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 تقدیم -1
یلة من بین التدابیر ذات األولویة التي فتحت الوزارة األوراش الكفیعتبر تدبیر عتبات االنتقال بین األسالك 

 المرحلي.ضمن مشروعھا التربوي  2018إلى  2015وتنفیذھا خالل الفترة الممتدة من  بتفعیلھا
االستراتیجیة  العلمي حول الرؤیة والبحث والتكوین للتربیة األعلى وفي نفس السیاق، جاء تقریر المجلس

 التتبع بضمان كفیلة آلیات على ضرورة اعتمادلیؤكد  منھ 6المادة لإلصالح التربوي في  2015 -2030
ً  المتعثرین للمتعلمین حقا المكثف التربوي الدعم واعتبار للتالمیذ، الفردي من نفس  79المادة . كما أن دراسیا

 مقبول حد على المتعلمین لتوفر ضمانا التربوي، والدعم التقییم آلیات ومعیرة تنص على تبسیطالتقریر، 
 .التعلیمیة المستویات واألسالك بین فیما الدراسة ومتابعة للنجاح

 تمثلة فيوالمتعاني منھا المنظومة التربویة، اإلشكالیات الرئیسیة التي إحدى  لمعالجةیأتي ھذا التدبیر و
 يالتحكم ف الحد األدنى من حصولھم علىمن التالمیذ من مستوى تعلیمي آلخر دون  عددانتقال إشكالیة 
ین مختلف ب في تحدید عتبات االنتقال المسجلة تفاوتات، وھو ما یظھر بجالء من خالل الاألساسیة التعلمات

التي أثبتت والدولیة الخاصة بتقویم التعلمات الوطنیة والتقاریر ھذا ما یجد لھ صدى في . والنیابات اإلقلیمیة
 تراجع ترتیب المغرب على المستوى الدولي. تدني مستوى التعلمات و

تم الوقوف، أثناء معالجة وتحلیل نتائج التالمیذ المستخرجة من  وتجدر اإلشارة بھذا الخصوص إلى أنھ
دم ع بخصوص عتبات االنتقال بین األسالك من أھمھا استنتاجات عدةعلى  ،مسار سيالتدبیر المدر منظومة

وإلى  الثانوي اإلعدادي في أقل من  نتقال إلىاالعتبات وتحدید  توحید عتبات االنتقال بین األسالك؛

 .المؤسسات التعلیمیة مجموعة من مستوىوذلك على  التأھیلي في أقل من الثانوي 

د في الحالتالمیذ  تحكمضمان  إلى ترمي عمل خطةمن خالل تصحیح ھذا الوضع  إلى ھذا التدبیر یھدفو
وبین  مستویاتال بین عتبات االنتقاللتدریجي الالرفع و من التعلمات األساسیة كشرط أساسي للنجاح،األدنى 

 باإلعدادي)،   و باالبتدائي وتوحیدھا ( األسالك
 وذلك مراعاة لإلكراھات والحاالت الخاصة بوضعیة كل مؤسسة تعلیمیة. ،2017-2018في أفق 

، وبناء على خالصات ونتائج ورشات مجموعات المعتمدة من طرف الوزارةالتشاركیة وفي إطار المقاربة 
لوثیقة اواستثمارا للتقاریر الجھویة والتقریر المركزي حول لقاءات التقاسم واإلغناء، تم إعداد ھذه  التركیز،

 ھذا التدبیر. وتنفیذلضمان نجاح أجرأة التأطیریة 

 والنتائج األھداف -2
 الھدف العام . 1.2

 

 المنتظرة النتائج. 2.2
 نتائج أساسیة من خالل تنفیذ ھذا التدبیر: ست تم تحدید 

 األساسیة؛ التعلمات من األدنى الحد في التالمیذ تحكم 
 دعم التالمیذ المتعثرین في المواد األساسیة؛ 
 ؛للمواكبة والتتبعبرنام معلومیاتي تطبیقي إرساء  

