات الفرعية

 حسب الوسط

 رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

إقليمي  مستوى املسك  

 . عدد مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي املحتضنة للتعليم التقني37 اسم املؤشر 

بتوسيع العرضاالرتقاء بشعبة ومسالك التعليم التقني  النتيجة املنتظرة    

 رصد تطور عدد املؤسسات املحتضنة لشعبة ومسالك التعليم التقني بسلك الثانوي التأهيلي التعريف باملؤشر

طريقة احتساب 

 املؤشر

 عدد املؤسسات املحتضنة ملسالك التعليم التقني 

( 2030-2021عشر سنوات ) اآلجال  

 كمي طبيعة املؤشر

إقليميجهوي،  املسؤول عن املؤشر  

 حسب النوع املؤشرات الفرعية

 حسب الوسط

 رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي مستوى املسك
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 عدد التالميذ املستفيدين من حصص التكنولوجيا بالسلك اإلعدادي .38 اسم املؤشر 

اإلعدادياالرتقاء بتدريس التكنولوجيا بالسلك  النتيجة املنتظرة    

 رصد تطور تدريس التكنولوجيا بالسلك الثانوي اإلعدادي التعريف باملؤشر

طريقة احتساب 

 املؤشر

 عدد تالميذ التعليم الثانوي اإلعدادي املستفيدين من مادة التكنولوجيا 

( 2030-2021عشر سنوات ) اآلجال  

 كمي طبيعة املؤشر

 جهوي، إقليمي املسؤول عن املؤشر

 حسب النوع الفرعية املؤشرات

 حسب الوسط

 رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

إقليمي  مستوى املسك  
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 عليم املدرس ي والتكوين املنهي والتعليم العاليتإصدار قرار وزاري يحدد مختلف املمرات بين أطوار ال .39 اسم املؤشر 

عبر ممرات بين قطاعات التعليم املدرس ي والتكوين املنهي والتعليم العاليضمان إمكانية االنتقال  النتيجة املنتظرة    

 قرار وزاري يحدد شروط االستفادة من املمرات بين مختلف أطوار التعليم )مدرس ي، منهي وعالي( التعريف باملؤشر

طريقة احتساب 

 املؤشر

 صدور القرار بالجريدة الرسمية

(2024-2021ثالث سنوات ) اآلجال  

 كيفي طبيعة املؤشر

 مركزي  املسؤول عن املؤشر

 --- املؤشرات الفرعية

 رائد نظام رصد املعطيات

 مرة واحدة دورة مسك املعطيات

 مركزي  مستوى املسك
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 بتدبير المسارات المهنية االرتقاءو  والتكوين : تجديد مهن التربية 9المشروع رقم 
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ه ُمَمهِننا1الهدف الخاص 
ُ
 : الرفع من نجاعة التكوين األساس وتعميُمه على جميع الهيئات وجعل

 : معايير ولوج التكوين األساس الخاصة بمختلف الهيئات مراجعة1النتيجة 

على  2021نسب املشاركين من حاملي شهادة اإلجازة في التربية ابتداء من تخرج أول فوج    01اسم املؤشر 

 مجمل املترشحين

 

 املنتظرة النتيجة

 معايير ولوج التكوين األساس الخاصة بمختلف الهيئات مراجعة

نسبة األساتذة حاملي شهادة اإلجازة في التربية املشاركين في مباريات توظيف أطر األكاديميات  التعريف باملؤشر

 على األساتذة حاملي شهادة اإلجازة

 عددي طريقة احتساب املؤشر

 2025-2021 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 الوحدة املركزية لتكوين األطر    املسؤول عن املؤشر

   املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 

إطار مرجعي خاص بمالءمة مباراة توظيف األساتذة مع جانبيات خريجي سلك اإلجازة في  02اسم املؤشر 

 التربية

 

 املنتظرة النتيجة

 معايير ولوج التكوين األساس الخاصة بمختلف الهيئات مراجعة

إطار مرجعي خاص بمالءمة مباراة توظيف األساتذة مع جانبيات خريجي سلك اإلجازة في التربية  التعريف باملؤشر

 معتمد بشكل رسمي

 نوعي طريقة احتساب املؤشر

 2025-2021 اآلجال

 نوعي املؤشرطبيعة 

 املركز الوطني للتقويم واالمتحانات  املسؤول عن املؤشر

   املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 مركزي  مستوى املسك
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 اختبار مهنة لقياس مدى استعداد املترشحين ملزاولة مهنة التدريس 03اسم املؤشر  

 

 املنتظرة النتيجة

 معايير ولوج التكوين األساس الخاصة بمختلف الهيئات مراجعة

اختبار منهي لقياس مدى استعداد املترشحين ملزاولة مهنة التدريس، معتمد بشكل رسمي في انتقاء املترشحين  التعريف باملؤشر

 منهي معتمد في توظيف األساتذة أطر االكاديميات اختبار -ملباريات توظيف األساتذة أطر األكاديميات

 نوعي طريقة احتساب املؤشر

 2025-2021 اآلجال

 نوعي طبيعة املؤشر

 املركز الوطني للتقويم واالمتحانات  املسؤول عن املؤشر

   املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 مركزي  مستوى املسك

 

: تكوين أطر هيئة التدريس، تم ضبطه وتطويره والرفع من جودته ونجاعته.2النتيجة   

 برامج مجزوءات التكوين التأهيلي مراجعة ومحينة ومدققة ومتالئمة مع الهندسة الجديدة  01اسم املؤشر  

 تكوين أطر هيئة التدريس، تم ضبطه وتطويره والرفع من جودته ونجاعته املنتظرة النتيجة

 عدد مجزوءات التكوين التأهيلي املعتمدة في املراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين املراجعة واملحينة التعريف باملؤشر

 عددي طريقة احتساب املؤشر

 2022-2015 اآلجال

 كمي/عددي طبيعة املؤشر

 الوحدة املركزية لتكوين األطر   املسؤول عن املؤشر

   املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 مركزي  مستوى املسك

 

 اإلطار املرجعي للتداريب امليدانية  02اسم املؤشر  

 تكوين أطر هيئة التدريس، تم ضبطه وتطويره والرفع من جودته ونجاعته املنتظرة النتيجة

 امليدانية خاص باألساتذة املوظفين أطر االكاديميات إعداد إطار مرجعي للتداريب التعريف باملؤشر

 نوعي طريقة احتساب املؤشر

 2022-2015 اآلجال

 نوعي طبيعة املؤشر

 الوحدة املركزية لتكوين األطر   املسؤول عن املؤشر

   املؤشرات الفرعية
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 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 مركزي  مستوى املسك

 

 النصوص التنظيمية واألطر املرجعية الخاصة بالتأطير البيداغوجي والقانوني بأسالك تحضير التبريز 03اسم املؤشر  

 تكوين أطر هيئة التدريس، تم ضبطه وتطويره والرفع من جودته ونجاعته املنتظرة النتيجة

 عدد النصوص القانونية الصادرة التعريف باملؤشر

 عددي املؤشرطريقة احتساب 

 2022-2015 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 الوحدة املركزية لتكوين األطر   املسؤول عن املؤشر

 عدد القرارات واملقررات الوزارية املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 مركزي  مستوى املسك

 

 

 الخاص بالتأطير البيداغوجي والقانوني ملباريات التبريزاإلطار املرجعي  04اسم املؤشر  

 تكوين أطر هيئة التدريس، تم ضبطه وتطويره والرفع من جودته ونجاعته املنتظرة النتيجة

 إطار مرجعي ملباريات التبريز التعريف باملؤشر

 نوعي طريقة احتساب املؤشر

 2022-2020 اآلجال

 نوعي طبيعة املؤشر

 الوحدة املركزية لتكوين األطر   املؤشراملسؤول عن 

 مرسوم وقرارات املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 مركزي  مستوى املسك
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مالئمة ملمح التخرج  : سلك تكوين أطر اإلدارة التربوية   وأطر الدعم اإلداري والتربوي واالجتماعي تم تعزيزه وتوسيعه وضمان3النتيجة 

 وكفايات الخريجين مع األدوار املنوطة بأطر اإلدارة التربوية.

 

 قرار بتحديد كيفية تنظيم التكوين ونظام الدراسة والتقويم بمسلك تكوين أطر اإلدارة التربوية 01اسم املؤشر 

سلك تكوين أطر اإلدارة التربوية   وأطر الدعم اإلداري والتربوي واالجتماعي تم تعزيزه وتوسيعه وضمان  املنتظرة النتيجة

 مالئمة ملمح التخرج وكفايات الخريجين مع األدوار املنوطة بأطر اإلدارة التربوية. 

 تكوين أطر اإلدارة التربويةقرار بتحديد كيفية تنظيم التكوين ونظام الدراسة والتقويم بمسلك  التعريف باملؤشر

 نوعي طريقة احتساب املؤشر

 2025-2021 اآلجال

 نوعي طبيعة املؤشر

 الوحدة املركزية لتكوين األطر    املسؤول عن املؤشر

   املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 مركزي  مستوى املسك

 

 عدد  املجزوءات  الجديدة الخاصة  بمسلك تكوين أطر اإلدارة التربوية املعدة 02اسم املؤشر  

سلك تكوين أطر اإلدارة التربوية   وأطر الدعم اإلداري والتربوي واالجتماعي تم تعزيزه وتوسيعه وضمان  املنتظرة النتيجة

 تربوية. مالئمة ملمح التخرج وكفايات الخريجين مع األدوار املنوطة بأطر اإلدارة ال

 عدد  املجزوءات  الجديدة الخاصة  بمسلك تكوين أطر اإلدارة التربوية املعدة التعريف باملؤشر

 نوعي/كمي طريقة احتساب املؤشر

 2025-2021 اآلجال

 نوعي/كمي طبيعة املؤشر

 الوحدة املركزية لتكوين األطر    املسؤول عن املؤشر

   املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد املعطياتنظام رصد 

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 مركزي  مستوى املسك

 

 عدد  املجزوءات  الجديدة الخاصة  بمسلك تكوين أطر اإلدارة التربوية املعدة املحينة  03النتيجة  

سلك تكوين أطر اإلدارة التربوية   وأطر الدعم اإلداري والتربوي واالجتماعي تم تعزيزه وتوسيعه وضمان  املنتظرة النتيجة

 مالئمة ملمح التخرج وكفايات الخريجين مع األدوار املنوطة بأطر اإلدارة التربوية. 

 الجديدة الخاصة  بمسلك تكوين أطر اإلدارة التربوية املعدة املحينة  عدد  املجزوءات  اسم املؤشر 

 نوعي/كمي التعريف باملؤشر

 2025-2021 طريقة احتساب املؤشر
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 نوعي/كمي اآلجال

 الوحدة املركزية لتكوين األطر    طبيعة املؤشر

   املسؤول عن املؤشر

 منظومة رائد املؤشرات الفرعية

 سنوي  نظام رصد املعطيات

 مركزي  دورة مسك املعطيات

 مستوى املسك
 

 

 

 عدد  املجزوءات  الجديدة الخاصة بمسلك تكوين أطر الدعم اإلداري والتربوي واالجتماعي املعدة   04اسم املؤشر  

سلك تكوين أطر اإلدارة التربوية   وأطر الدعم اإلداري والتربوي واالجتماعي تم تعزيزه وتوسيعه وضمان  املنتظرة النتيجة

 مالئمة ملمح التخرج وكفايات الخريجين مع األدوار املنوطة بأطر اإلدارة التربوية. 

 الجديدة الخاصة بمسلك تكوين أطر الدعم اإلداري والتربوي واالجتماعي املعدة  عدد  املجزوءات   التعريف باملؤشر

 نوعي/كمي طريقة احتساب املؤشر

 2025-2021 اآلجال

 نوعي/كمي طبيعة املؤشر

 الوحدة املركزية لتكوين األطر    املسؤول عن املؤشر

زوءات الخاصة املج-املجزوءات الخاصة بفئة امللحقين اإلداريين-املجزوءات الخاصة بفئة امللحقين التربويين املؤشرات الفرعية

 بفئة امللحقين االجتماعيين

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 مركزي  مستوى املسك
 

ي والتربوي اإلدار قرار بتحديد كيفية تنظيم التكوين ونظام الدراسة والتقويم بمسلك تكوين أطر الدعم  05اسم املؤشر  

 واالجتماعي

سلك تكوين أطر اإلدارة التربوية   وأطر الدعم اإلداري والتربوي واالجتماعي تم تعزيزه وتوسيعه وضمان  املنتظرة النتيجة

 مالئمة ملمح التخرج وكفايات الخريجين مع األدوار املنوطة بأطر اإلدارة التربوية. 

تنظيم التكوين ونظام الدراسة والتقويم بمسلك تكوين أطر الدعم اإلداري والتربوي قرار بتحديد كيفية  التعريف باملؤشر

 واالجتماعي

 نوعي طريقة احتساب املؤشر

 2025-2021 اآلجال

 نوعي طبيعة املؤشر

 الوحدة املركزية لتكوين األطر    املسؤول عن املؤشر

   املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 مركزي  مستوى املسك
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: املناهج والبرامج والطرائق املعتمدة في تكوين هيئات التفتيش والتخطيط والتوجيه التربوي تم تجديدها، ومالءمتها مع متطلبات 4النتيجة 

 االرتقاء بأداء املدرسة العمومية وضمان انسجامها مع مهامها وأدوارها الجديدة.

 تنظيم جديد للتكوين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي   01 اسم املؤشر 

املناهج والبرامج والطرائق املعتمدة في تكوين هيئات التفتيش والتخطيط والتوجيه التربوي تم  املنتظرة النتيجة

تجديدها، ومالءمتها مع متطلبات االرتقاء بأداء املدرسة العمومية وضمان انسجامها مع مهامها 

 الجديدة. وأدوارها

 هندسة التكوين التعريف باملؤشر

 نوعي طريقة احتساب املؤشر

 2025-2019 اآلجال

 كمي/نوعي طبيعة املؤشر

 الوحدة املركزية لتكوين األطر   املسؤول عن املؤشر

 مرسوم وقرارات ومقررات املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 مركزي  مستوى املسك

 

 نصوص محينة وصادرة 02اسم املؤشر  

املناهج والبرامج والطرائق املعتمدة في تكوين هيئات التفتيش والتخطيط والتوجيه التربوي  املنتظرة النتيجة

تم تجديدها، ومالءمتها مع متطلبات االرتقاء بأداء املدرسة العمومية وضمان انسجامها مع 

 الجديدة.مهامها وأدوارها 

 عدد النصوص القانونية الصادرة التعريف باملؤشر

 عددي طريقة احتساب املؤشر

 2022-2021 اآلجال

 كمي/نوعي طبيعة املؤشر

 الوحدة املركزية لتكوين األطر   املسؤول عن املؤشر

 مرسوم وقرارات ومقررات املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  املعطياتدورة مسك 

 مركزي  مستوى املسك

 

 عدة تكوين وهندسة تكوين  بمركز تكوين مفتش ي التعليم 03اسم املؤشر  

املناهج والبرامج والطرائق املعتمدة في تكوين هيئات التفتيش والتخطيط والتوجيه التربوي  املنتظرة النتيجة

املدرسة العمومية وضمان انسجامها مع تم تجديدها، ومالءمتها مع متطلبات االرتقاء بأداء 

 مهامها وأدوارها الجديدة.

 هندسة التكوين التعريف باملؤشر

 نوعي طريقة احتساب املؤشر
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 2022-2021 اآلجال

 كمي/نوعي طبيعة املؤشر

 الوحدة املركزية لتكوين األطر   املسؤول عن املؤشر

 مرسوم وقرارات ومقررات املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد رصد املعطياتنظام 

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 مركزي  مستوى املسك

 

 نصوص محينة وصادرة 04اسم املؤشر  

املناهج والبرامج والطرائق املعتمدة في تكوين هيئات التفتيش والتخطيط والتوجيه التربوي  املنتظرة النتيجة

املدرسة العمومية وضمان انسجامها مع تم تجديدها، ومالءمتها مع متطلبات االرتقاء بأداء 

 مهامها وأدوارها الجديدة.

 عدد النصوص القانونية الصادرة التعريف باملؤشر

 عددي طريقة احتساب املؤشر

 2022-2021 اآلجال

 كمي/نوعي طبيعة املؤشر

 الوحدة املركزية لتكوين األطر   املسؤول عن املؤشر

 ومقرراتمرسوم وقرارات  املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 مركزي  مستوى املسك

 

: إدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والثقافة الرقمية في التكوين األساس لكل األطر التربوية تم تعميمها5النتيجة   

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التعليم مقرر خاص بشأن تحديد برنامج مجزوءة 01اسم املؤشر 

 إصدار مقرر خاص بشأن تحديد برنامج مجزوءة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التعليم املنتظرة النتيجة

 إعداد مجزوءة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التعليم ومقرر تنظيمها التعريف باملؤشر

 ويتم تقدير نسبة إنجاز كل مرحلة %100املستهدفة بعد اإلنجاز هي  القيمة طريقة احتساب املؤشر

 2022-2018 اآلجال

 نوعي)يمكن حسابه بنسبة مائوية تدريجية ( طبيعة املؤشر

 الوحدة املركزية لتكوين األطر  املسؤول عن املؤشر

 مجزوءة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التعليم املؤشرات الفرعية

 وزاري مقرر 

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 مركزي  مستوى املسك
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عدد األساتذة املؤطرين بمؤسسات تكوين األطر املستفيدين من التكوين في مجال إدماج تكنولوجيا  02اسم املؤشر  

 املعلومات واالتصاالت والثقافة الرقمية 

 في مجال إدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والثقافة الرقميةتعميم التكوين  املنتظرة النتيجة

نسبة األساتذة املؤطرين املستفيدين من التكوين في مجال إدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  التعريف باملؤشر

 والثقافة الرقمية من مجموع األساتذة املؤطرين

 عددي طريقة احتساب املؤشر

 2025-2018 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 الوحدة املركزية لتكوين األطر  املسؤول عن املؤشر

 عدد املستفيدين من  في مجال إدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والثقافة الرقمية املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 مركزي  مستوى املسك

 

مجزوءات ومساقات خاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والثقافة الرقمية في التكوين األساس  03اسم املؤشر  

 متوفرة على منصة التكوين عن بعد حسب األسالك

ومساقات خاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والثقافة الرقمية في التكوين األساس  مجزوءات املنتظرة النتيجة

 متوفرة على منصة التكوين عن بعد حسب األسالك

منصة التكوين عن بعد متوفرة على مساقات خاصة بإدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والثقافة  التعريف باملؤشر

 الرقمية

 املنجزة من مجموع املساقات املبرمجة/ نسبة إنجاز كل مساق )مؤشر مرحلي(    عدد املساقات املؤشرطريقة احتساب 

 2025-2018 اآلجال

 كمي /نوعي طبيعة املؤشر

 قسم التعليم عن بعد -املركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب  املسؤول عن املؤشر

 مجال إدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والثقافة الرقمية عدد املستفيدين من  في املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 مركزي  مستوى املسك

 

: جعل التكوين املستمر إلزاميا ومعززا للترقي املنهي لكافة العاملين في مجال التربية والتكوين.2الهدف الخاص   

: التكوين املستمر ممأسس ومنظم ومفعل بشكل ُيَمِكن من ربطه بعناصر تقييم األداء والترقي املنهي.1النتيجة   

 نصوص تنظيمية   01اسم املؤشر 

التكوين املستمر ممأسس ومنظم ومفعل بشكل ُيَمِكن من ربطه بعناصر تقييم األداء  املنتظرة النتيجة

 والترقي املنهي

 عدد النصوص التنظيمية الصادرة في املوضوع التعريف باملؤشر

 عددي طريقة احتساب املؤشر
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 2018-2021 اآلجال

 كمي /نوعي طبيعة املؤشر

 الوحدة املركزية لتكوين األطر  املسؤول عن املؤشر

 دالئل\مذكرات   \مقرر وزاري  املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد  نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 مركزي  مستوى املسك

 

 املخططات الجهوية للتكوين املستمر  02اسم املؤشر  

 رصياغة وبلورة مخططات جهوية للتكوين املستم املنتظرة النتيجة

 عدد املخططات الجهوية املنجزة التعريف باملؤشر

 عدد ي طريقة احتساب املؤشر

 2025-2020 اآلجال

 كمي /نوعي طبيعة املؤشر

 الوحدة املركزية لتكوين األطر  املسؤول عن املؤشر

 عدد املخططات اإلقليمية املنجزة من مجموع املخططات التي يستلزم إنجازها بكل جهة املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد  نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي، جهوي  مستوى املسك

 

 والوسط والجنس من التكوين املستمر حسب الفئات والهيئات عدد املستفيدين 03اسم املؤشر  

 بلورة وتنفيذ املخططات الوطنية والجهوية للتكوين املستمر املنتظرة النتيجة

 نسبة األطر اإلدارية والتربوية املستفيدة من التكوين املستمر من مجموع األطر التعريف باملؤشر

 عدد ي طريقة احتساب املؤشر

 سنوي  اآلجال

 كمي  طبيعة املؤشر

 الوحدة املركزية لتكوين األطر  املسؤول عن املؤشر

 عدد الدورات التكوينية املنظمة حسب الفئات والتخصصات  - املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد  نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 مركزي  -جهوي  -إقليمي   مستوى املسك
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 ( DNL: أطر التدريس والتكوين مكتسبة للكفايات اللغوية الالزمة. التدابير : تكوين مدرس ي املواد غير اللغوية )2النتيجة 

 عدد  األساتذة املستفيدين من التكوين -  01اسم املؤشر 

املواد غير  ( في اللغة الفرنسية   تكوين    مدرس يDNLتكوين مدرس ي املواد غير اللغوية ) املنتظرة النتيجة

 B 1( في اللغة الفرنسية من مستوى لDNLاللغوية )

 B 1مستوى  –احتساب عدد املدرسين املستفيدين من التكوين  - التعريف باملؤشر

الكيفية املعتمدة الحتساب املؤشر )عددي / نسبة: )عدد البسط مقسوم على عدد املقام  طريقة احتساب املؤشر

x(100 

 2030دجنبر  اآلجال

 كمي  طبيعة املؤشر

 الوحدة املركزية لتكوين األطر   املسؤول عن املؤشر

 ( في اللغة الفرنسية حسب كل األكاديمية DNLنسبة تكوين مكوني مدرس ي املواد غير اللغوية )  املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد  نظام رصد املعطيات

 أشهر  7  املعطياتدورة مسك 

 مركزي / جهوي  مستوى املسك

 

 التوفر على نظام لتقويم املكتسبات واإلشهاد في اللغة الفرنسية 02اسم املؤشر  

 إعداد نظام لتقويم املكتسبات واإلشهاد في اللغة الفرنسية املنتظرة النتيجة

 التوفر على نظام يمنح للوزارة االستقاللية لتقويم املكتسبات واإلشهاد في اللغة الفرنسية  التعريف باملؤشر

موارد بشرية ذات خبرة في ميدان تقويم املكتسبات  التوفر على كل مستلزمات النظام: طريقة احتساب املؤشر

 ..., -منصة رقمية  –واإلشهاد في اللغة الفرنسية 

 2025دجنبر  اآلجال

 كيفي املؤشر طبيعة

 الوحدة املركزية لتكوين األطر  املسؤول عن املؤشر

   املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد  نظام رصد املعطيات

 أشهر  6  دورة مسك املعطيات

 مركزي  مستوى املسك

 

 قاعدة املستفيدين منها.: منظومة التكوين عن بعد تم تطويرها وتوسيع 3لنتيجة ا

 منصة التكوين عن بعد تتضمن أهم املساقات الخاصة بالتكوين التأهيلي 01اسم املؤشر  

 التقويم -التدبير -تم إعداد املساقات األساسية : النخطيط  املنتظرة النتيجة

 نسبة املستفيدين من املساقات التكوين عن بعد التعريف باملؤشر

 املساقات املنتجة -نوعية )مرحلة اإلنجاز(  طريقة احتساب املؤشر

 2021نهاية  اآلجال

 نوعي طبيعة املؤشر

mailto:ygormati@yahoo.fr
mailto:ygormati@yahoo.fr
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 قسم التعليم عن بعد -املركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب  املسؤول عن املؤشر

 نسبة املستفيدين من كل مساق من املساقات الثالثة )التخطيط، التدبير والتقويم( املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد  نظام رصد املعطيات

 أشهر 3كل  دورة مسك املعطيات

 مركزي  مستوى املسك

 منصة التكوين عن بعد تتضمن مساقات خاصة بتكوين أطر اإلدارة التربوية 02اسم املؤشر  

 مساقات منجزة ومحينة موضوعة على املنصة املنتظرة النتيجة

 عدد املساقات املوضوعة التعريف باملؤشر

 املساقات املنتجة -نوعية/ كمية )نسبة اإلنجاز ( طريقة احتساب املؤشر

 2021نهاية  اآلجال

 نوعي طبيعة املؤشر

 قسم التعليم عن بعد -املركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب  املسؤول عن املؤشر

 عدد املساقات املنجزة املؤشرات الفرعية

 نسبة املستفيدين من كل مساق

 منظومة رائد  رصد املعطياتنظام 

 أشهر 3كل  دورة مسك املعطيات

 مركزي  مستوى املسك

 

 نسب املستفيدين من التكوين عن بعد حسب املتغيرات املتوفرة 03اسم املؤشر  

 تقارير تحليلية حول االستفادة من مساقات التكوين عن بعد املنتظرة النتيجة

 مؤشر يقدم معطيات قابلة لالستثمار حول االستفادة  من منظومة التكوين عن بعد التعريف باملؤشر

 عددي طريقة احتساب املؤشر

 2025-2020 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 قسم التعليم عن بعد -املركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب  املسؤول عن املؤشر

   املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد  نظام رصد املعطيات

 أشهر 3كل  دورة مسك املعطيات

 مركزي  مستوى املسك
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 : آلية املصاحبة والتكوين عبر املمارسة لفائدة أطر التدريس تم إرساؤها وتوسيع قاعدة املستفيدين منها.4النتيجة 

 عدة املصاحبة والتكوين عبر املمارسة 01اسم املؤشر  

 املصاحبة والتكوين عبر املمارسةإعداد عدة  املنتظرة النتيجة

 العناصر املكونة لعدة تفعيل املصاحبة والتكوين عبر املمارسة باألسالك التعليمية الثالث التعريف باملؤشر

 عددي طريقة احتساب املؤشر

 2025-2020 اآلجال

 كمي /نوعي طبيعة املؤشر

 قسم البحث واالرشيف ونشر الوثائق التربوية  -املركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب  املسؤول عن املؤشر

 عدد الوثائق املحينة؛ -عدد الوثائق املنتجة      املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد  نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 مركزي  مستوى املسك

 

 املصاحبين حسب السلك والوسط والجنسعدد األساتذة  02اسم املؤشر  

 تكليف األساتذة املصاحبين باألسالك التعليمية الثالث املنتظرة النتيجة

عدد األساتذة املكلفين بمهام املصاحبة والتكوين عبر املمارسة باألسالك التعليمية الثالث في  التعريف باملؤشر

 كل سنة.

