
 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي
 

قلميي  (ة)منوذج املرشوع الشخيص للرتش يح لشغل منصب مدير  )ة(ا 
 

  الس ياق العام للمرشوع .1
زي الس ياق احلايل لتدبري منظومة الرتبية  متمجموعة من العنارص اليت  (ة)يس تحرض املرشوع الشخيص للمرتحش يتعني أ ن  

 والتكوين انطالقا من: 

 ؛  املنظومة الرتبوية بتطويراملرتبطة  الفصولخاصة  2011مقتضيات دس تور اململكة لس نة  •

 التوهجات امللكية السامية من خالل اخلطب امللكية ذات الارتباط بقضية الرتبية والتكوين؛  •

صالحالرؤية الاسرتاتيجية  •  ؛  2030-2015لرتبوي ا لال 

 يف تدبري الشأ ن الرتبوي؛   والالمتركزترس يخ الالمركزية  •

 تفعيل ورش اجلهوية املتقدمة؛   •

 . و البحث العلمي املتعلق ابلرتبية والتكوين  17/51 طارالقانون ال   •

 الهيلكة العامة للمرشوع الشخيص  .2
قلميياملهام والاختصاصات املس ندة للمديرايت (، ة)يس تحرض املرشوع الشخيص للمرتحش يتعني أ نبشلك عام،   ةال 

حول جانب تشخييص وجانب استرشايف،  وأ ن يمتحورالنصوص الترشيعية والتنظميية اجلاري هبا العمل،  مبوجب أ حاكم

ماكنيةمع   مرشوعه.   غناءل  رضورية  (ة)تضمني هذا املرشوع بعض املرفقات اليت يراها املرتحش ا 

 . اجلانب التشخييص 2-1
قلميييمت فيه الرتكزي عىل تشخيص الوضعية الراهنة للواقع التعلميي عىل مس توى املديرية ا  من الناحيتني المكية   ةال 

برازوالكيفية، عرب  قلميينقط القوة ونقط الضعف اليت متزي املديرية ا  ا  ، مع دلةلكرث ، والرتكزي عىل املؤرشات الرتبوية ال  ةال 

دماج ، واس تحضار املس تجدات اليت ةال قلميياخلصوصيات اجلغرافية واملعطيات الاجامتعية والاقتصادية والثقافية ا  ا 

 يعرفها احلقل التعلميي. 

 اجلانب الاسترشايف. 2-2
قلمييملديرية ا  ة( يف شأ ن تدبري ا)ساس ية لربانمج العمل واملهنجية اليت يقرتهحا املرتحشيمت فيه حتديد العنارص ال   وتطويرها   ةال 

، ابس تحضار املوهجات الاسرتاتيجية للمنظومة الرتبوية، ويمت الرتكزي يف هذا اجملال بصفة خاصة عىل احملاور من أ داهئاوالرفع  

 التالية: 



التعلمي تعممي المتدرس وحتسني العرض املدريس وتنويعه، وحتقيق املساواة والانصاف يف ولوج التعلمي، وتطوير  ▪

 ت وخاصة مهنا الهدر املدريس؛ شاكلويل وتشجيع التعلمي املدريس اخلصويص، ومعاجلة بعض ال  ال  

تطوير المنوذج البيداغويج وفق مبادئ التنوع والانفتاح والنجاعة والابتاكر، وحتسني جودة التعلامت من خالل  ▪

لمؤسسات التعلميية والارتقاء ابحلياة املدرس ية وحتسني الرتكزي عىل التدابري اليت من شأ هنا تطوير الوظيفة الرتبوية ل

 جودة التعلامت؛ 

وترش يد اس تعاملها وحتفزيها والارتقاء بتكويهنا وترس يخ ثقافة احلق  وهمننة أ داهئاالارتقاء بتدبري املوارد البرشية  ▪

 والواجب يف همن الرتبية والتكوين؛ 

من حيت املقارابت والآليات وتنظمي    يال قلميالارتقاء ابحلاكمة عرب جتس يد اسرتاتيجية معل الوزارة عىل الصعيد ا   ▪

عالمدارة واس تعامل التكنولوجيات احلديثة ة وحتديث ال  نالعمل والرفع من القدرات التدبريية، وعص   لوالتصا لال 

 ق والارتقاء ابلرشااكت والتواصل ...؛ نفايف التدبري، وتنويع مصادر المتويل وعقلنة ال  

  

 . املذكورة أ عالهلهيا مضن احملاور ا  شارة ية ومل تمت ا ال  يراها أ ساس   جوانب أ خرىىل ا  التطرق ( ة)هذا وميكن للمرتحش

 

 توجهيات عامة .3

للجانب كرث صفحات عىل ال   05مهنا  ، ختصصكرث، صفحة عىل ال   20عداد املرشوع الشخيص يف حدود ا  يمت  •

 وخيصص البايق للجانب الاسترشايف؛  ،املتعلق ابلتشخيص

 

صدارات أ ومن  رل فاكيف حاةل اقتباس بعض ا • ىل ل شارةحبوث منجزة؛ تمت ا دراسات أ و ا  ذكل مكراجع مضن  ا 

 املعنية؛الفقرات 

 

عداد • ن صفحاهتا، يف لك صفحة م( ة)نظائر، من بيهنا نسخة حتمل امس وتوقيع املرتحش 06املرشوع يف مخسة  ا 

شارة من أ يةتكون ابيق النسخ خالية  ينبغي أ نيف حني   ر. مابل   (ة)تدل عىل هوية وصفة املعين ا 


