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 :السيد مدير ألاكاديميةكلمة 

املتعلق بمنظومة التربية والتكوين  71.15القانون الاطار رقم في إطار  تفعيل مقتضيات 

الخاص بتجديد مهن التربية والتكوين والارتقاء  9والبحث العلمي، وفي سياق تنزيل املشروع رقم 

املتمثل في جعل التكوين املستمر إلزاميا و  ،منهبتدبير املسارات املهنية، وخاصة الهدف الثاني 

تمكين ألاطر التربوية  وسعيا وراء لكافة العاملين في مجال التربية والتكوين، ومعززا للترقي املنهي 

ية وإلادارية والتقنية من تنمية مؤهالتها املعرفية وتطوير قدراتها املهنية، تقوم ألاكاديمية الجهو 

بتنزيل وتفعيل املخطط الجهوي واملخططات الاقليمية للتكوين للتربية والتكوين بجهة الشرق 

  .2222مارس شهر مع بداية  2222تمر برسم سنة املس

لورش الهام الذي يشكله مجال التكوين املستمر، يتم وفق وتجدر الاشارة إلى أن تنزيل هذا ا

. إرساء مقاربة جديدة لتدبير املجال من خالل مقتضيات الاستراتيجية الوطنية للتكوين املستمر

املتمثلة في اللجنة الجهوية للقيادة، التي يرأسها وفي هذا الصدد، وبعد إرساء الهياكل الجهوية 

السيد مدير ألاكاديمية، وكذا لجنة التدبير الجهوية التي ينسق أعمالها السيد مدير املركز الجهوي 

التفعيل ألامثل لعمليات التكوين التركيز على حاليا ملهن التربية والتكوين لجهة الشرق، يتم 

 .الجهوية وإلاقليمية املخططاتضمن املستمر املبرمجة 

ويندرج إعداد دفتر التحمالت ضمن مستلزمات املقاربة الجديدة لتدبير مجال التكوين 

، من جهة ات التكوينماملستمر، املبنية على الشفافية، واملنافسة وتكافؤ الفرص في تقديم خد

لتكوين العام الذي ينبغي أن تنفذ وتفعل ضمنه عمليات ا إلاطار يشكل نصه  ومن جهة أخرى 

كما أن إعداده تم بغرض إصدار  .املستمر لفائدة فئات املوظفات واملوظفين التابعين لألكاديمية

   .2222في تنفيذ وتأطير عمليات التكوين املستمر خالل سنة ( عروض)طلبات املساهمة 

لضمان إغناء محتواه وإلعداد دفتر التحمالت، حرصت ألاكاديمية على تبني مقاربة تشاركية 

جعله وثيقة مؤطرة لعمليات التكوين املستمر، بحيث أسندت مهمة إعداده إلى لجنة جهوية و 

وقد حرصت هذه اللجنة على  .مكونة من مفتشين تربويين، وأساتذة مكونين وأطر إدارية

تضمينه، باإلضافة إلى شروط ومعايير انتقاء عروض املساهمات، عدة محددات تنظيمية، 

شأنها تيسير إعداد عروض املساهمات في التكوين من طرف مختلف وإدارية وبيداغوجية من 

 .الفاعلين املهتمين بمجال التكوين املستمر بالجهة
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 :املحددات إلادارية والتنظيمية: أوال 

تحديد التي تروم  املحددات إلاداريةالتكوين املستمر على مجموعة من  مخططاتتنبني 

( اللجنة الجهوية للقيادة)لحقوق بين صاحب املشروع مجموعة من املسؤوليات والالتزامات وا

تمكن من تحقيق ألاهداف التكوينية بأعلى درجات والتي ، (فريق التكوين)املشروع  حاملو 

النجاعة والفاعلية، وفق منهجية تراعي التوجهات الوطنية العامة والخصوصيات الجهوية، 

 :وتتضمن املواد آلاتية وتستحضر معايير الجودة،
 

 : 1ادة امل

 2222   برسم سنة التكوين املستمر مجاالت ومواضيع 
 

وفق مقتضيات الاستراتيجية الوطنية للتكوين مواضيع التكوين املستمر مجاالت و  تم تحديد

اتيجية، حيث تنقسم إلى رتبطة بتنزيل وتفعيل هذه الاستر املستمر، وكذا املذكرات الوزارية امل

 :نيينوعين رئيس

ذات العالقة مع ألاولويات الوطنية يتم تنفيذها باعتبارها طلبا مواضيع مجاالت و  -

فبراير  21تاريخب  012X22رقمالوزارية  مؤسساتيا بإشراف وطني، كما تم تحديدها في املذكرة

 :، وهي كاآلتي2222



 
5 

 

 جهوية وإقليمية تم تحديدها من قبل اللجنة الجهوية للقيادة بناء علىومواضيع مجاالت  -

الجهوي الطلب املؤسساتي املستهدفين بالتكوين، وكذا  واملوظفين حاجات املوظفات

 .وإلاقليمي

 : 2املادة 

 صاحب املشروع
 

بصفته ممثال لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة  ألاكاديميةيعتبر السيد مدير 

واملخططات الاقليمية  صاحب مشروع التكوين املستمر لتفعيل املخطط الجهوي  الشرق،

  .وين املستمرللتك
 

 : 3املادة 

 حامل املشروع
 

على والتقنية يعتبر حامال للمشروع، كل فرد أو فريق مكون من ألاطر إلادارية والتربوية 

في مجال  سنوات من العمل الفعلي( 12)اختالف هيئاتها املزاولة ملهامها ملدة ال تقل عن عشر 

 .التربية والتكوين

 :الترشيحشروط * 

 :حامل املشروع أن يكون /(ة)رشحيشترط في املت 

أو أن  على شهادة جامعية أو ما يعادلها من مستوى إلاجازة ألاساسية على ألاقل حاصال -

 ؛تكويناليكون حاصال على دبلوم إحدى مراكز 

إعداد التكوينات التي ، و أو التدبير/و أو التكوين/أو التأطير و/تجربة في مجال التدريس و اذ -

 يرغب في تأطيرها؛

 مقبولة في مجال توظيف تكنولوجيا املعلومات والاتصال؛ تجربة اذ -

 .(حسب املصوغة)أو إلانجليزية  ،أو الفرنسية، أو ألامازيغية ،للغة العربية متقنا -

 :الترشيحملف * 

 :ح من الوثائق آلاتيةييتكون ملف الترش

 ؛(1امللحق رقم ) املرفق ذجو نمالوفق  طلب املشاركة -

 ؛(2امللحق رقم ) ذج املرفقو منالوفق السيرة الذاتية  -
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بالنسبة  باللغة العربية) مشروع تصميم املصوغة املقدم في إطار التكوين املستمر -

 ؛ (3امللحق رقم )وفق النموذج املرفق  (غة العربيةلللتكوين الذي سيتم تنفيذه بال

بالنسبة  باللغة الفرنسية)مشروع تصميم املصوغة املقدم في إطار التكوين املستمر  -

 ؛ (4امللحق رقم )وفق النموذج املرفق ( لتكوين الذي سيتم تنفيذه باللغة الفرنسيةل

 :حيكيفية انتقاء ملفات الترش* 

على عملية انتقاء ملفات الترشيح املقدمة مشكلة لهذا الغرض تشرف لجنة علمية جهوية 

 :من طرف املترشحات واملترشحين، وذلك بناء على

للمصوغة املراد تأطيرها وللبيانات الشخصية تضمنة امللفات العلمية املقدمة وامل -

 ؛موضوع التكوينو  بمجال( ا)تهوخبر ( ة)واملهنية للمترشح

حددة تفعيال ملبدأ تتضمن املعلومات والخبرة الالزمة باحترام الضوابط املتقييم شبكة  -

 .املساواة وتكافؤ الفرص

 :التزامات حامل املشروع* 

برنامج التكوين  –ملف التكوين )املراد تأطيرها ويم املصوغة العدة الالزمة لتنفيذ وتق يعد -

 ؛...(وثائق الاشتغال –

يطلعهم على ويتعرف عليهم قبل الشروع في التكوين و  ،قدم املكون نفسه للمستفيديني -

 ؛محاور التكوين

 الالزمة لسير التكوين بسالسة؛ الظروف العلمية وتهييئالانطالقة الجيدة ضمان على  يسهر   -

املكتسبات القبلية الضرورية املطلوب توفرها لدى املستفيدين قبل الشروع في  ديحد -

  ؛التكوين

 املهام وألانشطة التي ينبغي للمستفيد القيام بها؛ ويبين يوضح -

جميع املستندات والوثائق الداعمة التي تثبت الانتهاء من كل مرحلة من التكوين  يقدم -

 ؛...(، منتجات الورشاتأوراق تسجيل الدخول، وشهادات الحضور )

وفق ألادوات املحددة من قبل اللجنة لتكوين ت من ا/لمستفيدينل نهائيتقويم  بإجراء يقوم  -

على شكل توصية يمكن  فريق التكوين/، مع استكماله برأي مكتوب للمكون العلمية

 في إطار تقييم الرضا؛الجهوية التدبير  لجنةاستخدامها من قبل 
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 ؛(القبلي الرائز تمرير  إعادة. )املستفيدينحصيلة  يقوم -

 .(4امللحق رقم ) وفق النموذج املعد لهذا الغرض يعد تقريرا إجماليا مفصال عن التكوين -
 

 

 : 4املادة 

 (السياق واملرجعيات)إلاطار القانوني 

 : السياق* 

في إطار استحضار املبادئ العامة املرتبطة بالالمركزية والالتمركز إلاداري والتكامل  

نسجام واملأسسة، وتعزيز الجهوية بشكل يضمن التماسك بين مكونات املنظومة التربوية والا

، تم توجيه التركيز املوحدة، وكذا تكافؤ فرص التنمية املهنية ملختلف ألاطر طوال مسارهم املنهي

، 71.15رقم  إلاطار التي خصها القانون  ألاولويات الوطنيةعلى التكوين املستمر باعتباره من 

اهتماما  2232-2217 لإلصالحملتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وكذا الرؤية الاستراتيجية ا

 .خاصا

- 71.15واعتبارا لكون التكوين املستمر من املشاريع املنبثقة عن تفعيل القانون إلاطار رقم 

الوطنيين ومشاريع التعاون مع الهيئات واملنظمات والشركاء  -تعلق بمنظومة التربية والتكوينامل

منخرطة في  ألاكاديميةوالدوليين، وما يعبر عنه من حرص على إرساء النموذج البيداغوجي، فإن 

هذا املشروع الرائد، وذلك قصد تعزيز التمكن من التعلمات ألاساس وفق مستجدات املنهاج 

يم ما يتعلق بتقو كذا، الجديد في مختلف ألاسالك، وخصوصا ما يتعلق بالتعليم الابتدائي، و 

التعلمات، وقياس مدى التمكن منها، وتنظيم عمليات الدعم واملعالجة من أجل تعزيز التحكم في 

 . التعلمات ألاساس، والرفع من فرص النجاح

على الانخراط في تفعيل إلاطار املرجعي لتدبير ألاقسام ثنائية  ألاكاديميةكما تحرص 

بما فيهم مدرسات ومدرس ي املواد غير  املستوى، ودعم القدرات اللغوية للمدرسين واملدرسات

وتعمل أيضا على إرساء مشروع املؤسسة املندمج، وتعزيز ألادوار الريادية لإلدارة . اللغوية

إلى باالضافة  التربوية، وتحضير الامتحانات املهنية، وتكوين ألاستاذات وألاساتذة املصاحبين

 . صاالت في التعليمتطوير استعمال تكنولوجيا املعلومات والاتالعمل على 

عموم ألانشطة التربوية والتدبيرية التي تعمل على تعزيز ، سيشمل التكوين املستمر هكذا

املنهي، معارف العاملين في مجال التربية والتكوين، سعيا لتقوية مهاراتهم، والرفع من أدائهم 
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ي للفاعل التربوي على شكل لكون التكوين املستمر أداة للتنمية املهنية تالزم املسار املنه اعتبارا

 .مسلسل تأهيلي متواصل، ونظام للتطوير التدريجي للممارسة املهنية الناجعة

 : املرجعيات* 

 ؛(39 املادة)بمنظومة التربية والتكوين  املتعلق 71.15القانون إلاطار رقم  -

 ؛2232-2217" من أجل مدرسة إلانصاف والجودة والارتقاء"لرؤية الاستراتيجية لإلصالح ا -

بشأن املصادقة على استراتيجية التكوين  2222شتنبر  23بتاريخ  231-22 رقماملقرر الوزاري  -

 ؛املستمر بقطاع التربية الوطنية

املتعلق ( 2227ديسمبر  2) 1422شوال  29الصادر بتاريخ في  2.27.1322املرسوم رقم  -

 ؛بالتكوين املستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة

 1541.29تدب لدى الوزير ألاول املكلف بتحديث القطاعات الغامة رقم قرار الوزير املن -

 الخاص بتحديد استراتيجية التكوين املستمر؛( 2229يوليوز  5) 1432رجب  14الصادر في 

في شأن أجرأة التكوين املستمر برسم  2222فبراير  21بتاريخ  212.22 الوزارية عدد املذكرة -

 ؛2222

في شأن تنزيل املقرر الوزاري بشأن  2221يناير  20بتاريخ  227.21 رقم املذكرة الوزارية -

 املصادقة على استراتيجية التكوين املستمر بقطاع التربية الوطنية؛

في شأن منظومة إلاعالم الخاص  2221مارس  24بتاريخ  2327.21 رقمالوزارية  املذكرة -

 بالتكوين املستمر؛

-71بشأن تفعيل أحكام القانون إلاطار  2222بر شتن 10بتاريخ  45-22 رقم الوزارية املذكرة -

 املتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛ 15

في شأن وثيقة الاختيارات الكبرى  2221نونبر  15بتاريخ  1212. 21 عدد الرسالة الوزارية -

 .2222كوين املستمر املتعلقة بسنة والتوجهات العامة املتعلقة بالت
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 :7املادة 

 :ألامر بانطالق الخدمة 
 

بعد إعالن نتائج انتقاء ملفات الترشح، والانتهاء من إلاجراءات إلادارية الضرورية، يعطي 

مضامين التكوين وفق بانطالق أو من ينوب عنه، إلاذن صاحب املشروع، السيد مدير ألاكاديمية 

 .2222املخطط الجهوي واملخططات الاقليمية للتكوين املستمر لسنة 

 

 : 2ادة امل

 إلانجازأماكن 
 

باملركز الجهوي ملهن التربية والتكوين ضمن املخطط الجهوي تنجز التكوينات املبرمجة 

 .أماكن أخرى تحدد من طرف إلادارةبلجهة الشرق أو 

املبرمجة ضمن املخططات الاقليمية باملركز الجهوي ملهن التربية والتكوين  وتنجز التكوينات

أو بأي مقرات أخرى واملؤسسات التعليمية،  املستمر،الاقليمية للتكوين لجهة الشرق، واملراكز 

 .تحددها إلادارة
 

 : 5املادة 

 آجال إلانجاز
 

، املصادق عليها من قبل لجنة القيادة الجهوية الجدولة الزمنيةتنجز التكوينات حسب 

 .بالجهة 71.15رقم  إلاطار وذلك بتنسيق مع رئيسات ورؤساء مشاريع تنزيل مواد القانون 
 

 :0املادة 

 نجازالتصديق على إلا  
 

لجنة التدبير الجهوية واملكلفين بملف التكوين من طرف  اتإنجاز التكوينيتم التصديق على 

 .املستمر على مستوى املديريات إلاقليمية
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 : 9املادة 

 فسخ العقدة
 

ة بناء على تقارير لجن تفسخ عقدة التكوين املستمر من قبل رئيس اللجنة الجهوية للقياد