 عدد ي طريقة احتساب املؤشر

 2025-2020 اآلجال

 كمي  طبيعة املؤشر

 قسم البحث واالرشيف ونشر الوثائق التربوية  -املركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب  املسؤول عن املؤشر

عدد  \عدد األساتذة املستفيدين من املصاحبة حسب السلك )ابتدائي، إعدادي، تأهيلي(؛      املؤشرات الفرعية

عدد األساتذة \األساتذة املستفيدين من املصاحبة حسب الوسط )قروي، حضاري(؛  

 املستفيدين من املصاحبة حسب الجنس )ذكر أو أنثى(.

 منظومة رائد  نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي، جهوي  مستوى املسك
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 املصاحبة  حسب السلك والوسط والجنسعدد األساتذة املستفيدين من  03اسم املؤشر  

 مصاحبة األساتذة باألسالك التعليمية الثالث املنتظرة النتيجة

عدد األساتذة املستفيدين من املصاحبة والتكوين عبر املمارسة باألسالك التعليمية الثالث في  التعريف باملؤشر

 كل سنة.

 عدد ي طريقة احتساب املؤشر

 سنويا اآلجال

 كمي املؤشرطبيعة 

 قسم البحث واالرشيف ونشر الوثائق التربوية  -املركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب  املسؤول عن املؤشر

عدد  \عدد األساتذة املستفيدين من املصاحبة حسب السلك )ابتدائي، إعدادي، تأهيلي(؛      املؤشرات الفرعية

عدد األساتذة \األساتذة املستفيدين من املصاحبة حسب الوسط )قروي، حضاري(؛  

 املستفيدين من املصاحبة حسب الجنس )ذكر أو أنثى(.

 منظومة رائد  نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي، جهوي  مستوى املسك

 

التربوي محدثة ومنظمة ومفعلة بمؤسسات تكوين األطر التربوية بما يضمن تعزيز التنمية املهنية : منظومة للبحث العلمي في املجال 5النتيجة 

 للفاعلين التربويين.

 

 نصوص تنظيمية 01اسم املؤشر  

 إرساء هياكل البحث العلمي في املجال التربوي بمؤسسات تكوين األطر التربوية املنتظرة النتيجة

 الوثائق املنظمة ملجال البحث العلمي في املجال التربوي تجميع لعدد  التعريف باملؤشر

 عددي طريقة احتساب املؤشر

 2025-2020 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 الوحدة املركزية لتكوين األطر   املسؤول عن املؤشر

عدد مراكز الدراسات  \عدد مختبرات البحث املحدثة؛   \عدد فرق البحث املحدثة؛   املؤشرات الفرعية

 عدد الشبكات املحدثة. \واألبحاث املحدثة؛  

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 جهوي / مركزي  مستوى املسك

 

 

 ثةبحثية محدرصد لعدد البنيات البحثية من فرق ومختبرات ومراكز دراسات وشبكات  02اسم املؤشر  

 تنظيم البحث العلمي في املجال التربوي بمؤسسات تكوين األطر التربوية املنتظرة النتيجة

 رصد لعدد البنيات البحثية من فرق ومختبرات ومراكز دراسات وشبكات بحثية محدثة التعريف باملؤشر
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 عددي طريقة احتساب املؤشر

 2025-2020 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 الوحدة املركزية لتكوين األطر  املسؤول عن املؤشر

عدد البحوث العلمية   \عدد البحوث العلمية املنتقاة؛   \عدد البحوث العلمية املنجزة؛    املؤشرات الفرعية

 املنشورة.

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 مركزي / جهوي  مستوى املسك

 

 

رصد لعدد األبحاث العلمية املنجزة بعد خضوعها ملسطرة االقتراح واالنتقاء بناء على  03اسم املؤشر  

 املعايير املدرجة في كراسة املواضيع ذات األولوية

 إرساء هياكل البحث العلمي في املجال التربوي بمؤسسات تكوين األطر التربوية املنتظرة النتيجة

العلمية املنجزة بعد خضوعها ملسطرة االقتراح واالنتقاء بناء على رصد لعدد األبحاث  التعريف باملؤشر

 املعايير املدرجة في كراسة املواضيع ذات األولوية

 عددي طريقة احتساب املؤشر

 2022-2018 اآلجال

 كمي / نوعي طبيعة املؤشر

 الوحدة املركزية لتكوين األطر  املسؤول عن املؤشر

عدد املذكرات  •عدد املقررات الوزارية املنظمة للبحث العلمي في املجال التربوي؛       • املؤشرات الفرعية

 التنظيمية الصادرة في املوضوع.

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 مركزي  مستوى املسك

 

 

 منهجية البحث التربوي عدد املكونين املستفيدين من الرفع من القدرات في  04اسم املؤشر  

 تفعيل البحث العلمي في املجال التربوي بمؤسسات تكوين األطر التربوية املنتظرة النتيجة

جرد لعدد املكونين املستفيدين من الرفع من القدرات في منهجية البحث العلمي التدخلي  التعريف باملؤشر

 في املجال التربوي 

 عددي طريقة احتساب املؤشر

 2020-2025 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 الوحدة املركزية لتكوين األطر  املسؤول عن املؤشر

يدين من عدد املكونين املستف \عدد الخبراء املشاركين في تأطير دورات تكوين املكونين؛      املؤشرات الفرعية

 عدد املكونين املستفيدين من التكوين إقليميا.\التكوين جهويا؛    
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 منظومة رائد املعطياتنظام رصد 

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 مركزي  مستوى املسك

 

 عدد الدورات التكوينية املنظمة 05اسم املؤشر  

تعزيز خبرة املكونين بمؤسسات تكوين األطر التربوية في منهجيات البحث العلمي التدخلي  املنتظرة النتيجة

 في املجال التربوي 

جرد لعدد الدورات التكوينية املنظمة لفائدة املكونين في منهجية البحث العلمي التدخلي  التعريف باملؤشر

 في املجال التربوي 

 عددي طريقة احتساب املؤشر

 2025-2020 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 الوحدة املركزية لتكوين األطر  املسؤول عن املؤشر

 عدد الدورات التكوينية املنظمة جهويا \عدد الدورات التكوينية املنظمة مركزيا؛     املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 مركزي  مستوى املسك

 

 

 عدد امللتقيات املنظمة على املستوى الجهوي  06اسم املؤشر  

 التربوي والتعريف بنتائج املشاريع البحثية التربوية الرائدةدعم مجال النشر والتوثيق  املنتظرة النتيجة

حصر لعدد امللتقيات املنظمة على املستوى الجهوي ولعدد األبحاث املقدمة فيها ولعدد  التعريف باملؤشر

 املشاركين

 عددي طريقة احتساب املؤشر

 2025-2020 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 الوحدة املركزية لتكوين األطر  املسؤول عن املؤشر

عدد األبحاث املقدمة خالل امللتقيات   \عدد امللتقيات املنظمة على املستوى الجهوي؛    املؤشرات الفرعية

 عدد املشاركين في امللتقيات الجهوية.  \الجهوية املنظمة؛  

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 جهوي / مركزي  مستوى املسك

 

 عدد امللتقيات املنظمة على املستوى الوطني 07اسم املؤشر  

 دعم مجال النشر والتوثيق التربوي والتعريف بنتائج املشاريع البحثية التربوية الرائدة املنتظرة النتيجة

ا ولعدد فيهحصر لعدد امللتقيات املنظمة على املستوى الوطني ولعدد األبحاث املقدمة  التعريف باملؤشر

 املشاركين ولعدد األبحاث املنشورة
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 عددي طريقة احتساب املؤشر

 2026-2020 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 الوحدة املركزية لتكوين األطر  املسؤول عن املؤشر

عدد األبحاث املقدمة خالل امللتقيات    \عدد امللتقيات املنظمة على املستوى الوطني؛    املؤشرات الفرعية

 عدد املشاركين في امللتقيات الوطنية.  \الوطنية املنظمة؛ 

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 مركزي  مستوى املسك

 

باملؤسسات التعليمية والتكوينية محدثة ومنظمة ومفعلة بشكل يساهم في تعزيز التنمية املهنية لدى : منظومة التجديد التربوي 6النتيجة 

 الفاعلين التربويين
 

 وثيقة مرجعية 01اسم املؤشر  

 دعم مجال النشر والتوثيق التربوي والتعريف بنتائج املشاريع البحثية التربوية الرائدة املنتظرة النتيجة

 الوثائق املؤطرة واملنظمة للتجديد التربوي  التعريف باملؤشر

 عددي طريقة احتساب املؤشر

 2022-2018 اآلجال

 كمي / نوعي طبيعة املؤشر

 يةقسم البحث واالرشيف ونشر الوثائق التربو -املركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب  املسؤول عن املؤشر

 الصادرة في املوضوع.عدد املذكرات التنظيمية   - املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنتين دورة مسك املعطيات

 مركزي  مستوى املسك

 

اقليمية( 02اسم املؤشر    بنيات مؤسساتية )وطنية، جهوية و

 دعم مجال النشر والتوثيق التربوي والتعريف بنتائج املشاريع البحثية التربوية الرائدة املنتظرة النتيجة

 البنيات املؤسساتية املحدثة لتفعيل التجديد التربوي  التعريف باملؤشر

 عددي طريقة احتساب املؤشر

 2025-2020 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 يةقسم البحث واالرشيف ونشر الوثائق التربو -املركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب  املسؤول عن املؤشر

 عدد البنيات الجهوية املحدثة؛  \عدد املقررات الوزارية املنظمة للتجديد التربوي؛    املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي/جهوي / مركزي  مستوى املسك
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 عدد املشاريع التجديدية التي تمت بلورتها 03اسم املؤشر  

الفرق التربوية التجديدية على املستوى الجهوي إلعداد وإنجاز  تأطير ومواكبة املنتظرة النتيجة

 مشاريعهم التجديدية

 عدد املشاريع التجديدية التي تمت بلورتها على الصعيد الجهوي  التعريف باملؤشر

 عددي طريقة احتساب املؤشر

 2025-2020 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

قسم البحث واالرشيف ونشر الوثائق -املركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب  املسؤول عن املؤشر

 التربوية

 عدد الفرق التربوية التجديدية املحدثة.   \عدد البنيات اإلقليمية املحدثة؛    املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 مركزي إقليمي/جهوي /  مستوى املسك

 

 

 عدد املشاريع التجديدية التي تم تجريبها 04اسم املؤشر  

 تجريب املشاريع التجديدية املتفوقة املنتظرة النتيجة

 عدد املشاريع التجديدية التي تم احتضانها وتجريبها التعريف باملؤشر

 عددي طريقة احتساب املؤشر

 كل سنتين اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

قسم البحث واالرشيف ونشر الوثائق -املركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب  املؤشراملسؤول عن 

 التربوية

 عدد املشاريع التجديدية املنجزة.  - املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنتين دورة مسك املعطيات

 مركزي / جهوي  مستوى املسك
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 اللقاءات الجهوية والوطنية املنظمةعدد  05اسم املؤشر  

 تنظيم لقاءات وطنية وجهوية للتعريف بالتجديد التربوي وتثمينه املنتظرة النتيجة

 البنيات املؤسساتية املحدثة لتفعيل التجديد التربوي  التعريف باملؤشر

 عددي طريقة احتساب املؤشر

 بشكل دوري اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

قسم البحث واالرشيف ونشر الوثائق -املركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب  املؤشراملسؤول عن 

 التربوية

 عدد األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين املحتضنة للتجريب.  - املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 مركزي / جهوي  مستوى املسك

 

 

 عدد املشاريع املشاركة 06املؤشر  اسم 

تأطير ومواكبة الفرق التربوية التجديدية على املستوى الوطني إلنجاز مشاريعهم  املنتظرة النتيجة

 التجديدية التي ستنشر

 عدد املشاريع املنتقاة مركزيا واملشاركة في اللقاءات الوطنية فعليا التعريف باملؤشر

 عددي طريقة احتساب املؤشر

 كل سنتين اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

قسم البحث واالرشيف ونشر الوثائق -املركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب  املسؤول عن املؤشر

 التربوية

 عدد اللقاءات املنظمة على املستوى الجهوي والوطني؛  - املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنتين دورة مسك املعطيات

 مركزي / جهوي  مستوى املسك

 

 : االرتقاء بأداء مؤسسات تكوين األطر التربوية.3الهدف الخاص 

 :  أجهزة وهياكل قادرة على إحداث الدينامية املرغوبة في إطار الالمركزية والالتمركز بمؤسسات تكوين األطر التربوية تم إرساءها1لنتيجة ا

 

 مهام واختصاصات مجلس املؤسسة بمراكز تكوين األطر التربويةنص تنظيمي يحدد  01اسم املؤشر  

أجهزة وهياكل قادرة على إحداث الدينامية املرغوبة في إطار الالمركزية والالتمركز بمؤسسات تكوين  املنتظرة النتيجة

 األطر التربوية تم إرساءها.

 املؤسسةإصدار نص تنظيمي يحدد مهام واختصاصات مجلس   التعريف باملؤشر

 نوعي طريقة احتساب املؤشر

 2025-2020 اآلجال
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 كمي/نوعي طبيعة املؤشر

 الوحدة املركزية لتكوين األطر   املسؤول عن املؤشر

 بنيات تحتية تستجيب لحاجيات املرتفقين املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 مركزي  مستوى املسك

 

 نصوص تنظيمية 02اسم املؤشر  

أجهزة وهياكل قادرة على إحداث الدينامية املرغوبة في إطار الالمركزية والالتمركز بمؤسسات تكوين  املنتظرة النتيجة

 األطر التربوية تم إرساءها.

 نص تنظيمي خاص بتنظيم الهياكل صادر التعريف باملؤشر

 نوعي طريقة احتساب املؤشر

 2025-2020 اآلجال

 كمي/نوعي طبيعة املؤشر

 الوحدة املركزية لتكوين األطر   املسؤول عن املؤشر

 هياكل وبنيات مفعلة املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 مركزي  مستوى املسك

 

 

 

 شبكة مؤسسات تكوين األطر مفعلة 03اسم املؤشر  

أجهزة وهياكل قادرة على إحداث الدينامية املرغوبة في إطار الالمركزية والالتمركز بمؤسسات تكوين  املنتظرة النتيجة

 األطر التربوية تم إرساءها.

 إصدار نص تنظيمي خاص بالشبكة الوطنية ملؤسسات تكوين األطر التربوية التعريف باملؤشر

 نوعي طريقة احتساب املؤشر

 2025-2020 اآلجال

 نوعي طبيعة املؤشر

 الوحدة املركزية لتكوين األطر   املسؤول عن املؤشر

   املؤشرات الفرعية

   نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 مركزي  مستوى املسك
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 عدد املراكز التي تم استكمال هياكلها 04اسم املؤشر  

أجهزة وهياكل قادرة على إحداث الدينامية املرغوبة في إطار الالمركزية والالتمركز بمؤسسات تكوين  املنتظرة النتيجة

 األطر التربوية تم إرساءها.

تاب ك -مساعدين مديرين -استكمال إرساء الهياكل اإلدارية ملؤسسات تكوين األطر التربوية )مديرين التعريف باملؤشر

 مسؤولين عن تسيير الفروع اإلقليمية ( -عامين

 عددي طريقة احتساب املؤشر

 2025-2020 اآلجال

 كمي/نوعي طبيعة املؤشر

 الوحدة املركزية لتكوين األطر   املسؤول عن املؤشر

 فتح باب الترشيح لشغل عدد املناصب الشاغرة املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 مركزي  مستوى املسك

 

 : دعائم الحكامة الجيدة بمؤسسات تكوين األطر التربوية تم إرساءها2النتيجة 

 

 نظام معلوماتي للتدبير والتتبع   01اسم املؤشر  

 دعائم الحكامة الجيدة بمؤسسات تكوين األطر التربوية تم إرساءها املنتظرة النتيجة 

إعداد منظومة إعالم خاصة بمؤسسات تكوين األطر التربوية لتدبير وتتبع التكوين األساس والتكوين  التعريف باملؤشر

 املستمر والبحث التربوي 

 نوعي طريقة احتساب املؤشر

 2025-2020 اآلجال

 كمي/نوعي طبيعة املؤشر

 مديرية منظومة اإلعالم املسؤول عن املؤشر

   املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 مركزي  مستوى املسك

 

 عدد املراكز املؤهلة 02اسم املؤشر  

 دعائم الحكامة الجيدة بمؤسسات تكوين األطر التربوية تم إرساءها املنتظرة النتيجة

 مؤسسات تكوين األطر  املستفيدة من التأهيل التعريف باملؤشر

 عددي طريقة احتساب املؤشر

 2025-2020 اآلجال

 كمي/نوعي طبيعة املؤشر

 مؤسسات تكوين األطر التربوية املسؤول عن املؤشر
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 عدد مؤسسات تكوين األطر التربوية املفعلة آلليات التتبع والتقويم  03اسم املؤشر  

 دعائم الحكامة الجيدة بمؤسسات تكوين األطر التربوية تم إرساءها املنتظرة النتيجة

 آليات للتبع والتقويم بمؤسسات تكوين األطر التربوية التعريف باملؤشر

 عددي طريقة احتساب املؤشر

 2025-2020 اآلجال

 كمي/نوعي طبيعة املؤشر

 الوحدة املركزية لتكوين األطر   املسؤول عن املؤشر

   املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 مركزي  مستوى املسك

 

 

 بنية وطنية لليقظة 04اسم املؤشر  

 الجيدة بمؤسسات تكوين األطر التربوية تم إرساءهادعائم الحكامة  املنتظرة النتيجة

 إرساء آلية وطنية لتفعيل الرصد واليقظة في منظومة تكوين األطر التربوية التعريف باملؤشر

 نوعي طريقة احتساب املؤشر

 2025-2020 اآلجال

 نوعي طبيعة املؤشر

 قسم البحث واالرشيف ونشر الوثائق التربوية  -املركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب  املسؤول عن املؤشر

 عدد املذكرات الصادرة في املوضوع املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 مركزي  مستوى املسك

 نشرات خاصة باليقظة 05اسم املؤشر  

 دعائم الحكامة الجيدة بمؤسسات تكوين األطر التربوية تم إرساءها املنتظرة النتيجة

 إصدار تقارير ونشرات خاصة بالرصد واليقظة التعريف باملؤشر

 عدد التقارير والنشرات الصادرة في السنة طريقة احتساب املؤشر

 2025-2020 اآلجال

 كمي/نوعي طبيعة املؤشر

 فضاءات مؤسسات تكوين األطر التربوية مؤهلة املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 مركزي/جهوي  مستوى املسك
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 قسم البحث واالرشيف ونشر الوثائق التربوية  -املركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب  املسؤول عن املؤشر

 عدد التقارير والنشرات الخاصة بالرصد واليقظة املنجزة التي سيتم إصدارها في السنة املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 مركزي  مستوى املسك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : اإلرتقاء بالحياة المدرسية10المشروع رقم 
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 :  إرساء استقاللية املؤسسات التعليمية باعتماد مشروع املؤسسة 1الخاص   الهدف

 

 

 

 1.1بطاقة املؤشر 

 عدد املؤسسات التعليمية املتوفرة على مشروع املؤسسة إسم املؤشر

 العمل بثقافة املشروع على مستوى جميع املؤسسات التعليميةتعميم  النتيجة املنتظرة

 عدد املؤسسات التعليمية املتوفرة على برامج عمل مندرجة ضمن مشروع متفق عليه من طرف مجلس التدبير  التعريف باملؤشر

طريقة احتساب 

 املؤشر

 سسات التعليميةالعدد اإلجمالي للمؤ /عدد املؤسسات التعليمية املتوفرة على مشروع املؤسسة

 سنوات 3 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 مصلحة الشؤون التربوية باملديرية اإلقليمية املسؤول عن املؤشر

 تأهيلي( –إعدادي  –قروي(     حسب األسالك )ابتدائي  –حسب الوسط )حضري  املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

دورة مسك 

 املعطيات 

 أشهر 6

 جهوي  -إقليمي  مستوى املسك

 2.1بطاقة املؤشر 

 عدد املؤسسات التعليمية املتوفرة على مشروع املؤسسة مصادق عليه إسم املؤشر

 املصادقة على املشاريع املعدة من طرف املؤسسات التعليمية والتي تستجيب ملعايير املصادقة  النتيجة املنتظرة

عدد املؤسسات التعليمية املتوفرة على مشروع املؤسسة مصادق عليه من طرف املديرية اإلقليمية باملقارنة مع  التعريف باملؤشر

 عدد مشاريع املؤسسة املتوصل بها من طرف املؤسسات التعليمية

طريقة احتساب 

 املؤشر

 عدد مشاريع املؤسسة املتوصل بها /عدد مشاريع املؤسسة املصادق عليها

 سنوات 3 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 على مستوى األكاديمية 10منسق املشروع  –مصلحة الشؤون التربوية باملديرية اإلقليمية   املسؤول عن املؤشر

 قروي( –حسب الوسط )حضري  املؤشرات الفرعية

 تأهيلي( –إعدادي  –حسب األسالك )ابتدائي 

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

دورة مسك 

 املعطيات 

 أشهر 6

 إقليمي مستوى املسك
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 : حفز التفتح واليقظة عند التالميذ وتشجيعهم على إبراز مواهبهم. 2الخاص   الهدف

 

 

 3.1بطاقة املؤشر 

 عدد املؤسسات التعليمية املتوفرة على مشروع املؤسسة ممول  إسم املؤشر

 إرساء استقاللية املؤسسات التعليمية باعتماد مشروع املؤسسة النتيجة املنتظرة

 عدد املؤسسات التعليمية التي توصلت بتمويل ملشروعها  التعريف باملؤشر

طريقة احتساب 

 املؤشر

 عدد مشاريع املؤسسة املصادق عليها من طرف املديرية اإلقليمية/عدد مشاريع املؤسسة املمولة

 سنوات 3 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 على مستوى األكاديمية 10منسق املشروع  املسؤول عن املؤشر

 تأهيلي( –إعدادي  –قروي(           حسب األسالك )ابتدائي  –حسب الوسط )حضري  املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

دورة مسك 

 املعطيات 

 أشهر 6

 جهوي  مستوى املسك

  1.2بطاقة املؤشر 

 عدد مؤسسات التفتح املشتغلة إسم املؤشر

توسيع قاعدة مؤسسات التفتح لتمكين أكبر عدد ممكن من التلميذات والتالميذ من ولوج األنشطة الفنية  النتيجة املنتظرة