یھدف ھذا التدبیر إلى الرفع التدریجي لعتبات االنتقال بین المستویات واألسالك التعلیمیة، لبلوغ العتبة 
والمحددة في  المطلوبة

و أفقباإلعداديباالبتدائي التعلمات2017-2018في من األدنى الحد في التالمیذ تحكم ضمان مع ،
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تطویر كفاءات المدرسین وتعزیز القدرات التدبیریة لإلدارة التربویة في مجاالت التقویم والدعم  
 واستعمال البرنام المعلومیاتي التطبیقي؛

 ؛والتعبئة حول التدبیر ومواكبة تنفیذه التواصل 
-2018باإلعدادي) في أفق  باالبتدائي و  (آلخر من مستوى آلخر ومن سلك  عتبة موحدة لالنتقال 

2017. 
 اإلطار الزمني. 2.3

 2016-2017و 2015-2016:وھي سیشمل تنفیذ تدبیر عتبات االنتقال بین األسالك ثالث مواسم دراسیة
 .2017-2018و

 التي حددت المدارس واإلعدادیاتسیتم تنفیذ التدبیر في جمیع  ،2015-2016الموسم الدراسي  خالل 
 المعیاریة؛ االنتقال عتبةفي أقل من  االنتقالعتبة 

تتبع مواكبة و ضبط وتعدیل عدة سیتم توسیع قاعدة المستفیدین و، 2016-2017الموسم الدراسي  خالل 
األطر المرجعیة والدالئل الخاصة واألكادیمیات على إعداد  المصالح المركزیة التدبیر، كما ستعمل

 ؛التربوي الدعمتنظیم بتشخیص التعلمات و
عتبة لالنتقال من مستوى آلخر ومن سلك  تثبیت وتوحید سیتم ،2017-2018الدراسي  الموسم خالل 

  باالبتدائي آلخر (

 .التدبیر واستدامة تعمیممع  باإلعدادي) و 

 التنفیذ  سیرورة -3
 األساسیة التالیة: مراحلالتعتمد سیرورة تنفیذ التدبیر على 

وانطالقا من ھذا  في بدایة كل سنة دراسیة في المواد األساسیة لتعلمات األساسیةحالة ال بتشخیصالقیام  
 ؛الموسم الدراسي

 ؛في المواد األساسیة التعثروتفییئھم حسب نوعیة  حصر التالمیذ المتعثرین 
 ؛التي یعرف فیھا التالمیذ تعثرات ساسیةاأل داومال يفقط ف للدعم حصص برمجة 
 ؛وتفییئھم حسب نوعیة التعثراألسدوس األول وحصر التالمیذ المتعثرین  نتائجاستثمار  
 تقییم أثر الدعم على نتائج التالمیذ المستفیدین؛ 
 ؛في المواد األساسیة لدعما جدیدة لحصص برمجة 
 .االنتقالتحدید عتبة ل الدراسیة نتائج امتحانات نھایة السنةوتحلیل استثمار  

دعامة من دعامات االرتقاء بالخدمات التربویة واالجتماعیة للـمؤسسة وحیث یعتبر مشروع المؤسسة 
التعلیمیة، وأداة للرفع من جودة ونجاعة التعلـمات ومالءمتھا لحاجات الـمتعلـم الـمعرفیة والتكوینیة 

یر المتعلقة بھذا التدب والمؤشراتاألھداف  كل مؤسسة تعلیمیة إدماج مختلفعلى  ، فإنھ ینبغيوالوجدانیة
  .الوطنیة والجھویةجعل نتائجھا متالئمة مع األھداف و ،الداخلیة مردودیتھاتحسین لسة في مشروع المؤس

  التدبیرالعناصر المحددة لتنفیذ  -4
 ناصر المحددة التالیة:عسیتم تنفیذ ھذا التدبیر من خالل ال

