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 مقتطفات من الرسالة السامية الموجهة
 الى المشاركين في " اليوم الوطني حول

التعليم األولي

 ال تخفى عليكم أهمية التعليم األولي في إصالح المنظومة التربوية، باعتباره القاعدة"

 الصلبة التي ينبغي أن ينطلق منها أي إصالح، بالنظر لما يخوله لألطفال من اكتساب

 مهارات وملكات نفسية ومعرفية، تمكنهم من الولوج السلس للدراسة، والنجاح في

.مسارهم التعليمي، وبالتالي التقليص من التكرار والهدر المدرسي

 كما أن هذا التعليم ال يكرس فقط حق الطفل في الحصول على تعليم جيد من منطلق

 تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، وإنما يؤكد مبدأ االستثمار األمثل للموارد البشرية، باعتباره

ضرورة ملحة للرفع من أداء المدرسة المغربية

 وفي هذا الصدد، نثمن الرأي الصادر عن المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث

 العلمي، الذي يعتبر "التعليم األولي أساس بناء المدرسة المغربية الجديدة، باعتباره مرجعا

".أساسيا لتعميم تعليم أولي ذي جودة
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كلمة الرئيس

والتكوين للتربية  األعلى  المجلس  التي وضعها  االستراتيجة  الرؤية   تميزت 
تبّنتها والتي  الوطنية،  التربوية  المنظومة  إلصالح  العلمي   والبحث 
 السلطات العمومية للفترة الممتدة ما بين 2030-2015، بتخصيص رافعتها
 الثانية للتأكيد على إلزامية التعليم ما قبل المدرسي من جهة وتعميمه

باعتباره قاعدة أساسية لإلصالح من جهة ثانية

 حاليا، تّم إرساء مجموعة من المبادرات التي تستحق الثناء من طرف العديد
 من الجهات الفاعلة في هذا المجال، وذلك إلتاحة الفرصة لولوج أكبر عدد
 من األطفال المغاربة لتعليم ماقبل مدرسي ذي جودة، ومن المهم أيضا أن
 نكون على بّينة أننا الزلنا في بداية هذا المشوار وأّن الطريق اليزال طويال

أمامنا

حّققتها التي  الكبرى  اإلنجازات  أّن  القول  يمكننا  ذلك،  من   وبالرغم 
والتزامنا إرادتنا  تؤكد  األولي  بالتعليم  للنهوض  المغربية   المؤسسة 
المملكة مجهودات  دعم  في  وفّعال  دائم  بشكل  للمشاركة   الدائمين 
 المغربية لتعميم تعليم ما قبل مدرسي ذي جودة، متاح لجميع األطفال

في كل الجهات والعماالت والجماعات الترابية بالمغرب

من بالرغم  المؤسسة،  داخل  حققناها  التي  بالنتائج  فخورين   ونحن 
 الصعوبات  والعراقيل التي واجهتنا  في كل  خطوة أو مرحلة، لكن بفضل
الطاقم يبذلها   التي  وبالمجهودات  وبعملنا،  بنا  لشركائنا  العالية   الثقة  
 اإلداري والتربوي داخل مؤسستنا، تمّكنا من توسيع شبكة مدارسنا بفتح

وحدات نموذجية على الصعيد الوطني بشهادة الفاعلين في المجال

. 

 نحن مقتنعون أنه إذا كان بناء نظام تعليم أولي ذي
جودة هو  هدف  سام، فإن  دوامه هو األسمى

د. الطيب الشكيلي
رئيس  المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم األولي

الفترة خالل  كبيرا  توسعا  المغربية  المؤسسة  مدارس  شبكة   عرفت 
 الممتدة مابين 2019-2020، حيث ضّمت ما يناهز 1769قسم يخضع للتسيير
 المباشر وأزيد من 157 قسم يخضع للتسيير غير المباشر، كما وصلت الطاقة
 االستعابية إلى ما يزيد عن 36365 مقعد تربوي، حاليا تتواجد مؤسستنا ب