 والثقافية والعلمية

تحديد عدد مؤسسات التفتح التي استوفت جميع عمليات اإلرساء )تحديد الفضاء وتأهيله وتجهيزه وتعيين  التعريف باملؤشر

 األطر اإلدارية والتربوية باملؤسسة( 

 عدد املؤسسات املشتغلة بكل مديرية إقليمية طريقة احتساب املؤشر

 ثالث سنوات  اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

مركزيا :  –للتوثيق والتنشيط واإلنتاج التربوي  جهويا : املركز الجهوي  –: مصلحة الشؤون التربوية إقليميا  املسؤول عن املؤشر

 مصلحة تنمية األنشطة االجتماعية والثقافية بمديرية الحياة املدرسية

 ألطرتعيين ا -تجهيز  الفضاء  -تأهيل الفضاء  -حسب مراحل إحداث املؤسسات: تحديد الفضاء  املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 ستة أشهر  دورة مسك املعطيات 

 جهوي  –إقليمي  مستوى املسك
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 2.2بطاقة املؤشر 

 كل مجال حسب التفتحعدد التلميذات والتالميذ املستفيدين من مؤسسات  إسم املؤشر

من التلميذات والتالميذ من ولوج األنشطة توسيع قاعدة مؤسسات التفتح لتمكين أكبر عدد ممكن  النتيجة املنتظرة

 الفنية والثقافية والعلمية

تحديد عدد التلميذات والتالميذ املنخرطين بمؤسسة التفتح واملستفيدين على األقل من ورشة واحدة  التعريف باملؤشر

 بهذه املؤسسة

 عدد التالميذ املستفيدين من كل ورشة  طريقة احتساب املؤشر

 ثالث سنوات  اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 مدير مؤسسة التفتح املسؤول عن املؤشر

ة ورش -ورشة التشكيل -حسب الجنس؛   حسب األسالك التعليمية ؛  حسب الورشات: ورشة املسرح املؤشرات الفرعية

 ورشات اللغات -ورشات أخرى  -ورشة الصوت والصورة -املوسيقى

 منظومة مسار نظام رصد املعطيات

 ستة أشهر  دورة مسك املعطيات 

 جهوي  –إقليمي  مستوى املسك

 3.2بطاقة املؤشر 

 عدد األندية التربوية النشيطة في املجاالت الفنية والثقافية والعلمية إسم املؤشر

 ةالتعليميدعم إرساء األندية التربوية في املجاالت الفنية والثقافية والعلمية باملؤسسات  النتيجة املنتظرة

تحديد عدد األندية التربوية النشيطة في املجاالت الفنية والثقافية والعلمية حسب املجال والسلك  التعريف باملؤشر

 التعليمي

 األسالك التعليمية واملجاالت ومواضيع اإلشتغال عدد األندية حسب  طريقة احتساب املؤشر

 ثالث سنوات  اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 على املستويين اإلقليمي والجهوي  10منسق املشروع  عن املؤشر املسؤول

 املجال العلمي -املجال الفني  -حسب األسالك التعليمية؛  حسب املجال: املجال الثقافي  املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 ستة أشهر  دورة مسك املعطيات 

 جهوي  –إقليمي  مستوى املسك
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 : النهوض بالتربية عل الصحة وتتبع البرامج الوطنية للوقاية بالوسط املدرس ي  3الهدف الخاص

 

 1.3بطاقة املؤشر

 عدد الحمالت الطبية والوقائية املنظمة سنويا حسب كل موضوع إسم املؤشر

 الكشف املبكر للمشاكل الصحية للمتعلمات واملتعلمين بالوسط املدرس ي  النتيجة املنتظرة

تمكينهم من اكتساب ثقافة صحية ووقائية وتنمية مهاراتهم الحياتية وتعزيز حمايتهم من األمراض 

 بهدف تبني نمط العيش السليم

 

املنظمة سنويا من طرف الوزارة أو مختلف  الحمالت ذات الهدف العالجي أو التوعوي والتحسيس ي التعريف باملؤشر

 الشركاء و التي تهم املشاكل املرتبطة بالصحة

 عدد الحمالت حسب كل موضوع )صحة الفم واألسنان، التغذية السليمة، التربية اإلنجابية...( طريقة احتساب املؤشر

 ثالث سنوات اآلجال

 كمي )عدد الحمالت املنظمة(  طبيعة املؤشر

 املوضوع( نوعي) حسب

 طبيب الصحة املدرسية باألكاديمية املسؤول عن املؤشر

 حسب األسالك والوسط املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 أشهر 6 دورة مسك املعطيات

 جهوي  -إقليمي  مستوى املسك

 

 

 4.2املؤشر  بطاقة

 عدد املهرجانات املنظمة إسم املؤشر

 دعم إرساء األندية التربوية في املجاالت الفنية والثقافية والعلمية باملؤسسات التعليمية النتيجة املنتظرة

 تحديد عدد املهرجانات املنظمة حسب املجال وحسب مستوى التنظيم التعريف باملؤشر

 عددي  طريقة احتساب املؤشر

 ثالث سنوات  اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 رئيس املركز الجهوي للتوثيق والتنشيط التربوي  املسؤول عن املؤشر

ال املج -املجال الفني  -وطني ؛  حسب املجال: املجال الثقافي  -جهوي  –حسب املستوى : إقليمي  املؤشرات الفرعية

 العلمي

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 ستة أشهر  دورة مسك املعطيات 

 جهوي  –إقليمي  مستوى املسك
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 2.3بطاقة املؤشر

الحمالت التحسيسية في التربية على السالمة عدد املؤسسات التعليمية املستفيدة سنويا من  إسم املؤشر

 الطرقية

 إكساب التالميذ مهارات تمكنهم من حماية أنفسهم من مخاطر السير على الطريق النتيجة املنتظرة

الحمالت التوعوية والتحسيسية املنظمة باملؤسسات التعليمية سنويا من طرف الوزارة أو مختلف  التعريف باملؤشر

 طة بمجال التربية على السالمة الطرقيةالشركاء واملرتب

 عدد الحمالت املنظمة حسب الشركاء املتدخلين في املوضوع طريقة احتساب املؤشر

 ثالث سنوات اآلجال

 كمي )عدد الحمالت املنظمة(  طبيعة املؤشر

 10املنسق اإلقليمي للمشروع  املسؤول عن املؤشر

 تأهيلي( –إعدادي  –التعليمية حسب األسالك )ابتدائي عدد املؤسسات  املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 أشهر 6 دورة مسك املعطيات

 جهوي  -إقليمي  مستوى املسك

 

 

 

 

 3.3بطاقة املؤشر

 عدد املؤسسات التعليمية املتوفرة سنويا على مخطط الحماية من املخاطر حسب نوع املخاطر إسم املؤشر

 حماية جميع مرتفقي املؤسسات من املخاطر والوقاية من الكوارث الطبيعية واألوبئة املنتظرة النتيجة

 مخططات الحماية من املخاطر املتوفرة سنويا باملؤسسات التعليمية حسب نوع املخاطر املحتملة  التعريف باملؤشر

 عدد مخططات الحماية حسب نوع املخاطر  طريقة احتساب املؤشر

 الث سنواتث اآلجال

 كمي   طبيعة املؤشر

 طبيب الصحة املدرسية -مكتب الصحة املدرسية  املسؤول عن املؤشر

 تأهيلي( –إعدادي  –عدد املؤسسات التعليمية حسب األسالك )ابتدائي  املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 أشهر 6 دورة مسك املعطيات

 جهوي  -إقليمي  مستوى املسك

 

 :  تعزيز قيم املواطنة والسلوك املدني والتنمية املستدامة 4الخاص  الهدف

 1.4بطاقة املؤشر 

 عدد الشركاء املتدخلين في تخليق الحياة املدرسية إسم املؤشر
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 إشراك أكبر قدر من املتدخلين واملساهمين في تخليق الحياة املدرسية النتيجة املنتظرة

 عدد املتدخلين التي تربطهم شراكة باملؤسسة التعليمية في املجاالت املرتبطة بتنشيط الحياة املدرسية  التعريف باملؤشر

 مجموع شركاء املؤسسة  طريقة احتساب املؤشر

 سنوات 3 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 على مستوى املديرية اإلقليمية و األكاديمية 10منسقا املشروع  املسؤول عن املؤشر

 تأهيلي( –إعدادي  –حسب السلك )ابتدائي  املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 أشهر 6 دورة مسك املعطيات 

 جهوي /إقليمي مستوى املسك

 2.4بطاقة املؤشر 

 عدد املجالس التالميذية املنتخبة إسم املؤشر

 والتالميذ لتغيير السلوكيات املشينةإرساء آليات تعزيز مشاركة التلميذات  النتيجة املنتظرة

 عدد املؤسسات التعليمية الثانوية التأهيلية  املتوفرة على مجلس تالميذي منتخب التعريف باملؤشر

عدد املؤسسات التعليمية الثانوية  \عدد املؤسسات التعليمية املتوفرة على مجلس تالميذي منتخب طريقة احتساب املؤشر

 التأهيلية

 سنتين كل اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 على مستوى املديرية اإلقليمية و األكاديمية 10منسقا املشروع  املسؤول عن املؤشر

 حضري  -حسب الوسط قروي  املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات 

 جهوي /إقليمي مستوى املسك
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 3.4بطاقة املؤشر 

 عدد املؤسسات التعليمية التي تستعمل بوابة مرصد املؤشر إسم

 استعمال بوابة مرصد كآلية لتتبع حاالت العنف باملؤسسات التعليمية النتيجة املنتظرة

 عدد املؤسسات التعليمية التي تلج وتستعمل بوابة مرصد التعريف باملؤشر

 عدد املؤسسات التعليمية\عدد املؤسسات التي تلج بوابة مرصد طريقة احتساب املؤشر

 سنويا اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 مديري  املؤسسات التعليمية املسؤول عن املؤشر

 حضري( –تأهيلي( والوسط )قروي  –إعدادي  –حسب السلك )ابتدائي  املؤشرات الفرعية

 منظومة مسار نظام رصد املعطيات

 أشهر 6 دورة مسك املعطيات 

 محلي  مستوى املسك

 4.4بطاقة املؤشر 

 عدد املستفيدين من التكوينات في مجال الدعم النفس ي والوساطة إسم املؤشر

 خاليا اإلنصات والوساطة مفعلة وتشرف عليها أطر متخصصة النتيجة املنتظرة

يمكن املؤشر الرئيس ي من قياس نسبة منسقي خاليا اإلنصات والوساطة، كآلية لتدبير النزاعات ومواكبة  التعريف باملؤشر

التالميذ، واملستفيدين من تكوينات ممهننة باملقارنة مع نسبة املؤسسات التعليمية باألكاديميات 

 الجهوية.

 النفس ي والوساطة مجموع املستفيدين من التكوينات في مجال الدعم طريقة احتساب املؤشر

 سنوات 3 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 املنسق اإلقليمي لخاليا الوساطة واالستماع املسؤول عن املؤشر

  املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 أشهر 6 دورة مسك املعطيات 

 جهوي  -إقليمي  مستوى املسك
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 5.4بطاقة املؤشر 

 تغطية املؤسسات التعليمية بخاليا اإلنصات والوساطةنسبة  إسم املؤشر

 خاليا اإلنصات والوساطة معممة ومفعلة   النتيجة املنتظرة

يمكن املؤشر الرئيس ي من قياس نسبة خاليا اإلنصات والوساطة، كآلية لتدبير النزاعات ومواكبة  التعريف باملؤشر

 املؤسسات التعليمية باألكاديميات الجهوية.التالميذ، معممة ومفعلة باملقارنة مع نسبة 

عدد املؤسسات املتوفرة على خاليا اإلنصات والوساطة / عدد املؤسسات التعليمية باملديرية  طريقة احتساب املؤشر

 اإلقليمية

 سنوات 3 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 قسم الشؤون التربوية باألكاديمية الجهوية املسؤول عن املؤشر

 حضري( –تأهيلي( والوسط )قروي  –إعدادي  –حسب السلك )ابتدائي  املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 أشهر 6 دورة مسك املعطيات 

 جهوي  مستوى املسك

 6.4بطاقة املؤشر 

 APT2Cعدد املؤسسات التعليمية املنخرطة في برنامج  إسم املؤشر

التعميم التدريجي لبرنامج تعزيز التسامح والسلوك املدني واملواطنة والوقاية من السلوكيات املشينة  النتيجة املنتظرة

 APT2Cبالوسط املدرس ي 

يمكن املؤشر الرئيس ي من تتبع مدى إرساء البرنامج على مستوى جميع الثانويات اإلعدادية والتأهيلية  التعريف باملؤشر

. 

 مجموع الثانويات \عدد الثانويات املنخرطة  طريقة احتساب املؤشر

 سنوات 3 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 منسقي البرنامج إقليميا وجهويا  املسؤول عن املؤشر

 حضري( –تأهيلي( والوسط )قروي  –حسب السلك ) إعدادي  املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 أشهر 6 دورة مسك املعطيات 

 جهوي  -إقليمي  مستوى املسك



 

 

134 

 

 

 

 

 

 7.4بطاقة املؤشر 

 عدد املؤسسات التعليمية املنخرطة في برنامج املدارس اإليكولوجية إسم املؤشر

 تعميم برنامج املدارس اإليكولوجية على مستوى جميع املدارس االبتدائية  النتيجة املنتظرة

املدارس االبتدائية املنخرطة طوعيا في برنامج املدارس يمكن املؤشر الرئيس ي من احتساب عدد  التعريف باملؤشر

 اإليكولوجية من خالل تعبئة مطبوع االنخراط وإرساله ملؤسسة محمد السادس لحماية البيئة

 مجموع  املدارس االبتدائية  \عدد املؤسسات التي عبأت مطبوع االنخراط  طريقة احتساب املؤشر

 سنوات 3 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 منسقي البيئة والتنمية املستدامة إقليميا وجهويا املسؤول عن املؤشر

 حضري( –حسب الوسط )قروي  املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 أشهر 6 دورة مسك املعطيات 

 جهوي  -إقليمي  مستوى املسك

 8.4بطاقة املؤشر 

 في برنامج الصحفيين الشباب من أجل البيئةعدد املؤسسات التعليمية املشاركة  إسم املؤشر

 إشراك جميع املؤسسات في برنامج الصحفيين الشباب من أجل البيئة النتيجة املنتظرة

يمكن املؤشر الرئيس ي من التعرف على مدى انخراط جميع املؤسسات الثانوية )إعداديات + ثانويات  التعريف باملؤشر

 الصحفيين الشباب من أجل البيئة في برنامجتأهيلية( 

الفيديو(  –الصحفي  التحقيق-الصورةعدد املؤسسات املشاركة على األقل في صنف من أصناف املباراة ) طريقة احتساب املؤشر

 إعداديات + ثانويات تأهيلية() الثانوياتمجموع 

 سنويا اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 والتنمية املستدامة إقليميا وجهويامنسقي البيئة  املسؤول عن املؤشر

 حضري( –حسب الوسط )قروي  املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 أشهر 6 دورة مسك املعطيات 

 جهوي  -إقليمي  مستوى املسك
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 9.4بطاقة املؤشر 

 في تدبيرها 17عدد املؤسسات التعليمية التي أدمجت مبادئ التنمية املستدامة  إسم املؤشر

 إدماج جميع املؤسسات التعليمية ألهداف التنمية املستدامة في تدبير شؤونها النتيجة املنتظرة

يمكن املؤشر الرئيس ي من التعرف على مدى  إدماج جميع املؤسسات التعليمية ألهداف التنمية املستدامة  التعريف باملؤشر

 في تدبير شؤونها

املؤسسات التي تبنت على األقل أحد أهداف التنمية املستدامة في برنامج عملها املسطر في مشروع عدد  طريقة احتساب املؤشر

 مجموع املؤسسات التعليمية \املؤسسة

 سنويا اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 منسقي البيئة والتنمية املستدامة إقليميا وجهويا املسؤول عن املؤشر

 حضري( –تأهيلي( والوسط )قروي  –إعدادي  –)ابتدائي حسب السلك  املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 أشهر 6 دورة مسك املعطيات 

 جهوي  -إقليمي  مستوى املسك
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 المدرسيةبالرياضة  : االرتقاء11المشروع رقم 
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 1رقم بطاقة املؤشر 

 تحديد مرجعيات قانونية ومؤسساتية إلرساء مسالك ومسارات "رياضة ودراسة" اسم املؤشر

بناء تصور إلحداث مسارات ومسالك رياضة ودراسة اعتمادا على االتفاقية اإلطار للشراكة املوقعة أمام  املنتظرة النتيجة

املتعلق  30.09والقانون  2018شتنبر  17أنظار صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده يوم 

  املتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. 51 – 17بالتربية البدنية والقانون اإلطار   رقم 

 إنجاز دليل إلرساء مسارات ومسالك رياضة ودراسة باملؤسسات التعليمية التعريف باملؤشر

 كمي و كيفي طريقة احتساب املؤشر

 2019شهر أبريل  قبل اآلجال

 كمي ونوعي طبيعة املؤشر

 ديريةممدير االرتقاء بالرياضة املدرسية / رئيس قسم تنظيم املنافسات الرياضية املدرسيةـ بتنسيق مع  املسؤول عن املؤشر

 الشؤون القانونية واملنازعات.

 عليها في االتفاقية اإلطار )لم يصدر بعد(؛إصدار نص قانوني يحدد أعضاء اللجنة املختلطة املنصوص  - املؤشرات الفرعية

 (؛2019أبريل  01املصادقة على املشروع بعد تقديمه أمام السيدين الوزرين )يوم  -

إحداث لجن مشتركة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الشباب والرياضة والعصب على مستوى الجهوي  -

 بالرياضة املدرسية. لتحسيس املشروع وكيفية بتنسيق مع مديرية االرتقاء

 سطات:-تطوان، الدار البيضاء-تنزيل محتويات وإرساء املشروع على مستوى االكاديميتين: طنجة -

 عدد التالميذ املسجلين باملؤسسات املحتضنة للمشروع. -

 انطالق دراسة باملؤسسات التعليمية املحتضنة للمشروع؛ -

ودراسة )الدراسة، اإلقامة، التغدية،  تتبع عملية وشروط إرساء مسارات ومسالك رياضة -

 التداريب، التطبيب...(؛

 منظومة رائد / نظام رصد املعطيات

 كل ثالث أشهر دورة مسك املعطيات

 مركز وجهوي  مستوى املسك
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 2بطاقة املؤشر رقم 

 واملؤهالت الالزمة لذلكتحديد املؤسسة املحتضنة ملسار ومسالك "رياضة ودراسة" وفق الشروط  اسم املؤشر

في أفق تعميم املشروع على جميع  2020/2019إحداث مسارات رياضة ودراسة ابتداء من املوسم الدراس ي  املنتظرة النتيجة

 الجهات في الثالث سنوات املقبلة.

(، ثم 2020-2019إرساء مسارات ومسالك رياضة ودراسة بمؤسستين تعليمتين: الدار البيضاء، طنجة ) التعريف باملؤشر

تعميم املشروع على خمس أكاديميات: بني مالل خنيفرة، الشرق، مراكش آسفي، فاس مكناس، الرباط سال 

 (، ليعمم املشروع في ما بعد على الصعيد الوطني2021-2020القنيطرة )

 عددي طريقة احتساب املؤشر

 ثالث سنوات اآلجال

 كمي ونوعي طبيعة املؤشر

مدير االرتقاء بالرياضة املدرسية / رئيس قسم تنظيم املنافسات الرياضية املدرسية بتنسيق مع الجامعات  املؤشراملسؤول عن 

 الرياضية ووزارة الثقافة والشباب والرياضة

 عد(؛لم يصدر بإصدار نص قانوني يحدد أعضاء اللجنة املختلطة املنصوص عليها في االتفاقية اإلطار ) - املؤشرات الفرعية

إحداث لجن مشتركة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الشباب والرياضة والعصب على مستوى الجهوي  -

 لتحسيس املشروع وكيفية بتنسيق مع مديرية االرتقاء بالرياضة املدرسية.

 سطات؛-تطوان، الدار البيضاء-تنزيل محتويات وإرساء املشروع على مستوى االكاديميتين: طنجة -

روع قرار مشترك بين الوزارتين لتنظيم كيفية إرساء مسارات ومسالك رياضة ودراسة شصياغة م -

 )لم يتم لحد اآلن(؛باملؤسسات؛ 

إصدار مذكرة وزارية إلرساء املشروع وتوحيد العمل في انتظار احداث اللجنة املختلطة ومشروع قرار  -

 مشترك؛ 

 (؛ 2020باألكاديميتين )خالل شهر أبريل الل تجربة تنظيم لقاءات جهوية لشرح كيفية تنزيل املشروع من خ -

 تسجيل التالميذ في املؤسسات املحتضنة للمشروع باألكاديميات التالية؛ -

 (،2020-2019سطات )-تطوان، الدار البيضاء -طنجة 

 ( ؛2021-2020بني مالل خنيفرة، الشرق، مراكش آسفي، فاس مكناس، الرباط سال القنيطرة) 

 درعة سوس ماسة ،أكاديمية جهة كلميم واد نون هب، العيون الساقية الحمراء،الداخلة واد الذ ،

 (؛2022-2021تافياللت )

اضة ودراسة ابتداء من شهر شتنبر يونيو إلى تحديد عدد التالميذ املسجلين بأقسام مسارات ومسالك ري -

 غاية شهر شتنبر؛

 انطالق دراسة باملؤسسات التعليمية املحتضنة للمشروع؛ -

 تتبع التحصيل الدراس ي للمتعلمين واملتعلمات؛ -

 اصدار قرار يحدد معامالت التكوين الرياض ي في جميع املستويات؛ -

تتبع عملية وشروط إرساء مسارات ومسالك رياضة ودراسة )الدراسة، اإلقامة، التغدية، التداريب،  -

 التطبيب...(؛

 تنظيم ندوة وطنية حول حصيلة إرساء املشروع؛ -

 منظومة اإلحصاء منظومة رائد ومنظومة مسار نظام رصد املعطيات

 كل ثالث أشهر دورة مسك املعطيات

 ومركزي جهوي  مستوى املسك

 

 

 

  

http://aref-gon.men.gov.ma/
http://aref-sm.men.gov.ma/
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 3بطاقة املؤشر رقم 

 عدد األقسام املحتضنة ملسالك ومسار"رياضة ودراسة" اسم املؤشر

تطور تصاعدي لعدد األقسام املحتضنة ملسالك ومسار "رياضة ودراسة " باألكاديميات الجهوية للتربية  املنتظرة النتيجة

 والتكوين.

املحتضنة ملسالك ومسار "رياضة ودراسة "حسب املستويات والشعب تتبع التطور العددي لألقسام  التعريف باملؤشر

 الدراسية والتخصصات الرياضية على املستوى اإلقليمي والجهوي والوطني.

 عددي طريقة احتساب املؤشر

 ثالث سنوات اآلجال

 كمي ونوعي طبيعة املؤشر

 مدير األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين املسؤول عن املؤشر

 مدير االرتقاء بالرياضة املدرسية بصفته مدير املشروع 

 رئيس قسم تنظيم املنافسات الرياضية املدرسية بصفته رئيس  املشروع

رياضة ودراسة "، على املستوى اإلقليمي والجهوي والوطني موزعة »عدد األقسام املحتضنة ملسالك ومسار  املؤشرات الفرعية

 على الشكل التالي:

 في كل مستوى دراس ي بالسلك الثانوي اإلعدادي والسلك الثانوي التأهيلي؛ عدد األقسام 

 عدد األقسام حسب التخصصات الدراسية بالسلك الثانوي التأهيلي؛ 

 .عدد التخصصات الرياضات املبرمجة في كل قسم 

 منظومة اإلحصاء/منظومة رائد/ منظومة مسار نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 جهوي ومركزي  مستوى املسك
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 4بطاقة املؤشر رقم 

عدد التالميذ الرياضيين املستفيدين من مسار "رياضة و دراسة " موزعين حسب املستوى الدراس ي  اسم املؤشر

 والتخصص الرياض ي.

جهوي اإلقليمي والتطور تصاعدي لعدد التالميذ املسجلين بمسالك ومسار "رياضة ودراسة " على املستوى  املنتظرة النتيجة

 والوطني.

تتبع عملية االنخراط في املشروع والتطور العددي للتلميذات والتالميذ املسجلين باألقسام املحتضنة ملسار  التعريف باملؤشر

 رياضة ودراسة حسب املستويات والشعب الدراسية والتخصصات الرياضية على املستوى الجهوي والوطني.