 .باإلنجازالتتبع، بعد مراسلة املعني 
 

 : 12املادة 

 تحل النزاعا

للجنة الجهوية مدير ألاكاديمية بصفته رئيسا )عند حدوث نزاعات بين صاحب املشروع 

، يتم حلها وفق القوانين الجاري بها العمل مع تغليب (فريق التكوين)وحامل املشروع ( للقيادة

 .عامة ملنظومة التربية والتكويناملصلحة ال

 : 11املادة 

 التمويل/صيغ ألاداء
 

تستفيد مؤسسات تكوين ألاطر التربوية من دعم في إطار ميزانيتها من أجل إعداد وإنجاز  -

عروض مؤسساتية للتكوين املستمر تتماش ى مع ألاولويات الوطنية والجهوية واملحلية وكذا 

 لتطوير خبرات ألاطر العاملة بها؛

يتم اعتماد برمجة دقيقة لالعتمادات املخصصة للتكوين املستمر بغية تحقيق ألاهداف  -

 .املسطرة بناء على نتائج قابلة للقياس

 . إلانجاز وثيقة من وثائق التصفية املاليةتقارير  تعتبر  -
 

   :املحددات العلمية والبيداغوجية: ثانيا

 :12املادة 

 املبادئ واملرتكزات 
 

 :ما يتعلق باملستفيدين/ ينبغي مراعاتها من قبل املكونين حاملي املشاريع املبادئ التي من

 إعطاء ألاولوية للوضعيات العملية التي لها عالقة مباشرة مع املمارسة املهنية؛ -

 التركيز على الوضعيات املهنية املركبة؛ -

 استثمار وضعيات مهنية حقيقية أو مماثلة؛ -
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 ؛...(برانم  –شبكات  –جذاذات  –مقاطع )إنتاج أدوات عمل إجرائية  -

 –العمل باملشروع  –مجموعات عمل  –ورشات )تحديد سبل تطوير املمارسات املهنية  -

 في عالقة مع الكفايات املهنية واملرجعية املهنية؛...( التخطيط بالنتائج وألاثر

 .تنمية املمارسة التبصرية الفردية والجماعية -
 

 : 13املادة 

 ألاهداف والرهانات
 

 مأسسة التكوين املستمر وتقوية حكامته؛ -

جعل التكوين املستمر مواكبا لألوراش إلاصالحية املتضمنة في الرؤية الاستراتيجية وقاطرة  -

 لها؛

 جعل التكوين املستمر امتدادا للتكوين ألاساس ومتكامال معه ومكمال له؛ -

 ارات املؤسساتية وحاجات أطر التربية والتكوين؛مالءمة التكوين املستمر مع الانتظ -

استثمار إلامكانات التي تتيحها تكنولوجيات املعلومات والاتصاالت في تحقيق تكافؤ فرص  -

 الولوج إلى خدمات التكوين املستمر؛

 الرفع من نجاعة التكوين املستمر عبر إخضاعه ملعايير الجودة ونظام ضمانها؛ -

هيل مدى الحياة املهنية، آلية للتنمية املهنية املتجددة لكافة جعل التكوين املستمر والتأ -

 .الفاعلين العاملين بمختلف ميادين التربية والتكوين والبحث

 :يليما  في إجمالهاأما فيما يخص الرهانات من حيث ألاهداف، فيمكن 

دمات الرفع من أداء الفاعلين وتأهيلهم ملواكبة مشاريع إلاصالح، واملساهمة في تجويد خ -

املنظومة التربوية؛ وتمكينهم، في إطار الحركية، من ولوج مناصب تتطلب مؤهالت جديدة أو 

 إضافية؛ والقيام بإعداد التصورات والتأطير والتدبير والتوجيه وتحمل املسؤوليات؛

استثمار نتائج البحث العلمي في املجال التربوي والتدبيري وإلاداري، وتشجيع التجديد  -

 جل الارتقاء املستمر باألداء املنهي بغية تجويد التعلمات؛التربوي من أ

 .تيسير سبل الترقي املنهي وفق منظور تثميني -
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 : 14املادة 

 النتائج املنتظرة
 

 تعزيز الجهوية املتقدمة في مجال التكوين املستمر؛ -

 اعتماد سياسة الالتمركز والالتركيز إلاداري ونهج سياسة القرب؛ -

 املستفيدين منه بغرض تأمين الزمن املدرس ي والزمن إلاداري؛تقريب التكوين من  -

 إحداث بنيات تدبيرية بمهام محددة وقابلة للتقويم واملساءلة؛ -

 .إلانصاف في الترقي وإسناد املسؤوليات، وذلك بربطهما بالتكوين املستمر -
 

 : 17املادة 

 الفئات املستهدفة 
 

، التابعين ألكاديمية جهة الشرق ظفين التكوين املستمر جميع املو مخططات يستفيد من  -

والنظام املنصوص عليهم في النظام ألاساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية 

ألاطر املنتمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، وألاكاديمية الخاص بأطر ألاساس ي 

 ،شتركة بين الوزاراتألاطر املو، تكوين ألاطر بمؤسسات العاملينلهيئة ألاساتذة الباحثين 

 :على أن تعطى ألاولوية للفاعلين

 الذين عبروا عن رغبتهم في التطوير الذاتي وتعزيز مهاراتهم املهنية، 

  وقع عليهم الاختيار من طرف مؤسساتهم لتطوير ممارسة مهنية أو خبرة  الذين

 معينة؛ 

 اجهون والذين يو  ،املعنيين بتدبير مؤسساتي جديد أو تحمل مسؤولية جديدة

 ،صعوبات مهنية بناء على اقتراح من طرف رؤسائهم املباشرين
 

عمليات التكوين املستهدفة من والتقنية  ألاطر إلادارية والتربوية أسفله فئاتالجدول بين ي -

 :2222سنة واملخططات الاقليمية برسم املخطط الجهوي املبرمجة ضمن 
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 دفةهالفئات املست املشروع  رت

  .رو مشاريع التعليم ألاولي واملربيات واملربينمدب الارتقاء بالتعليم ألاولي وتسريع وتيرة تعميمه: 1 املشروع رقم 1

2 
توسيع وتنويع العرض املدرس ي وتحقيق : 2املشروع رقم 

 .إلزامية الولوج
  .أطر التخطيط التربوي 

3 
تطوير منظومة منصفة وناجعة للدعم : 3املشروع رقم 

 .الاجتماعي

 ؛جال الدعم الاجتماعي باملديريات إلاقليميةمدبرو م

 ؛املؤسسات التعليمية املشتملة على الداخليات مديرو 

 ؛الحراس العامون للداخليات

 ؛املؤسسات التعليمية املعنية ببرنامج تيسير مديرو 

 .مسيرو املصالح املادية واملالية

4 
تمكين ألاطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات : 4املشروع رقم 

 صة من التمدرسخا

 ألاساتذة؛

 مديرو املؤسسات التعليمية؛

7 
تأمين التمدرس الاستدراكي والرفع من : 7املشروع رقم 

 .نجاعة التربية غير النظامية

 ؛منشطو التربية غير النظامية ومكونو التأهيل املنهي

، مكاتب التربية غير 7جمعيات الشريكة، منسقو املشروع 

 .النظامية

 .بالتعليم الخصوص ي أطر إلادارة التربوية .تطوير وتنويع التعليم الخاص: 5 املشروع رقم 5

 .تطوير النموذج البيداغوجي: 0املشروع رقم  0

 ؛مفتشو التعليم الابتدائي

 ؛أساتذة املواد العلمية

 أساتذة املواد غير اللغوية؛

 ؛أساتذة اللغة ألامازيغية

 ؛أساتذة التعليم الابتدائي

 ؛السلك الثانوي ب نجليزيةاللغة إلا  أساتذة

 ؛السلك الثانوي ب اللغة الفرنسية أساتذة

 ؛أساتذة السلك الثانوي 

9 
تجديد مهن التربية والتكوين والارتقاء : 9املشروع رقم 

 .باملسارات املهنية

 ؛إلاداري والتربوي والاجتماعي هيئة الدعمخريجو سلك أطر 

 مديرو املؤسسات التعليمية؛

 ؛نسية بالثانوي إلاعداديأساتذة اللغة الفر 

 ؛ألاطر الجديد املكلفة بمهام إلادارة التربوية

 .ألاساتذة املصاحبون 

 .الارتقاء بالحياة املدرسية: 12املشروع رقم  12

 ؛التربوين املفتشون 

 مديرو املؤسسات التعليمية؛

 ؛منسقو خاليا الوساطة والاستماع/ أطر الدعم الاجتماعي

 .مؤطرو ألاندية التربوية

 .يالارتقاء بالرياضة املدرس : 11املشروع رقم  11

 املفتشون التربويون؛

 ؛رؤساء املكاتب واملشاريع

 ؛ألاساتذة وأعضاء الجمعيات الرياضية املدرسية

12 
تحسين وتطوير نظام التقويم والدعم : 12املشروع رقم 

 .املدرس ي والامتحانات

 ؛رؤساء املراكز إلاقليمية لالمتحانات

 ؛ركز الجهوي لالمتحاناتموظفو امل

 مديرو املؤسسات التعليمية؛

13 
 ،املبكرإرساء نظام ناجع للتوجيه : 13املشروع رقم 

 .والجامعي ،نشيط املدرس ي، واملنهيتوال

 ؛أطر التوجيه التربوي 

 ؛ألاساتذة الرؤساء بالسلك التأهيلي
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 ؛ألاساتذة الرؤساء بالسلك إلاعدادي

 .أطر إلادارة التربوية

14 
تطوير استعماالت تكنولوجيا املعلومات : 14شروع رقم امل

 .والاتصاالت في التعليم

املكونون الرئيسيون وأطر تربوية بالتعليم الابتدائي 

 والثانوي؛

 الارتقاء بتدبير املوارد البشرية: 17املشروع رقم  17
 ؛مدبرو املوارد البشرية

 .رؤساء املؤسسات التعليمية

15 
يز تعبئة الفاعلين والشركاء حول تعز : 15املشروع رقم 

 .املدرسة املغربية
 .رؤساء املؤسسات التعليمية

 .تقوية نظام املعلومات للتربية والتكوين: 10املشروع رقم  10
 رؤساء املؤسسات التعليمية؛

 .إدارية وتربوية ر مدبرون، اط

 

 : 12املادة 

 الجهوية ألاولويات

 التكوينات مواضيع/مجاالت املشروع  رت

 (إلاطار املنهاجي)تكوين املتدخلين في مجال التعليم ألاولي  .الارتقاء بالتعليم ألاولي وتسريع وتيرة تعميمه: 1املشروع رقم  1

2 
توسيع وتنويع العرض املدرس ي وتحقيق إلزامية : 2املشروع رقم 

 .الولوج
 PSPالتخطيط املدرس ي متعدد السنوات 

3 
صفة وناجعة للدعم تطوير منظومة من: 3املشروع رقم 

 .الاجتماعي
 تجويد خدمات الدعم الاجتماعي

4 
تمكين ألاطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات : 4املشروع رقم 

 .خاصة من التمدرس
 تكوين املتدخلين في التربية الدامجة

7 
تأمين التمدرس الاستدراكي والرفع من نجاعة : 7املشروع رقم 

 .التربية غير النظامية
 املكونين في مجال التربية غير النظامية دعم قدرا ت

 .التأهيل املندمج ملؤسسات التربية والتكوين: 2املشروع رقم  2
املستجدات في مجال التأهيل املنمدمج للمؤسسات 

 التعليمية

 .تطوير وتنويع التعليم الخاص: 5املشروع رقم  5
التكوين في مجال التدبير إلاداري والتربوي للعاملين 

 التعليم الخاص بمؤسسات

 تكوين املدرسين في مستجدات املنهاج الدراس ي .تطوير النموذج البيداغوجي: 0املشروع رقم  0

9 
تجديد مهن التربية والتكوين والارتقاء باملسارات : 9املشروع رقم 

 .املهنية

 تكوين ألاساتذة املصاحبين

 التدريس هيئة قدرات تعزيز

 DNLلغوية تكوين مدرس ي املواد غير ال

 تنشيط وتفعيل ألاندية التربوية باملؤسسات التعليمية .الارتقاء بالحياة املدرسية: 12املشروع رقم  12

 .يالارتقاء بالرياضة املدرس : 11املشروع رقم  11

الرياضة ملدبري جمعيات التكوين في التدبير املالي وإلاداري 

 املدرسية

 مجال التربية البدنية تكوين أساتذة التعليم الابتدائي في

12 
تحسين وتطوير نظام التقويم والدعم املدرس ي : 12املشروع رقم 

 .والامتحانات
 تكوين املتدخلين في مجال التقويم والامتحانات
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13 
إرساء نظام ناجع للتوجيه املبكر والنشيط : 13املشروع رقم 

 املدرس ي واملنهي والجامعي

التربوية للمشاريع  تكوين املتدخلين في مجال املواكبة

 الشخصية للمتعلمين

14 
تطوير استعماالت تكنولوجيا املعلومات : 14املشروع رقم 

 .والاتصاالت في التعليم

التكوين في مجال تكنولوجيا املعلومات والاتصال في 

 التعليم

17 
لية ملدبري املوارد تعزيز القدرات التدبيرية والتواص .الارتقاء بتدبير املوارد البشرية: 17املشروع رقم 

 البشرية

 .تطوير الحكامة ومأسسة إلاطار التعاقدي: 12املشروع رقم  12

 التدبير املالي واملحاسباتي املندمج

 تدبير وتتبع وتقويم املشاريع

 تقوية املراقبة الداخلية والافتحاص

15 
تعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول املدرسة : 15املشروع رقم 

 .يةاملغرب

 تقوية القدرات التواصلية لدى املدبرين

 التكوين قي مجال تدبير الشراكات

 التكوين في النظم املعلوماتية .تقوية نظام املعلومات للتربية والتكوين: 10املشروع رقم  10
 

 : 15املادة 

 التكوين صيغ

متناغمة وهندسة  تمزج برامج ومخططات التكوين املستمر بين الصيغ الثالثة على شكل تصاميم

 :تكوينية متماسكة

 التكوين الحضوري؛ (1

 ؛ التكوين عن بعد (2

 .املصاحبة والتكوين عبر املمارسة (3

 : 10املادة 

 التتبع والتقويم
 

على تتبع ومواكبة تنفيذ تدبير تحت إشراف اللجنة الجهوية للقيادة ية للتسهر اللجنة الجهو  -

الاعداد ستمر في مختلف مراحل املخطط الجهوي واملخططات إلاقليمية للتكوين امل

 ؛إلانجاز بمراعاة تامة لعدة ضمان جودة التكوين املستمرو

يتم استثمار قاعدة معطيات تراكمية خاصة بالتكوين املستمر مبوبة وفق الفئات  -

بالتكوين املستمر املستفيدة وصيغ وأنواع التكوين، تدرج ضمن منظومة إعالم خاصة 

 .(منظومة مسار)

فتحاص عمليات التكوين املستمر ضمن البرنامج السنوي للهيئات املختصة يتم إدراج ا -

  ؛باالفتحاص

 :قابلة للقياس مثل إنجاز التكوينلتتبع  يتم اعتماد مؤشرات -
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 نسبة تنفيذ امليزانية املخصصة للتكوين املستمر؛ 

  من مختلف صيغ حسب الجنس، والفئة، والهيئة، واملجال أعداد ونسب املستفيدين

 ن املستمر واملدد الزمنية املخصصة لذلك؛التكوي

 درجة تغطية الحاجات الفردية والانتظارات املؤسساتية؛ 

 املستفيدين ومدى استجابة التكوين املستمر لحاجاتهم املعبر عنها؛ امستوى رض 

  أثر التكوين املستمر على ألاداء املنهي والنتائج الدراسية واملردودية الداخلية والخارجية

 .للمؤسسات

  2222فبراير  21بتاريخ  212-22رقم  املذكرة الوزاريةفي املؤشرات املشار إليها. 