 السلك التعلیمي: 
 جمیع المستویات )التعلیم االبتدائي (  -
 التعلیم الثانوي اإلعدادي ( جمیع المستویات ) -
 المواد األساسیة: 

 (العربیة، الفرنسیة، الریاضیات ، مواد التفتح ) التعلیم االبتدائي -
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 التعلیم الثانوي اإلعدادي (العربیة، الفرنسیة، الریاضیات، العلوم الطبیعیة، العلوم الفیزیائیة) -
 :المؤسسات التعلیمیة 

البتدائي االتعلیم التعلیمیة ب سیتم تنفیذ التدبیر بالمؤسسات 2015-2016خالل الموسم الدراسي  -
باالبتدائي  5/10(  المعیاریة االنتقالفي أقل من عتبة  االنتقالحددت عتبة التي و ،اإلعداديالثانوي بو
 باإلعدادي). 10/20و 

 مجاالت التدبیر  -5
مجاالت  باألساس،تھم التأطیریة، ومجموعة من العناصر  تحدید تم السلیم للتدبیر، التنفیذضمان من أجل 

 والتواصل. والتكوین المعلومیاتيوالدعم والبرنام  التشخیص
 التشخیصمجال . 1.5

، األساسیة لتعلماتحالة التمكن من ال تشخیص دراسي، تقوم كل مؤسسة تعلیمیة بتنظیمالموسم العند بدایة 
تحدید تم ، یتشخیص ھذا ال نتائجوبناء على  ویا وإقلیمیا ومحلیا.اآللیات واألدوات المتوفرة جھ اعتمادا على

 .في المواد األساسیة نوعیة التعثرحسب وتفییئھم التالمیذ المتعثرین 
د وتفیيء جدید تحدیوتحلیل واستثمار نتائج التالمیذ عند نھایة األسدوس األول بالتعلیمیة كما تقوم المؤسسة 

 .في المواد األساسیة منھملمتعثرین ل
 البرنام المعلومیاتي التطبیقي. 2.5

لتربویین ا یمكن البرنام المعلومیاتي التطبیقي الخاص بمواكبة وتتبع تنفیذ التدبیر مختلف المصالح و الفاعلین
المعنیین في كل مستویات المنظومة، من ولوج میسر إلى نتائج التالمیذ ومعالجتھا وتحلیلھا من أجل 
مساعدتھم على اتخاذ القرارات المناسبة، وخاصة فیما یخص تحدید وتدبیر وتتبع عتبات االنتقال الخاصة 

 الیة:ویمكن ھذا البرنام من القیام بالعملیات الت بكل مؤسسة تعلیمیة.
 التالمیذ لنھایة السنة الدراسیة ؛ استثمار وتحلیل نتائج 

بالنسبة لجمیع  (5/10)أقل من العتبة المعیاریة  في المؤسسات االبتدائیة التي حددت عتبة االنتقال جرد -
 المستویات؛ 

بالنسبة  (10/20)أقل من العتبة المعیاریة  في جرد الثانویات اإلعدادیة التي حددت عتبة االنتقال -
 لجمیع المستویات؛

 مسك نتائج تشخیص التعلمات في المواد األساسیة في بدایة السنة الدراسیة؛ 
 تحدید وتفیيء التالمیذ المتعثرین حسب المستوى والمواد األساسیة؛ 
 تشكیل أقسام الدعم حسب نوعیة تعثرات التالمیذ؛ 
 برمجة حصص الدعم؛ 
 عم من خالل لوحات قیادة معدة لھذا الغرض؛تتبع نتائج التالمیذ المستفیدین من الد 
 تحدید وتدبیر وتتبع عتبات االنتقال. 

وستعمل المصالح المركزیة المعنیة على إعداد دلیل خاص بالبرنام المعلومیاتي التطبیقي یوضح بشكل 
 تفصیلي كیفیة استعمالھ من قبل مختلف الفاعلین التربویین المعنیین.