 عددي طريقة احتساب املؤشر

 ثالث سنوات اآلجال

 كمي ونوعي طبيعة املؤشر

 مدير األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين املسؤول عن املؤشر

 مدير االرتقاء بالرياضة املدرسية بصفته مدير املشروع 

 رئيس قسم تنظيم املنافسات الرياضية املدرسية بصفته رئيس املشروع

املستفيدين من مسالك ومسار "رياضة ودراسة "على املستوى اإلقليمي والجهوي والوطني عدد التالميذ  املؤشرات الفرعية

 موزعين على الشكل التالي:

  عدد التالميذ ذكور وإناث في كل مستوى دراس ي بالسلك الثانوي اإلعدادي والسلك الثانوي

 التأهيلي؛

  التأهيلي؛عدد التالميذ ذكور وإناث حسب التخصصات الدراسية بالسلك الثانوي 

  عدد التالميذ ذكور وإناث حسب التخصصات الرياضية؛ 

  لوائح التالميذ الرياضيين املسجلين مسالك رياضة ودراسة موزعين حسب املستوى الدراس ي

 والتخصص الرياض ي.

 

 منظومة اإلحصاء/منظومة رائد/ منظومة مسار نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 ومركزي  جهوي  مستوى املسك
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 5بطاقة املؤشر رقم 

عدد التالميذ املتفوقين دراسيا )من خالل تحليل نتائج التالميذ في مختلف املواد ونتائج التقويم  اسم املؤشر

 التشخيص ي للتلميذات والتالميذ(؛

 عدد ساعات الدعم التربوي املبرمجة؛ 

 .عدد التالميذ الذين أنهوا مسارهم الدراس ي 

 نجاح وتفوق التالميذ الرياضيين في مسارهم الدراس ي؛ املنتظرة النتيجة

 مواكبة التحصيل الدراس ي للتالميذ والحرص على دعمهم إلتمام مسارهم الدراس ي في أحسن الظروف. التعريف باملؤشر

 عددي طريقة احتساب املؤشر

 ثالث سنوات اآلجال

 كمي ونوعي طبيعة املؤشر

 مدير األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين املؤشراملسؤول عن 

 مدير االرتقاء بالرياضة املدرسية بصفته مدير املشروع 

 رئيس قسم تنظيم املنافسات الرياضية املدرسية بصفته رئيس املشروع

ين التكو صدور قرار يحدد املعامالت والرفع منها في املراقبة املستمرة، وكذا شبكة تقويم   املؤشرات الفرعية

 الرياض ي؛

  نسبة النجاح التالميذ )ذكور وإناث( في كل مستوى دراس ي على املستوى اإلقليمي والجهوي

 والوطني؛

  نسبة النجاح التالميذ حسب التخصصات الرياضية في كل مستوى دراس ي على املستوى

 اإلقليمي والجهوي والوطني؛

 عدد الساعات املخصصة للتالميذ املتعثرين في الدراسة؛ 

  16عدد التالميذ الحاصلين على معدالت في املراقبة املستمرة واالمتحانات االشهادية )أكثر من 

 (.20على 10(، )أقل من 20على  16و 12(، )ما بين 20على 

 منظومة اإلحصاء/منظومة رائد/ منظومة مسار نظام رصد املعطيات

 أشهر 3كل  دورة مسك املعطيات

 جهوي ومركزي  مستوى املسك
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 8بطاقة املؤشر رقم 

 عدد الجامعات والرياضات املستفيدة من املشروع اسم املؤشر

 تطور عددي للجامعات الرياضية املنخرطة باألقسام املحتضنة مسالك وملسارات رياضة ودراسة. املنتظرة النتيجة

 

 وتعميم الرياضات من خالل معرفة  الجامعات الرياضية املنخرطة. تتبع عملية  تنويع التعريف باملؤشر

 عددي طريقة احتساب املؤشر

 ثالث سنوات اآلجال

 كمي ونوعي طبيعة املؤشر

 مدير األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتنسيق مع  املدير الجهوي عن قطاع الشباب والرياضة، املسؤول عن املؤشر

 عدد النوادي والجامعات الرياضية املنخرطة في املشروع إقليميا وجهويا ووطنيا؛  املؤشرات الفرعية

 عدد الرياضات املبرمجة في مشروع مسالك وملسارات رياضة ودراسة؛ 

  لوائح التالميذ الرياضيين املقترحين لولوج مسالك رياضة ودراسة موزعين حسب املستوى

 الدراس ي والتخصص الرياض ي؛

  درجة التزام الجامعات الرياضية والوزارة الوصية بتأطير وتوفير ظروف التداريب الرياضية

 التالميذ )املدربين، املنشآت الرياضية، التنقل، التغذية...(. 

 منظومة اإلحصاء نظام رصد املعطيات

 كل ستة أشهر دورة مسك املعطيات

 جهوي ومركزي  مستوى املسك
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 9بطاقة املؤشر رقم 

 األعداد واملستويات الدراسية حسب الشعب واملسالك والرياضات املبرمجة اسم املؤشر

تطور تصاعدي لعدد التالميذ املسجلين بمسالك "رياضة ودراسة " حسب املستويات الدراسية، على  املنتظرة النتيجة

 املستوى اإلقليمي والجهوي والوطني.

 معطيات خاصة بالتالميذ وتتبع تطور إرساء مسالك ومسارات رياضة ودراسة؛رصد  التعريف باملؤشر

 عددي طريقة احتساب املؤشر

 ثالث سنوات اآلجال

 كمي ونوعي طبيعة املؤشر

 مدير األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين املسؤول عن املؤشر

 مدير االرتقاء بالرياضة املدرسية بصفته مدير املشروع 

 تنظيم املنافسات الرياضية املدرسية بصفته رئيس املشروع رئيس قسم

 عدد التالميذ )ذكور وإناث( في أقسام مسالك ومسارات رياضة ودراسة في:  املؤشرات الفرعية

 كل قسم محتضن للمشروع؛ 

 حسب التخصصات الدراسية بالسلك الثانوي التأهيلي؛ 

 حسب التخصصات الرياضية بالسلك الثانوي التأهيلي؛ 

 مستوى دراس ي؛ كل 

 كل مؤسسة؛ 

 كل مديرية؛ 

 .كل أكاديمية 

 

 منظومة اإلحصاء/منظومة رائد/ منظومة مسار نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 جهوي ومركزي  مستوى املسك
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 10بطاقة املؤشر رقم 

 املستفيدة؛عدد املدربين الرياضيين التابعين للجامعات الرياضية  اسم املؤشر

 تحديد: املنتظرة النتيجة

o لوائح املدربين الرياضيين التابعين للجامعات الرياضية املستفيدة؛ 

o )مشاريع برامج التداريب )األسبوعية 

تتبع مراحل انتقاء املشرفين على التأطير الرياض ي التابعين للجامعات الرياضية املنخرطة في املشروع قصد  التعريف باملؤشر

 تقييم برامج التداريب املبرمجة أسبوعيا. 

 عددي طريقة احتساب املؤشر

 ثالث سنوات اآلجال

 كمي ونوعي طبيعة املؤشر

 للتربية والتكوينمدير األكاديمية الجهوية  املسؤول عن املؤشر

 مدير االرتقاء بالرياضة املدرسية بصفته مدير املشروع 

 رئيس قسم تنظيم املنافسات الرياضية املدرسية بصفته رئيس املشروع

 تعيين أو تكليف على األقل مدرب )ة( لكل تخصص رياض ي؛  املؤشرات الفرعية

 درجة التزام املدرب )ة( بتأطير التكوين الرياض ي؛ 

  درجة استعمال البرنامج التكوين الرياض ي في التخصص؛ 

 منظومة اإلحصاء نظام رصد املعطيات

 كل ثالث أشهر دورة مسك املعطيات

 جهوي ومركزي  مستوى املسك
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 عدد املشاريع وبرامج التدريب )األسبوعية( الدورية والسنوية اسم املؤشر

 تتبع وتقييم برامج التدريب  املنتظرة النتيجة

التوفر على معطيات حقيقية تهم برامج التداريب بكافة املراكز لالطالع على مدى جديتها واستمراريتها طوال  التعريف باملؤشر

 السنة عن طريق تتبعها مضامينها أسبوعيا وشهريا وسنويا.

 عددي طريقة احتساب املؤشر

 ثالث سنوات اآلجال

 كمي ونوعي طبيعة املؤشر

 مدير األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين املسؤول عن املؤشر

 مدير االرتقاء بالرياضة املدرسية بصفته مدير املشروع 

 رئيس قسم تنظيم املنافسات الرياضية املدرسية بصفته رئيس املشروع

 املراجع القانونية واملؤسساتيةوجود برامج التكوين الرياض ي كما هو منصوص عليه في  املؤشرات الفرعية

 منظومة اإلحصاء/منظومة رائد/ منظومة مسار نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 جهوي ومركزي  مستوى املسك
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 12بطاقة املؤشر رقم 

 تحديد املنشآت الرياضية الخاصة بالتدريب اسم املؤشر

 توفر مرافق ومنشآت رياضية للتكوين الرياض ي وفق الضوابط املنصوص عليها في دفتر التحمالت املعتمد.    املنتظرة النتيجة

تحديد املرافق واملنشآت الرياضية التي سيتم استعمالها من طرف تالميذ اختيار املؤسسات التي تتوفر على  التعريف باملؤشر

دفتر التحمالت الخاص بمشروع مسار ومسالك "رياضة مرافق وبنيات تحترم الشروط املنصوص عليها في 

 ودراسة"

 عددي طريقة احتساب املؤشر

 ثالث سنوات اآلجال

 كمي ونوعي طبيعة املؤشر

 مدير األكاديمية مدير االرتقاء بالرياضة املدرسية رئيس قسم تنظيم املنافسات الرياضية املدرسية. املسؤول عن املؤشر

املنشآت واملرافق الرياضية حسب التخصصات الرياضية داخل املؤسسة املحتضنة أو عدد   املؤشرات الفرعية

 خارجا واملستعملة في إطار مشروع مسالك ومسارات رياضة ودراسة؛

 منظومة اإلحصاء نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 جهوي ومركزي  مستوى املسك

 

 بالتعليم االبتدائيإحداث املراكز الرياضية : 2املحور 

 ؛: إرساء مراكز رياضية تتوفر على مالعب ومرافق رياضية ومستودعات منشأة أو مرممة ومجهزة1الخاص  الهدف

 مؤشرات التتبع (أ
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  انتقاء وتعيين وتكوين املوارد البشرية الالزمة الشتغال املراكز  اسم املؤشر

التالميذ من تأطير تربوي بهذه املراكز يستجيب لحاجاتهم الحركية والوجدانية واملعرفية، ويتم تدبير يستفيد  املنتظرة النتيجة

 هذه املراكز الرياضية من طرف إدارة تسند لها مهام التتبع، وكذا املراقبة التربوية للسيد)ة( املفتش)ة( . 

ير تربوي وإداري، وكذا مراقبة هيئة التفتيش للسير العادي يقيس هذا املؤشر درجة استفادة التالميذ من تأط التعريف باملؤشر

 لهذه املراكز. 

طريقة احتساب 

 املؤشر

 عددي

 ثالث سنوات اآلجال

 نوعي طبيعة املؤشر

املدير اإلقليمي ـ مدير األكاديمية ـ مدير االرتقاء بالرياضة املدرسية رئيس قسم تنظيم املنافسات الرياضية  املسؤول عن املؤشر

 املدرسية.

 توفر أستاذ )ة( لتأطير األنشطة الرياضية باملركز وفق املذكرة الصادرة في املوضوع؛  املؤشرات الفرعية

  درجة تكييف جداول حصص األستاذ )ة( مع جداول حصص األساتذة العاملين باملؤسسة من طرف

 اإلدارة وتتبع إنجازها ومساعدة األستاذ )ة( من خالل اإلمكانيات املتاحة؛

 عدد زيارات تتبع تنشيط حصص التربية البدنية والرياضية من طرف مفتش )ة( املادة؛ 

 توفر العتاد واملستلزمات الديداكتيكية الضرورية في إطار مشروع إحداث هاته املراكز؛ 

 تقويم  العمليات املرتبطة بإحداث املراكز الرياضية  ) مشروع األستاذ )ة(، اإلمكانات املتوفرة، التقارير 

 السنوية ملجمل األنشطة املنجزة(؛

 .عدد الدورات التكوينية في السنة 
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 منظومة اإلحصاء نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي/جهوي/مركزي  مستوى املسك

 

 14بطاقة املؤشر رقم 

  إحداث مركز رياض ي على األقل بكل مديرية جهوية اسم املؤشر

أكبر عدد ممكن من املتعلمات واملتعلمين التعليم االبتدائي من ممارسة األنشطة البدنية والرياضية تمكين  املنتظرة النتيجة

 باملراكز الرياضية.

رساء مراكز رياضية التي تتوفر على مالعب ومرافق رياضية يقيس هذا املؤشر درجة التطور العددي إل  التعريف باملؤشر

استضافة تالميذ التعليم االبتدائي الذين ال تتوفر مؤسساتهم ومستودعات منشأة أو مرممة ومجهزة، قصد 

 على مرافق رياضية أو مساحات ملمارسة التربية البدنية والرياضية.

طريقة احتساب 

 املؤشر

 عددي

 غير محدد اآلجال

 كمي ونوعي طبيعة املؤشر

بالرياضة املدرسية رئيس قسم تنظيم املنافسات الرياضية املدير اإلقليمي ـ مدير األكاديمية ـ مدير االرتقاء  املسؤول عن املؤشر

 املدرسية.

 عدد املراكز الرياضية في كل إقليم؛  املؤشرات الفرعية

 عدد املدارس املحتضنة في كل مركز؛ 

 عدد املدارس التعليم االبتدائي التي ال تتوفر على مرافق أو مساحات ملمارسة التربية البدنية والرياضية؛ 

  للمؤسساتعدد املراكز املحتمل احتضانها 

 توفر على األقل أستاذ )ة( لتأطير األنشطة الرياضية باملركز وفق املذكرة الصادرة في املوضوع؛ 

 .توفر العتاد واملستلزمات الديداكتيكية الضرورية في إطار مشروع إحداث هاته املراكز 

 منظومة اإلحصاء نظام رصد املعطيات

 سنوي  املعطياتدورة مسك 

 إقليمي/جهوي/مركزي  مستوى املسك

 

 15بطاقة املؤشر 

 توفر أستاذ أو أكثر لتأطير تالميذ املركز الرياض ي  اسم املؤشر

توفر أستاذ )ة( لتأطير األنشطة الرياضية باملركز وفق املذكرة الصادرة في املوضوع من أجل تأطير وتنشيط  املنتظرة النتيجة

 البدنية والرياضية.حصص التربية 

 يقيس هذا املؤشر درجة استفادة التالميذ من تأطير تربوي وفق الشروط التربوية واإلدارية. التعريف باملؤشر

طريقة احتساب 

 املؤشر

 عددي

 غير محدد اآلجال

 كمي ونوعي طبيعة املؤشر

بالرياضة املدرسية رئيس قسم تنظيم املنافسات الرياضية املدير اإلقليمي ـ مدير األكاديمية ـ مدير االرتقاء  املسؤول عن املؤشر

 املدرسية.

 معدل التأطير: عدد األساتذة/عدد التالميذ؛  املؤشرات الفرعية

 .عدد الحصص في األسبوع 
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 منظومة اإلحصاء نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي/جهوي/مركزي  مستوى املسك

لجميع املتعلمات واملتعلمين بمختلف املستويات واالرتقاء بالنخبة الرياضية  ASS دعم وتشجيع ممارسة الرياضة املدرسية    : 3املحور 

 املدرسية 

 

 

 16بطاقة املؤشر 

 إحصاء الجمعيات اسم املؤشر

 مؤسسات التعليم العمومي والخصوص ي  تعميم الجمعيات بجميع املنتظرة النتيجة

 . 30.09يقيس املشروع إحصاء للمؤسسات التي تتوفر على جمعيات رياضية وفق قانون  التعريف باملؤشر

طريقة احتساب 

 املؤشر

 عددي

 سنويا اآلجال

 كمي  طبيعة املؤشر

املدير اإلقليمي ـ مدير األكاديمية ـ مدير االرتقاء بالرياضة املدرسية رئيس قسم تنظيم املنافسات الرياضية  املسؤول عن املؤشر

 املدرسية.

 بالجهة : مؤسسات التعليم العمومي والخصوص ي وعدد الجمعيات الرياضية عدد  املؤشرات الفرعية

 ....سلك  التعليم االبتدائي:....      عدد الجمعيات الرياضية..... النسبة املئوية 

 ....سلك التعليم الثانوي اإلعدادي:.... عدد الجمعيات الرياضية..... النسبة املئوية 

 ....سلك التعليم الثانوي التأهيلي:.... عدد الجمعيات الرياضية..... النسبة املئوية 

 

 منظومة اإلحصاء نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي/جهوي/مركزي  مستوى املسك

 

 17بطاقة املؤشر 

 عدد الجمعيات املحدثة اسم املؤشر

 مؤسسات التعليم العمومي والخصوص ي  بجميعتعميم الجمعيات  املنتظرة النتيجة

يقيس املشروع إحصاء الجمعيات الرياضية املحدثة ملعرفة تطور ومدى التزام املؤسسات بالقوانين املعمول  التعريف باملؤشر

 بها، وكذا تمكن جميع التالميذ من ممارسة األنشطة الرياضية.

طريقة احتساب 

 املؤشر

 عددي

 سنويا اآلجال

 كمي  املؤشرطبيعة 

املدير اإلقليمي ـ مدير األكاديمية ـ مدير االرتقاء بالرياضة املدرسية رئيس قسم تنظيم املنافسات الرياضية  املسؤول عن املؤشر

 املدرسية.

 النسبة املئوية للجمعيات املحدثة  املؤشرات الفرعية
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 منظومة اإلحصاء نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي/جهوي/مركزي  مستوى املسك

 

 18بطاقة املؤشر 

 تتبع إحداث الجمعيات  اسم املؤشر

 مؤسسات التعليم العمومي والخصوص ي تعميم الجمعيات بجميع املنتظرة النتيجة

وحتى يتم التعميم  . 30.09يقيس هذا املؤشر إحصاء للمؤسسات التي تتوفر على جمعيات رياضية وفق قانون  التعريف باملؤشر

 1يجب أن يكون معدل اإلحداث= عدد الجمعيات الرياضية/ عدد املؤسسات = 

طريقة احتساب 

 املؤشر

 عددي

 سنويا اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

لرياضية ااملدير اإلقليمي ـ مدير األكاديمية ـ مدير االرتقاء بالرياضة املدرسية رئيس قسم تنظيم املنافسات  املسؤول عن املؤشر

 املدرسية.

 معدل اإلحداث= عدد الجمعيات الرياضية/ عدد املؤسسات العمومية املؤشرات الفرعية

 معدل اإلحداث= عدد الجمعيات الرياضية/ عدد املؤسسات الخصوصية

 منظومة اإلحصاء نظام رصد املعطيات

 كل ستة أشهر دورة مسك املعطيات

 إقليمي/جهوي/مركزي  مستوى املسك

 

 

 19بطاقة املؤشر 

 تتبع وضعية تدبير الجمعيات )الشق القانوني والشق املالي، والشق التربوي الرياض ي( اسم املؤشر

تدبير الجمعيات يعتمد على حكامة في التدبير املؤسساتي واإلداري واملالي واإلشعاع الرياض ي على جميع  املنتظرة النتيجة

 الفروع الجهوي، الجامعة( املستويات )املؤسسات، الفروع اإلقليمية،

 يتم قياس هذا املؤشر اعتمادا على مجموعة من اآلليات منها التقرير األدبي واملالي. التعريف باملؤشر

طريقة احتساب 

 املؤشر

 عددي

 سنويا اآلجال

 كمي  طبيعة املؤشر

ات االرتقاء بالرياضة املدرسية رئيس قسم تنظيم املنافس مدير -املدير اإلقليمي ـ مدير األكاديمية ـ هيئة املراقبة املسؤول عن املؤشر

 الرياضية املدرسية.

ية قانون )وثائق التأسيس، برنامج األنشطة، محاضر االستخالص والصرف..(توفر الجمعيات على آليات  املؤشرات الفرعية

 ومالية وتربوية لتدبير أنشطتها

 منظومة اإلحصاء نظام رصد املعطيات

 سنوي  املعطياتدورة مسك 

 إقليمي/جهوي/مركزي  مستوى املسك

 

 20بطاقة املؤشر 
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 عدد الزيارات التفقدية اسم املؤشر

 تحسيس وتأطير عمل الجمعيات الرياضية املدرسية املنتظرة النتيجة

 مواكبة وتتبع سير الجمعيات الرياضية  التعريف باملؤشر

 عددي طريقة احتساب املؤشر

 سنويا اآلجال

 كمي  طبيعة املؤشر

مدير االرتقاء بالرياضة املدرسية رئيس قسم تنظيم  -املدير اإلقليمي ـ مدير األكاديمية ـ هيئة املراقبة املسؤول عن املؤشر

 املنافسات الرياضية املدرسية.

 عدد الزيارات التفقدية  املؤشرات الفرعية

 عدد املؤسسات التي تمت زيارتها 

 منظومة اإلحصاء نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي/جهوي/مركزي  مستوى املسك

 

 21بطاقة املؤشر 

 عدد املشاريع اسم املؤشر

 توفر املؤسسات التعليمية والجمعيات الرياضية املدرسية على املشروع الرياض ي في إطار الجمعية الرياضية. املنتظرة النتيجة

املؤسسة التعليمية والجمعية الرياضية املدرسية التابعة لها على مشروع يقيس هذا املؤشر مدى توفر  التعريف باملؤشر

 رياض ي يوضح األهداف والوسائل لالرتقاء بالرياضة املدرسية للجميع ورياضة املتفوقين.

 ASS de Masse et ASS d’élite 

 عددي طريقة احتساب املؤشر

 سنويا اآلجال

 كمي  طبيعة املؤشر

مدير االرتقاء بالرياضة املدرسية رئيس قسم تنظيم  -املدير اإلقليمي ـ مدير األكاديمية ـ هيئة املراقبة املسؤول عن املؤشر

 املنافسات الرياضية املدرسية.

 الوسطين القروي والحضري  املؤشرات الفرعية

 منظومة اإلحصاء نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي/جهوي/مركزي  مستوى املسك

 

 22بطاقة املؤشر 

 عدد األطر املستفيدة من التكوين اسم املؤشر

أطر مكونة في مجال التأطير الرياض ي والتدبير املالي واإلداري للجمعيات الرياضية لتحقيق أهداف التي تصبو  املنتظرة النتيجة

 التدبيرإليها الرياضة املدرسية على مستوى التأطير وكذلك 

أطير التيقيس هذا املؤشر الدورات تكوينية، والندوات، واالنتاجات سواء كانت حضورية أو عند بعد، وتهم  التعريف باملؤشر

 الرياض ي والتدبير املالي واإلداري للجمعيات الرياضية.

 عددي طريقة احتساب املؤشر

 غير محدد اآلجال

 كمي  طبيعة املؤشر
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مدير االرتقاء بالرياضة املدرسية رئيس قسم تنظيم  -املدير اإلقليمي ـ مدير األكاديمية ـ هيئة املراقبة املسؤول عن املؤشر

 املنافسات الرياضية املدرسية.

 عدد الدورات التكوينية حسب املجاالت املؤشرات الفرعية

 عدد املستفيدين حسب املجاالت 

 منظومة اإلحصاء نظام رصد املعطيات

 سنوي  املعطياتدورة مسك 

 إقليمي/جهوي/مركزي  مستوى املسك

 

 23بطاقة املؤشر 

 عدد املمارسين في تصاعد  اسم املؤشر

عدد التالميذ املنخرطين في الجمعيات الرياضية، وكذا عدد التالميذ الذين يمارسون األنشطة املبرمجة في  املنتظرة النتيجة

 الرياضة املدرسية في تصاعد وتطور. 

 انخراط جميع التالميذ بالجمعية الرياضية باملؤشرالتعريف 

طريقة احتساب 

 املؤشر

 عددي

 غير محدد اآلجال

 كمي  طبيعة املؤشر

املدير اإلقليمي ـ مدير األكاديمية ـ مدير االرتقاء بالرياضة املدرسية رئيس قسم تنظيم املنافسات الرياضية  املسؤول عن املؤشر

 املدرسية.

 عدد التالميذ املنخرطين في الجمعية الرياضية املدرسية في كل مؤسسة؛  الفرعيةاملؤشرات 

 عدد التالميذ املستفيدون من حصص الرياضة املدرسية للجميع؛ 

 عدد التالميذ املستفيدون من حصص الرياضة املدرسية النخبة؛ 

 

 منظومة اإلحصاء نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 إقليمي/جهوي/مركزي  مستوى املسك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واالمتحانات والدعم المدرسيالتقويم  وتطوير نظام ن: تحسي12المشروع رقم 
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 مؤشرات التتبع النتيجة رقم

طريقة 

احتساب 

 املؤشر

 اآلجال
طبيعة 

 املؤشر

املسؤول عن 

 املؤشر

 املؤشرات

 القرعية

نظام 

رصد 

 املعطيات

دورة 

مسك 

 املعطيات

مستوى 

 املسك

1 

تصــــــــــور منهجي لنظام 

الــــــتصــــــــــــــــــديــــــق عــــــلــــــى 

التعلمات األســــاســــية 

في نهـايـة املســــــــــــتويـات 

 االنتقالية.