 : 19املادة  

 املستمرتقييم أثر برامج التكوين 

 تأثيرها على ومدى، النماء املنهيألاداء و  مستوى التكوين املستمر على  مخططاتيتم قياس أثر 

 :الاعتماد على ما يلي ، من خالل(يع الفئاتجم)املمارسات املهنية ألطر قطاع التربية الوطنية 

ترصد بصفة خاصة والتي قارير زيارات أطر هيئة التأطير واملراقبة التربوية واملادية واملالية، ت -

 الشق املتعلق بالتطور املنهي؛

 تقارير خاصة ينجزها رؤساء املؤسسات والبنيات إلادارية؛ -

 .شبكات املصاحبين -

 : تبعالنتائج الدراسية من خالل ت -

 التقويمات الوطنية والدولية؛ نتائج 

 نتائج الامتحانات إلاشهادية؛ 

  مجالس ألاقسام واملجالس التعليمية؛ تقارير 

 املردودية الداخلية والخارجية للمؤسسة؛ -

 .تبني التجديد التربوي والابتكار كنهج لالرتقاء باألداء املنهي -

خاص باملستفيدين والذي يشهد على استثمار امللف التراكمي املنظم للتكوين املستمر ال -

 .التراكم املحقق وعلى الشواهد املحصل عليها وعلى الكفايات التي تم تطويرها
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 : 22املادة 

 عدة ضمان الجودة من حيث إلاعداد 

 والبرمجة وإلانجاز والتقييم

حرصا على ضمان الجودة في مختلف محطات إنجاز التكوين املستمر، يتم اعتماد مجموعة 

 :قياس مدى الالتزام بـألادوات ل من

 وتأطير الدورات التكوينية؛ الخاص بتنفيذدفتر التحمالت  -

 مصوغات التكوين املستمر املعتمدة على الصعيد الوطني والجهوي؛ -

 تأطير التكوين املستمر من طرف مؤطرين معتمدين حسب املصوغات؛ -

العدة، الفضاءات والتجهيزات، )توفير الشروط املادية الضرورية لتنظيم التكوين املستمر  -

 :من خالل كوذل .(مختلف املستلزمات

 فضاءات التكوين أثناء الدورات التكوينية الحضورية؛ تفقد 

 املستفيدين من دورات التكوين املستمر باعتماد شبكات سبر آلاراء  امستوى رض قياس

تنفيذ بومختلف الظروف املحيطة  ،بخصوص املحتوى والطريقة والتوقيت والوسائل

 الدورات التكوينية؛

  توثيقي للتبليغ التصاعدي بخصوص سير مختلف عمليات التكوين املستمر؛ نظامسن 

 خاصة تلك  ،منظومة إعالم خاصة بالتكوين املستمر، تيسر مختلف العمليات اعتماد

 .املتعلقة بتحديد الحاجات، والبرمجة، وتقاسم املوارد والخبرات، والتتبع والتقويم

 :21املادة 

 البرمجة الزمنية 

املقر ) باملركز الجهوي ملهن التربية والتكوين لجهة الشرق  الحضورية اتنتنظم التكوي

املراكز إلاقليمية للتكوين املستمر التابعة للمديريات ب، وكذا (الرئيس، وفرعه وملحقتيه

رمجة زمنية ب باعتماد واملؤسسات التعليمية أو املقرات املحددة من طرف إلادارة إلاقليمية،

املحددة للجدولة الزمنية  مفي احترام تا (التكوين مصوغة حسب)بكل دورة تكوينية  خاصة

  .(دجنبر –مارس )ضمن الاستراتيجية الوطنية للتكوين املستمر 
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 :2222 برسم سنةطلب املساهمات في التكوين املستمر  شروط ومعايير انتقاء: ثالثا
 

 التعليقات املعايير

 .طلب املؤسساتياحترام ال
هو عبارة عن حاجة املنظومة التي تم التعبير عنها في الوثائق الطلب املؤسساتي 

 .الرسمية الوطنية والجهوية

احترام حاجات الفئات 

 املستهدفة

وتلك التي تم رصدها من  ،وهي الحاجات الفردية املعبر عنها من طرف املعنيين باألمر

 ؛الصفيةوية من خالل تقارير التفتيش والزيارات طرف هيئة التأطير واملراقبة الترب

مجاالت ومواضيع احترام 

 التكوين ذات ألاولوية

حسب مخططات التكوين لسنة )وجهويا وطنيا املجاالت واملواضيع املحددة هي 

2222) 

تنويع صيغ التكوين 

 وتمفصلها

ين املستمر الاستراتيجية الوطنية للتكو  ضرورة الالتزام بصيغ التكوين املحددة في

  (.حضوري؛ عن بعد، املصاحبة والتكوين عبر املمارسة)

احترام جميع عناصر 

الزمنية  والجدولةالبرمجة 

 املصادق عليها

 (.دجنبر-مارس)وفق الاستراتيجية الوطنية للتكوين املستمر 

احترام زمن تمدرس 

 املتعلمين

املمارسة وتشجيع  املزج بين مختلف صيغ التكوين املستمر بتعميم التكوين عبر  -

 التكوين عن بعد؛

مقرات عمل املستفيدين من و  تنظيم الدورات التكوينية على صعيد املؤسسات -

 التكوين؛

خصيص فترات في جداول الحصص وبرامج عمل الفاعلين، على شكل أنصاف أيام ت -

 غيرها كلما أمكن ذلك، لتنظيم دورات التكوين املستمر؛ أو

دورات التكوين  على برمجةفإنه ينبغي الحرص  التعلم،حرصا على تأمين زمن  -

 .زمن تمدرس املتعلمين بعد خارج صيغتيها الحضورية وعنفي  املستمر

 .التقويمصيغ 

 .اعتماد رائز للتقويم القبلي وآخر للتقويم البعدي وقياس الفارق بينهما -

عن  عبر استمارات تعبر  إشراك املستفيدين من التكوين املستمر في عملية التقويم -

 .عن الدورات التكوينية بيداغوجيا وماديا وإداريا ادرجة الرض

فريق )إعداد تقرير شامل ومدقق عن مجريات الدورة التكوينية من طرف املكونين  -

 ،يرفع إلى اللجنة الجهوية لقيادة التكوين املستمر ،الذين أطروا التكوين( التكوين

 ين ونسب الحضور واملتابعة؛يتطرق إلى سير الدورة التكوينية وعدد املستفيد

قياس أثر التكوين املستمر على ألاداء املنهي والنتائج الدراسية ل تحديد آلية -

 .واملردودية الداخلية والخارجية للمؤسسات

 شهادة الحضور تبين مدى التزام املعني بمتابعة التكوين -

 شهادة وصفية تحدد مدى التحصيل لدى املعني بعد إجراء تقييم عند نهاية -

 .التكوين

امللف التراكمي الخاص باملستفيدين من التكوين والذي يشهد على التراكم املحقق  -

 .والكفايات التي تم تطويرها
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 :امللحقات
 

 طلب املشاركة؛: 1امللحق رقم 
 الذاتية؛ السيرة نموذج: 2امللحق رقم 

 ؛(للغة العربيةبا)مشروع تصميم املصوغة املقدم في إطار التكوين املستمر : 3امللحق رقم 

 ؛(باللغة الفرنسية)مشروع تصميم املصوغة املقدم في إطار التكوين املستمر : 4امللحق رقم 

 الاطار املنهجي إلدماج صيغة التكوين عن بعد في التكوين املستمر؛: 7امللحق رقم 

 تمفصل املصاحبة والتكوين عبر املمارسة مع مخططات التكوين املستمر؛: 2امللحق رقم 

 نموذج التقرير اليومي للمكون؛: 5لحق رقم امل

 ؛(املستفيدين بالتكوين)نموذج الئحة الحضور : 0امللحق رقم 

 .معلومات حول املستفيدين من التكوين: 9امللحق رقم 

 ؛نموذج دعوة لحضور دورة تكوينية: 12امللحق رقم 

 نموذج إلتزام بحضور دورة تكوينية؛: 11امللحق رقم 

 .2422خط  الجهو  واملخط  إلالليمية للتكوين املستمر برسم سنة امل: 12امللحق رقم 

 



1 | 3  

 

 
 

 (املشاركة طلب) 1امللحق رقم 

 

 

 ..……………………………………………………….………………………………………………… الاسم والنسب

……………..……………………………………………………………………………………………………….. Nom et 

prénom 

 ..……………………………………………………… رقم بطاقة التعريف الوطنية ..…………………………………………………………………… تاريخ الازدياد

 ..……………………………………………………… رقم التأجير ..…………………………………………………………………… ارإلاط

 ..……………………………………………………… تاريخ التوظيف ..…………………………………………………………………… املهمة

 .……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… التخصص

 .……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… مقر العمل  

 …………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… املديرية إلاقليمية

 …………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… ألاكاديمية

 .……………………..……………………………………… إلالكترونيالبريد  .……………………..……………………………………… الهاتف

 

واملخططات دورات التكوين املستمر في إطار تنفيذ املخطط الجهوي /أتقدم بطلبي للمشاركة في تأطير دورة

 .2222للتكوين املستمر برسم سنة الاقليمية 

                                    :في                          :                حرر بـــــــــ                                             

(ة)إمضاء املترشح                                

 طلب املشاركة
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 :التكوينفريق  عنبيانات -1

 :التكوينفريق ( ة)منسق .1

  الاسم الكامل

  إلاطار

  املهمة

 مقر العمل
 

 الهاتف
 

 الفاكس
 

 البريد إلالكتروني
 

 :باقي أعضاء الفريق. 2

 التخصص مقر العمل املهمة إلاطار الاسم والنسب
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 :الالتزام والتوقيعات -3

 .............................................................................................................................: مقر العمل

 :التكوين املستمرفريق ( ة)التزام منسق. 1.1

  :أسفله( ة)أنا املوقع

 :مشروع التكوين املستمر في موضوعألتزم بتحمل مسؤولية تدبير وتنسيق 

........................................................................................................................................................... 

 (مقر التكوين)...................................................................................................ب

 :ستمرالتكوين املالتزام أعضاء فريق  .2.1

 .أعالهإليه  املشار  املستمرمشروع التكوين ن أسفله، نلتزم بالتعاون من أجل إنجاز ينحن املوقع

 : .......................التاريخ:  ..............................  ، إلامضاء...................................: الاسم الكامل

 : .......................التاريخ:  ..............................  ، إلامضاء...................................: الاسم الكامل

 : .......................التاريخ:  ..............................  ، إلامضاء...................................: الاسم الكامل

 : .......................التاريخ:  ..............................  ، إلامضاء...................................: الاسم الكامل

 : .......................التاريخ:  ..............................  ، إلامضاء...................................: الاسم الكامل

 : .......................التاريخ:  ..............................  ، إلامضاء...................................: الاسم الكامل

 

 ..................................................التاريخ...........................................التكوينإمضاء منسق فريق 
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 (نموذج السيرة الذاتية) 2امللحق رقم 

 

 

 ................................................................................................................... :املؤسسة

 ................................................................................................................. :التخصص
 

  والنسبسم لا ………………………..………..……………………….……………..:        Nom et Prénom 

  رقم التأجير : ………………………….. 

 بتاريخمة لمس    …………………………:   رقم البطاقة الوطنية: ……………………………………….. 

 زديادلا  ومكان تـاريخ: ………………………..………………….......................…… 

  التوظيفتاريخ: ........………………………….............................……. 

 إلاطـــار الحالي :…………….…………………….......................……………………. 

  الحاليالعمـل تاريخ لالتحاق بمقر: ...................................………………… 

 العنوان الشخص ي :………………………………............................................…………………………… 

………………………………………………………………………………………….………………………………… 

 العنوان إلالكتروني…………………………………: الهاتـف :…………………………………………............. 

 

 (:من ألاحدث إلى ألاقدم)الشهادات املحصل عليها 
 

 التخصص املدينة -املؤسسة الدولة اليهتاريخ الحصول ع الشهادة املحصل عليها

     

     

     

 (خاص بالشهادات املسلمة من مؤسسات أجنبية: )املحصل عليها ( قرار املعادلة)مراجع املعادلة 

................................................................................................................................................................... 

 

 

 نموذج السيرة الذاتية
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 إدارية مهام: 

 التاريخ 
 مقر العمل املهمة إلاطار

 إلى من

     

     

     

     

 :التجربةمجاالت 

 التدريس: 

 التاريخ 
 مقر العمل املهمة إلاطار

 إلى من

     

     

     

      
 

 التكوين: 

 التاريخ 
 مقر العمل املهمة إلاطار

 إلى من

     

     

      
 

 التأطير: 

 التاريخ 
ر العملمق املهمة إلاطار  

 إلى من
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  املؤسسةاملهام لانتدابية داخل: 

 التاريخ 
 مقر العمل املهمة إلاطار

 إلى من

     

     

     

      

 واملهنية العلمية الكفايات: 

 :(خالل الخمس سنوات ألاخيرة) والديدكتيكية اديميةكإلانتاجات العلمية وألا

 تاريخ ال السياق** اللغة املوضوع نوع إلانتاج*

     

     

     

     

     

     

.....مجلة، محاضرة، بحث، مؤلف، )*(   

....ندوة، دراسة، لقاء، )**(   
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 (مس سنوات ألاخيرةخالل الخ) مطبوعات التعليم والتكوين: 

 تاريخ ال السياق** اللغة املوضوع نوع إلانتاج*

     

     

     

     
 

 :التأطير والتكوين البيداغوجي

 ( خالل الخمس سنوات ألاخيرة) أطروحات وبحوث وأنشطة مماثلة: 

:التاريخ  املؤسسة *نوع التأطير املوضوع 

    

    

    

    

    

    

  ...مناقشة  –إشراف  *
 

 (خالل الخمس سنوات ألاخيرة) تداريب في وضعيات مهنيةتأطير ال: 

:التاريخ  املؤسسة عدد املتدربين املوضوع 
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 (خالل الخمس سنوات ألاخيرة)( مستفيدا) التكوين املستمر: 

: التاريخ  
التكوينموضوع   الجهة املنظمة 

لىإ من  

    

    

    

    

    

    

     

 (خالل الخمس سنوات ألاخيرة)( مؤطرا) التكوين املستمر: 

: التاريخ  
التكوينموضوع   الجهة املنظمة 

 إلى من

    

    

    

    

    

    

     
 

 :الكفايات العلمية والبحث

 (ألاخيرةخالل الخمس سنوات ) إصدارات علمية في مجالت متخصصة: 

 تاريخ النشر املجلة املقالة
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 واملؤتمراتفي الندوات  املشاركة: 

 الجهة املنظمة تاريخه موضوع النشاط

   

   

   

   

    

 الكفايات التواصلية ولانفتاح:  

 :التواصل اللغوي 

 النطق القراءة الكتابة 

 ضعيف متوسط جيد ضعيف متوسط جيد ضعيف متوسط جيد

          العربية

          ألامازيغية

          الفرنسية

          إلانجليزية

          إلاسبانية

          آخر

-  

 :تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت استعمال التمكن من

 درجة التحكم 

 ضعيف متوسط جيد

  معلوميات مكتبية

Bureautique 

..........................................................................................    

..........................................................................................    

 برمجة

Programmation 

..........................................................................................    

..........................................................................................    

..........................................................................................    

 التكوين عن بعد

FAD 

..........................................................................................    

..........................................................................................    

..........................................................................................    
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 3امللحق رقم 

  

 
 

 :املصوغةعنوان  

........................................................................................................................................................................................ 

 :(السياق واملرجعيات)الديباجة 

 ....(والتقنيات محاورها واملقاربةيم املصوغة ونظرة على أهم تقد)مقدمة 

 الكفاية املستهدفة: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 أهداف التكوين: 
 

 

 

 

 

 الفئة املستهدفة: 
........................................................................................................................................................................... 