 
 مجال الدعم التربوي. 3.5

 تنظیم حصص الدعم وفق السیرورة التالیة:بكل مؤسسة تقوم ، لتعلماتاتشخیص انطالقا من نتائج 
 ؛في المواد األساسیة تشخیص التعلماتانطالقا من نتائج حصر التالمیذ المتعثرین  
 أقسام خاصة بالدعم في المواد األساسیة؛ تشكیل 
 ؛في المواد األساسیة للدعم حصص برمجة 
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 ؛قسام المشتركةاأل الوسط القروي، وبشكل خاص تالمیذ بة لدعم تالمیذإیجاد صیغ مناس 
 تتبع مدى إنجاز حصص الدعم؛ 
 بناء على نتائج األسدوس األول؛ الدعم عملیة تحلیل نتائج تقییم 
 الدعم في تحقیق األھداف المتوخاة.تقییم مدى فعالیة  

 تعزیز القدرات التدبیریة . 4.5
تعزیز ى یرتكز بالضرورة عل بین المستویات وبین األسالك،عتبات االنتقال فعالة لتدبیر  ضمان أجرأةإن 

 نظامالوالدعم واستعمال  التشخیصالمدرسین وكذا الفاعلین التربویین المحلیین في مجاالت قدرات 
 المعلومیاتي، وھو ما سیتم تفعیلھ من خالل تنظیم دورات تكوینیة في ھذه المجاالت. 

القدرات التدبیریة لفرق التدبیر الجھویة واإلقلیمیة. ولھذه  من الضروري أیضا العمل على تعزیزویبقى 
الغایة سیسھر فریق التدبیر المركزي على تكوین فرق التدبیر الجھویة التي ستتولى تكوین الفرق اإلقلیمیة، 

یة التابعة ویة بالمؤسسات التعلیموالتي ستسھر بدورھا على تعزیز القدرات التدبیریة لألطر اإلداریة والترب
 للنیابة.

 اإلطار التواصلي  .5.5
تتبع تنفیذ التدبیر، الحرص على العمل التشاركي والتواصل بین أجرأة و یبقى من األھمیة بمكان، أثناء 

المسؤولین واألطر المكلفین، على مستوى الوزارة ومصالحھا الخارجیة في األكادیمیات الجھویة للتربیة 
والتكوین والنیابات اإلقلیمیة، وفق مقاربة تفاعلیة، وبتنسیق وتشاور تام بین ھذه المستویات، من أجل خلق 

 .ھنجاحلتقویة حظوظ  التدبیر إعالمیا بمواكبة تعبئة جماعیة كفیلة و تواصل
یط مدیریة االستراتیجیة واإلحصاء والتخطبتنسیق مع المدیریة المكلفة بتدبیر مجال التواصل وقد عملت 

ا مستویات المنظومة، مركزیا وجھویا وإقلیمی مع جمیع الفاعلین التربویین بجمیععلى رسم خطة تواصلیة 
، لمتاحةا ، مع استغالل كل القنوات التواصلیةجدوى التدبیرو رھانات ومحلیا. وتھدف الخطة إلى إبراز أھمیة

كافة الجوانب المرتبطة بالتدبیر، أي تسویق التدبیر على  یشمل إعالمي والتقنیات الممكنة، لبلورة خطاب 
 نطاق واسع.

ة ذات العالق العناصر التأطیریة للتواصل والتعبئة ھذه الخطة، یمكن الوقوف على مجموعة من في إطار
 :المباشرة بتنفیذ تدبیر عتبات االنتقال بین األسالك، نذكر منھا بشكل خاص

 على المستوى المركزي  
توجیھ والعقد لقاء تنسیقي مركزي مع رؤساء أقسام الشؤون التربویة والخریطة المدرسیة واإلعالم  -

 ؛باألكادیمیات
 ،الشركاء االجتماعیینو ،التالمیذمثلي جمعیات آباء وأمھات وأولیاء معقد لقاء تواصلي وطني مع  -