  عـــــــــــــدد الـــــــــــــنصــــــــــــــــــــــــوص

الــــتــــنــــظــــيــــمــــيــــــة لــــنــــظــــــام 

التصديق على التعلمات 

األســـــــــــــاســــــــــــية مصـــــــــــــادق 

 عليها؛

 كمي 2022-2021 نسبة

املركز الوطني 

للتقويم 

 واالمتحانات

 ابتدائي/ إعدادي

 

منظومة 

مسار/ رائد/ 

 اإلحصاء

 أشهر 12
مركزيا، 

 جهويا

  دالئـــــــــل الـــــــــعـــــــــمـــــــــلـــــــــيـــــــــات

الـــــخــــــاصـــــــــــــــــة بــــــاألطـــــراف 

املــــــــتــــــــدخــــــــلــــــــة مــــــــتــــــــوفــــــــر 

 ومصادق عليه.

 كمي 2022-2021 عددية

املركز الوطني 

للتقويم 

 واالمتحانات

 ابتدائي/ إعدادي

منظومة 

مسار/ رائد/ 

 اإلحصاء

 مركزيا أشهر 12

2 

عدة للتصـــــــــــديق على 

التعلمات األســــاســــية 

في نهـايـة املســــــــــــتويـات 

 االنتقالية.

 

  آليــــة إعــــداد االختبــــارات

محــدثــة وعــدة تحضــــــــــــير 

مــعــطــيــــــات الــتصـــــــــــــــــديــق 

واســـــــــــــــتــــثــــمــــــار الــــنــــتــــــائــــج 

 متوفرة؛

 ابتدائي/ إعدادي املركز الوطني نوعي 2022-2021 نسبة

منظومة 

مسار/ رائد/ 

 اإلحصاء

 مركزيا أشهر 12

 اخـتـبــــــارات الـتصـــــــــــــــــديق 

مـــعـــمـــمــــــة عـــلـــى تـــالمـــيــــــذ 

 املســــــــــــتويات الدراســــــــــــية

  االنتقالية املعنية؛

 ابتدائي/ إعدادي املركز الوطني كمي 2022-2021 عددية

منظومة 

مسار/ رائد/ 

 اإلحصاء

 أشهر 12

مركزيا 

وجهويا 

 واقليميا

  النتائج الفردية للتالميذ

 املركز الوطني كمي 2022-2021 نسبة .متوفرة
ابتدائي/ 

 إعدادي

منظومة 

مسار/ رائد/ 

 اإلحصاء

 أشهر 12
جهويا 

 واقليميا
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 مؤشرات التتبع النتيجة رقم

طريقة 

احتساب 

 املؤشر

 اآلجال
طبيعة 

 املؤشر

املسؤول عن 

 املؤشر

املؤشرات 

 القرعية

نظام رصد 

 املعطيات

دورة مسك 

 املعطيات

مستوى 

 املسك

3 

دعـــــــــــــــم تـــــــــــــــربـــــــــــــــوي 

ممــــأســــــــــــس وإلزامي 

 بنــاء على للتعلمــات

نتــــــائج كــــــل محطــــــة 

تقويمية للتصـــــديق 

عـــــلـــــى الـــــتـــــعـــــلـــــمــــــات 

 .األساسية

  جاذبية التحصــــــــــــيل

لكـــــل تلميـــــذ متوفرة 

بالنســــــــــــبة لكل مادة 

 على حدة ؛

 ابتدائي/ إعدادي املركز الوطني  نوعي 2022-2021 نسبة
منظومة مسار/ 

 رائد/ اإلحصاء
 أشهر 12

جهويا 

 واقليميا

  أنشــــــــــــــــــطــــــة الــــــدعــــــم

ومعـــــالجـــــة التعثرات 

 املركز الوطني نوعي 2022-2021 عددية منجزة ؛
ابتدائي/ 

 إعدادي/تأهيلي

منظومة مسار/ 

 رائد/ اإلحصاء
 أشهر 12

جهويا 

 واقليميا

  اخـتـبــــــارات الـتـحـقـق

من حصول التحكم 

مــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــدة 

بــــــــــعــــــــــدمــــــــــعــــــــــالــــــــــجـــــــــة 

 التعثرات.

 املركز الوطني كمي 2022-2021 عددية
ابتدائي/ 

 إعدادي/تأهيلي

منظومة مسار/ 

 اإلحصاءرائد/ 
 أشهر 12

جهويا 

 واقليميا

4 

هيكلـة بيـداغوجيـة 

جـــــديـــــدة لبكـــــالوريـــــا 

 التعليم العام.

  هيكلـــة بيـــداغوجيـــة

لبكـــــالوريـــــا جـــــديـــــدة 

الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم الـــــعــــــام 

 .مفعلة

 تأهيلي املركز الوطني  نوعي 2022-2021 عددية
منظومة مسار/ 

 رائد/ اإلحصاء
 أشهر 12

جهويا 

 واقليميا
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5 

هيكلــة بيــداغوجيــة 

للبكــــالوريـــا جــــديــــدة 

املهنيـــة تســــــــــــتجيـــب 

ملتطلبات الترشــــــــــيد 

ولتلبيــة الحــاجيــات 

الـــفـــعـــلـــيــــــة لســــــــــــــوق 

 الشغل.

  هيكلـــة بيـــداغوجيـــة

جــــديــــدة للبكــــالوريــــا 

املـــــــهـــــــنـــــــيـــــــة مـــــــعـــــــدة 

 .ومفعلة

 تأهيلي املركز الوطني كمي 2022-2021 نسبة
منظومة مسار/ 

 رائد/ اإلحصاء
 أشهر 12

جهويا 

 واقليميا
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 التتبع مؤشرات النتيجة رقم

طريقة 
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6 

أطــــــــر مــــــــرجــــــــعــــــــيــــــــة 

وطنيــــة العتمــــادهـــــا 

فـــــــي بـــــــنـــــــاء فـــــــروض 

املراقبــة املســــــــــــتمرة 

بــــــــــاملســــــــــــــــــــــتــــــــــويــــــــــات 

 .اإلشهادية

  أطر مرجعية خاصــــة

بــــــفــــــروض املــــــراقــــــبــــــة 

املســـــــــــــــتـــمـــرة لـــلـــمـــواد 

املدرســـــــــــة في الســـــــــــنة 

 النهائية؛ 

2022-2021 عددية  تأهيلي املركز الوطني كمي 
منظومة مسار/ 

 رائد/ اإلحصاء
أشهر 12  مركزيا 

  آليــــــة محــــــدثــــــة لتتبع

مـــدى التقيـــد بـــاألطر 

املرجعيـــة في اإلعـــداد 

لــــــفــــــروض املــــــراقــــــبــــــة 

 املستمرة وإجرائها. 

2022-2021 نسبة  املركز الوطني نوعي 
ابتدائي/ 

 إعدادي/ تأهيلي

منظومة مسار/ 

 رائد/ اإلحصاء
أشهر 6  

مركزيا وجهويا 

 وإقليميا

7 

فــــــروض املــــــراقــــــبــــــة 

املســــــــــــتمرة موحـــدة 

في الســــنة الختامية 

 لسلك البكالوريا

 

  النصوص

التنظيمية للمراقبة 

املستمرة املوحدة 

 مصادق عليها.

2022-2021 عددية  املركز الوطني كمي 
 

 تأهيلي

منظومة مسار/ 

 رائد/ اإلحصاء
أشهر 12  مركزيا 

  صـــــــــــــــــــيــــــــغــــــــة فــــــــروض

املــراقــبــــــة املســـــــــــــتــمــرة 

املوحدة على صــــــــعيد 

املؤســـــســـــات الثانوية 

التأهيلية معتمدة في 

املؤســـــســـــات الثانوية 

 التأهيلية.

2022-2021 نسبية  

 

 

 نوعي

 تأهيلي املركز الوطني
منظومة مسار/ 

 مركزيا وجهويا شهرا 6 رائد/ اإلحصاء
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 مؤشرات التتبع النتيجة رقم

طريقة 

احتساب 

 املؤشر

 املؤشرات القرعية املسؤول عن املؤشر طبيعة املؤشر اآلجال
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دورة مسك 

 املعطيات
 مستوى املسك

8 

الــــتــــقــــيــــــد بــــمــــــذكــــرات 

املراقبة املســــــــــــتمرة في 

بنـــــاء فروض املراقبـــــة 

املســــــــــــــتـــمـــرة كـــمـــكـــون 

 .رياالبكالو لإلشهاد في 

  آليات التتبع امليداني

ومراقبة إعداد وإجراء 

تصحيح فروض املراقبة 

 املستمرة مفعل؛

 نسبة
2021-

2022 
 تأهيلي املركز الوطني نوعي

منظومة 

مسار/ رائد/ 

 اإلحصاء

 مركزيا وجهويا شهرا 6

  توفر تقارير تركيبية

منتظمة من مدى االلتزام 

بمنطوق املذكرات املنظمة 

للمراقبة املستمرة بالسنة 

 الختامية للبكالوريا.

 عددية
2021-

2022 
 تأهيلي املركز الوطني نوعي

منظومة 

مسار/ رائد/ 

 اإلحصاء

 مركزيا وجهويا شهرا 12

9 

آلـيــــــة لـرصـــــــــــــــــد وتـتـبـع 

االخـــتـــالالت فـــي نـــقـــط 

املــراقــبــــــة املســــــــــــــتــمــرة 

كمكون لإلشــــــــــــهـــــاد في 

البكـــــالوريـــــا من خالل 

قواعد املعطيات التي 

مـــــنـــــظـــــومــــــة تـــــوفـــــرهــــــا 

 مسار.

  نظام مفعل للرصد املنتظم

لتوجهات النتائج عبر عقد 

مقارنات بين املؤسسات 

املنتمية لنفس الوسط 

واملدرسين داخل نفس 

املؤسسة وبين املواد 

 ؛الدراسية املتقاربة 

 نسبة
2021-

2022 

 

  نوعي
 املركز الوطني

 

 تأهيلي

منظومة 

مسار/ رائد/ 

 اإلحصاء

 مركزيا وجهويا شهرا 12
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  تقارير عن زيارات

التحري املنجزة في 

ضوء بروز مؤشرات 

 عن وجود اختالالت.

 عدد
2021-

2022 
 تأهيلي املركز الوطني كمي

منظومة 

مسار/ رائد/ 

 اإلحصاء

 مركزيا وجهويا شهرا 12

10 

شــــــــــــروط احتســـــــــــــــاب 

نـــــــــقـــــــــط املـــــــــراقـــــــــبــــــــــة 

املســــــــــــتمرة للســــــــــــنــــــة 

الختــــــاميــــــة لســــــــــــلــــــك 

البكالوريا في اإلشـــهاد 

 .محددة

  معايير وشروط

احتساب نقط 

املراقبة املستمرة 

للسنة الختامية 

لسلك البكالوريا في 

 .اإلشهاد محددة

 نسبة
2021-

2022 
 تأهيلي املركز الوطني نوعي

منظومة 

مسار/ رائد/ 

 اإلحصاء

 مركزيا شهرا 12

11 

نصـــــــــــــوص قــــــانــونــيــــــة 

وتـــنـــظـــيـــمـــيــــــة مـــؤطـــرة 

لتكييف االختبـــــارات 

والتقويمـــات لفـــائـــدة 

املتعلمين في وضـــــعية 

 إعاقة.

  نصوص قانونية

وتنظيمية متوفرة 

  ومفعلة؛

 عدد
2021-

2022 
 املركز الوطني كمي

ابتدائي/ إعدادي/ 

 تأهيلي

منظومة 

مسار/ رائد/ 

 اإلحصاء

 مركزيا وجهويا شهرا 12

  ندوات ولقاءات

تربوية مكثفة حول 

 املوضوع منجزة؛

 عدد
2021-

2022 
 املركز الوطني كمي

ابتدائي/ إعدادي/ 

 تأهيلي

منظومة 

مسار/ رائد/ 

 اإلحصاء

 مركزيا وجهويا شهرا 12

  إجراءات التكييف

معممة على أكبر 

 عدد من املعنيين.

 عدد
2021-

2022 
 املركز الوطني كمي

ابتدائي/ إعدادي/ 

 تأهيلي

منظومة 

مسار/ رائد/ 

 اإلحصاء

 مركزيا وجهويا شهرا 12
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مستوى 

 املسك

12 

عـدة وطنيـة لتكييف 

الـــــــــــــتـــــــــــــقـــــــــــــويـــــــــــــمـــــــــــــات 

واالمــتــحــــــانــــــات )أطــر 

مـــرجـــعـــيــــــة مـــكـــيـــفــــــة، 

مســـــــــــــــــاطـــر مـــكـــيـــفــــــة 

إلجـــــراء االخـــــتـــــبــــــارات 

وتصحيح اإلنجازات( 

لفــــائــــدة املتعلمين في 

 .وضعية إعاقة 

  إجراءات التكييف

شاملة ومفعلة 

بشكل معمم على 

 املعنيين؛

 نسبة
2021-

2022 
 املركز الوطني نوعي

ابتدائي/ إعدادي/ 

 تأهيلي

منظومة 

مسار/ رائد/ 

 اإلحصاء

 مركزيا وجهويا شهرا 12

  ندوات ولقاءات

تربوية مكثفة حول 

املوضوع لفائدة 

 املدرسين.

 نسبة
2021-

2022 
 املركز الوطني نوعي

ابتدائي/ إعدادي/ 

 تأهيلي

منظومة 

مسار/ رائد/ 

 اإلحصاء

 مركزيا وجهويا شهرا 12

13 

إطــــــار مــرجــعــي وطــنــي 

الشــــــــــــواهـــــد ملعـــــادلـــــة 

والـــــــــــديـــــــــــبـــــــــــلـــــــــــومـــــــــــات 

الوطنية والتصــــــــديق 

على الخبرة والتجربــة 

 املكتسبة.

  اإلطار املرجعي

الوطني ملعادلة 

الشواهد 

والدبلومات الوطنية 

على  والتصديق

الخبرة والتجربة 

املكتسبة من طرف 

جميع األطراف 

 .املعنية

 نسبة
2021-

2022 
 املركز الوطني نوعي

ابتدائي/ إعدادي/ 

 تأهيلي

منظومة 

مسار/ رائد/ 

 اإلحصاء

 مركزيا وجهويا شهرا 12

14 

جسور بين مختلف 

 .التكوينات الوطنية

  نظام التجسير

 نسبة مصادق عليه.
2021-

2023 
 املركز الوطني نوعي

ابتدائي/ إعدادي/ 

 تأهيلي

منظومة 

مسار/ رائد/ 

 اإلحصاء

 مركزيا وجهويا شهرا 12
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 مؤشرات التتبع النتيجة رقم

طريقة 

احتساب 

 املؤشر

 اآلجال
طبيعة 

 املؤشر

املسؤول عن 

 املؤشر

املؤشرات 

 القرعية

نظام رصد 

 املعطيات

دورة مسك 

 املعطيات

مستوى 

 املسك

15 
هيئة وطنية لإلشهاد 

 والتصديق

  هيئة وطنية لإلشهاد

والتصديق مفعلة 

ودامجة ملمثلي 

مختلف القطاعات 

 .املعنية

 نسبة
2022-

2023 
 املركز الوطني نوعي

إعدادي/  ابتدائي/

 تأهيلي/ جامعي

منظومة 

مسار/ رائد/ 

 اإلحصاء

 مركزيا شهرا 12

16 

توفير موارد لتوجيــــــه 

األســــــــــــــتــــــاذ فـــي إعــــــداد 

وإنــجــــــاز الــتــقــويــمــــــات 

الصــــــــــــــفــيــــــة حســـــــــــــــــب 

وظــــــائــــــف الــــــتــــــقــــــويــــــم 

 .األساسية

  دالئل مرجعية

لألنشطة التقويمية 

الصفية جاهزة 

واستعمالها من طرف 

 األساتذة مؤطر.

 عدد
2022-

2023 
 املركز الوطني كمي

ابتدائي/ إعدادي/ 

 تأهيلي

منظومة 

مسار/ رائد/ 

 اإلحصاء

 مركزيا شهرا 12

17 

توفير موارد لألنشطة 

التقويميـــة الصــــــــــــفيـــة 

أو املوازية لألنشــــــــــــطة 

 .الفصلية 

  بنوك لألسئلة

واالختبارات لتنشيط 

التقويمات الصفية 

جاهزة ومستعملة 

 من طرف األساتذة. 

 عدد
2022-

2023 
ابتدائي/ إعدادي/  املركز الوطني كمي

 تأهيلي

منظومة 

مسار/ رائد/ 

 اإلحصاء

 مركزيا أشهر  6
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 مؤشرات التتبع النتيجة رقم

طريقة 

احتساب 

 املؤشر

 اآلجال
طبيعة 

 املؤشر

املسؤول عن 

 املؤشر

املؤشرات 

 القرعية

نظام 

رصد 

 املعطيات

دورة مسك 

 املعطيات

مستوى 

 املسك

18 

اإلعـــــــــداد الـــــــــقــــــــبــــــــلــــــــي 

الجـــتـــيــــــاز اخـــتـــبــــــارات 

الــدراســــــــــــــات الــدوليــة 

بضــــــــــــمــانــات أن تكون 

نـــــتــــــائـــــجـــــهـــــم تـــــعـــــكــــس 

 .أداءهم الفعلي

  برمجة منجزة

لحصص تدريبية 

لفائدة التالميذ 

املغاربة املشاركين 

باعتماد كراسات 

لوضعيات اختبارية 

من صنف 

الوضعيات املعتمدة 

في الدراسات 

 الدولية؛

 عددية
2020-

2021 
ئي/ إعدادي/ ابتدا املركز الوطني نوعي

 تأهيلي

منظومة 

مسار/ رائد/ 

 اإلحصاء

 مركزيا  وجهويا أشهر  12

  تحفيز التالميذ على

على إبراز قدراتهم 

 الحقيقية.
 عددية

2020-

2021 
 املركز الوطني نوعي

ابتدائي/ إعدادي/ 

 تأهيلي

منظومة 

مسار/ رائد/ 

 اإلحصاء

 أشهر  12
مركزيا  وجهويا 

 ومحليا

19 

ين بآليــات للتنســــــــــــيق 

املؤســـســـات والهيئات 

الــــوطــــنــــيــــــة املــــعــــنــــيــــــة 

بـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــدراســـــــــــــــــــــــــــــــات 

التقويميــــــة الوطنيــــــة 

 والدولية.

  آليات للتنسيق بين

املؤسسات والهيئات 

الوطنية املعنية 

بالدراسات 

التقويمية الوطنية 

والدولية محدثة 

 . ومفعلة

 نسبة
2020-

2021 
املركز ومؤسسات  نوعي

 أخرى 

ابتدائي/ إعدادي/ 

 تأهيلي/ جامعي

منظومة 

مسار/ رائد/ 

 اإلحصاء

 أشهر  12
مركزيا  وجهويا 

 ومحليا
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 مؤشرات التتبع النتيجة رقم

طريقة 

احتساب 

 املؤشر

 اآلجال
طبيعة 

 املؤشر

املسؤول عن 

 املؤشر

املؤشرات 

 القرعية

نظام رصد 

 املعطيات

دورة 

مسك 

 املعطيات

مستوى 

 املسك

20 

بنيــــــة للتنســــــــــــيق بين 

املــــــديــريــــــات الــتــربــويــــــة 

املــــــــــــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــــــــــــــة 

واألـكـــــــــــــاديــــــــــــــمــــــــــــــيــــــــــــــات 

الــــجــــهــــويــــــة لــــلــــتــــربــــيــــــة 

والتكوين الســــــــــــتثمـــــار 

 .نتائج التقويمات

  بنية للتنسيق بين

املديريات التربوية 

املركزية 

واألكاديميات 

الجهوية للتربية 

والتكوين الستثمار 

نتائج التقويمات 

 محدثة ومفعلة.

 نسبة
2022-

2021 
 املركز وبنيات أخرى  نوعي

ابتدائي/ إعدادي/ 

 ي/ جامعيتأهيل

منظومة 

مسار/ رائد/ 

 اإلحصاء

 مركزيا أشهر  12

21 

عــــدة محينــــة لبرنــــامج 

تقويم املســــــــــــتلزمــــــات 

الدراســـــــية باالســـــــتناد 

 .إلى املناهج املنقحة

  عدة البرنامج للسلك

االبتدائي محينة 

 .ومصادق عليها
 نسبة

2022-

2021 
ابتدائي/ إعدادي/  املركز  الوطني نوعي

 تأهيلي/ جامعي

منظومة 

مسار/ رائد/ 

 اإلحصاء

 مركزيا  وجهويا أشهر  12

22 

بـــــــــرنـــــــــامـــــــــج تـــــــــقـــــــــويــــــــم 

املســـــــــــــــــــــــــتــــــــــــــلــــــــــــــزمــــــــــــــات 

الدراســــــية معمم على 

مســــــــــــتويــــــات التعليم 

االبــتــــــدائــي والــثــــــانــوي 

 اإلعدادي.

  عدة برنامج تقويم

املستلزمات 

الدراسية بالنسبة 

لجميع مستويات 

التعليم االبتدائي 

والثانوي اإلعدادي 

 ؛ معممة

 نسبة
2023-

2021 
ابتدائي/ إعدادي/  املركز  الوطني كمي

 تأهيلي

منظومة 

مسار/ رائد/ 

 اإلحصاء

 شهرا 12
جهويا وإقليميا 

 ومحليا
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 مؤشرات التتبع النتيجة رقم

طريقة 

احتساب 

 املؤشر
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 املؤشر
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 املعطيات
 مستوى املسك

23 

رقمنــــــة عــــــدة برنــــــامج 

تقويم املســــــــــــتلزمــــــات 

الــدراســــــــــــيــة وإدراجهــا 

ضــــــــــــــــــمـــــــن مـــــــكـــــــونـــــــات 

 منظومة مسار.

 

  عدة برنامج تقويم

املستلزمات الدراسية 

بالنسبة لجميع 

مستويات التعليم 

االبتدائي والثانوي 

اإلعدادي مرقمنة 

وموضوعة رهن إشارة 

 .التلميذات والتالميذ

 نسبة
2022-

2021 
 املركز  الوطني كمي

ائي/ إعدادي/ ابتد

 تأهيلي

منظومة 

مسار/ رائد/ 

 اإلحصاء

 مركزيا أشهر 6

24 

عـــدة البرنـــامج الوطني 

 PNSSللدعم التربوي 

تـــغـــطـــي املســــــــــــــتـــويــــــات 

الــــنــــهــــــائــــيــــــة لســـــــــــــــلــــكــــي 

الــــــثــــــانــــــوي اإلعــــــدادي 

 .والثانوي التأهيلي

  عدة التشــــــــخيص مجربة

وجاهزة بالنســــــــبة لجميع 

املســــــــــــــــــــتــــــــويــــــــات واملــــــــواد 

الــــــدراســـــــــــــــيــــــة لـــلســـــــــــــــلــــــك 

 .املعنيةالتأهيلي 

 عددية
2022-

2023 
 املركز  الوطني كمي

ابتدائي/ إعدادي/ 

 تأهيلي

منظومة 

مسار/ رائد/ 

 اإلحصاء

 مركزيا وجهويا أشهر 6

25 

نموذج لنظــــــام وطني 

لتقويم املؤســــــــــســــــــــات 

 الثانوية.