 صيغ التكوين: 

 ............................................................................................ 
 ........................................................................................... 
 ............................................................................................. 

 

 مشروع تصميم املصوغة املقدم في إطار التكوين املستمر

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 
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 :املستلزمات السابقة*

 

 

 

 

  (اللوجستيك-الفضاء)متطلبات الاشتغال...: 

 

 

 

 توزيع الغالف الزمني: 

عناصر 

 املصوغة

 (بالساعة)الغالف الزمني 

ألانشطة 

 العملية

إسهام نظري 

 %33في حدود 

ن ذاتي تكوي

 مؤطر

يتم )آخر 

 (تحديده
 التقويم

الغالف 

 إلاجمالي

       عدد الساعات

 %033      النسبة املئوية
 

 محاور املصوغة: 

  (تخصص لكل محور فرعي وضعية واحدة على ألاقل)الوضعيات التكوينية املقترحة 
 ب

 

 

  

 املحاور 
 املقاطع

 الوضعيات التكوينة

 املحور 

 الزمني الغالف عنوانها رقمها

 

   

   

   

    

    

    
 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 هيكلة الوضعيات التكوينية 
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 طاقات أنشطة التكوين والتقويمب: 

 :ما يلي( على سبيل الاستئناس)وتتضمن  ،تخصص بطاقة لكل وضعية تكوينية

 ؛الانطالقة 

  العمل وصياغة ميثاق الاشتغال؛تقديم برنامج 

  ؛....(محاكاة -حكاية -فيديو -نص)الانطالق وضعية 

  (الاستئناس( )ميثاق الاشتغال  – إطار التعاقد في)ألانشطة توجيهات وإرشادات حول طريقة إنجاز 

  ألاول النشاط............................................................................................................... :. 

 ،عمل فردي أو مكتوب -

 ،عمل ثنائي مع أثر مكتوب -

 ،عمل في مجموعات -

 ،تقاسم إلانتاجات -

 ،مناقشة -

 ،(ن قبل املؤطرم)إسهام نظري  -

 ،ضبط وتعديل -

 .خالصات واستنتاجات -

 ؛ملخص املصوغة 

 ؛صيغ وأدوات التقويم 

 ؛املعجم 

 ؛املالحق 

 املصادر واملراجع. 

  

 املدة نشطةوألااملضامين  التكوينيةالوضعية  يومال

ألاول اليوم 

 (التاريخ)

   

ألاول اليوم 

 (التاريخ)

   

    .........اليوم
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Annexe N° 4 

  

 
 

 

 

 Titre du module de formation: 

........................................................................................................................................................................................ 

Préambule (contexte et références) : 

Introduction (Présentation du module ; idée générale sur ses axes constitutifs, 

approches et démarches de travail...). 

 Compétence visée : 

  

 

 

 

 

 

 Objectifs de La formation : 
 

 

 

 

 

 Public cible : 

........................................................................................................................................................................... 

 Modalités  de Formation (En présentiel, à distance, hybride…) : 

 ............................................................................................  
 ........................................................................................... 
 ............................................................................................. 

 

 

Projet de conception du module de formation  

 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

.... 
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 Prérequis: 

 

 

 

 

  Moyens matériels, logistiques, locaux : 

  

 

 

 

 Organisation horaire : 

Eléments du 
module 

l'enveloppe horaire (par heure) 

Activités 

Scientifiques 

Part 

théorique 

(aux environs 

de 30%) 

Auto 

Formation  

Autres  

(à préciser) 
Evaluation 

Enveloppe 

horaire globale 

Nombre 
d’Heures 

      

Pourcentage      011% 

  Axes du module de formation : 

 Situations de formation suggérées (Au moins une situation de formation pour chaque 
sous-axe). 
 

 ب

 

 

 

Axes Séquences 

Situations de formation 

N°… Titre 
Enveloppe 

horaire 

Axe 

    

    

    

    

    

    
 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Structuration des situations de formation 
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 Fiches d'activités de formation et d’évaluation 

Une fiche est élaborée pour chaque situation de formation (à titre indicatif). Fiche 

constituée autour de: 

 Une situation de départ, 

 Une présentation du plan d’actions, 

  Une situation de départ (texte - vidéo - simulation....), 

 Orientations sur le déroulement des activités (Consignes, organisation de la 

formation…) 

 Activité N°1 :………………………………………………………………………………..…………….. 

- Travail individuel ou écrit,  

- Travail en binôme, 

- Travail en groupe, 

- Mutualisation des productions, 

- Echanges et débat, 

- Apport  théorique (par l'encadrant), 

- Redéfinitions, réajustements, 

- Conclusions, déductions. 

 Résumé du Module ; 

 Modalités et outils d’évaluation ; 

 Annexes ; 

 Sources et références.  

 

  

Enveloppe 
horaire 

Contenus/Activités Situations de formation Journées 

 
  

1er jour (Date) 

   
1er jour (Date) 

   
… 
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 5 رقماملرفق 

 

 

يرتكز التكوين املستمر على التناوب بين التكوين الحضوري املخصص ألشغال تطبيقية تنظم في 

ورشات على شكل وضعيات تكوينية مستلهمة من املمارسة املهنية والتكوين عن بعد الذي يقدم الجوانب 

 .املعرفية ألاساسية

 :ربعة سيناريوهات كاآلتيتقدم طلبات املساهمة في التكوين املستمر وفق أ

  حامل املشروع يقدم مشروعا الستثمار مساق من املساقات املدرجة على : السيناريو ألاول

 التكوينمنصة 

 يقدمها حامل املشروع: مكونات املشروع 

 ،عرض تحليلي ملختلف مكونات املساق  -

 ،تقديم مقترحات وضعيات تكوينية مرتبطة بمكونات املساق مع منهجية استثمارها -

تقديم ورقة منهجية تتضمن شبكة لالستثمار املندمج للمساق، باعتباره حامال للجوانب النظرية  -

واملعرفية، وللتكوين الحضوري، باعتباره مجاال لتوظيف الوضعيات التكوينية املقترحة بما فيها 

 .الوضعيات التقويمية

 إجراءات مصاحبة: 

 للتكوين وقسم التعليم عن بعد لعلميةا املصادقة على منهجية الاستثمار من قبل اللجنة -
 

 حامل املشروع يتوفر على مشروع متكامل يتضمن مقترحا للتكوين الحضوري : السيناريو الثاني

 .للتكوين عن بعد في نفس املوضوع ومساقا جاهزا

 يقدمها حامل املشروع: مكونات املشروع 

 ،تقديم مقترح التكوين الحضوري مستوفيا لكل مستلزماته -

 ،ملساق بمختلف مكوناتهتقديم ا -

تقديم ورقة منهجية للتمفصالت بين التكوين الحضوري والتكوين عن بعد تتضمن شبكات  -

 .املندمج لالستثمار

 إجراءات مصاحبة: 

 املصادقة على مقترح التكوين الحضوري من طرف اللجنة العلمية للتكوين -

 عن بعد وقسم التعليماملصادقة على املساق ومنهجية الاستثمار من طرف اللجنة العلمية  -

 .تكوين-وضع املساق على منصة إ -

 إلاطار املنهجي إلدماج صيغة التكوين عن بعد في التكوين املستمر
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 حامل املشروع يتوفر فقط على مقترح تكوين حضوري حظي بتوصية اللجنة : السيناريو الثالث

 العلمية للتكوين من أجل إنتاج مساق للمشروع 

 يقدمها حامل املشروع :مكونات املشروع 

 ،هتقديم مقترح التكوين الحضوري مستوفيا لكل مستلزمات -

 إجراءات مصاحبة: 

بعد بمساندة قسم التعليم  إنتاج مساق من طرف حامل املشروع والفريق الجهوي للتكوين عن -

 ،عن بعد

إعداد ورقة منهجية من طرف حامل املشروع خاصة بالتمفصالت بين التكوين الحضوري  -

 . والتكوين عن بعد تتضمن شبكات لالستثمار املندمج

 

 حظي ( مساق)شروع يتوفر فقط على مقترح للتكوين عن بعد حامل امل :السيناريو الرابع

 باهتمام اللجنة الجهوية للتكوين 

 يقدمها حامل املشروع :مكونات املشروع 

 .تقديم مقترح للمساق مستوفيا لكل مستلزماته -

 إجراءات مصاحبة: 

إنتاج مصوغة للتكوين الحضوري وإعداد ورقة منهجية للتمفصالت بين التكوين الحضوري  -

تكوين عن بعد تتضمن شبكات لالستثمار املندمج، من قبل حامل املشروع بمشاركة الفريق وال

 .الجهوي للتكوين عن بعد
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 6 رقماملرفق 
 

 املستمر تمفصل املصاحبة والتكوين عبر املمارسة مع مخططات التكوين

 

 :للمصاحبة والتكوين عبر املمارسة" املؤسساتية "لوضعية ا .1

 :خالل النصوص والبنيات التالية من املمارسةتؤطر املصاحبة والتكوين عبر 

  بشأن املصادقة على الاستراتيجية  0202شتنبر  3الصادر بتاريخ  230-02 رقماملقرر الوزاري

 الوطنية للتكوين املستمر؛

 99 املذكرة إلاطارx19   بشأن املصاحبة والتكوين عبد املمارسة؛ 0202شتنبر  32الصادرة بتاريخ 

 012املذكرة الوزاريةx22   بشأن أجرأة التكوين املستمر؛ 0200الصادرة بتاريخ فاتح فبراير 

 زيل هذه آلالية على املستويات الجهوية وإلاقليمية واملحليةعلى مواكبة تن ويسهر      

 الوطني للتجديد التربوي والتجريب، يتكون من مفتشين  ملحق باملركز تأطير مركزي  فريق

ومواكبة  وتأطير وتتبعومكونين، يعمل على اقتراح مضامين العدة ومشاريع النصوص التنظيمية 

 املمارسة؛الفرق الجهوية للمصاحبة والتكوين عبر 

  فرق جهوية، تابعة لألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وبتنسيق مع املراكز الجهوية ملهن

 التربية والتكوين، تناط بها مهام تكوين ألاساتذة املصاحبين؛ 

  إقليمية للمصاحبة والتكوين عبر املمارسة تعمل على تنظيم انتقاء املصاحبين وتكليفهم  فرق

 .تقارير دورية ورفعها إلى فرق التدبير الجهوية ادمهامهم وإعدوتتبع 

 

 :لتكوين املستمرلوطنية لاتموقع املصاحبة ضمن الاستراتيجية  .2

 تشكل املصاحبة إحدى صيغ التكوين املستمر؛ 

  تستمر املصاحبة والتكوين عبر املمارسة الاشتغال بنفس آلالية واملنهجية املعتمدة حاليا

 ؛(012x22رقم  من املذكرة 4 ص- 5الفقرة )

  وعاء لتعميق التدريب والتمرس على املكتسبات والتكوين عبر املمارسة يمكن اعتماد املصاحبة

 .ن الحضوري وعن بعد كلما أمكن ذلكاملحصلة في التكويني
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 :اقتراحات التمفصل  .3

  من أجل ضمان التمفصل املطلوب بين املصاحبة والتكوين عبر املمارسة، من جهة، والتكوين

 : تمر الحضوري وعن بعد من جهة ثانية، يتماملس

إعطاء ألاولوية لألساتذة املصاحبين في الاستفادة من املخططات إلاقليمية للتكوين  -

املستمر، لتعزيز قدراتهم من أجل الاستجابة لحاجات ألاساتذة املستفدين املصاحبة 

 والتكوين عبر املمارسة؛

صاحبين مع محاور املخططات إلاقليمية العمل على مالءمة برنامج عمل ألاساتذة امل -

للتكوين املستمر كلما أمكن ذلك، لتعزيز قدراتهم من أجل الاستجابة لحاجات ألاساتذة 

املستفدين من املصاحبة والتكوين عبر املمارسة وتطبيق مكتسباتهم من املصوغات 

الحضورية ومساقات التعليم عن بعد قصد صقل املمارسات الصفية لألساتذة 

 .ستفيدين من التكوينامل
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 7امللحق رقم  
 

 التقرير اليومي للمكون 

 

 .........................................................................املستهدفةالفئة ...............................................................................................................................................................: املصوغةعنوان    

 .........................................................................................: (لتاريخا) :ألاول اليوم                                                                                   

  ..............................................................................................................إلى...................................................................................من: فترة التكوين

 ............................................................................................................................................................................................................... :التكوينمقر 

 ..................................................................................(ة)والسيد...........................................................................................(ة)السيد: املكونان

 .....................:ذكور .......................:......إناث: عدد الغائبين........: ...................ذكور  ............................... :إناث: عدد الحاضرين......................... ذكور .....................إناث: ملستهدفيناعدد 

   (............التاريخ: )اليوم ألاول                                                                                                                                         

 :ةتوضيحات إضافي ال نعم 

محتويات املقترحة في دليل لل طبقا)املتوقع إنجاز البرنامج 

 (املكون 

  
..................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................   

 مالحظات واقتراحات

  الجوانب التنظيمية

  جوانب اللوجستيكيةال

  الجوانب التربوية
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 .........................................................................املستهدفةالفئة ...............................................................................................................................................................: املصوغةعنوان    

 .........................................................................................: (لتاريخا) :ألاول اليوم                                                                                   

  ..............................................................................................................إلى...................................................................................من: فترة التكوين

 ............................................................................................................................................................................................................... :التكوينمقر 

 ..................................................................................(ة)والسيد...........................................................................................(ة)السيد: املكونان

 .....................:ذكور .......................:......إناث: عدد الغائبين........: ...................ذكور  ............................... :إناث: عدد الحاضرين......................... ذكور .....................إناث: ملستهدفيناعدد 

   ...(........التاريخ: )لثانيااليوم                                                                                                                                         

 :ةتوضيحات إضافي ال نعم 

محتويات املقترحة في دليل لل طبقا)املتوقع إنجاز البرنامج 

 (املكون 

  
..................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................   

 مالحظات واقتراحات

  الجوانب التنظيمية

  جوانب اللوجستيكيةال

  الجوانب التربوية
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 .........................................................................املستهدفةالفئة ...............................................................................................................................................................: املصوغةعنوان    

 .........................................................................................: (لتاريخا) :ألاول اليوم                                                                                   

  ..............................................................................................................إلى...................................................................................من: فترة التكوين

 ............................................................................................................................................................................................................... :التكوينمقر 

 ..................................................................................(ة)والسيد...........................................................................................(ة)السيد: املكونان

 .....................:ذكور .......................:......إناث: عدد الغائبين........: ...................ذكور  ............................... :إناث: عدد الحاضرين......................... ذكور .....................إناث: ملستهدفيناعدد 

   (............التاريخ: )....اليوم                                                                                                                                         

 :ةتوضيحات إضافي ال نعم 

محتويات املقترحة في دليل لل طبقا)املتوقع إنجاز البرنامج 

 (املكون 

  
..................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................   

 مالحظات واقتراحات

  الجوانب التنظيمية

  جوانب اللوجستيكيةال

  الجوانب التربوية
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  8 رقماملرفق 

 الئحة الحضور 

 .............................................................................الفئة املستهدفة........... .............................................................................................................................................. :املصوغةعنوان 

 .: .....................املستفيدينعدد ...................  .....................................: .......مقر التكوين............ ...............................................إلى ...............  ...................................... من: فترة التكوين

  .......................................................................... و........  ................................................................ :املكونان
 

 مقر العمل رقم التأجير Nom et prénom الاسم والنسب ت. ر
املبيت  قيعاتالتو 

 5اليوم  4اليوم  3اليوم  2اليوم  1اليوم  (ال/نعم)

1           

2           

3           

4           

5           

...           