 ؛الجمعیات المھنیة بالقطاعو
 ؛استثمار البوابة اإللكترونیة للوزارة -
 ؛وملصقات مكتوبة إعداد مطویات -
 .إصدار بالغات صحفیة -
 على المستوى الجھوي  

لقاءات إخباریة وتواصلیة مع المسؤولین المكلفین بالشؤون التربویة والخریطة المدرسیة تنظیم  -
 واإلعالم والتوجیھ جھویا وإقلیمیا؛

، اریةاللجن المتخصصة للمجالس اإلد ، وتنظیم لقاءات إخباریة وتواصلیة مع ھیئة التفتیش التربوي -
 الفروع الجھویة للشركاء االجتماعیین؛و 

 عالمیة لمختلف أنشطة التدبیر؛اإلتغطیة الوتنظیم لقاءات صحفیة جھویة،  -
  النشرات اإلخباریة الداخلیة المكتوبة واإللكترونیة ستثمار البرامج اإلذاعیة الجھویة، وا -
 .لألكادیمیة استثمار البوابة اإللكترونیة -
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 على المستوى اإلقلیمي  
 لتربوي؛مفتشي وأطر التوجیھ اأطر المراقبة التربویة باإلقلیم، و معوإخباریة تنظیم لقاءات تواصلیة  -

 ؛مكاتب الفروع اإلقلیمیة للنقاباتواالجتماعیة والسیاسیة باإلقلیم، وكذا  الفعالیات التربویةو
 استثمار النشرات اإلخباریة للنیابات اإلقلیمیة؛ -
 ؛للنیابات استثمار البوابة اإللكترونیة -
 ستوى جماعات الممارسات المھنیة عند نھایة كل دورة.تنظیم اجتماعات على م -
 على المستوى المحلي 

والتلمیذات التالمیذ  وأمھات وأولیاء آباء وعقد لقاءات تواصلیة مع مجالس التدبیر واألساتذة  -
 ؛وكذا الجمعیات الشریكة بالمؤسسات التعلیمیة؛

 تنظیم لقاءات إخباریة مع التالمیذ على مستوى الفصول الدراسیة؛  -
 استثمار البوابة اإللكترونیة للمؤسسة التعلیمیة. -

  ةالتنظیمی اآللیات -6
من خالل مجموعة من اآللیات التنظیمیة التي یتم إرساؤھا التدبیر، مختلف مراحل تنفیذ مواكبة وتتبع تتم 

المؤسسة التعلیمیة ووصوال إلى المستوى  انطالقا من على مختلف مستویات تدبیر المنظومة التربویة 
 المركزي:

 على مستوى المؤسسة . 1.6
إلجراءات ابتنفیذ  المرتبطةتدبیر على مختلف العملیات المجلس المؤسسة بتنسیق مع  (ة)مدیریشرف  

ترتبط ھذه و. المؤسسة التعلیمیة وذلك في إطار مشروععتبات االنتقال بین األسالك  تدبیرالمتضمنة في 
 :بما یلي اإلجراءات خصوصا

ة ، ویسھر أساتذعند بدایة كل موسم دراسي تشخیص التعلمات األساسیة تنظیم عملیة على الحرص 
 ؛انطالقا من المواد األساسیةالمؤسسة على إعداد مضمون التشخیص 

 ؛في المواد األساسیةأقسام الدعم  لتشكیلاتخاذ الترتیبات الالزمة  
 ؛التالمیذ المتعثرین دعم حصص برمجة 
 ؛الالزمة التدابیر التخاذ إلیھا  المتوصل النتائج دراسة في المؤسسة مجالس وإشراك تفعیل 
تحدید عتبات االنتقال مع مراعاة الھدف الرئیسي لھذا التدبیر المرتبط بالرفع التدریجي خالل الفترة ما  

 ؛2018و  2015بین 
 .نائب(ة)الترفع إلى السید(ة)  مختلف العملیات الخاصة بالتدبیر،حول دوریة تقاریر إعداد  