  نظام املعايير واملؤشــــرات

 نسبة .معد ومصادق عليه
2022-

2023 
 التأهيلي املركز  الوطني نوعي

منظومة 

مسار/ رائد/ 

 اإلحصاء

 مركزيا وجهويا أشهر 12

26 

نظـــام ومفعـــل لتقويم 

أداء الـــــــــــثـــــــــــانـــــــــــويـــــــــــات 

 .التأهيلية

 .التقرير السنوي 

 نسبة
2022-

2023 
 التأهيلي املركز  الوطني نوعي

منظومة 

مسار/ رائد/ 

 اإلحصاء

 مركزيا وجهويا أشهر 12



 

 

163 

 مؤشرات التتبع النتيجة رقم

طريقة 

احتساب 

 املؤشر

 اآلجال
طبيعة 

 املؤشر

املسؤول عن 

 املؤشر
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 املعطيات
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 املعطيات

مستوى 

 املسك

3 

دعم تربوي ممأسس 

وإلــزامــي لــلــتــعــلــمــــــات 

بنـــــاء على نتـــــائج كـــــل 

مـــحـــطــــــة تـــقـــويـــمـــيــــــة 

لـــــلـــــتصـــــــــــــــــديـــــق عـــــلـــــى 

 .التعلمات األساسية

  جـــاذبيـــة التحصــــــــــــيـــل

لكــــــل تلميــــــذ متوفرة 

بـــالنســــــــــــبـــة لكـــل مـــادة 

 على حدة ؛

 نسبة
2021-

2022 
 ابتدائي/ إعدادي املركز الوطني  نوعي

منظومة 

مسار/ رائد/ 

 اإلحصاء

 أشهر 12
جهويا 

 واقليميا

  أنشـــــــــــــــــــطــــــــة الــــــــدعــــــــم

ومـعــــــالـجــــــة الـتـعـثـرات 

 عددية منجزة ؛
2021-

2022 
 املركز الوطني نوعي

ابتدائي/ 

 إعدادي/تأهيلي

منظومة 

مسار/ رائد/ 

 اإلحصاء

 أشهر 12
جهويا 

 واقليميا

  اخـــتـــبــــــارات الـــتـــحـــقــق

من حصــــــــول التحكم 

معتمــدة بعــدمعــالجــة 

 التعثرات.

 عددية
2021-

2022 
 املركز الوطني كمي

ابتدائي/ 

 إعدادي/تأهيلي

منظومة 

مسار/ رائد/ 

 اإلحصاء

 أشهر 12
جهويا 

 واقليميا

4 

هيكلــــة بيــــداغوجيــــة 

جــــــديــــــدة لبكــــــالوريــــــا 

 التعليم العام.

  هيكلـــــة بيـــــداغوجيـــــة

لبكــــــالوريــــــا جــــــديــــــدة 

الـــــــعـــــــام الـــــــتـــــــعـــــــلـــــــيـــــــم 

 .مفعلة

 عددية
2021-

2022 
 تأهيلي املركز الوطني  نوعي

منظومة 

مسار/ رائد/ 

 اإلحصاء

 أشهر 12
جهويا 

 واقليميا
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هيكلـــــة بيـــــداغوجيـــــة 

جـــــديـــــدة للبكـــــالوريـــــا 

املهنيــــــة تســــــــــــتجيــــــب 

ملتطلبـــات الترشــــــــــــيـــد 

ولتلبيـــــة الحـــــاجيـــــات 

الــــفــــعــــلــــيــــــة لســـــــــــــــوق 

 الشغل.

  هيكلـــــة بيـــــداغوجيـــــة

جـــــديـــــدة للبكـــــالوريـــــا 

 املــــــــهــــــــنــــــــيــــــــة مــــــــعــــــــدة

 .ومفعلة

 نسبة
2021-

2022 
 تأهيلي املركز الوطني كمي

منظومة 

مسار/ رائد/ 

 اإلحصاء

 أشهر 12
جهويا 

 واقليميا
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  مناهج تدمج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التعليم والتعلم .1

 1بطاقة املؤشر

 ا .م .ت املدمجة املناهج عدد اسم املؤشر

 مناهج تدمج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التعليم والتعلم النتيجة املنتظرة

مج  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التعليم داملناهج املحينة  حسب املستويات والتي ت عدد التعريف باملؤشر

 والتعلم

 مؤشر عددي طريقة احتساب املؤشر

 2022-2020 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

  املؤشرات الفرعية

  نظام رصد املعطيات 

 سنويا دورة مسك املعطيات

 مركزي  مستوى املسك

 

 املواد واألسالك الدراسيةموارد رقمية مكيفة وفق املنهاج الجديد وتغطي جميع  .2

 1بطاقة املؤشر

 « taalimtice » عدد املوارد الرقمية املتوفرة على البوابة  اسم املؤشر

 موارد رقمية مكيفة وفق املنهاج الجديد وتغطي جميع املواد واألسالك الدراسية النتيجة املنتظرة

والخاصة بجميع املستويات وجميع  « taalimtice » البوابة عدد املوارد الرقمية املتوفرة على  التعريف باملؤشر

 التخصصات

 مؤشر عددي طريقة احتساب املؤشر

 2022-2020 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 عدد املواد املغطاة باملوارد الرقمية حسب السلك واملستوى التعليمي املؤشرات الفرعية

 منظومة مسار نظام رصد املعطيات 

 سنويا املعطياتدورة مسك 

 مركزي  مستوى املسك

 

 

 2بطاقة املؤشر

عدد املوارد الرقمية الخاصة بالتدريس عن بعد والدعم املنتجة واملتوفرة عبر البوابة الرقمية  اسم املؤشر

telmidtice 

 موارد رقمية مكيفة وفق املنهاج الجديد وتغطي جميع املواد واألسالك الدراسية النتيجة املنتظرة

عدد املوارد الرقمية الخاصة بالتدريس عن بعد والدعم املنتجة  من طرف األطر التربوية و التي يتم  التعريف باملؤشر

 telmidticeنشرها  عبر البوابة الخاصة بالتلميذ 

 مؤشر عددي طريقة احتساب املؤشر

 2022-2020 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر
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عدد املوارد الرقمية الخاصة بالتدريس عن بعد والدعم املنتجة على املستوى الجهوي  واإلقليمي  - املؤشرات الفرعية

 وحسب السلك واملستوى 

 منظومة مسار نظام رصد املعطيات 

 أشهر 3 دورة مسك املعطيات

 مركزي جهوي  مستوى املسك

 

 3بطاقة املؤشر

  VARENو INNOVATICEعدد املوارد الرقمية املنتجة واملصادق عليها في إطار  اسم املؤشر

 موارد رقمية مكيفة وفق املنهاج الجديد وتغطي جميع املواد واألسالك الدراسية النتيجة املنتظرة

عدد املوارد الرقمية املنتجة من طرف األطر التربوية واملصادق عليها من طرف لجان مركزية في إطار  التعريف باملؤشر

INNOVATICE وVAREN 

 مؤشر عددي طريقة احتساب املؤشر

 2022-2020 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 جهويا واقليميا  VARENو INNOVATICEعدد املوارد الرقمية املنتجة واملصادق عليها في إطار  املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات 

 سنويا دورة مسك املعطيات

 مركزي جهوي  مستوى املسك

 

 أطر تربوية ذات أداء منهي متطور من خالل توفير تكوينات حضورية وعن بعد .3

 

 1بطاقة املؤشر

 عدد املصوغات التكوينية التي تحترم التوجيهات التربوية  اسم املؤشر

 ا  .م .في مجال ت أطر تربوية ذات أداء منهي متطور من خالل توفير تكوينات حضورية وعن بعد النتيجة املنتظرة

عدد املصوغات التكوينية املنتجة من طرف مختصين في الهندسة البيداغوجية والتي تحترم  التعريف باملؤشر

 التوجيهات التربوية

 مؤشر عددي طريقة احتساب املؤشر

 2022-2020 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

  املؤشرات الفرعية

  نظام رصد املعطيات 

 سنويا دورة مسك املعطيات

 مركزي  مستوى املسك
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 2بطاقة املؤشر

 عدد األطر التربوية املستفيدة من التكوينات الحضورية  اسم املؤشر

 ا .م .خالل توفير تكوينات حضورية وعن بعد في مجال تأطر تربوية ذات أداء منهي متطور من  النتيجة املنتظرة

عدد األطر التربوية املستفيدة من التكوينات الحضورية من خالل املركز املغربي الكوري للتكوين  التعريف باملؤشر

 والتكوينات املنظمة عل الصعيد الجهوي واإلقليمي

 مؤشر عددي طريقة احتساب املؤشر

 2022-2020 اآلجال

 كمي ة املؤشرطبيع

 عدد األطر التربوية املستفيدة من التكوينات الحضورية على املستوى  الجهوي واإلقليمي املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات 

 ثالثة اشهر دورة مسك املعطيات

 مركزي وجهوي  مستوى املسك

 

 3بطاقة املؤشر

 من التكوينات عن بعدعدد األطر التربوية املستفيدة  اسم املؤشر

 أطر تربوية ذات أداء منهي متطور من خالل توفير تكوينات حضورية وعن بعد في مجال ت .م. ا النتيجة املنتظرة

و  « Compractice » من خالل املنصتين عن بعد  عدد األطر التربوية املستفيدة من التكوينات التعريف باملؤشر

« Mooc GenieTICE »  

 مؤشر عددي احتساب املؤشرطريقة 

 2022-2020 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

  املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات 

 ثالثة اشهر دورة مسك املعطيات

 مركزي وجهوي  مستوى املسك

 

 4بطاقة املؤشر

  عدد األطر التربوية املستفيدة   من اإلشهاد اسم املؤشر

 ا .م .أطر تربوية ذات أداء منهي متطور من خالل توفير تكوينات حضورية وعن بعد  في مجال ت النتيجة املنتظرة

 « MCE »و  « MOS » عدد األطر التربوية املستفيدة   من اإلشهاد  التعريف باملؤشر

 مؤشر عددي طريقة احتساب املؤشر

 2022-2020 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 على املستوى الجهوي واإلقليمي « MOS » عدد األطر التربوية املستفيدة   من اإلشهاد  املؤشرات الفرعية

 على املستوى الجهوي واإلقليمي «MCE » عدد األطر التربوية املستفيدة   من اإلشهاد 

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات 

 ثالثة اشهر دورة مسك املعطيات

 مركزي وجهوي  مستوى املسك
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 تعليمية مجهزة ببنيات مناسبة مع الصيانة والربط باإلنترنيتمؤسسات  .4

 1بطاقة املؤشر

 (SMMعدد املؤسسات التعليمية املجهزة بقاعة متعددة الوسائط ) اسم املؤشر

 مؤسسات تعليمية مجهزة ببنيات مناسبة مع الصيانة والربط باإلنترنيت النتيجة املنتظرة

  (SMMالتعليمية املجهزة بقاعة متعددة الوسائط )عدد املؤسسات  التعريف باملؤشر

 مؤشر عددي طريقة احتساب املؤشر

 2022-2020 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

( حسب الوسط القروي SMMعدد املؤسسات التعليمية املجهزة بقاعة متعددة الوسائط ) املؤشرات الفرعية

 والحضري 

 ( حسب املستوى  واألسالكSMMعدد املؤسسات التعليمية املجهزة بقاعة متعددة الوسائط )

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات 

 أشهر  6 دورة مسك املعطيات

 مركزي وجهوي  مستوى املسك
 

 2بطاقة املؤشر

 (VMM)عدد املؤسسات التعليمية املجهزة بحقيبة متعددة الوسائط  اسم املؤشر

 مؤسسات تعليمية مجهزة ببنيات مناسبة مع الصيانة والربط باإلنترنيت النتيجة املنتظرة

 (VMM)عدد املؤسسات التعليمية املجهزة بحقيبة متعددة الوسائط  التعريف باملؤشر

 اآلجال طريقة احتساب املؤشر

 

 2022-2020 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

حسب الوسط القروي  (VMM)عدد املؤسسات التعليمية املجهزة بحقيبة متعددة الوسائط  املؤشرات الفرعية

 والحضري 

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات 

 أشهر  6 دورة مسك املعطيات

 مركزي وجهوي  مستوى املسك
 

 3بطاقة املؤشر

  (VMM)عدد املؤسسات التعليمية الفرعية املجهزة بحقيبة متعددة الوسائط  اسم املؤشر

 مؤسسات تعليمية مجهزة ببنيات مناسبة مع الصيانة والربط باإلنترنيت النتيجة املنتظرة

 (VMM)عدد املؤسسات التعليمية الفرعية املجهزة بحقيبة متعددة الوسائط  التعريف باملؤشر

 مؤشر عددي طريقة احتساب املؤشر

 2022-2020 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

  املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات 

 أشهر  6 دورة مسك املعطيات

 مركزي وجهوي  مستوى املسك
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 4بطاقة املؤشر

   عدد املؤسسات التعليمية   املرتبطة بشبكة اإلنترنت اسم املؤشر

 تعليمية مجهزة ببنيات مناسبة مع الصيانة والربط باإلنترنيتمؤسسات  النتيجة املنتظرة

 مع خدمة التصفية  عدد املؤسسات التعليمية   املرتبطة بشبكة اإلنترنت التعريف باملؤشر

 مؤشر عددي طريقة احتساب املؤشر

 2022-2020 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 حسب املستوى والسلك املرتبطة بشبكة اإلنترنتعدد املؤسسات التعليمية    - املؤشرات الفرعية

 حسب الوسط حضري وقروي  عدد املؤسسات التعليمية   املرتبطة بشبكة اإلنترنت -

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات 

 أشهر  6 دورة مسك املعطيات

 مركزي وجهوي  مستوى املسك

 

 5بطاقة املؤشر

 برنامج الصيانة من أجل الوقاية واإلصالحعدد املؤسسات املستفيدة من  اسم املؤشر

 مؤسسات تعليمية مجهزة ببنيات مناسبة مع الصيانة والربط باإلنترنيت النتيجة املنتظرة

 عدد املؤسسات املستفيدة من برنامج صيانة التجهيزات املعلوماتية  التعريف باملؤشر

 مؤشر عددي طريقة احتساب املؤشر

 2022-2020 اآلجال

 كمي املؤشرطبيعة 

 عدد املؤسسات املستفيدة من برنامج الصيانة على املستوى الجهوي واإلقليمي املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات 

 أشهر  6 دورة مسك املعطيات

 مركزي وجهوي  مستوى املسك

 

 6بطاقة املؤشر

 2و جيني  1عدد املؤسسات املستفيدة من برنامج تحديث تجهيزات جيني  اسم املؤشر

 مؤسسات تعليمية مجهزة ببنيات مناسبة مع الصيانة والربط باإلنترنيت النتيجة املنتظرة

  التعريف باملؤشر

 مؤشر عددي طريقة احتساب املؤشر

 2022-2020 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

على املستوى الجهوي  2و جيني  1عدد املؤسسات املستفيدة من برنامج تحديث تجهيزات جيني  املؤشرات الفرعية

 واإلقليمي

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات 

 أشهر  6 دورة مسك املعطيات

 مركزي وجهوي  مستوى املسك

 ضمان حكامة رقمية جيدة .5
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 1بطاقة املؤشر

 عدد املصالح املحدثة للتنسيق الجهوي واإلقليمي  اسم املؤشر

 ضمان حكامة رقمية جيدة النتيجة املنتظرة

 عدد املصالح املحدثة على الصعيد الجهوي واإلقليمي للتنسيق الجهوي واإلقليمي التعريف باملؤشر

 مؤشر عددي طريقة احتساب املؤشر

 2022-2020 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 عدد املصالح املحدثة على الصعيد الجهوي  الفرعيةاملؤشرات 

 عدد املصالح املحدثة على الصعيد اإلقليمي

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات 

 أشهر3 دورة مسك املعطيات

 جهوي  مستوى املسك

 

 2بطاقة املؤشر

 باستعمال تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت في التعليم عدد التقارير املنتجة  والخاصة اسم املؤشر

 ضمان حكامة رقمية جيدة النتيجة املنتظرة

 عدد التقارير املنتجة  والخاصة باستعمال تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت في التعليم التعريف باملؤشر

 مؤشر عددي طريقة احتساب املؤشر

 2022-2020 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

  املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات 

 أشهر  6 دورة مسك املعطيات

 مركزي  مستوى املسك

 

 3بطاقة املؤشر

 قصد االبتكار وإنتاج املوارد الرقميةعدد املختبرات املحدثة جهويا  اسم املؤشر

 ضمان حكامة رقمية جيدة النتيجة املنتظرة

 عدد املختبرات املحدثة جهويا قصد االبتكار وإنتاج املوارد الرقمية التعريف باملؤشر

 مؤشر عددي طريقة احتساب املؤشر

 2022-2020 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

  املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات 

 أشهر3 دورة مسك املعطيات

 جهوي  مستوى املسك

 

https://raed.men.gov.ma/SuiviPS/Planification/Actions?activityId=12277&idPalier=1
https://raed.men.gov.ma/SuiviPS/Planification/Actions?activityId=12277&idPalier=1
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 تالميذ يتوفرون على الكفايات القرائية الرقمية في مجال استخدام الوسائط املتعددة وشبكة اإلنترنت .6

 1بطاقة املؤشر

 اسم املؤشر

 

 telmidticeعدد املوارد الرقمية الخاصة بالتدريس عن بعد والدعم املتوفرة عبر البوابة 

تالميذ يتوفرون على الكفايات القرائية الرقمية في مجال استخدام الوسائط املتعددة وشبكة  النتيجة املنتظرة

 اإلنترنت

 telmidticeعدد املوارد الرقمية الخاصة بالتدريس عن بعد والدعم املتوفرة عبر البوابة  التعريف باملؤشر

 مؤشر عددي طريقة احتساب املؤشر

 2022-2020 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

حسب  telmidticeعدد املوارد الرقمية الخاصة بالتدريس عن بعد والدعم املتوفرة عبر البوابة - املؤشرات الفرعية

 السلك واملستوى 

 منظومة مسار نظام رصد املعطيات 

 أشهر 3 دورة مسك املعطيات

 مركزي جهوي  مستوى املسك

 

 2بطاقة املؤشر

 عدد متعلمي التعليم الثانوي )جذع مشترك( الحاصلين على اإلشهاد اسم املؤشر

مجال استخدام الوسائط املتعددة وشبكة  تالميذ يتوفرون على الكفايات القرائية الرقمية في النتيجة املنتظرة

 اإلنترنت

 عدد متعلمي التعليم الثانوي )جذع مشترك( الحاصلين على اإلشهاد التعريف باملؤشر

 مؤشر عددي طريقة احتساب املؤشر

 2022-2020 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 على اإلشهاد حسب الجنسعدد متعلمي التعليم الثانوي )جذع مشترك( الحاصلين  املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات 

 أشهر     3 دورة مسك املعطيات

 جهوي  مستوى املسك

 

 3بطاقة املؤشر

 باستعمال ت.م.إ  Soft Skillsعدد التالميذ املستفيدين من ورشات  اسم املؤشر

مجال استخدام الوسائط املتعددة وشبكة  تالميذ يتوفرون على الكفايات القرائية الرقمية في النتيجة املنتظرة

 اإلنترنت

 باستعمال ت.م.إ   Soft Skillsعدد التالميذ املستفيدين من ورشات املهارات اللينة  التعريف باملؤشر

 مؤشر عددي طريقة احتساب املؤشر

 2022-2020 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 باستعمال ت.م.إ على املستوى الجهوي واإلقليمي  Soft Skillsعدد التالميذ املستفيدين من ورشات  املؤشرات الفرعية

 باستعمال ت.م.إ حسب الجنس  Soft Skillsعدد التالميذ املستفيدين من ورشات 
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 منظومة رائد نظام رصد املعطيات 

 أشهر     3 دورة مسك املعطيات

 جهوي  مستوى املسك

 

 4بطاقة املؤشر

 عدد التالميذ املشاركين في أنشطة البرمجة  اسم املؤشر

تالميذ يتوفرون على الكفايات القرائية الرقمية في مجال استخدام الوسائط املتعددة وشبكة  النتيجة املنتظرة

 اإلنترنت

 عدد التالميذ والتلميذات املشاركين في أنشطة البرمجة في مبادرة أسبوع البرمجة بإفريقيا  التعريف باملؤشر

 مؤشر عددي طريقة احتساب املؤشر

 2022-2020 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 عدد التالميذ املشاركين في أنشطة البرمجة على املستوى الجهوي واإلقليمي  املؤشرات الفرعية

 املشاركين في أنشطة البرمجة حسب الجنسعدد التالميذ 

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات 

 أشهر     3 دورة مسك املعطيات

 جهوي  مستوى املسك

 

 5بطاقة املؤشر

 عدد املؤسسات التعليمية املشاركة في مباراة انتقاء أجود جريدة مدرسية رقمية اسم املؤشر

الكفايات القرائية الرقمية في مجال استخدام الوسائط املتعددة وشبكة تالميذ يتوفرون على  النتيجة املنتظرة

 اإلنترنت

 عدد املؤسسات التعليمية املشاركة في مباراة انتقاء أجود جريدة مدرسية رقمية التعريف باملؤشر

 مؤشر عددي طريقة احتساب املؤشر

 2022-2020 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

املؤسسات التعليمية املشاركة في مباراة انتقاء أجود جريدة مدرسية رقمية على املستوى عدد  املؤشرات الفرعية

 الجهوي واإلقليمي

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات 

 أشهر     3 دورة مسك املعطيات

 جهوي  مستوى املسك

 

 تحيين وتعميم مادة املعلوميات .7

 1بطاقة املؤشر

  املحينةعدد املستويات   اسم املؤشر

 تحيين وتعميم مادة املعلوميات النتيجة املنتظرة

 املستويات الدراسية إدراج مادة البرمجة في التعريف باملؤشر

 مؤشر عددي طريقة احتساب املؤشر
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 2022-2020 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

  املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات 

 سنويا دورة مسك املعطيات

 مركزي  مستوى املسك

 

 2بطاقة املؤشر

  عدد األساتذة و املفتشين املتدربين في مادة املعلوميات اسم املؤشر

 تحيين وتعميم مادة املعلوميات النتيجة املنتظرة

 عدد األساتذة و املفتشين املتدربين في مادة املعلوميات من خالل مراكز التكوين التعريف باملؤشر

 مؤشر عددي املؤشرطريقة احتساب 

 2022-2020 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

  املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات 

 أشهر     3 دورة مسك املعطيات

 جهوي  مستوى املسك

 

 3بطاقة املؤشر

 عدد األساتذة املبرزين في مادة املعلوميات اسم املؤشر

 تحيين وتعميم مادة املعلوميات النتيجة املنتظرة

 عدد األساتذة املبرزين في مادة املعلوميات  التعريف باملؤشر

 مؤشر عددي طريقة احتساب املؤشر

 2022-2020 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

  املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات 

 سنويا دورة مسك املعطيات

 مركزي وجهوي  مستوى املسك

 

 4بطاقة املؤشر

 عدد املتعلمين املشاركين في األوملبياد املعلوميات اسم املؤشر

 تحيين وتعميم مادة املعلوميات النتيجة املنتظرة

 عدد املتعلمين املشاركين في األوملبياد املعلوميات  التعريف باملؤشر

 مؤشر عددي طريقة احتساب املؤشر

 2022-2020 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر
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  املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات 

 سنويا دورة مسك املعطيات

 جهوي  مستوى املسك
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 1بطاقة املؤشر 

 مستوى تقدم األشغال في إعداد النظام األساس ي ملهن التربية والتكوين. اسم املؤشر

 طرق وأساليب تدبير املسارات املهنية ناجعة. النتيجة املنتظرة

املؤشــــــــــر عن عدد النقط املتفق عليها في االجتماعات مع الشــــــــــركاء االجتماعيين بالنســــــــــبة إلى مجموع يعبر هذا  التعريف باملؤشر

 النقط املدرجة في جدول األعمال.

طريقةةةةةةة احتسةةةةةةةةةةةةةةةةةاب 

 املؤشر

قسمة عدد النقط املتفق عليها في االجتماعات مع الشركاء االجتماعيين بالنسبة إلى مجموع النقط املدرجة في 

 .100وضرب الخارج في جدول األعمال 

 سنوات 3 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

املسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤول عةةةةةةةةةةةةةةن 

 املؤشر

 مدير املوارد البشرية وتكوين األطر؛ -

 قسم الالمركزية وتأهيل املوارد البشرية. -

 - املؤشرات الفرعية

نةةةةةةةةةةةةةةظةةةةةةةةةةةةةةام رصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

 املعطيات

 منظومة رائد

دورة مسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك 

 املعطيات

 أشهر 6

 

 مركزي  مستوى املسك
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 2بطاقة املؤشر 

 نسبة املوظفين الخاضعين لتقييم األداء اسم املؤشر

 تقييم األداء منتظم ومرتبط بمنظومة الترقي املنهي النتيجة املنتظرة

يعبر هــــــذا املؤشــــــــــــر عن عــــــدد املوظفين )بقطــــــاع التربيــــــة الوطنيــــــة(  التعريف باملؤشر

 بالقطاع املوظفينالخاضعين لتقييم األداء سنويا بالنسبة إلى إجمالي 

املوظفين )بقطـاع التربيـة الوطنيـة( الخـاضــــــــــــعين لتقييم قســــــــــــمـة عـدد  طريقة احتساب املؤشر

 .100وضرب الخارج في  األداء بالنسبة إلى إجمالي املوظفين بالقطاع

 سنوات 3 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 مدير املوارد البشرية وتكوين األطر؛ -مركزيا:  املسؤول عن املؤشر

 قسم الالمركزية وتأهيل املوارد البشرية. -          

 مدير األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين؛ -جهويا: 

 قسم تدبير املوارد البشرية. -          

 - املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنويا دورة مسك املعطيات

 مركزي / جهوي  مستوى املسك
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 3املؤشر بطاقة 

 مستوى تقدم إعداد امليثاق التعاقدي لألخالقيات اسم املؤشر

ميثــاق تعــاقــدي ألخالقيــات مهن التربيــة والتكوين معتمــد على أســــــــــــــاس مبــدأ  النتيجة املنتظرة

 التالزم بين الحقوق والواجبات

قط النيعبر هـذا املؤشــــــــــــر عن عـدد النقط املتفق عليهـا بـالنســــــــــــبـة إلى مجموع  التعريف باملؤشر

 املدرجة في االجتماعات التشاورية مع جميع الفرقاء

قســــــــــــمـــة عـــدد النقط املتفق عليهـــا في االجتمـــاعـــات مع الفرقـــاء بـــالنســــــــــــبـــة إلى  طريقة احتساب املؤشر

 .100وضرب الخارج في االجتماعات التشاورية مجموع النقط املدرجة في 

 سنوات 3 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 مدير املوارد البشرية وتكوين األطر؛ -مركزيا:  املسؤول عن املؤشر

 قسم الالمركزية وتأهيل املوارد البشرية. -          

 - املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنويا دورة مسك املعطيات

 مركزي  مستوى املسك
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 4بطاقة املؤشر 

لتحفيز وتشــــــــــــجيع األطر التربويـــة مســــــــــــتوى تقـــدم إعـــداد النظـــام الخـــاص  اسم املؤشر

 واإلدارية.