...           
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  9 رقماملرفق 

 معلومات حول املستفيدين

 ................................................................................................الفئة املستهدفة .. .......................................................: .......عنوان املصوغة                   

 ...............................................: ...............مقر التكوين............... ........................إلى .............  .........................................من : فترة التكوين                    

 ..................................................................................................................و .....  .......................................................: ..............ن و املكون                  

 (الاسم والصفة)توقيع املكونين 

 ...............................(: .............................ة)السيد  (: ............................................................ ة)السيد
رقم  الجنس Nom et prénom الاسم والنسب ت. ر

 التأجير

 دورات سابقة البريد الالكتروني الهاتف إلاطار مقر العمل

H F عدد ال/نعم 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

...            

....            

 (الاسم والصفة)توقيع املكونين 

 ...............................(: ............................ة)السيد  (: ............................................................ ة)السيد
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 نموذج دعوة لحضور دورة تكوينية:  01 رقماملرفق 

 

............................................. 

 ..........................(: ...ة)إلى السيد

 ..............رقم التأجير..............اإلطار

 (....................................ة)إشراف السيدتحت 

 

 

 دعوة لحضور دورة تكوينية :املوضوع

 .2122برسم سنة  الاقليمي للتكوين املستمر / ط الجهوي املخط :عـــــــــــــــاملرج

 

 املؤيد باهلل،سالم تام بوجود موالنا إلامام 

عالقة باملوضوع املشار إليه في املرجع أعاله، وتنفيذا لبرنامج عمل ألاكاديمية في وبعد، 

وعمال على الرفع من القدرات املهنية لفائدة  ،2122مجال التكوين املستمر برسم سنة 

 ،........................: ......، يشرفني دعوتكم لحضور دورة تكوينية في موضوع...................

 ......... ..............................إلى يوم ............................... خالل الفترة املمتدة من/ وم يذلك و 

 ..............................................................على الساعة...............................................ب 

  .والسالم
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 حضور دورة تكوينيةالتزام بنموذج :  11 رقماملرفق 

 

 ورة تكوينيةدالتزام بحضور 

 

 ..……….................……………………………......……………………………………… :أنا املوقع أسفله

 ...........................................................................................................(: ..............ة)السيد 

 ................................................................................................................................:إلاطار

 .…………………................................................................................... :رقم البطاقة الوطنية

 .....................................................................................................: ...................مقر العمل

جهة لألاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ..………(التزم بحضور الدورة التكوينية التي تنظمها 

( تاريخ البداية...)..........واملبرمجة خالل الفترة املمتدة من ، (...املديرية الاقليمية ب/ الشرق  

، (املكان............)................بك ذلو  ،(ايةالنه تاريخ .………………………إلى .. ..........................

 .........................................................................................................................في موضوع

  :التوقيع
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 2222املخطط الجهوي واملخططات إلاقليمية للتكوين املستمر برسم سنة  :12امللحق رقم 

 
 

                 
 

 املجال
رقم 

 املشروع
 الفئة املستهدفة صيغة التكوين موضوع التكوين

ن
دي

في
ست

امل
د 

عد
 

ية
وين

تك
 ال

ت
را

دو
 ال

دد
ع

رة 
دو

ل 
لك

ن 
وي

تك
 ال

ام
 أي

دد
ع

 

رة
دو

ل 
لك

ن 
ري

ؤط
امل

د 
عد

 

 1 ف وتكافؤ الفرصإلانصا
تدبير مشروع الارتقاء بالتعليم ألاولي وتسريع وتيرة 

 تعميمه
 1 1 4 36 مدبرو املشروع حضوري

 2 3 1 30 أطر التخطيط التربوي  حضوري التخطيط املتعدد السنوات 2 إلانصاف وتكافؤ الفرص

 3 إلانصاف وتكافؤ الفرص

 تنظيم دورة تكوينية وتأطيرية ملدبيري مجال الدعم

الاجتماعي باألكاديمية واملديريات إلاقليمية في مجال 

 تدبير ألاقسام الداخلية

 حضوري
مدبرو مجال الدعم الاجتماعي 

 باملديريات إلاقليمية
30 1 1 1 

 3 إلانصاف وتكافؤ الفرص

تنظيم دورة تكوينية وتأطيرية ملدبيري مجال الدعم 

جال الاجتماعي باألكاديمية واملديريات إلاقليمية في م

 تدبير برنامج تيسير

 حضوري
مدبرو مجال الدعم الاجتماعي 

 باملديريات إلاقليمية
30 1 1 1 

 1 3 3 75 مفتشو التعليم الابتدائي حضوري التربية الدامجة 4 إلانصاف وتكافؤ الفرص

 1 3 4 100 مفتشو التعليم الثانوي  حضوري التربية الدامجة 4 إلانصاف وتكافؤ الفرص

 التربية الدامجة 4 فؤ الفرصإلانصاف وتكا
/ حضوري 

 باملصاحبة

ألاساتذة املشرفون على تدبير 

 قاعات املوارد للتأهيل والدعم
022 4 4 0 

 

 2022للتكوين املستمر برسم سنة  الجهوي املخطط  -0
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 حضوري الرفع من القدرات التدبيرية 5 إلانصاف وتكافؤ الفرص

الجمعيات الشريكة، منسقو 

، مكاتب التربية غير 5املشروع 

 النظامية

02 1 2 2 

التربية الارتقاء بجودة 

 والتكوين
 3 3 1 75 مفتشو التعليم الابتدائي حضوري مستجدات منهاج السلك الابتدائي  8

الارتقاء بجودة التربية 

 والتكوين
 1 3 1 48 أساتذة املواد العلمية حضوري العلمية في اللغة إلانجليزية أساتذة املوادتكوين  8

الارتقاء بجودة التربية 

 والتكوين
 4 3 1 96 أساتذة اللغة ألامازيغية حضوري اللغة ألامازيغية تكوين أساتذة 8

الارتقاء بجودة التربية 

 والتكوين
 4 2 1 100 أساتذة التعليم الابتدائي  حضوري التناوب اللغوي بشراكة مع املعهد الثقافي الفرنس ي 8

الارتقاء بجودة التربية 

 والتكوين
 0 0 0 25 املفتشون  حضوري مشروع املؤسسة املندمج 10

الارتقاء بجودة التربية 

 والتكوين
 حضوري الانصات ومحاربة العنف والسلوكيات املشينة 10

منسقو خاليا / أطر الدعم الاجتماعي

 الوساطة والاستماع
55 0 3 2 

الارتقاء بجودة التربية 

 والتكوين
 2 3 0 75 مؤطرو ألاندية التربوية حضوري التثقيف بالنظير واملهارات الحياتية 10

الارتقاء بجودة التربية 

 والتكوين
 حضوري البيئة والتنمية املستدامة 10

/ مديرو املؤسسات التعليمية

 منسقو النوادي البيئية
160 0 0 3 

الارتقاء بجودة التربية 

 والتكوين
 1 2 1 25 رؤساء املكاتب واملشاريع واملفتشين حضوري الرفع من القدرات التدبيرية 11

ة التربية الارتقاء بجود

 والتكوين
12 

دفتر / منظومة رائد / التقويم ودراسة النتائج 

 املترشحون لالمتحانات في وضعية إعاقة/ املساطر
 حضوري

رؤساء املراكز إلاقليمية 

موظفو املركز الجهوي لالمتحانات

 لالمتحانات

80 3 3 4 
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الارتقاء بجودة التربية 

 والتكوين
13 

صصية في مجال ألاطر املرجعية للخدمات التخ 

 التوجيه املدرس ي واملنهي والجامعي
 3 3 0 02 أطر التوجيه التربوي  حضوري 

 1 3 1 24 مدبرو املوارد البشرية حضوري تقوية القدرات التدبيرية 15 حكامة املنظومة والتعبئة 

 حضوري منظومة الاعالم 18 حكامة املنظومة والتعبئة 
منظومة الاعالم /منسقو جيني

 ات إلاقليميةباملديري
22 0 0 0 

 42 54 34 0344 الجهوي مجموع عمليات التكوين املندرجة ضمن املخطط 
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 1 وتكافؤ الفرص إلانصاف
املجزوءات التكوينية لفائدة املربيات واملربين 

 (2222فبراير _مديرية املناهج )
 10 5 1 350 ون املربيات واملرب حضوري

 0 2 0 02 مسيرو املصالح املادية واملالية حضوري الدعم الاجتماعي 3 إلانصاف وتكافؤ الفرص

 0 2 0 02 الحراس العامون للداخليات يحضور  الدعم الاجتماعي 3 إلانصاف وتكافؤ الفرص

 حضوري الدعم الاجتماعي 3 إلانصاف وتكافؤ الفرص
املؤسسات التعليمية املشتملة على  يرو مد

 الداخليات
02 0 2 0 

 حضوري الدعم الاجتماعي 3 إلانصاف وتكافؤ الفرص
املؤسسات التعليمية املعنية ببرنامج  يرو مد

 تيسير
55 0 2 2 

 1 3 5 125 ألاساتذة حضوري التربية الدامجة 4 الفرص إلانصاف وتكافؤ 

 1 3 2 50 املديرون حضوري التربية الدامجة 4 إلانصاف وتكافؤ الفرص

 حضوري تنمية القدرات البيداغوجية والديداكتيكية  5 إلانصاف وتكافؤ الفرص
منشطو التربية غير النظامية ومكونو 

 التأهيل املنهي
40 1 2 2 

 12 5 1 350 أطر إلادارة التربوية حضوري تدبير مؤسسات التعليم الخصوص ي 7 فؤ الفرصإلانصاف وتكا

 15 3 1 375 أساتذة التعليم الابتدائي  حضوري مستجدات منهاج السلك الابتدائي 8 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 

 إلاقليمي للمديرية إلاقليمية بوجدة أنجاداملخطط  -2
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 16 3 1 380 ذة التعليم الابتدائي أسات حضوري تكوين في اللغة الفرنسية  8 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 13 3 1 320 أساتذة التعليم الابتدائي  حضوري تكوين في تنمية املهارات الحياتية  8 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 2 3 1 50 أساتذة السلك الثانوي   حضوري تكوين أساتذة اللغة إلانجليزية    8 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 2 3 1 55 أساتذة السلك الثانوي   حضوري تكوين أساتذة اللغة الفرنسية   8 قاء بجودة التربية والتكوينالارت

 3 3 1 75 أساتذة السلك الثانوي   حضوري تكوين في تنمية املهارات الحياتية  8 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 8 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
غير اللغوية في اللغة  تكوين أساتذة املواد

 الفرنسية 
 21 3 1 525 أساتذة املواد غير اللغوية حضوري

 حضوري تعزيز قدرات هيئة التدريس   9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
خريجو أطر هيئة التدريس بالتعليم الابتدائي 

 (ألاساتذة أطر الاكاديمية)
02 0 2 4 

 حضوري عزيز قدرات هيئة التدريس  ت 9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
خريجو أطر هيئة التدريس بالتعليم الثانوي 

 (ألاساتذة أطر الاكاديمية)
02 0 2 0 

 0 2 0 05 ألاساتذة املصاحبون  حضوري تعزيز التكوين باملصاحبة 9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
املصاحبة والتأهيل )دانية التتبع واملواكبة املي

 (امليداني
 5 2 0 40 ألاطر إلادارية املتدربة باإلدارة التربوية حضوري

 4 3 0 022 أساتذة اللغة الفرنسية بالثانوي إلاعدادي حضوري مستجدات تدريس اللغة الفرنسية 9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
ات أطر الدعم إلاداري والتربوي تقوية قدر 

 والاجتماعي 
 حضوري

خريجو مسلك أطر هيئة الدعم إلاداري 

 والتربوي والاجتماعي
42 0 2 2 

 0 2 0 022 رؤساء املؤسسات التعليمية  حضوري تقوية القدرات التواصلية    9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 0 0 0 00 رئيسات ورؤساء املشاريع حضوري القدرات التدبيرية لرؤساء املشاريع تقوية  9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 0 0 0 02 املديرون الكفالء   حضوري تقوية تكوين أطر إلادارة التربوية املتدربين 9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 0 0 0 02 الجمعيات الرياضية املدرسية حضوري ةتعزيز تدبير ألانشطة الرياضية املدرسي 9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 2 2 0 65 مديرو املؤسسات التعليمية حضوري مشروع املؤسسة املندمج 10 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 2 2 0 65 منسقو خاليا الوساطة والاستماع حضوري الانصات ومحاربة العنف والسلوكيات املشينة 10 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
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 2 2 0 65 مؤطرو ألاندية التربوية حضوري التثقيف بالنظير واملهارات الحياتية 10 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 حضوري التدبير التربوي واملالي للجمعيات الرياضية 11 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
ألاساتذة وأعضاء الجمعيات الرياضية 

 املدرسية
50 1 2 2 

 12 رتقاء بجودة التربية والتكوينالا 
دفتر / منظومة رائد / التقويم ودراسة النتائج 

 املساطر
 حضوري

موظفو /  رؤساء املراكز الاقليمية لالمتحانات

/  املركز الاقليمي لالمتحانات

 املديرون/ألاساتذة

70 1 1 2 

 5 3 0 022 ألاساتذة الرؤساء بالسلك إلاعدادي حضوري  شخص ي للمتعلمين املواكبة التربوية للمشروع ال 13 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 4 3 0 022 ألاساتذة الرؤساء بالسلك التأهيلي حضوري  املواكبة التربوية للمشروع الشخص ي للمتعلمين  13 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 13 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
الوظيفة التوجيهية  تكوين ألاطر إلادارية حول 

 للمؤسسات التعليمية
 2 2 0 52 ألاطر إلادارية حضوري 

 حضوري تكوين في مجال تكنولوجيا املعلومات والاتصال  14 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
أطر تربوية وادارية بالتعليم الابتدائي 

 وإلاعدادي والتأهيلي
352 2 4 02 

 14 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
/ تكوينات حضورية حول إنتاج املوارد الرقمية 

 روبوتيك/ سكراتش /التمارين التفاعلية 
 حضوري

املكونون الرئيسيون وأطر تربوية بالتعليم 

 الابتدائي وإلاعدادي والنأهيلي 
52 0 2 2 

 14 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
تكوينات حضورية حول كيفية الاشتغال ب 

MICROSOFT TEAMS  
 حضوري

تربوية بالتعليم الطر ألا املكونون الرئيسيون و

 الابتدائي وإلاعدادي والنأهيلي 
52 0 2 2 

 15 حكامة املنظومة والتعبئة 
لتدبير الوضعيات إلادارية " مسير"منظومة 

 للموظفين
 0 2 0 180 رؤساء املؤسسات التعليمية حضوري

 8 3 3 180 رؤساء املؤسسات التعليمية حضوري عالممستجدات منظومة الا  18 حكامة املنظومة والتعبئة 

 220 55 45 4035 إلاقليمي ملديرية وجدة أنجادمجموع عمليات التكوين املندرجة ضمن املخطط 
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 1 إلانصاف وتكافؤ الفرص
املجزوءات التكوينية لفائدة املربيات واملربين 

 (2222فبراير _مديرية املناهج )
 7 5 1 200 ون املربيات واملرب حضوري

 0 2 0 00 مسيرو املصالح املادية واملالية حضوري الدعم الاجتماعي 3 إلانصاف وتكافؤ الفرص

 0 2 0 00 الحراس العامون للداخليات حضوري الدعم الاجتماعي 3 إلانصاف وتكافؤ الفرص

 حضوري الدعم الاجتماعي 3 إلانصاف وتكافؤ الفرص
املؤسسات التعليمية املشتملة  يرو مد

 على الداخليات
00 0 2 0 

 حضوري الدعم الاجتماعي 3 إلانصاف وتكافؤ الفرص
ملعنية املؤسسات التعليمية ا يرو مد

 ببرنامج تيسير
00 0 2 2 

 1 3 3 75 ألاساتذة حضوري التربية الدامجة 4 إلانصاف وتكافؤ الفرص

 1 3 2 50 املديرون حضوري التربية الدامجة 4 إلانصاف وتكافؤ الفرص

 حضوري تنمية القدرات البيداغوجية والديداكتيكية  5 إلانصاف وتكافؤ الفرص
ومكونو منشطو التربية غير النظامية 