 على المستوى اإلقلیمي. 2.6
تضم في عضویتھا السیدات والسادة المفتشین و، (ة)نائبال(ة) السیدیترأسھا  إقلیمیة تشكل لجنة 

یناط بھذه و التربویین ومفتشي التخطیط والتوجیھ التربوي وبعض المسؤولین واألطر العاملة بالنیابة.
 المھام التالیة: اإلقلیمیة اللجنة

 إعداد برنامج عمل إقلیمي خاص بالتدبیر؛ 
 ؛في المؤسسات التعلیمیة التدبیر تنفیذعملیة وتنسیق تأطیر  
وبشكل خاص كل ما یتعلق  المادیة المتاحة البشریة و السھر على حسن استثمار اإلمكانات والموارد 

 ؛بتكوین المدرسین والتواصل مع المؤسسات التعلیمیة
 ؛مجالس التدبیرلدعم  والقیام بزیارات میدانیة تنفیذ التدبیرراحل ممواكبة  
 علیھا محلیا انطالقا من لوحة قیادة تتبع التنفیذ؛تحلیل النتائج المحصل  
مساعدة رؤساء المؤسسات التعلیمیة على إعداد استعماالت الزمن لألقسام الخاصة بالدعم، مع إیجاد  

 لألقسام العادیة؛الزمن صیغة توفیقیة مع استعماالت 
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(ة)  دیرمترفع إلى السید(ة)  مختلف العملیات الخاصة بالتدبیر،حول دوریة تركیبیة تقاریر إعداد  
 األكادیمیة.

 لى المستوى الجھويع. 3.6
فة إلى ، باإلضاأعضاؤھاتكون وی، (ة) المدیرالسید (ة) على مستوى األكادیمیة، یترأسھا  جھویة تشكل لجنة

المھام ھویة ویناط بھذه اللجنة الج .من المفتشین المنسقین التخصصیینبعض المسؤولین واألطر باألكادیمیة، 
 التالیة:

 على المستوى اإلقلیمي؛ التدبیر تنفیذعملیة وتنسیق  تأطیر 
 ؛ بواسطة لوحة قیادةمواكبة وتتبع تنفیذ برامج عمل النیابات  
 اإلقلیمیة؛ نلدعم اللجا والقیام بزیارات میدانیة التفعیلراحل ممواكبة  
في مجالي التكوین والتواصل  المتاحةالمادیة البشریة والسھر على حسن استثمار اإلمكانات والموارد  

 مع المؤسسات التعلیمیة؛
على  لتدبیرا لجنةترفع إلى  مختلف العملیات الخاصة بالتدبیر،حول جھویة دوریة تركیبیة تقاریر إعداد  

 الصعید المركزي.
 على المستوى المركزي. 4.6

وتضم في  تدبیر"ال لجنةالتدبیر، وتتكون من "قیادة وتتبع تنفیذ لتم إرساء آلیة على مستوى اإلدارة المركزیة 
وقد أنیط  .یر""فریق التدبویعمل إلى جانبھا  عضویتھا السیدات والسادة المدیرین المعنیین بمكونات التدبیر.

لتدبیر المركزي لفریق الویناط ب بمدیریة االستراتیجیة واإلحصاء والتخطیط اإلشراف على ھذا التدبیر.
 المھام التالیة:

 لتنفیذ التدبیر؛ یةتأطیروالمذكرات ال إعداد وإصدار الوثائق 
 ؛عبر لوحة قیادة التتبع العملي لمختلف مراحل التنفیذ 
 التنسیق مع اللجن الجھویة؛ 
 الجھویة؛ نلدعم اللجا والقیام بزیارات میدانیة التفعیلراحل ممواكبة  
ة التدبیر على لجنترفع إلى  الخاصة بالتدبیر،مختلف العملیات حول تركیبیة دوریة وطنیة تقاریر إعداد  

  الصعید المركزي.
 