نظام خاص معتمد لتحفيز وتشـــــجيع األطر التربوية واإلدارية على ممارســـــة  النتيجة املنتظرة

 مهامها باألوساط القروية واملناطق ذات الخصاص.

 يعبر هذا املؤشـــــر عن عدد املعايير املتفق عليها بالنســـــبة إلى مجموع املعايير التعريف باملؤشر

 املدرجة للمصادقة في االجتماعات التشاورية مع جميع الفرقاء.

قســــــــــمة عدد املعايير املتفق عليها في االجتماعات مع الشــــــــــركاء االجتماعيين  طريقة احتساب املؤشر

ي وضـــــــــــرب الخارج فاالجتماعات التشـــــــــــاورية على مجموع املعايير املدرجة في 

100. 

 سنوات 3 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 مدير املوارد البشرية وتكوين األطر؛ -مركزيا:  املسؤول عن املؤشر

 قسم الالمركزية وتأهيل املوارد البشرية. -          

 - املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنويا دورة مسك املعطيات

 مركزي  مستوى املسك
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 5بطاقة املؤشر 

 التي تم تفويضها.عدد االختصاصات  اسم املؤشر

 صالحيات األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تم تعزيزها. النتيجة املنتظرة

 يعبر هذا املؤشر عن عدد االختصاصات التي تم تفويضها. التعريف باملؤشر

 مجموع االختصاصات التي تم تفويضها. طريقة احتساب املؤشر

 سنوات 3 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 مدير املوارد البشرية وتكوين األطر؛ -مركزيا:  املسؤول عن املؤشر

 قسم الالمركزية وتأهيل املوارد البشرية. -          

 - املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنويا دورة مسك املعطيات

 مركزي  مستوى املسك
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 6بطاقة املؤشر 

الوضعيات اإلدارية املنجزة كليا من طرف األكاديميات  نسبة مساطر تدبير اسم املؤشر

 الجهوية للتربية والتكوين.

القدرات التدبيرية لألكاديميات الجهوية واملديريات اإلقليمية واملؤســـســـات  النتيجة املنتظرة

 التعليمية تستجيب ملتطلبات حجم االختصاصات املفوضة.

املســــــــاطر )مســــــــاطر تدبير الوضــــــــعيات اإلدارية يعبر هذا املؤشــــــــر عن عدد  التعريف باملؤشر

املفوض فيهـــا االختصــــــــــــــاص( املنجزة كليـــا من طرف األـكــاديميـــات الجهويـــة 

 للتربية والتكوين نسبة مجموع املساطر.

قســــــمة عدد مســــــاطر تدبير الوضــــــعيات اإلدارية املفوض فيها االختصــــــاص  طريقة احتساب املؤشر

بير على العدد اإلجمالي ملســــــــــــاطر تدلألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين 

 .100املوارد البشرية، وضرب الخارج في 

 سنوات 3 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 مدير املوارد البشرية وتكوين األطر؛ -مركزيا:  املسؤول عن املؤشر

 قسم الالمركزية وتأهيل املوارد البشرية. -          

 - املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنويا دورة مسك املعطيات

 مركزي  مستوى املسك
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 7بطاقة املؤشر 

 نسبة تقليص الخصاص من املوارد البشرية. اسم املؤشر

تدبير حديث للموارد البشــــــــرية معتمد ويضــــــــمن التحكم في توزيع الكفاءات  النتيجة املنتظرة

 بشكل يحقق العدالة املجالية.

 نسبة تغطية الخصاص من املوارد البشرية.يعبر هذا املؤشر عن  التعريف باملؤشر

قسمة مجموع املوارد البشرية املتوفرة )مركزيا وجهويا( على العدد اإلجمالي  طريقة احتساب املؤشر

 .100للخصاص من املوارد البشرية، وضرب الخارج في 

 سنوات 6 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 مدير املوارد البشرية وتكوين األطر؛ -مركزيا:  املسؤول عن املؤشر

 قسم الحركات االنتقالية. -          

 مدير األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين؛ -جهويا: 

 قسم تدبير املوارد البشرية. -          

 - املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنويا دورة مسك املعطيات

 مركزي  املسكمستوى 
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 8بطاقة املؤشر 

 عدد التغيبات. اسم املؤشر

آليات تتبع تشــــغيل وترشــــيد اســــتعمال املوارد البشــــرية تم إرســــاؤها والعمل  النتيجة املنتظرة

 بها.

 .عدد التغيبات املسجلةيعبر هذا املؤشر عن  التعريف باملؤشر

 .التغيبات املسجلةمجموع  طريقة احتساب املؤشر

 سنوات 6 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 مدير املوارد البشرية وتكوين األطر؛ -مركزيا:  املسؤول عن املؤشر

 قسم الحركات االنتقالية. -          

 مدير األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين؛ -جهويا: 

 قسم تدبير املوارد البشرية. -          

 - املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنويا دورة مسك املعطيات

 مركزي  مستوى املسك
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 9بطاقة املؤشر 

 نسبة االستفادة من الحركات االنتقالية. اسم املؤشر

 منظومة الحركات االنتقالية جيدة وناجعة. النتيجة املنتظرة

الية االنتقيعبر هذا املؤشـــــــــــر عن عدد املوظفين املســـــــــــتفيدين من الحركات  التعريف باملؤشر

 نسبة إلى مجموع الطلبات املقدمة.

قســــــــــــمـة عـدد املوظفين املســــــــــــتفيـدين من الحركـات االنتقـاليـة على مجموع  طريقة احتساب املؤشر

 .100الطلبات املقدمة وضرب الخارج في 

 سنوات 6 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 املوارد البشرية وتكوين األطر؛ مدير -مركزيا:  املسؤول عن املؤشر

 قسم الحركات االنتقالية. -          

 - املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنويا دورة مسك املعطيات

 مركزي  مستوى املسك
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 10بطاقة املؤشر 

 ة.البشريعدد املساطر الجديدة املدرجة في النظام املعلوماتي للموارد  اسم املؤشر

مســـــــــــــاطر التــدبير غير املــدرجــة في النظــام املعلومــاتي للموارد البشــــــــــــريــة تم  النتيجة املنتظرة

 استكمالها والعمل بها.

يعبر هذا املؤشــــــــــــر عن عدد املســـــــــــــاطر الجديدة التي تم إدراجها في النظام  التعريف باملؤشر

 املعلوماتي للموارد البشرية.

املساطر الجديدة التي تم إدراجها في النظام املعلوماتي للموارد قسمة عدد  طريقة احتساب املؤشر

 .100البشرية على مجموع املؤسسات التعليمية وضرب الخارج في 

 سنوات 3 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 مدير املوارد البشرية وتكوين األطر؛ -مركزيا:  املسؤول عن املؤشر

 قسم تأهيل النظام املعلوماتي للموارد البشرية. -          

 - املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنويا دورة مسك املعطيات

 مركزي  مستوى املسك
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 11بطاقة املؤشر 

 نسبة املؤسسات التعليمية املستعملة للنظام املعلوماتي للموارد البشرية. اسم املؤشر

النظام املعلوماتي للموارد البشــــــــــــرية تم تحســــــــــــينه وتعميم اســــــــــــتعماله على  النتيجة املنتظرة

 مستوى املؤسسات التعليمية.

يعبر هــذا املؤشــــــــــــر عن عــدد املؤســــــــــــســـــــــــــات التعليميــة املســــــــــــتعملــة للنظــام  التعريف باملؤشر

 املعلوماتي للموارد البشرية نسبة إلى مجموع املؤسسات التعليمية.

عدد املســاطر الجديدة املؤســســات التعليمية املســتعملة للنظام املعلوماتي  احتساب املؤشرطريقة 

 للموارد.

 سنوات 3 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 مدير املوارد البشرية وتكوين األطر؛ -مركزيا:  املسؤول عن املؤشر

 قسم تأهيل النظام املعلوماتي للموارد البشرية. -          

 - الفرعيةاملؤشرات 

 منظومة رائد نظام رصد املعطيات

 سنويا دورة مسك املعطيات

 مركزي  مستوى املسك
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 12بطاقة املؤشر 

مســــــــــــتوى تقـــدم األشــــــــــــغـــال في إعـــداد النظـــام األســـــــــــــــاســــــــــــ ي الخـــاص بموظفي  اسم املؤشر

 األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين جاهز نظام أســــــــــــاســــــــــــ ي خاص بموظفي  النتيجة املنتظرة

 ومعتمد.

يعبر هـذا املؤشــــــــــــر عن عـدد النقط املتفق عليهـا بـالنســــــــــــبـة إلى مجموع النقط  التعريف باملؤشر

 املدرجة في االجتماعات التشاورية مع جميع الفرقاء.

 بـــالنســــــــــــبـــة إلىقســــــــــــمـــة عـــدد النقط املتفق عليهـــا في االجتمـــاعـــات مع الفرقـــاء  طريقة احتساب املؤشر

 .100وضرب الخارج في االجتماعات التشاورية مجموع النقط املدرجة في 

 سنوات 3 اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 مدير املوارد البشرية وتكوين األطر؛ -مركزيا:  املسؤول عن املؤشر

 قسم تأهيل النظام املعلوماتي للموارد البشرية. -          

 - املؤشرات الفرعية

 منظومة رائد رصد املعطيات نظام

 سنويا دورة مسك املعطيات

 مركزي  مستوى املسك
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 اسم املؤشر عدد نماذج العقود املبرمة على مختلف مستويات املنظومة التربوية

للتعاقد بين مختلف مستويات املنظومةآلية واضحة   النتيجة املنتظرة 

عدد عقود البرامج املبرمة بين اإلدارة املركزية واألكاديميات من جهة وبين االكاديميات واملديريات 

 اإلقليمية التابعة لها من جهة أخرى. من املتوقع إبرام عقد برنامج بين الوزارة وكل أكاديمية على حدة.

ؤشرالتعريف بامل  

 طريقة احتساب املؤشر حساب مجموع  نماذج العقود املبرمة على مختلف مستويات املنظومة التربوية

 اآلجال 2025

 طبيعة املؤشر كمي

 مديرية الشؤون العامة وامليزانية واملمتلكات؛

 األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

 املسؤول عن املؤشر 

 عدد عقود البرامج املبرمة بين اإلدارة املركزية واألكاديميات 

 عدد عقود البرامج املبرمة بين االكاديميات واملديريات اإلقليمية

 املؤشرات الفرعية

 نظام رصد املعطيات منظومة اإلحصاء

 دورة مسك املعطيات سنوي 

 مستوى املسك مركزي وجهوي 
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املتوفرة على مشروع مؤسسة مفعلنسبة املؤسسات التعليمية   اسم املؤشر 

 النتيجة املنتظرة آلية واضحة للتعاقد بين مختلف مستويات املنظومة

مشروع املؤسسة هو إطار منهجي، يستشرف من خالله الفاعلون التربويون الوضعية املستقبلية 

ق هذه الرؤية عبر خطة للمؤسسة في إطار رؤية موحدة منسجمة مع التوجهات العامة للوزارة. وتتحق

للتجويد ترتكز على تعلمات التلميذات والتالميذ. ويتم إعداد هذا املشروع في إطار تشاركي بناء على 

إقرار األولويات املستهدفة وتخطيط األنشطة املزمع تنفيذها وتحديد سيرورة  تشخيص الوضعية و

 التتبع والتقويم..

املؤسسة للمصادقة من طرف مصالح املديرية اإلقليمية ويخضع مشروع املؤسسة بعد اعداده داخل 

 ليتم تنزيله وتفعيله على مستوى املؤسسة التعليمية.

 التعريف باملؤشر

قسمة عدد املؤسسات التي تتوفر على مشروع املؤسسة مفعل على العدد اإلجمالي للمؤسسات بنفس 

.100السلك وضرب الحاصل في   

 طريقة احتساب املؤشر

 اآلجال 2023

 طبيعة املؤشر كمي

 املديرية املكلفة بالحياة املدرسية؛

 األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛

 املديريات اإلقليمية.

 املسؤول عن املؤشر 

 نسبة املؤسسات التعليمية املتوفرة على مشروع مؤسسة مفعل باالبتدائي؛

مفعل بالثانوي اإلعدادي؛نسبة املؤسسات التعليمية املتوفرة على مشروع مؤسسة   

 .نسبة املؤسسات التعليمية املتوفرة على مشروع مؤسسة مفعل بالثانوي التأهيلي

 املؤشرات الفرعية

 نظام رصد املعطيات منظومة مسار

 دورة مسك املعطيات سنوي 

اقليمي.  مستوى املسك مركزي، جهوي و
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املعبأةعدد شبكات معايير تقييم نجاعة األداء  اسم املؤشر  

 مسؤوليات املدبرين ومعايير تقييم األداء على كل املستويات محددة النتيجة املنتظرة

 عدد شبكات معايير تقييم نجاعة األداء املعبأةيتعلق األمر ب التعريف باملؤشر

 عدد شبكات معايير تقييم نجاعة األداء املعبأةإحصاء  طريقة احتساب املؤشر

 سنوي  اآلجال

 كمي املؤشرطبيعة 

 مدير األكاديمية واملدير اإلقليمياملدير املركزي و  املسؤول عن املؤشر

 مركزياعدد شبكات معايير تقييم نجاعة األداء املعبأة  املؤشرات الفرعية

 جهوياعدد شبكات معايير تقييم نجاعة األداء املعبأة  

 إقليميا عدد شبكات معايير تقييم نجاعة األداء املعبأة 

 منظومة اإلحصاء نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 مركزي وجهوي وإقليمي مستوى املسك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

194 

 عدد مشاريع نجاعة األداء وتقارير نجاعة األداء التي تم إعدادها اسم املؤشر

 واملحاسبي ناجع على جميع مستويات املنظومة إطار التدبير امليزانياتي النتيجة املنتظرة

مشاريع نجاعة األداء التي تنزل برنامج عمل الوزارة  واألكاديميات وتتمحور حول البرامج واألهداف  عدد التعريف باملؤشر

 واملؤشرات وكذا املشاريع أو العمليات.

 ائج املحققةعدد تقارير نجاعة األداء التي تقدم مستوى تنفيذ برنامج العمل والنت

 حساب عدد مشاريع نجاعة األداء وتقارير نجاعة األداء التي تم إعدادها طريقة احتساب املؤشر

 سنوي  اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 مديرية الشؤون العامة وامليزانية واملمتلكات املسؤول عن املؤشر

 األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛

 مشاريع نجاعة األداء وتقارير نجاعة األداء التي تم إعدادها مركزياعدد  املؤشرات الفرعية

 عدد مشاريع نجاعة األداء وتقارير نجاعة األداء التي تم إعدادها جهويا

 منظومة اإلحصاء نظام رصد املعطيات

 سنوية دورة مسك املعطيات

 مركزي وجهوي  مستوى املسك
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إقليمياعدد الندوات  اسم املؤشر  امليزانياتية املنظمة مركزيا وجهويا و

 تمكين بنيات التدبير الجهوية واملحلية على املستوى الترابي من ممارسة صالحياتها بكيفية فعالة. النتيجة املنتظرة

 إطار التدبير امليزانياتي واملحاسبي ناجع على جميع مستويات املنظومة التعريف باملؤشر

 حساب عدد الندوات امليزانياتية املنظمة املركزية والجهوية واإلقليمية طريقة احتساب املؤشر

 سنوي  اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 مديرية الشؤون العامة وامليزانية واملمتلكات املسؤول عن املؤشر

 األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛

 عدد الندوات امليزانياتية املنظمة مركزيا املؤشرات الفرعية

 عدد الندوات امليزانياتية املنظمة جهويا 

 عدد الندوات امليزانياتية املنظمة إقليميا

 منظومة اإلحصاء نظام رصد املعطيات

 سنوية دورة مسك املعطيات

 مركزي جهوي  مستوى املسك
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اقبة الداخلية  اسم املؤشر  واالفتحاصعدد الدورات التكوينية املنظمة لفائدة مدبري مجال املر

 منظومة املراقبة الداخلية متطورة ومجال االفتحاص ممهنن النتيجة املنتظرة

 عدد الدورات التكوينية املنظمة لفائدة مدبري مجال املراقبة الداخلية واالفتحاصيتعلق األمر ب التعريف باملؤشر

 عدد الدورات التكوينية املنظمة لفائدة مدبري مجال املراقبة الداخلية واالفتحاصإحصاء  طريقة احتساب املؤشر

 - اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 لإلفتحاص الداخلي الوحدة الجهويةمدير األكاديمية و  املسؤول عن املؤشر

 - املؤشرات الفرعية

 منظومة اإلحصاء نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 جهوي  املسك مستوى 
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 عدد تقارير االفتحاص املنجزة اسم املؤشر

 منظومة املراقبة الداخلية متطورة ومجال االفتحاص ممهنن النتيجة املنتظرة

 تقارير االفتحاص املنجزة عدديتعلق األمر ب التعريف باملؤشر

 عدد تقارير االفتحاص املنجزة إحصاء طريقة احتساب املؤشر

 - اآلجال

 كمي طبيعة املؤشر

 االفتحاص الداخلي الوحدة الجهويةمدير األكاديمية و  املسؤول عن املؤشر

 - املؤشرات الفرعية

 منظومة اإلحصاء نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 جهوي  مستوى املسك
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األكاديميات واملديريات اإلقليمية واملؤسسات نسبة املوارد الذاتية التي تمت تعبئتها من طرف  اسم املؤشر

 التعليمية

 مصادر تمويل املنظومة متنوعة ومستدامة النتيجة املنتظرة

نسبة املوارد الذاتية التي تمت تعبئتها من طرف األكاديميات واملديريات اإلقليمية يتعلق األمر ب التعريف باملؤشر

 واملؤسسات التعليمية

التي تمت تعبئتها من طرف األكاديميات واملديريات اإلقليمية واملؤسسات قسمة مجموع االعتمادات  طريقة احتساب املؤشر

 .100التعليمية على مجموع موارد األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وضرب الحاصل في 

 سنويا اآلجال

 نوعي طبيعة املؤشر

 والتكوين الجهوية للتربيةمدير األكاديمية  املسؤول عن املؤشر

 - املؤشرات الفرعية

 منظومة اإلحصاء نظام رصد املعطيات

 سنوي  دورة مسك املعطيات

 جهوي  مستوى املسك
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 حول المدرسة المغربية والشركاء : تعزيز تعبئة الفاعلين 17المشروع رقم 
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 تحقيق تعبئة مجتمعية ترسخ مسؤولية الفاعلين املباشرين في املدرسة: 1الهدف الخاص رقم 

 

 1بطاقة املؤشر رقم 

 

 

 

 

 

 انخراط الفاعلين التربويين في املساهمة في تنزيل املشاريع على مستوى املدرسة.  تسمية املؤشر

نفس جديد ألدوارهم إرساء تعاقد معنوي مع الفاعلين التربويين من أجل تجديد الثقة وإعطاء  النتيجة املنتظرة

 وانخراطهم

اإلطار -نسبة األطر التربوية واإلدارية املنخرطة  في تنزيل مقتضيات وتوجيهات مشاريع تفعيل القانون  التعريف باملؤشر

 باملؤسسات التعليمية.

 طريقة احتساب املؤشر

 

 عدد األطر التربوية واإلدارية املنخرطة في أنشطة تنزيل مشاريع الحافظة         

                                                                                      X100 

 مجموع األطر التربوية واإلدارية على مستوى اإلقليم              

 نسبة املؤسسات املحتضنة ملشاريع الحافظة:  -

  عدد املؤسسات املحتضنة                  

                                                                      X        100 

  مجموع املؤسسات التعليمية باإلقليم              

 لم ينص القانون اإلطار على آجال محددة  اآلجال

 نوعي بالدرجة األولى طبيعة املؤشر

 ويمكن رصد قيمته كميا من خالل احتساب املؤشر 

 مصلحة التواصل وتتبع أشغال املجلس اإلداري  املسؤول عن املؤشر

 مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة

 ليس هناك مؤشر فرعي املؤشرات الفرعية

 منظومة "رائد"+ تقارير في املوضوع نظام رصد املعطيات

في شأن إرساء  2019يونيو  18بتاريخ  072-19حسب الفترات الخمس املحددة في املذكرة رقم  دورة رصد املعطيات

 النظام املعلوماتي رائد لتتبع تنفيذ برنامج العمل امللتزم به أمام صاحب الجاللة

 جهوي وإقليمي مستوى املسك 
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 2قم بطاقة املؤشر ر 

 

 

 

 

 

 

 اإلطار. -مساهمة األسر والجمعيات املمثلة لها في تنزيل مشاريع القانون   تسمية املؤشر

 تعبئة األسر حول املدرسة املغربية النتيجة املنتظرة

وى التي تتم على مست نسبة حضور األسر/ أو جمعيات اآلباء في االجتماعات واللقاءات  واألنشطة التعريف باملؤشر

املؤسسة التعليمية، وطبيعة املبادرات الخاصة بجمعيات األمهات واآلباء واملرتبطة بمشاريع 

 اإلصالح.

 طريقة احتساب املؤشر

 

 عدد األسر/ ج.آ.أم. آب. الحاضرة في األنشطة باإلقليم

 X   100  نسبة األسر الحاضرة =                                              

 مجموع األسر باملؤسسات التعليمية باإلقليم

 عدد ونسبة الجمعيات التي تجدد مكاتبها:  -

 عدد ج.آ.أم. آب. املجددة ملكاتبها باإلقليم

 X     100 نسبة تجديد املكاتب =                                              

 مجموع الجمعيات باإلقليم

 

 القانون اإلطار على آجال محددةلم ينص  اآلجال

 نوعي بالدرجة األولى طبيعة املؤشر

 ويمكن رصد قيمته كميا من خالل احتساب املؤشر

 مدراء املؤسسات التعليمية  املسؤول عن املؤشر

 مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة

 مصلحة التواصل وتتبع أشغال املجلس اإلداري 

 انخراط األسر والجمعيات املمثلة لها في املساهمة في تنزيل املشاريع على مستوى املدرسة؛  املؤشرات الفرعية

 .تجديد مكاتب جمعيات األمهات واآلباء واألولياء على صعيد املؤسسات التعليمية 

 منظومة "رائد"+ تقارير في املوضوع نظام رصد املعطيات

في شأن إرساء  2019يونيو  18بتاريخ  072-19في املذكرة رقم حسب الفترات الخمس املحددة  دورة رصد املعطيات

 النظام املعلوماتي رائد لتتبع تنفيذ برنامج العمل امللتزم به أمام صاحب الجاللة

 كما تنجز التقارير التقييمية باملوازاة مع الفترات املحددة في املذكرة املشار إليها.