 التأهيل املنهي
40 1 2 2 

 9 5 1 130 أطر إلادارة التربوية حضوري تدبير مؤسسات التعليم الخصوص ي 7 إلانصاف وتكافؤ الفرص

 7 3 1 200 أساتذة التعليم الابتدائي  حضوري مستجدات منهاج السلك الابتدائي 8 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 

 ببركانإلاقليمي للمديرية إلاقليمية املخطط  -3
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 5 3 1 130 أساتذة التعليم الابتدائي  حضوري تكوين في اللغة الفرنسية  8 كوينالارتقاء بجودة التربية والت

 8 3 1 180 أساتذة التعليم الابتدائي  حضوري تكوين في تنمية املهارات الحياتية  8 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 2 3 1 50 أساتذة السلك الثانوي   ريحضو  تكوين أساتذة اللغة إلانجليزية    8 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 2 3 1 50 أساتذة السلك الثانوي   حضوري تكوين أساتذة اللغة الفرنسية   8 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 2 3 1 50 أساتذة السلك الثانوي   حضوري تكوين في تنمية املهارات الحياتية  8 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 8 ة التربية والتكوينالارتقاء بجود
تكوين أساتذة املواد غير اللغوية في اللغة 

 الفرنسية 
 13 3 1 325 أساتذة املواد غير اللغوية حضوري

 حضوري تقوية قدرات هيئة التدريس   9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
خريجو أطر هيئة التدريس بالتعليم 

 (ألاساتذة أطر الاكاديمية)الابتدائي 
52 0 3 3 

 حضوري تقوية قدرات هيئة التدريس   9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
خريجو أطر هيئة التدريس بالتعليم 

 (ألاساتذة أطر الاكاديمية)الثانوي 
02 0 3 3 

 0 0 0 15 ألاساتذة املصاحبون  حضوري تعزيز التكوين باملصاحبة 9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 9 التربية والتكوينالارتقاء بجودة 
املصاحبة والتأهيل )التتبع واملواكبة امليدانية 

 (امليداني
 0 3 0 25 ألاطر إلادارية املتدربة باإلدارة التربوية حضوري

 حضوري مستجدات تدريس اللغة الفرنسية 9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
أساتذة اللغة الفرنسية بالثانوي 

 إلاعدادي
02 2 3 3 

 9 تقاء بجودة التربية والتكوينالار 
تقوية قدرات هيئة الادارة التربوية وأطر الدعم 

 إلاداري والتربوي والاجتماعي  
 حضوري

ألاطر الجديد املكلفة بمهام إلادارة 

 التربوية
55 0 3 3 

 0 3 0 52 تعليمية رؤساء املؤسسات ال حضوري تقوية القدرات التواصلية للمدبرين  9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 2 3 2 25 رئيسات ورؤساء املشاريع  حضوري تعزيز القدرات التدبيرية 9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 3 2 0 55 الجمعيات الرياضية املدرسية حضوري تعزيز تدبير ألانشطة الرياضية املدرسية 9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 0 2 0 25 املديرون الكفالء   حضوري تعزيز تكوين أطر إلادارة التربوية املتدربين 9 التكوينالارتقاء بجودة التربية و 

 2 2 0 45 مديرو املؤسسات التعليمية حضوري مشروع املؤسسة املندمج 10 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
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 2 2 0 40 منسقو خاليا الوساطة والاستماع حضوري شينةالانصات ومحاربة العنف والسلوكيات امل 10 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 2 2 0 40 مؤطرو ألاندية التربوية حضوري التثقيف بالنظير واملهارات الحياتية 10 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 حضوري التدبير التربوي واملالي للجمعيات الرياضية 11 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
ضاء الجمعيات الرياضية ألاساتذة وأع

 املدرسية
50 1 2 2 

 12 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
دفتر / منظومة رائد / التقويم ودراسة النتائج 

 املساطر
 حضوري

/  رؤساء املراكز الاقليمية لالمتحانات

/  لالمتحانات/  موظفو املركز الاقليمي

 املديرون / ألاساتذة

60 1 1 2 

 13 لتربية والتكوينالارتقاء بجودة ا
املواكبة التربوية للمشروع الشخص ي 

 للمتعلمين 
 3 3 0 02 ألاساتذة الرؤساء بالسلك إلاعدادي حضوري 

 13 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
املواكبة التربوية للمشروع الشخص ي 

 للمتعلمين 
 2 3 0 52 ألاساتذة الرؤساء بالسلك التأهيلي حضوري 

 13 التربية والتكوين الارتقاء بجودة
تكوين ألاطر إلادارية حول الوظيفة التوجيهية 

 للمؤسسات التعليمية
 2 2 0 42 ألاطر إلادارية حضوري 

 14 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
تكوين في مجال تكنولوجيا املعلومات 

 والاتصال 
 حضوري

أطر تربوية وادارية بالتعليم الابتدائي 

 يوإلاعدادي والتأهيل
252 3 2 2 

 14 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
/ تكوينات حضورية حول إنتاج املوارد الرقمية 

 روبوتيك/ سكراتش /التمارين التفاعلية 
 حضوري

طر تربوية ألا املكونون الرئيسيون و

 بالتعليم الابتدائي وإلاعدادي والتأهيلي 
35 0 0 0 

 14 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
نات حضورية حول كيفية الاشتغال ب تكوي

MICROSOFT TEAMS  
 حضوري

طر تربوية ألا املكونون الرئيسيون و

 بالتعليم الابتدائي وإلاعدادي والتأهيلي 
35 0 0 0 

 15 حكامة املنظومة والتعبئة 
لتدبير الوضعيات إلادارية " مسير"منظومة 

 للموظفين
 4 3 2 113 رؤساء املؤسسات التعليمية حضوري

 2 1 2 113 رؤساء املؤسسات التعليمية حضوري مستجدات منظومة الاعالم 18 حكامة املنظومة والتعبئة 

 002 50 40 3245 إلاقليمي ملديرية بركانمجموع عمليات التكوين املندرجة ضمن املخطط 

 



 
 
 
 

28| 10 
 

 

 

 املجال
رقم 

 املشروع
 الفئة املستهدفة صيغة التكوين موضوع التكوين

امل
د 

عد
ن

دي
في

ست
 

ية
وين

تك
 ال

ت
را

دو
 ال

دد
ع

رة 
دو

ل 
لك

ن 
وي

تك
 ال

ام
 أي

دد
ع

 

رة
دو

ل 
لك

ن 
ري

ؤط
امل

د 
عد

 

 1 إلانصاف وتكافؤ الفرص
املجزوءات التكوينية لفائدة املربيات واملربين 

 (2222فبراير _مديرية املناهج )
 7 5 1 200 ون املربيات واملرب حضوري

 0 0 0 00 مسيرو املصالح املادية واملالية حضوري الدعم الاجتماعي 3 إلانصاف وتكافؤ الفرص

 0 0 0 00 الحراس العامون للداخليات حضوري الدعم الاجتماعي 3 إلانصاف وتكافؤ الفرص

 حضوري الدعم الاجتماعي 3 إلانصاف وتكافؤ الفرص
مديرو املؤسسات التعليمية املشتملة 

 على الداخليات
00 0 0 0 

 حضوري جتماعيالدعم الا  3 إلانصاف وتكافؤ الفرص
مديرو املؤسسات التعليمية املعنية 

 ببرنامج تيسير
53 0 0 3 

 1 3 5 125 ألاساتذة حضوري التربية الدامجة 4 إلانصاف وتكافؤ الفرص

 1 3 2 50 املديرون حضوري التربية الدامجة 4 إلانصاف وتكافؤ الفرص

 حضوري كتيكية تنمية القدرات البيداغوجية والديدا 5 إلانصاف وتكافؤ الفرص
منشطو التربية غير النظامية ومكونو 

 التأهيل املنهي
40 1 2 2 

 10 5 1 250 أطر إلادارة التربوية حضوري تدبير مؤسسات التعليم الخصوص ي 7 إلانصاف وتكافؤ الفرص

 9 3 1 300 ئي أساتذة التعليم الابتدا حضوري مستجدات منهاج السلك الابتدائي 8 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 16 3 1 380 أساتذة التعليم الابتدائي  حضوري تكوين في اللغة الفرنسية  8 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 

 بالناظور إلاقليمي للمديرية إلاقليمية املخطط  -4
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 11 3 1 275 أساتذة التعليم الابتدائي  حضوري تكوين في تنمية املهارات الحياتية  8 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 2 3 1 50 أساتذة السلك الثانوي   حضوري تكوين أساتذة اللغة إلانجليزية    8 تكوينالارتقاء بجودة التربية وال

 2 3 1 50 أساتذة السلك الثانوي   حضوري تكوين أساتذة اللغة الفرنسية   8 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 3 3 1 75 أساتذة السلك الثانوي   حضوري تكوين في تنمية املهارات الحياتية  8 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 21 3 1 525 أساتذة املواد غير اللغوية حضوري تكوين أساتذة املواد غير اللغوية في اللغة الفرنسية  8 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 4 2 0 52 ظفو مقر املديرية إلاقليميةموظفات ومو  حضوري (Word-Excel-Access)تطوير املعارف املعلوماتية  9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 2 3 0 25 ألاساتذة املصاحبون  حضوري تعزيز التكوين باملصاحبة 9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
املصاحبة والتأهيل )التتبع واملواكبة امليدانية 

 (امليداني
 4 3 3 42 أطر إلادارة التربوية املتدربين حضوري

 حضوري مستجدات تدريس اللغة الفرنسية 9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
أساتذة اللغة الفرنسية بالثانوي 

 إلاعدادي
022 2 3 4 

 3 2 0 022 رؤساء املؤسسات التعليمية  حضوري تقوية القدرات التواصلية    9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 3 2 0 00 رئيسات ورؤساء املشاريع حضوري تقوية القدرات التدبيرية لرؤساء املشاريع  9 ة والتكوينالارتقاء بجودة التربي

 3 2 2 02 الجمعيات الرياضية املدرسية حضوري تعزيز تدبير ألانشطة الرياضية املدرسية 9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 2 2 0 32 املديرون الكفالء   حضوري ر إلادارة التربوية املتدربينتعزيز تكوين أط 9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 3 3 0 80 مديرو املؤسسات التعليمية حضوري مشروع املؤسسة املندمج 10 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 3 3 0 75 الوساطة والاستماعمنسقو خاليا  حضوري الانصات ومحاربة العنف والسلوكيات املشينة 10 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 3 3 0 75 مؤطرو ألاندية التربوية حضوري التثقيف بالنظير واملهارات الحياتية 10 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 حضوري التدبير التربوي واملالي للجمعيات الرياضية 11 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
ألاساتذة وأعضاء الجمعيات الرياضية 

 درسيةامل
50 1 2 2 

 12 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
دفتر / منظومة رائد / التقويم ودراسة النتائج 

 املساطر
 حضوري

/   رؤساء املراكز الاقليمية لالمتحانات

/  موظفو املركز الاقليمي لالمتحانات

 املديرون/ألاساتذة

70 1 1 2 
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 5 3 0 022 ألاساتذة الرؤساء بالسلك إلاعدادي حضوري  لتربوية للمشروع الشخص ي للمتعلمين املواكبة ا 13 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 4 3 0 022 ألاساتذة الرؤساء بالسلك التأهيلي حضوري  املواكبة التربوية للمشروع الشخص ي للمتعلمين  13 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 13 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
ألاطر إلادارية حول الوظيفة التوجيهية تكوين 

 للمؤسسات التعليمية
 2 2 0 52 ألاطر إلادارية حضوري 

 حضوري تكوين في مجال تكنولوجيا املعلومات والاتصال 14 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
أطر تربوية وإدارية بالتعليم الابتدائي 

 وإلاعدادي والتأهيلي
352 2 0 02 

 14 التربية والتكوين الارتقاء بجودة
/ تكوينات حضورية حول إنتاج املوارد الرقمية

 روبوتيك/ سكراتش/ التمارين التفاعلية
 حضوري

املكونون الرئيسيون وأطر تربوية بالتعليم 

 الابتدائي وإلاعدادي والتأهيلي
52 0 0 2 

 14 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
تكوينات حضورية حول كيفية الاشتغال 

  Microsoft teamsب
 حضوري

تربوية الطر ألا املكونون الرئيسيون و

 بالتعليم الابتدائي وإلاعدادي والتأهيلي
52 0 0 2 

 15 حكامة املنظومة والتعبئة 

لتدبير الرخص " Masirh"استعمال منظومة 

"  ESISE"برنام / املرضية والتعويضات العائلية 

 مستند املوارد البشرية 

 0 3 0 224 رو املؤسسات التعليمية مديرات ومدي حضوري

 17 حكامة املنظومة والتعبئة 
/ كيفية تدبير ملف الشراكات باملؤسسات التعليمية 

 الحوادث املدرسية 
 5 0 0 224 رؤساء املؤسسات التعليمية  حضوري

 مستجدات منظومة الاعالم 18 حكامة املنظومة والتعبئة 
عن /  حضوري

 بعد
 1 1 1 204 يميةرؤساء املؤسسات التعل

 000 52 40 4000 إلاقليمي ملديرية الناظور مجموع عمليات التكوين املندرجة ضمن املخطط 
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 1 إلانصاف وتكافؤ الفرص
املجزوءات التكوينية لفائدة املربيات واملربين 

 (2222فبراير _مديرية املناهج )
 5 5 1 100 ون املربيات واملرب حضوري

 0 2 0 00 مسيرو املصالح املادية واملالية حضوري الدعم الاجتماعي 3 إلانصاف وتكافؤ الفرص

 0 2 0 00 الحراس العامون للداخليات حضوري اعيالدعم الاجتم 3 إلانصاف وتكافؤ الفرص

 حضوري الدعم الاجتماعي 3 إلانصاف وتكافؤ الفرص
املؤسسات التعليمية املشتملة على  يرو مد

 الداخليات
00 0 2 0 

 حضوري الدعم الاجتماعي 3 إلانصاف وتكافؤ الفرص
املؤسسات التعليمية املعنية  يرو مد

 ببرنامج تيسير
50 0 2 3 

 1 3 3 75 ألاساتذة حضوري التربية الدامجة 4 ف وتكافؤ الفرصإلانصا

 1 3 2 50 املديرون حضوري التربية الدامجة 4 إلانصاف وتكافؤ الفرص

 حضوري تنمية القدرات البيداغوجية والديداكتيكية  5 إلانصاف وتكافؤ الفرص
منشطو التربية غير النظامية ومكونو 

 التأهيل املنهي
20 1 2 1 

 1 5 1 30 أطر إلادارة التربوية حضوري تدبير مؤسسات التعليم الخصوص ي 7 اف وتكافؤ الفرصإلانص

 8 3 1 200 أساتذة التعليم الابتدائي  حضوري مستجدات منهاج السلك الابتدائي 8 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 

 بالدريوشإلاقليمي للمديرية إلاقليمية ملخطط ا -5
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 8 3 1 200 أساتذة التعليم الابتدائي  حضوري تكوين في اللغة الفرنسية  8 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 7 3 1 165 أساتذة التعليم الابتدائي  حضوري تكوين في تنمية املهارات الحياتية  8 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 1 3 1 25 أساتذة السلك الثانوي   حضوري تكوين أساتذة اللغة إلانجليزية    8 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 2 3 1 50 أساتذة السلك الثانوي   حضوري تكوين أساتذة اللغة الفرنسية   8 رتقاء بجودة التربية والتكوينالا 

 1 3 1 25 أساتذة السلك الثانوي   حضوري تكوين في تنمية املهارات الحياتية  8 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 8 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
اد غير اللغوية في اللغة تكوين أساتذة املو 

 الفرنسية 
 10 3 1 250 أساتذة املواد غير اللغوية حضوري

 حضوري تعزيز قدرات هيئة التدريس   9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
خريجو أطر هيئة التدريس بالتعليم 

 الابتدائي
52 0 5 4 

 حضوري  تعزيز قدرات هيئة التدريس  9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
خريجو أطر هيئة التدريس بالتعليم 

 (ألاساتذة أطر الاكاديمية)الثانوي 
02 0 5 00 

 0 0 0 5 ألاساتذة املصاحبون  حضوري تعزيز التكوين باملصاحبة 9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
 املصاحبة والتأهيل)التتبع واملواكبة امليدانية 

 (امليداني
 0 0 0 20 أطر إلادارة التربوية املتدربين حضوري

 حضوري مستجدات تدريس اللغة الفرنسية 9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
أساتذة اللغة الفرنسية بالثانوي 

 إلاعدادي
02 0 3 0 

 9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
تقوية قدرات أطر الدعم إلاداري والتربوي 

 ماعي والاجت
 حضوري

خريجو مسلك هيئة أطر الدعم إلاداري 

 والتربوي والاجتماعي
22 0 0 0 

 0 3 0 023 رؤساء املؤسسات التعليمية  حضوري تقوية القدرات التواصلية للمدبرين  9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 0 0 0 00 ت ورؤساء املشاريع رئيسا حضوري تقوية القدرات التدبيرية 9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 0 0 0 22 املديرون الكفالء   حضوري ةتعزيز تكوين أطر إلادارة التربوية املتدرب 9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 2 2 0 45 مديرو املؤسسات التعليمية حضوري مشروع املؤسسة املندمج 10 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 2 2 0 35 منسقو خاليا الوساطة والاستماع حضوري الانصات ومحاربة العنف والسلوكيات املشينة 10 ربية والتكوينالارتقاء بجودة الت
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 2 2 0 35 مؤطرو ألاندية التربوية حضوري التثقيف بالنظير واملهارات الحياتية 10 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 حضوري التربوي واملالي للجمعيات الرياضيةالتدبير  11 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
ألاساتذة وأعضاء الجمعيات الرياضية 

 املدرسية
45 1 2 2 

 12 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
دفتر / منظومة رائد / التقويم ودراسة النتائج 

 املساطر
 حضوري

 رؤساء املراكز الاقليمية لالمتحانات

 موظفو املركز الاقليمي لالمتحانات

 املديرون/ألاساتذة

60 1 1 2 

 2 3 0 52 ألاساتذة الرؤساء بالسلك إلاعدادي حضوري  املواكبة التربوية للمشروع الشخص ي للمتعلمين  13 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 2 3 0 42 ألاساتذة الرؤساء بالسلك التأهيلي حضوري  املواكبة التربوية للمشروع الشخص ي للمتعلمين  13 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 13 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
تكوين ألاطر إلادارية حول الوظيفة التوجيهية 

 للمؤسسات التعليمية
 1 2 0 32 ألاطر إلادارية حضوري 

 حضوري تكوين في مجال تكنولوجيا املعلومات والاتصال  14 ينالارتقاء بجودة التربية والتكو 
أطر تربوية وادارية بالتعليم الابتدائي 

 وإلاعدادي والتأهيلي
222 2 2 5 

 14 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
/ تكوينات حضورية حول إنتاج املوارد الرقمية 

 روبوتيك/ سكراتش /التمارين التفاعلية 
 حضوري

لرئيسيون وأطر تربوية بالتعليم املكونون ا

 الابتدائي وإلاعدادي والنأهيلي 
32 0 0 0 

 14 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
تكوينات حضورية حول كيفية الاشتغال ب 

MICROSOFT TEAMS  
 حضوري

املكونون الرئيسيون وأطر تربوية بالتعليم 

 الابتدائي وإلاعدادي والنأهيلي 
32 0 0 0 

 15 ظومة والتعبئة حكامة املن
لتدبير الوضعيات إلادارية " مسير"منظومة 

 للموظفين
 2 2 0 023 رؤساء املؤسسات التعليمية حضوري

 2 1 1 103 رؤساء املؤسسات التعليمية حضوري مستجدات منظومة الاعالم 18 حكامة املنظومة والتعبئة 

 102 92 42 2546 ية الدريوشإلاقليمي ملدير  املخطط ضمن املندرجة التكوين عمليات مجموع
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 1 إلانصاف وتكافؤ الفرص
ين املجزوءات التكوينية لفائدة املربيات واملرب

 (2222فبراير _مديرية املناهج )
 5 5 1 150 ون املربيات واملرب حضوري

 0 2 0 22 مسيرو املصالح املادية واملالية حضوري الدعم الاجتماعي 3 إلانصاف وتكافؤ الفرص

 0 2 0 22 الحراس العامون للداخليات حضوري الدعم الاجتماعي 3 إلانصاف وتكافؤ الفرص

 حضوري الدعم الاجتماعي 3 إلانصاف وتكافؤ الفرص
املؤسسات التعليمية املشتملة على  يرو مد

 الداخليات
22 0 2 0 

 حضوري الدعم الاجتماعي 3 إلانصاف وتكافؤ الفرص
املؤسسات التعليمية املعنية ببرنامج  يرو مد

 تيسير
03 0 2 2 

 1 3 3 75 ألاساتذة حضوري التربية الدامجة 4 إلانصاف وتكافؤ الفرص

 1 3 1 25 املديرون حضوري التربية الدامجة 4 تكافؤ الفرصإلانصاف و 

 حضوري تنمية القدرات البيداغوجية والديداكتيكية  5 إلانصاف وتكافؤ الفرص
منشطو التربية غير النظامية ومكونو التأهيل 

 املنهي
40 1 2 2 

 3 5 1 80 تربويةأطر إلادارة ال حضوري تدبير مؤسسات التعليم الخصوص ي 7 إلانصاف وتكافؤ الفرص

 12 3 1 300 أساتذة التعليم الابتدائي  حضوري مستجدات منهاج السلك الابتدائي 8 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 12 3 1 300 أساتذة التعليم الابتدائي  حضوري تكوين في اللغة الفرنسية  8 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 

 جرسيفإلاقليمي للمديرية إلاقليمية املخطط  -0



 
 
 
 

28| 17 
 

 6 3 1 150 أساتذة التعليم الابتدائي  حضوري تكوين في تنمية املهارات الحياتية  8 وينالارتقاء بجودة التربية والتك

 1 3 1 25 أساتذة السلك الثانوي   حضوري تكوين أساتذة اللغة إلانجليزية    8 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 2 3 1 50 أساتذة السلك الثانوي   يحضور  تكوين أساتذة اللغة الفرنسية   8 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 1 3 1 25 أساتذة السلك الثانوي   حضوري تكوين في تنمية املهارات الحياتية  8 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 8 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
تكوين أساتذة املواد غير اللغوية في اللغة 

 الفرنسية 
 8 3 1 200 أساتذة املواد غير اللغوية حضوري

 حضوري تقوية قدرات هيئة التدريس   9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
خريجو أطر هيئة التدريس بالتعليم الابتدائي 

 (ألاساتذة أطر الاكاديمية)
55 0 3 4 

 حضوري تقوية قدرات هيئة التدريس   9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
الثانوي خريجو أطر هيئة التدريس بالتعليم 

 (ألاساتذة أطر الاكاديمية)
32 0 3 0 

 0 2 0 22 ألاساتذة املصاحبون  حضوري تعزيز التكوين باملصاحبة 9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
املصاحبة والتأهيل )التتبع واملواكبة امليدانية 

 (امليداني

حضوري 

 باملصاحبة
 0 5 0 25 ة املتدربة باإلدارة التربويةألاطر إلاداري

 مستجدات تدريس اللغة الفرنسية 9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
/ حضوري 

 باملصاحبة
 4 3 0 022 أساتذة اللغة الفرنسية بالثانوي إلاعدادي

 9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
تقوية قدرات هيئة الادارة التربوية وأطر الدعم 

 ي والتربوي والاجتماعي  إلادار 
 5 5 0 4 ألاطر الجديدة املكلفة بمهام إلادارة التربوية حضوري

 9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
تقوية قدرات أطر الدعم إلاداري والتربوي 

 والاجتماعي 
 حضوري

خريجو مسلك هيئة أطر الدعم إلاداري 

 والتربوي والاجتماعي
05 0 2 0 

 3 0 0 52 رؤساء املؤسسات التعليمية  حضوري تقوية القدرات التواصلية    9 تربية والتكوينالارتقاء بجودة ال

 0 2 0 05 رئيسات ورؤساء املشاريع حضوري تقوية القدرات التدبيرية لرؤساء املشاريع  9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 2 0 0 02 الجمعيات الرياضية املدرسية حضوري رياضية املدرسيةتعزيز تدبير ألانشطة ال 9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 0 0 0 02 املديرون الكفالء   حضوري تعزيز تكوين أطر إلادارة التربوية املتدربين 9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
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 2 2 0 40 يةمديرو املؤسسات التعليم حضوري مشروع املؤسسة املندمج 10 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 0 0 0 30 منسقو خاليا الوساطة والاستماع حضوري الانصات ومحاربة العنف والسلوكيات املشينة 10 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 0 0 0 30 مؤطرو ألاندية التربوية حضوري التثقيف بالنظير واملهارات الحياتية 10 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 حضوري التدبير التربوي واملالي للجمعيات الرياضية 11 دة التربية والتكوينالارتقاء بجو 
ألاساتذة وأعضاء الجمعيات الرياضية 

 املدرسية
45 1 2 2 

 12 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
دفتر / منظومة رائد / التقويم ودراسة النتائج 

 املساطر
 حضوري

وظفو م/  رؤساء املراكز الاقليمية لالمتحانات

 / ألاساتذة/  املركز الاقليمي لالمتحانات

 املديرون

60 1 1 2 

 2 3 0 52 ألاساتذة الرؤساء بالسلك إلاعدادي حضوري  املواكبة التربوية للمشروع الشخص ي للمتعلمين  13 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 2 3 0 42 ألاساتذة الرؤساء بالسلك التأهيلي حضوري  لشخص ي للمتعلمين املواكبة التربوية للمشروع ا 13 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 13 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
تكوين ألاطر إلادارية حول الوظيفة التوجيهية 

 للمؤسسات التعليمية
 1 2 0 25 ألاطر إلادارية حضوري 

 حضوري ملعلومات والاتصال تكوين في مجال تكنولوجيا ا 14 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
أطر تربوية وادارية بالتعليم الابتدائي 

 وإلاعدادي والتأهيلي
222 2 2 5 

 14 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
/ تكوينات حضورية حول إنتاج املوارد الرقمية 

 روبوتيك/ سكراتش /التمارين التفاعلية 
 حضوري

 طر تربوية بالتعليمألا املكونون الرئيسيون و

 الابتدائي وإلاعدادي والتأهيلي 
35 0 0 0 

 14 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
تكوينات حضورية حول كيفية الاشتغال ب 

MICROSOFT TEAMS  
 حضوري

طر تربوية بالتعليم ألا املكونون الرئيسيون و

 الابتدائي وإلاعدادي والتأهيلي 
35 0 0 0 

 15 حكامة املنظومة والتعبئة 
لتدبير الوضعيات إلادارية " سيرم"منظومة 

 للموظفين
 3 2 0 52 رؤساء املؤسسات التعليمية حضوري

 3 1 2 89 رؤساء املؤسسات التعليمية حضوري مستجدات منظومة الاعالم 18 حكامة املنظومة والتعبئة 

 000 55 44 2552 إلاقليمي ملديرية جرسيف املخطط ضمن املندرجة التكوين عمليات مجموع
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 1 إلانصاف وتكافؤ الفرص
املجزوءات التكوينية لفائدة املربيات 

 (2222فبراير _مديرية املناهج )واملربين 
 6 5 1 160 ون املربيات واملرب يحضور 

 2 2 0 30 مسيرو املصالح املادية واملالية حضوري الدعم الاجتماعي 3 إلانصاف وتكافؤ الفرص

 0 2 0 04 الحراس العامون للداخليات حضوري الدعم الاجتماعي 3 إلانصاف وتكافؤ الفرص

 حضوري الدعم الاجتماعي 3 إلانصاف وتكافؤ الفرص
التعليمية املشتملة على  املؤسسات مديرو 

 الداخليات
04 0 2 0 

 حضوري الدعم الاجتماعي 3 إلانصاف وتكافؤ الفرص
املؤسسات التعليمية املعنية ببرنامج  مديرو 

 تيسير
03 0 2 3 

 1 3 3 75 ألاساتذة حضوري التربية الدامجة 4 إلانصاف وتكافؤ الفرص

 1 3 1 25 ملديرونا حضوري التربية الدامجة 4 إلانصاف وتكافؤ الفرص

 حضوري تنمية القدرات البيداغوجية والديداكتيكية  5 إلانصاف وتكافؤ الفرص
منشطو التربية غير النظامية ومكونو التأهيل 

 املنهي
40 1 2 2 

 4 5 1 100 أطر إلادارة التربوية حضوري تدبير مؤسسات التعليم الخصوص ي 7 إلانصاف وتكافؤ الفرص

 12 3 1 300 أساتذة التعليم الابتدائي  حضوري مستجدات منهاج السلك الابتدائي 8 بية والتكوينالارتقاء بجودة التر 

 6 3 1 150 أساتذة التعليم الابتدائي  حضوري تكوين في اللغة الفرنسية  8 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 

 بتاوريرتإلاقليمي للمديرية إلاقليمية املخطط  -5
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 7 3 1 170 أساتذة التعليم الابتدائي  حضوري ة تكوين في تنمية املهارات الحياتي 8 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 1 3 1 25 أساتذة السلك الثانوي   حضوري تكوين أساتذة اللغة إلانجليزية    8 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 2 3 1 50 أساتذة السلك الثانوي   حضوري تكوين أساتذة اللغة الفرنسية   8 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 2 3 1 50 أساتذة السلك الثانوي   حضوري تكوين في تنمية املهارات الحياتية  8 رتقاء بجودة التربية والتكوينالا 

 8 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
تكوين أساتذة املواد غير اللغوية في اللغة 

 الفرنسية 
 11 3 1 275 أساتذة املواد غير اللغوية حضوري

 9 التكوينالارتقاء بجودة التربية و 
 عبر والتكوين املصاحبة حول  تكوين

 املمارسة

/ حضوري 

 باملصاحبة
 4 3 0 022 التعليم الابتدائيأساتذة 

 حضوري تقوية قدرات هيئة التدريس   9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
خريجو أطر هيئة التدريس بالتعليم الابتدائي 

 (ألاساتذة أطر الاكاديمية)
022 2 3 5 

 حضوري تقوية قدرات هيئة التدريس   9 قاء بجودة التربية والتكوينالارت
خريجو أطر هيئة التدريس بالتعليم الثانوي 

 (ألاساتذة أطر الاكاديمية)
52 0 3 4 

 2 3 0 02 ألاساتذة املصاحبون  حضوري تعزيز التكوين باملصاحبة 9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 9 لتكوينالارتقاء بجودة التربية وا
املصاحبة )التتبع واملواكبة امليدانية 

 (والتأهيل امليداني
 4 3 3 42 ألاطر إلادارية املتدربة باإلدارة التربوية حضوري

 9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
تقوية قدرات أطر الدعم إلاداري والتربوي 

 والاجتماعي 
 حضوري

خريجو مسلك هيئة أطر الدعم إلاداري 

 والاجتماعي والتربوي 
45 2 3 3 

 3 3 0 022 رؤساء املؤسسات التعليمية  حضوري تقوية القدرات التواصلية    9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 3 3 0 00 رئيسات ورؤساء املشاريع حضوري تعزيز القدرات التدبيرية لرؤساء املشاريع  9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 3 3 2 022 الجمعيات الرياضية املدرسية حضوري تعزيز تدبير ألانشطة الرياضية املدرسية 9 لتربية والتكوينالارتقاء بجودة ا