 إقليمي -جهوي  مستوى املسك
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 3بطاقة املؤشر رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 اللقاءات التأطيرية والدورات التكوينية  تسمية املؤشر

 تعزيز قدرات املسؤولين على مصالح التواصل النتيجة املنتظرة

املنظمة لفائدة رؤساء مصالح الشؤون القانونية والتواصل  الدورات التكوينية والتأطيرية التعريف باملؤشر

 والشراكة باألكاديميات واملديريات اإلقليمية

 طريقة احتساب املؤشر

 

 عدد املستفيدين من رؤساء املصالح

 x  100نسبة املستفيدين =                                                                

 مصالح الشؤون القانونية والتواصل والشراكةمجموع رؤساء 

 نتائج تقييم الدورات التكوينية والتأطيرية -

 

 لم ينص القانون اإلطار على آجال محددة اآلجال

 نوعي بالدرجة األولى طبيعة املؤشر

 ويمكن رصد قيمته كميا من خالل احتساب نسبة املستفيدين ونتائج تقييم الدورة التكوينية 

 املديرية املكلفة بتدبير مجال التواصل املؤشر املسؤول عن

 مصلحة التواصل وتتبع أشغال املجلس اإلداري 

 ليس هناك مؤشر فرعي املؤشرات الفرعية

 منظومة "رائد"+ تقارير في املوضوع نظام رصد املعطيات

 مباشرة بعد إجراء الدورة التكوينية دورة رصد املعطيات

 مركزي وجهوي  مستوى املسك 
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 4 بطاقة املؤشر رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مناصرة املدرسة املغربية من طرف وسائل اإلعالم. تسمية املؤشر

 وجود نسيج إعالمي مناصر للمدرسة املغربية ومتتبع لقضاياها النتيجة املنتظرة

 نسبة وسائل االعالم املناصرة للمدرسة املغربية وقضاياها التعريف باملؤشر

 طريقة احتساب املؤشر

 

 ات(؛الحوار -البرامج-املقاالت -إحصاء عدد األنشطة اإلعالمية املناصرة للمدرسة ) التغطيات 

 .تحليل مضامين التغطيات اإلعالمية 

 لم ينص القانون اإلطار على آجال محددة اآلجال

 نوعي بالدرجة األول. طبيعة املؤشر

ويمكن رصد قيمته كميا من خالل احتساب عدد ونسب واتجاه األنشطة واملقاالت  

 اإلطار -والتغطيات اإلعالمية املواكبة لتنزيل مشاريع القانون 

 املديرية املكلفة بتدبير مجال التواصل - املسؤول عن املؤشر

 مصالح التواصل باألكاديميات واملديريات اإلقليمية -

 املقاالت الصحفية املكتوبة املناصرة لقضايا املدرسة املغربيةعدد   املؤشرات الفرعية

  عدد التغطيات اإلعالمية والحوارات الصحفية املنجزة في إطار مواكبة تنزيل مشاريع القانون

 اإلطار

 عدد البرامج التلفزيونية املنجزة في إطار مواكبة تنزيل مشاريع القانون اإلطار 

د"+ تقارير تقييمية ملضامين واتجاهات األنشطة اإلعالميةمنظومة "رائ نظام رصد املعطيات  

في شأن إرساء  2019يونيو  18بتاريخ  072-19حسب الفترات الخمس املحددة في املذكرة رقم  دورة رصد املعطيات

 النظام املعلوماتي رائد لتتبع تنفيذ برنامج العمل امللتزم به أمام صاحب الجاللة

 التقييمية باملوازاة مع الفترات املحددة في املذكرة املشار إليها.كما تنجز التقارير 

 إقليمي -جهوي  –مركزي  مستوى املسك 
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 :   إرساء مقومات الشراكة بين األطراف املعنية في إطار تعاقدي 2الهدف الخاص 

 

 1بطاقة املؤشر رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املؤسسات والفاعلين وطنيا وجهوياعدد املبادرات املنجزة من طرف مختلف  تسمية املؤشر

 تعبئة كافة الفاعلين االقتصاديين واملؤسساتيين الوطنيين والدوليين حول املنظومة التربوية النتيجة املنتظرة

 نسبة انخراط مختلف الفاعلين في التعبئة لتنزيل أوراش اإلصالح التعريف باملؤشر

 املنجزة من قبل مختلف الفاعلين والشركاء.احتساب عدد املبادرات  طريقة احتساب املؤشر

 2030-2021 اآلجال

 مؤشر تتبع وقياس اآلداء طبيعة املؤشر

 مديرية التعاون واالرتقاء بالتعليم املدرس ي الخصوص ي  املسؤول عن املؤشر

 األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين 

 املديريات اإلقليمية 

 املؤسسات التعليمية 

 جرد املبادرات وعدد الشراكات الجديدة  الفرعيةاملؤشرات 

  عدد املبادرات التي قامت بها جمعيات املجتمع املدني والتي تتماش ى مع مضامين الرؤية

 االستراتيجية 

 نظام رائد نظام رصد املعطيات

 نصف سنوي  دورة رصد املعطيات

 جهوي  -وطني  مستوى املسك 
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 2بطاقة املؤشر رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدد الدورات التكوينية التي تم تنظيمها لفائدة أطر ورؤساء مصالح الشراكة باألكاديميات  تسمية املؤشر

 الجهوية واملديريات اإلقليمية واملؤسسات التعليمية التابعة لها

 الرفع من القدرات التدبيرية للمكلفين بملفات الشراكة النتيجة املنتظرة

 املكلفين بملفات الشراكة من الدورات التكوينية في دعم قدراتهم التدبيرية وتأطير نسبة استفادة  التعريف باملؤشر

 احتساب عدد الدورات التكوينية املنظمة وعدد املستفيدين منها طريقة احتساب املؤشر

 2030-2021 اآلجال

 مؤشر تتبع وقياس اآلداء طبيعة املؤشر

 بالتعليم املدرس ي الخصوص يمديرية التعاون واالرتقاء   املسؤول عن املؤشر

 األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين 

 املديريات اإلقليمية 

 املؤسسات التعليمية التابعة للمديريات اإلقليمية 

 قياس مدى نجاح الدورات التكوينية في مجال الشراكة من خالل تقييمات املشاركين  املؤشرات الفرعية

  دالئل عملية، مراجع ذات الصلة... (عدد الوثائق املنجزة في إطار الدورات التكوينية( 

 نظام رائد نظام رصد املعطيات

 كل ثالث أشهر دورة رصد املعطيات

 إقليمي -جهوي  –وطني  مستوى املسك 
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إلرساء حكامة جيدة ملجال التعاون بين مختلف مكونات املنظومة  (  مندمجةNote d’orientation) : بلورة خارطة طريق3الهدف الخاص رقم 

 التربوية في عالقتها مع شركائها...

 

 1بطاقة املؤشر رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسبة الشركاء املطلعين واملصادقين على خارطة الطريق  تسمية املؤشر

نسبة املستفيدين من خارطة الطريق في بلورة مشاريع تعاون تتماش ى وأهداف الرؤية االستراتيجية 

  2030-2015لإلصالح 

 إرساء حكامة جيدة ملجال التعاون في إطار تعاقدي النتيجة املنتظرة

 مضمونها في بلورةيعبر عن عدد الشركاء الذين اطلعوا وصادقوا على خطة الطريق واستثمروا  التعريف باملؤشر

 وإنجاز مشاريع تعاون.

 احتساب عدد املطلعين واملصادقين على خارطة الطريق طريقة احتساب املؤشر

 2030 -2021 اآلجال

 مؤشر تتبع وإنجاز طبيعة املؤشر

 مديرية التعاون واالرتقاء بالتعليم املدرس ي الخصوص ي  املسؤول عن املؤشر

 املديريات املركزية املعنية 

 األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين 

 جرد مشاريع التعاون املفعلة بناء على خارطة الطريق  املؤشرات الفرعية

 قياس مدى استفادة الشركاء من خارطة الطريق 

 عدد اتفاقيات التعاون املبرمة مع الشركاء األجانب في إطار خارطة الطريق 

 نظام رائد نظام رصد املعطيات

 كل ثالثة أشهر املعطياتدورة رصد 

 جهوي  -وطني  مستوى املسك 
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 2بطاقة املؤشر رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنفيذ خطط العمل املشتركة املصادق عليها في مشاريع التعاون والدعم تسمية املؤشر

 تجديد وتحسين وتجويد  النظام التعليمي املغربي النتيجة املنتظرة

 الشركاء الدوليين في تنفيذ برامج العملنسبة تعبئة وانخراط  التعريف باملؤشر

 نسبة تنفيذ خطط العمل طريقة احتساب املؤشر

 2030 -2021 اآلجال

 مؤشر تتبع واإلنجاز طبيعة املؤشر

 مديرية التعاون واالرتقاء بالتعليم املدرس ي الخصوص ي  املسؤول عن املؤشر

 املديريات املركزية املعنية 

  والتكويناألكاديميات الجهوية للتربية 

 تنفيذ خطط العمل التقنية ذات الصلة باختصاصات املديريات املركزية املعنية  املؤشرات الفرعية

 تنفيذ خطط العمل الجهوية 

 نظام رائد نظام رصد املعطيات

 نصف سنوي  دورة رصد املعطيات

 جهوي  -وطني  مستوى املسك 
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 3بطاقة املؤشر رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تفعيل قاعدة البيانات ذات الصلة بالتجارب الناجحة تسمية املؤشر

 عدد الوثائق املنجزة في هذا املجال

 ترصيد التجارب الناجحة مع الشركاء الدوليين النتيجة املنتظرة

 قياس القيمة املضافة لقاعدة البيانات على مختلف الفاعلين في املنظومة التربوية التعريف باملؤشر

  املؤشرطريقة احتساب 

 2030-2021 اآلجال

 مؤشر تتبع طبيعة املؤشر

 مديرية التعاون واالرتقاء بالتعليم املدرس ي الخصوص ي  املسؤول عن املؤشر

 املديريات املركزية املعنية 

 األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين 

 رصد التجارب الناجحة في مجال التعاون الدولي  املؤشرات الفرعية

  ملضامين الوثائق ذات الصلة بالتجارب الناجحةإجراء تحليل 

 نظام رائد نظام رصد املعطيات

 كل ثالثة أشهر دورة رصد املعطيات

 جهوي  –وطني  مستوى املسك 
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 والتكوينت للتربية انظام المعلوم ة: تقوي18المشروع رقم 
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 بطاقة املؤشر

 رقم املؤشر 1

 اسم املؤشر نسبة التغطية الوظيفية للمساطر املهنية بمنظومة مسار

إرساء منظومة للتدبير التربوي ولتتبع املتمدرسين واملتكونين والطلبة والخريجين طيلة مسارهم التعليمي 

 وبعد تخرجهم

 النتيجة املنتظرة

مقارنة بمجموع املساطر املهنية الواردة باملخطط االستراتيجي  قياس نسبة  املساطر املهنية املمكننة

 ملنظومة اإلعالم والخاصة باملجال التربوي 

 التعريف باملؤشر

100)عدد املساطر املنجزة بمنظومة مسار في السنة الحالية  ٪ عدد املساطر اإلجمالي التي سيتم إنجازه( *  طريقة احتساب  

 املؤشر

 اآلجال 2023

 طبيعة املؤشر كمي

 املسؤول عن املؤشر مديرية منظومة اإلعالم

 املؤشرات الفرعية 

 نظام رصد املعطيات 

أشهر( 3فصلي )كل   دورة مسك املعطيات 

 مستوى املسك  مركزي 
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 بطاقة املؤشر

 رقم املؤشر 2

 اسم املؤشر نسبة االستغالل للمكونات بمنظومة مسار  باملؤسسات التعليمية

منظومة للتدبير التربوي ولتتبع املتمدرسين واملتكونين والطلبة والخريجين طيلة مسارهم التعليمي  إرساء

 وبعد تخرجهم

 النتيجة املنتظرة

 التعريف باملؤشر قياس مدى استعمال مكونات منظومة مسار باملؤسسات التعليمية

( ٪ +....2في املؤسسة +عدد املكونات املستعملة 1)عدد املكونات املستعملة في املؤسسة   

بمنظومة مسار* عدد املؤسسات التعليمية( * الذي سيتم إرسائها في متم كل سنة  )عدد املكونات اإلجمالي

100 

طريقة احتساب 

 املؤشر

 اآلجال 2023

 طبيعة املؤشر كمي

باملديريات اإلقليمية / األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين 18منسق املشروع   عن املؤشر املسؤول 

 املؤشرات الفرعية حسب األسالك

 نظام رصد املعطيات  منظومة مسار 

أشهر( 3فصلي )كل   دورة مسك املعطيات 

 مستوى املسك إقليمي
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 بطاقة املؤشر

 رقم املؤشر 3

 اسم املؤشر نسبة املساطر املهنية  للمنظومات املعلوماتية املنجزة للمجاالت املهنية

املعلوماتية لتدبير املوارد والحكامة إرساء منظومات  النتيجة املنتظرة 

قياس نسبة  املساطر املهنية املمكننة مقارنة بمجموع املساطر املهنية الواردة باملخطط االستراتيجي 

 ملنظومة اإلعالم والخاصة بمجاالت  املوارد والحكامة

 التعريف باملؤشر

100الحالية  ٪ عدد املساطر املهنية اإلجمالي التي سيتم إنجازها( * )عدد املساطر املهنية املنجزة في السنة  طريقة احتساب  

 املؤشر

 اآلجال 2023

 طبيعة املؤشر كمي

 املسؤول عن املؤشر مديرية منظومة اإلعالم

 املؤشرات الفرعية 

 نظام رصد املعطيات 

أشهر( 3فصلي )كل   دورة مسك املعطيات 

 مستوى املسك  مركزي 
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 بطاقة املؤشر

 رقم املؤشر 4

 اسم املؤشر نسبة املنظومات املعلوماتية الوطنية املستعملة للمجاالت املهنية

 النتيجة املنتظرة إرساء منظومات املعلوماتية لتدبير املوارد والحكامة

باملؤشرالتعريف  قياس مدى استعمال مكونات املنظومات املعلوماتية لتدبير املوارد والحكامة   

  عدد املنظومات املعلوماتية لتدبير املوارد والحكامة اإلجمالي ٪ املوارد والحكامة)عدد املنظومات املستعملة 

100( * الذي سيتم إرساؤه في متم كل سنة  

طريقة احتساب 

 املؤشر

 اآلجال 2023

 طبيعة املؤشر كمي

الجهوية للتربية والتكوينباملديريات اإلقليمية / األكاديميات  18منسق املشروع   املسؤول عن املؤشر 

 املؤشرات الفرعية حسب املستوى محلي باملؤسسات التعليمية، إقليمي، جهوي 

 نظام رصد املعطيات 

أشهر( 3فصلي )كل   دورة مسك املعطيات 

 مستوى املسك إقليمي/ جهوي 
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 بطاقة املؤشر

 رقم املؤشر 5

سنوات( باملؤسسات التعليمية 5املعلوماتية )أقل من نسبة تجديد التجهيزات   اسم املؤشر 

االستثمار في التجهيز املعلوماتي وإرساء أليات فعالة لتأمين املنظومات املعلوماتية والعمل على حماية 

 املعطيات الشخصية

 النتيجة املنتظرة

باملؤسسات التعليمية قياس من أجل ضمان توفر املؤسسات على  نسبة تجديد العتاد املعلوميات

نها من استغالل املنظومات والتطبيقات املعلوماتية للوزارةكمعدات تم  

 التعريف باملؤشر

)عدد الحواسب التي تم اقتناؤها في السنة الحالية ٪ العدد الالزم اقتناؤه لتجديد الحضيرة املعلوماتية 

100لكل سنة(( *  20)٪   

طريقة احتساب 

 املؤشر

 اآلجال 2023

 طبيعة املؤشر كمي

باملديريات اإلقليمية / األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين 18منسق املشروع   املسؤول عن املؤشر 

 املؤشرات الفرعية 

 نظام رصد املعطيات 

 دورة مسك املعطيات سنوي 

 مستوى املسك إقليمي
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 بطاقة املؤشر

 املؤشررقم  6

سنوات( باملصالح اإلدارية 5نسبة تجديد التجهيزات املعلوماتية )أقل من   اسم املؤشر 

االستثمار في التجهيز املعلوماتي وإرساء أليات فعالة لتأمين املنظومات املعلوماتية والعمل على حماية 

 املعطيات الشخصية

 النتيجة املنتظرة

باملديريات اإلقليمية واألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين  قياس نسبة تجديد العتاد املعلوميات

من أجل ضمان توفر مصالحها على معدات تمكنها من استغالل املنظومات والتطبيقات املعلوماتية 

 للوزارة

 التعريف باملؤشر

الحضيرة من  20)عدد الحواسب التي تم اقتناؤها في السنة الحالية ٪ العدد الالزم اقتناؤه لتجديد ٪

100املعلوماتية( *    

طريقة احتساب 

 املؤشر

 اآلجال 2023

 طبيعة املؤشر كمي

باملديريات اإلقليمية / األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين 18منسق املشروع   املسؤول عن املؤشر 

 املؤشرات الفرعية 

 نظام رصد املعطيات 

 دورة مسك املعطيات سنوي 

 مستوى املسك إقليمي/ جهوي  

  



 

 

216 

 

 بطاقة املؤشر

 رقم املؤشر 7

 اسم املؤشر نسبة املؤسسات التعليمية التي تتوفر على ربط باألنترنيت مع شبكة معلوماتية محلية

االستثمار في التجهيز املعلوماتي وإرساء أليات فعالة لتأمين املنظومات املعلوماتية والعمل على حماية 

 املعطيات الشخصية

املنتظرةالنتيجة   

 التعريف باملؤشر قياس نسبة املؤسسات التعليمية التي تتوفر على الربط باألنترنيت مع شبكة معلوماتية محلية

عدد املؤسسات التعليمية التي تتوفر على ربط باألنترنيت مع شبكة معلوماتية محلية ٪ العدد اإلجمالي )

100( * باملديرية اإلقليمية للمؤسسات التعليمية  

 يمكن احتساب الربط الخاص بمشروع جيني في حالة تغطيته للمصالح اإلدارية

طريقة احتساب 

 املؤشر

 اآلجال 2023

 طبيعة املؤشر كمي

باملديريات اإلقليمية / األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين 18منسق املشروع   املسؤول عن املؤشر 

 املؤشرات الفرعية حسب األسالك

 املعطياتنظام رصد  

دورة مسك  سنوي 

 املعطيات

 مستوى املسك إقليمي
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 بطاقة املؤشر

 رقم املؤشر 8

 اسم املؤشر سعة املركز الوطني للبيانات

االستثمار في التجهيز املعلوماتي وإرساء أليات فعالة لتأمين املنظومات املعلوماتية والعمل على حماية 

 املعطيات الشخصية

 النتيجة املنتظرة

 التعريف باملؤشر قياس سعة املركز الوطني للبيانات وقدرته على احتواء املنظومات املعلوماتية للوزارة

 حساب قدرات املركز الوطني للبيانات

Ram -CPU -Stockage 

طريقة احتساب 

 املؤشر

 اآلجال 2023

 طبيعة املؤشر كمي

 املسؤول عن املؤشر مديرية منظومة اإلعالم

 الفرعيةاملؤشرات  

 نظام رصد املعطيات 

دورة مسك  سنوي 

 املعطيات

 مستوى املسك مركزي 
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 بطاقة املؤشر

 رقم املؤشر 9

 اسم املؤشر عدد الخدمات اإلليكترونية على الخط

 النتيجة املنتظرة تطوير اإلدارة اإللكترونية واملساهمة في تبسيط املساطر اإلدارية

إنجازها سنويا اعتمادا على املخطط االستراتيجي ملنظومة  املزمع تحديد عدد الخدمات اإللكترونية 

 اإلعالم

 التعريف باملؤشر

كل سنة  عدد الخدمات اإلليكترونية على الخط التي ستفعل طريقة احتساب  

 املؤشر

 اآلجال 2023

 طبيعة املؤشر كمي

 املؤشراملسؤول عن  مديرية منظومة اإلعالم

 املؤشرات الفرعية 

 نظام رصد املعطيات 

 دورة مسك املعطيات سنوي 

،جهوي مركزي   مستوى املسك 
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 بطاقة املؤشر

 رقم املؤشر 10

 اسم املؤشر نسبة استغالل الخدمات االليكترونية ملنظومة مسار )ولي أو متمدرس(

اإلداريةتطوير اإلدارة اإللكترونية واملساهمة في تبسيط املساطر   النتيجة املنتظرة 

 التعريف باملؤشر قياس استعمال الخدمات االليكترونية ملنظومة مسار من طرف التالميذ وأوليائهم

عدد مستعملي الخدمات االليكترونية ملنظومة مسار )ولي أومتمدرس( ٪ عدد التالميذ باملديرية اإلقليمية( )

 يحتسب لكل سنة دراسية  100*   

احتساب طريقة 

 املؤشر

 اآلجال 2023

 طبيعة املؤشر كمي

باملديريات اإلقليمية / األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين 18منسق املشروع   املسؤول عن املؤشر 

 املؤشرات الفرعية حسب األسالك

 نظام رصد املعطيات منظومة مسار

أشهر( 3فصلي )كل   دورة مسك املعطيات 

 مستوى املسك إقليمي
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 بطاقة املؤشر

 رقم املؤشر 11

 اسم املؤشر عدد قواعد البيانات اإلحصائية  (datamart ) املتقاسمة

 النتيجة املنتظرة وضع آليات لضمان الحصول على املعلومات املوثوقة والعمل على نشرها

( وتقسمها عبر Datamartعدد املكونات بمنظومة مسار التي تم إدراجها في قواعد البيانات اإلحصائية )

   (مسطحة منظومة املساعدة على اتخاذ القرار

 التعريف باملؤشر

طريقة احتساب  حساب مكونات مسار املدمجة مع مسطحة منظومة املساعدة على اتخاذ القرار

 املؤشر

 اآلجال 2023

 طبيعة املؤشر كمي

 املسؤول عن املؤشر مديرية منظومة اإلعالم

 الفرعيةاملؤشرات  

 نظام رصد املعطيات منظومة املساعدة على اتخاذ القرار

 دورة مسك املعطيات سنوي 

 مستوى املسك مركزي 
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 بطاقة املؤشر

 رقم املؤشر 12

 اسم املؤشر عدد مؤشرات التربية املنشورة على الويب

املنتظرة النتيجة وضع آليات لضمان الحصول على املعلومات املوثوقة والعمل على نشرها  

 التعريف باملؤشر قياس مدى نشر مؤشرات التربية على األنترنيت 

إقليميا( اقع الرسمية للوزارة على الويب )مركزيا وجهويا و طريقة احتساب  عدد املؤشرات املنشورة على املو

 املؤشر

 اآلجال 2023

 طبيعة املؤشر كمي

األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين/ اإلدارة املركزيةباملديريات اإلقليمية /  18منسق املشروع   املسؤول عن املؤشر 

 املؤشرات الفرعية 

 نظام رصد املعطيات منظومة اإلحصاء

 دورة مسك املعطيات سنوي 

إقليمي/ جهوي  /مركزي   مستوى املسك 
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 بطاقة املؤشر

 رقم املؤشر 13

املعلوماتية الضروريةنسبة تلبية الحاجيات من الكفاءات   اسم املؤشر 

 النتيجة املنتظرة االستثمار في تطوير الكفاءات في املجال املعلوماتي

نسبة تغطية املصالح املكلفة بتدبير منظومة اإلعالم إقليميا وجهويا ومركزيا بمديرية منظومة اإلعالم، 

 . 16/ 111قياسا بالحاجيات املقترحة في امليثاق حكامة منظومة اإلعالم رقم 

 التعريف باملؤشر

( (*  111/16حسب امليثاق )عدد الكفاءات املعلوماتية املوجودة ٪ عدد الكفاءات املعلوماتية الضرورية 

100 

طريقة احتساب 

 املؤشر

 اآلجال 2023

 طبيعة املؤشر كمي

باملديريات اإلقليمية / األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين/ اإلدارة املركزية 18منسق املشروع   املسؤول عن املؤشر 

 املؤشرات الفرعية 

 نظام رصد املعطيات 

 دورة مسك املعطيات سنوي 

إقليميمركزي  ،جهوي و  مستوى املسك 
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 بطاقة املؤشر

 رقم املؤشر 14

عدد الوحدات الوظيفية املفعلة باملصالح املعلوماتية باألكاديميات واملديريات اإلقليمية طبقا للمذكرة 

111/16الوزارية    

 اسم املؤشر

 النتيجة املنتظرة االستثمار في تطوير الكفاءات في املجال املعلوماتي

عدد الوحدات الوظيفية املفعلة باملصالح املعلوماتية باألكاديميات واملديريات اإلقليمية طبقا ، قياسا 

. 16/ 111بالحاجيات املقترحة في امليثاق حكامة منظومة اإلعالم رقم   

 التعريف باملؤشر

( 100(*  111/16)عدد الوحدات الوظيفية املفعلة ٪ عدد الوحدات الوظيفية الضرورية حسب امليثاق  طريقة احتساب  

 املؤشر

 اآلجال 2023

 طبيعة املؤشر كمي

باملديريات اإلقليمية / األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين/ اإلدارة املركزية 18املشروع  وامنسق  املسؤول عن املؤشر 

 املؤشرات الفرعية 

 نظام رصد املعطيات 

 دورة مسك املعطيات سنوي 

إقليمي  مستوى املسك جهوي و
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