 2 3 0 42 املديرون الكفالء   حضوري تعزيز تكوين أطر إلادارة التربوية املتدربين 9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 0 0 0 32 (خارجيةوال الداخلية)الحراس العامون الجدد  حضوري دة الاطر الادارية الجديدة  تكوين لفائ 9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 0 0 0 00 منسقو املشاريع باملديرية  حضوري تكوين حول منظومة رائد  9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
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 مستجدات تدريس اللغة الفرنسية 9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
/ حضوري 

 باملصاحبة
 3 3 0 02 أساتذة اللغة الفرنسية بالثانوي إلاعدادي

 2 2 0 50 مديرو املؤسسات التعليمية حضوري مشروع املؤسسة املندمج 10 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 10 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
الانصات ومحاربة العنف والسلوكيات 

 املشينة
 2 2 0 40 اطة والاستماعمنسقو خاليا الوس حضوري

 2 2 0 40 مؤطرو ألاندية التربوية حضوري التثقيف بالنظير واملهارات الحياتية 10 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 2 2 1 50 يةألاساتذة وأعضاء الجمعيات الرياضية املدرس حضوري التدبير التربوي واملالي للجمعيات الرياضية 11 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 12 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
/ منظومة رائد / التقويم ودراسة النتائج 

 دفتر املساطر
 حضوري

موظفو /   رؤساء املراكز الاقليمية لالمتحانات

 املركز الاقليمي لالمتحانات

 املديرون / ألاساتذة

60 1 1 2 

 13 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
وية للمشروع الشخص ي املواكبة الترب

 للمتعلمين 
 2 3 0 52 ألاساتذة الرؤساء بالسلك إلاعدادي حضوري 

 13 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
املواكبة التربوية للمشروع الشخص ي 

 للمتعلمين 
 2 3 0 42 ألاساتذة الرؤساء بالسلك التأهيلي حضوري 

 13 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
إلادارية حول الوظيفة تكوين ألاطر 

 التوجيهية للمؤسسات التعليمية
 2 2 0 32 ألاطر إلادارية حضوري 

 14 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
تكوين في مجال تكنولوجيا املعلومات 

 والاتصال 

/ حضوري     

 عن بعد

أطر تربوية وادارية بالتعليم الابتدائي وإلاعدادي 

 والتأهيلي
252 2 2 2 

 14 ء بجودة التربية والتكوينالارتقا

تكوينات حضورية حول إنتاج املوارد 

/ سكراتش /التمارين التفاعلية / الرقمية 

 روبوتيك

/ حضوري     

 عن بعد

املكونون الرئيسيون وأطر تربوية بالتعليم 

 الابتدائي وإلاعدادي والتأهيلي 
35 0 0 0 

 14 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
ة حول كيفية الاشتغال ب تكوينات حضوري

MICROSOFT TEAMS  
 حضوري

املكونون الرئيسيون وأطر تربوية بالتعليم 

 الابتدائي وإلاعدادي والتأهيلي 
35 0 

0 

 
0 
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 15 حكامة املنظومة والتعبئة 
لتدبير الوضعيات إلادارية " مسير"منظومة 

 للموظفين
 4 3 0 022 رؤساء املؤسسات التعليمية حضوري

 2 1 1 100 رؤساء املؤسسات التعليمية حضوري مستجدات منظومة الاعالم 18 ظومة والتعبئة حكامة املن

 020 025 52 3250 إلاقليمي ملديرية تاوريرت املخطط ضمن املندرجة التكوين عمليات مجموع
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 1 إلانصاف وتكافؤ الفرص
املجزوءات التكوينية لفائدة املربيات واملربين 

 (2222فبراير _مديرية املناهج )
 2 5 1 40 ون املربيات واملرب حضوري

 0 2 0 04 املادية واملاليةمسيرو املصالح  حضوري الدعم الاجتماعي 3 إلانصاف وتكافؤ الفرص

 0 2 0 04 الحراس العامون للداخليات حضوري الدعم الاجتماعي 3 إلانصاف وتكافؤ الفرص

 حضوري الدعم الاجتماعي 3 إلانصاف وتكافؤ الفرص
املؤسسات التعليمية املشتملة على  يرو مد

 الداخليات
04 0 2 0 

 حضوري الدعم الاجتماعي 3 إلانصاف وتكافؤ الفرص
املؤسسات التعليمية املعنية ببرنامج  يرو دم

 تيسير
30 0 2 2 

 1 3 3 75 ألاساتذة حضوري التربية الدامجة 4 إلانصاف وتكافؤ الفرص

 1 3 1 25 املديرون حضوري التربية الدامجة 4 إلانصاف وتكافؤ الفرص

 حضوري تنمية القدرات البيداغوجية والديداكتيكية  5 إلانصاف وتكافؤ الفرص
شطو التربية غير النظامية ومكونو التأهيل من

 املنهي
38 1 2 2 

 2 5 1 30 أطر إلادارة التربوية حضوري تدبير مؤسسات التعليم الخصوص ي 7 إلانصاف وتكافؤ الفرص

 7 3 1 175 أساتذة التعليم الابتدائي  حضوري مستجدات منهاج السلك الابتدائي 8 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 7 3 1 175 أساتذة التعليم الابتدائي  حضوري تكوين في اللغة الفرنسية  8 رتقاء بجودة التربية والتكوينالا 
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 5 3 1 105 أساتذة التعليم الابتدائي  حضوري تكوين في تنمية املهارات الحياتية  8 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 1 3 1 20 أساتذة السلك الثانوي   حضوري اللغة إلانجليزية    تكوين أساتذة 8 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 1 3 1 20 أساتذة السلك الثانوي   حضوري تكوين أساتذة اللغة الفرنسية   8 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 1 3 1 25 أساتذة السلك الثانوي   حضوري تكوين في تنمية املهارات الحياتية  8 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 8 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
تكوين أساتذة املواد غير اللغوية في اللغة 

 الفرنسية 
 8 3 1 200 أساتذة املواد غير اللغوية حضوري

 باملصاحبة تقوية قدرات هيئة التدريس   9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
خريجو أطر هيئة التدريس بالتعليم الابتدائي 

 (ساتذة أطر الاكاديميةألا )
022 0 2 4 

 باملصاحبة تقوية قدرات هيئة التدريس   9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
خريجو أطر هيئة التدريس بالتعليم الثانوي 

 (ألاساتذة أطر الاكاديمية)
02 0 2 3 

 2 0 0 22 صاحبون ألاساتذة امل حضوري تعزيز التكوين باملصاحبة 9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 0 0 0 25 مديرو املؤسسات التعليمية حضوري مشروع املؤسسة املندمج 10 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 10 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
الانصات ومحاربة العنف والسلوكيات 

 املشينة
 0 0 0 20 منسقو خاليا الوساطة والاستماع حضوري

 0 0 0 20 مؤطرو ألاندية التربوية حضوري التثقيف بالنظير واملهارات الحياتية 10 بية والتكوينالارتقاء بجودة التر 

 2 2 1 45 ألاساتذة وأعضاء الجمعيات الرياضية املدرسية حضوري التدبير التربوي واملالي للجمعيات الرياضية 11 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 12 نالارتقاء بجودة التربية والتكوي
/ منظومة رائد / التقويم ودراسة النتائج 

 دفتر املساطر
 حضوري

موظفو /  رؤساء املراكز الاقليمية لالمتحانات

 املركز الاقليمي لالمتحانات

 املديرون / ألاساتذة

50 1 1 2 

 13 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
املواكبة التربوية للمشروع الشخص ي 

 للمتعلمين 
 2 3 0 42 ة الرؤساء بالسلك إلاعداديألاساتذ حضوري 

 13 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
املواكبة التربوية للمشروع الشخص ي 

 للمتعلمين 
 2 3 0 32 ألاساتذة الرؤساء بالسلك التأهيلي حضوري 
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 13 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
تكوين ألاطر إلادارية حول الوظيفة 

 ليميةالتوجيهية للمؤسسات التع
 0 2 0 25 ألاطر إلادارية حضوري 

 14 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
تكوين في مجال تكنولوجيا املعلومات 

 والاتصال 
 حضوري

أطر تربوية وادارية بالتعليم الابتدائي وإلاعدادي 

 والتأهيلي
252 2 2 2 

 14 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

ارد تكوينات حضورية حول إنتاج املو 

/ سكراتش /التمارين التفاعلية / الرقمية 

 روبوتيك

 حضوري
طر تربوية بالتعليم ألا املكونون الرئيسيون و

 أهيلي تالابتدائي وإلاعدادي وال
35 0 0 0 

 14 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
تكوينات حضورية حول كيفية الاشتغال ب 

MICROSOFT TEAMS  
 حضوري

طر تربوية بالتعليم ألا املكونون الرئيسيون و

 أهيلي تالابتدائي وإلاعدادي وال
35 0 0 0 

 15 حكامة املنظومة والتعبئة 
لتدبير الوضعيات إلادارية " مسير"منظومة 

 للموظفين
 3 2 0 04 رؤساء املؤسسات التعليمية حضوري

 3 1 1 64 ميةرؤساء املؤسسات التعلي حضوري مستجدات منظومة الاعالم 18 حكامة املنظومة والتعبئة 

 74 73 35 1911 جرادةإلاقليمي ملديرية  املخطط ضمن املندرجة التكوين عمليات مجموع
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 1 صاف وتكافؤ الفرصإلان
املجزوءات التكوينية لفائدة املربيات واملربين 

 (2222فبراير _مديرية املناهج )
 5 5 1 150 ن و املربيات واملرب حضوري

 0 2 0 00 مسيرو املصالح املادية واملالية حضوري الدعم الاجتماعي 3 إلانصاف وتكافؤ الفرص

 0 2 0 00 الحراس العامون للداخليات وريحض الدعم الاجتماعي 3 إلانصاف وتكافؤ الفرص

 حضوري الدعم الاجتماعي 3 إلانصاف وتكافؤ الفرص
املؤسسات التعليمية املشتملة على  يرو مد

 الداخليات
00 0 2 0 

 حضوري الدعم الاجتماعي 3 إلانصاف وتكافؤ الفرص
املؤسسات التعليمية املعنية ببرنامج  يرو مد

 تيسير
50 0 2 2 

 1 3 3 75 ألاساتذة حضوري التربية الدامجة 4 فؤ الفرصإلانصاف وتكا

 1 3 1 25 املديرون حضوري التربية الدامجة 4 إلانصاف وتكافؤ الفرص

 حضوري تنمية القدرات البيداغوجية والديداكتيكية  5 إلانصاف وتكافؤ الفرص
منشطو التربية غير النظامية ومكونو التأهيل 

 املنهي
36 1 2 2 

 1 5 1 30 أطر إلادارة التربوية حضوري تدبير مؤسسات التعليم الخصوص ي 7 افؤ الفرصإلانصاف وتك

 8 3 1 150 أساتذة التعليم الابتدائي  حضوري مستجدات منهاج السلك الابتدائي 8 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 

 لفجيج ببوعرفةإلاقليمي للمديرية إلاقليمية املخطط  -5
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 6 3 1 150 التعليم الابتدائي  أساتذة حضوري تكوين في اللغة الفرنسية  8 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 6 3 1 135 أساتذة التعليم الابتدائي  حضوري تكوين في تنمية املهارات الحياتية  8 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 1 3 1 25 أساتذة السلك الثانوي   حضوري تكوين أساتذة اللغة إلانجليزية    8 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 1 3 1 25 أساتذة السلك الثانوي   حضوري تكوين أساتذة اللغة الفرنسية   8 بجودة التربية والتكوينالارتقاء 

 1 3 1 25 أساتذة السلك الثانوي   حضوري تكوين في تنمية املهارات الحياتية  8 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 8 3 1 200 أساتذة املواد غير اللغوية حضوري اللغوية في اللغة الفرنسية  تكوين أساتذة املواد غير  8 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 مستجدات تدريس اللغة الفرنسية 9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
/ حضوري 

 باملصاحبة
 3 3 0 02 أساتذة اللغة الفرنسية بالثانوي إلاعدادي

 9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
وين التأهيلي امليداني التكوين ألاساس والتك

 (التناوب اللغوي )
 2 0 0 02 أساتذة التعليم الابتدائي حضوري

 9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
تقوية قدرات أطر الدعم إلاداري والتربوي 

 والاجتماعي 
 حضوري

خريجو مسلك هيئة أطر الدعم إلاداري 

 والتربوي والاجتماعي
25 0 2 2 

 0 0 0 75 رؤساء املؤسسات التعليمية  حضوري تقوية القدرات التواصلية    9 ة والتكوينالارتقاء بجودة التربي

 0 0 0 18 رئيسات ورؤساء املشاريع حضوري تقوية القدرات التدبيرية لرؤساء املشاريع  9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 2 0 0 75 الجمعيات الرياضية املدرسية حضوري ية املدرسيةتعزيز تدبير ألانشطة الرياض 9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 0 0 0 25 املديرون الكفالء   حضوري تعزيز تكوين أطر إلادارة التربوية املتدربين 9 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 0 0 0 25 مديرو املؤسسات التعليمية حضوري مشروع املؤسسة املندمج 10 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 0 0 0 20 منسقو خاليا الوساطة والاستماع حضوري الانصات ومحاربة العنف والسلوكيات املشينة 10 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 0 0 0 20 مؤطرو ألاندية التربوية حضوري التثقيف بالنظير واملهارات الحياتية 10 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 حضوري التدبير التربوي واملالي للجمعيات الرياضية 11 لتربية والتكوينالارتقاء بجودة ا
ألاساتذة وأعضاء الجمعيات الرياضية 

 املدرسية
45 1 2 2 

 12 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
دفتر / منظومة رائد / التقويم ودراسة النتائج 

 املساطر
 حضوري

 موظفو /   رؤساء املراكز الاقليمية لالمتحانات

 /  املركز الاقليمي لالمتحانات
50 1 1 2 
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 املديرون / ألاساتذة

 1 3 0 25 ألاساتذة الرؤساء بالسلك إلاعدادي حضوري  املواكبة التربوية للمشروع الشخص ي للمتعلمين  13 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 1 3 0 25 ألاساتذة الرؤساء بالسلك التأهيلي حضوري  ي للمتعلمين املواكبة التربوية للمشروع الشخص  13 الارتقاء بجودة التربية والتكوين

 13 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
تكوين ألاطر إلادارية حول الوظيفة التوجيهية 

 للمؤسسات التعليمية
 1 2 0 25 ألاطر إلادارية حضوري 

 حضوري ومات والاتصال تكوين في مجال تكنولوجيا املعل 14 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
بالتعليم الابتدائي  وإداريةأطر تربوية 

 وإلاعدادي والتأهيلي
052 2 2 5 

 14 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
/ تكوينات حضورية حول إنتاج املوارد الرقمية 

 روبوتيك/ سكراتش /التمارين التفاعلية 
 حضوري

طر تربوية بالتعليم ألا املكونون الرئيسيون و

 بتدائي وإلاعدادي والتأهيلي الا 
32 0 0 0 

 14 الارتقاء بجودة التربية والتكوين
تكوينات حضورية حول كيفية الاشتغال ب 

MICROSOFT TEAMS  
 حضوري

طر تربوية بالتعليم ألا املكونون الرئيسيون و

 الابتدائي وإلاعدادي والتأهيلي 
32 0 0 0 

 15 حكامة املنظومة والتعبئة 
لتدبير الوضعيات إلادارية  "مسير"منظومة 

 للموظفين
 2 2 0 55 رؤساء املؤسسات التعليمية حضوري

 2 1 2 75 رؤساء املؤسسات التعليمية حضوري مستجدات منظومة الاعالم 18 حكامة املنظومة والتعبئة 

 84 78 40 2104 إلاقليمي ملديرية فجيج ببوعرفة املخطط ضمن املندرجة التكوين عمليات مجموع
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