12جهة من جهات المملكة، وفي 41 عمالة وإقليم

  أما بخصوص تكوين وتدريب األطر التربوية تمّكنا من تأطير ما يفوق 1600
 مربي ومربية، كما عّززنا خبرتنا الميدانية، وعقدنا ما يزيد عن 27 اتفاقية
على المصادقة  تمت  كما  العلمي،  البحث  مجال  في  جديدة   شراكة 
التربية وزارة  طرف  من  واإلبداع"  "التفتح  سلسلة  التربوية   الحقيبة 
البشري الرأسمال  بدعم  وقمنا   ، العلمي  والبحث  المهني   والتكوين 
 بالمؤسسة، وعّززنا االبتكار واإلبداع في ممارستنا المهنية، سعيا مّنا إلى
إطالق طريق  عن  المجال  هذا  في  الفاعلين  لفائدة  الجودة  معايير   تنزيل 
النواة بإرساء  وذلك  التربويين،  الفاعلين  قدرات  وتطوير  تقوية   مبادرة 
عليها تقوم  التي  الركائز  أحد  يعتبر  الذي   " تكوين  لمركز   "  األولى 
التابعة التربوية  األطر  من  مكونيه  انتقاء  تّم  و   ، المغربية   المؤسسة 

للمؤسسة

مكانة عززت  التي  واإلنجازات  المكتسبات  من  مجموعة  جانب  إلى   وهذا 
للسلطات أساسيا  وشريكا  فاعال  عضوا  باعتبارها  المغربية   المؤسسة 

العمومية في مجال التعليم ما قبل المدرسي

 كما أننا نتطلع في المستقبل القريب، إلى تفعيل خطة عمل استراتيجية
 طموحة تم تسطيرها ضمن أهداف المؤسسة، ترمي إلى تعزيز قدراتها،
 وتحقيق األداء المهني العالي الجودة، وتسعى إلى عقد شراكات وطنية
 دولية جديدة، وتعمل على تسريع وتيرة توسع شبكة مدارس المؤسسة

وتضمن استمرارية عملها
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 تقديم المؤسسة
 المغربية للنهوض
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تتكون الشبكة من 1769 قسما للتعليم األولي

1769

للنهوض المغربية  المؤسسة  ووحدات  مدارس  شبكة   تتسع 
بالتعليم األولي الستقبال               طفال

45 000

للنهوض     المغربية  المؤسسة  ووحدات  مدارس  شبكة   تغطي 
بالمناطق منها   75% بنسبة  بالمملكة  جهة   12 األولي   بالتعليم 

القروية و %20 مناطق الشبه حضرية، و%50 بالمناطق المهمشة

األطفال اتجاه  للمؤسسة  الدائم  االلتزام  التقسيم  هذا   يعكس 
المنحدرين بالمناطق القروية أو الشبه الحضرية

أنماط ذات  الجديدة  الشراكات  من   العديد  المؤسسة   عقدت 
بالبحث والنهوض  جودة،  ذي  أولي  تعليم  لتعميم   متنوعة، 
التربوية األطر  قدرات  ولتقوية  المجال  هذا  في   العلمي 

بالتكوين األساسي والمستمر

المؤسسة  المربية من قبل  3792  مربي ومربية ومساعدة   تم تكوين 
التربوي طاقمها  مهارات  لتقوية  األولي  بالتعليم  للنهوض   المغربية 
 وكذا طاقم شركائها من أجل تمكينهم من اكتساب األسس االكاديمية

والمهنية الالزمة لممارسة مهامهم

 تضم المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم األولي 
1314  مستخدم منها          إطارا تربويا

1897

3792

تفعيل  على  يشرفون  إقليميا  مسؤوال  المؤسسة        تضم 
برامج المؤسسة على الصعيد اإلقليمي

28

برمجة إطار، يسهرون على    60 المركزية  اإلدارة   تضم 
شبكة عمل  وتسيير  تأطير  و  اليومي  العمل   وتتبع 

المؤسسة على الصعيد الوطني

60

1807

المسؤولون اAقليميون
28

45 000
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 تأسست المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم األولي
األعلى المجلس  من  بمبادرة   ،2008 مارس   10  في 
ووزارة الوطنية  التربية  وزارة  مع  وبتعاون   للتعليم 
 الداخلية ومؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال

االجتماعية للتربية والتكويّن

 تعتبر المؤسسة منذ نشأتها إطارا مؤسساتيا مرجعيا
األولي التعليم  بتعميم  االرتقاء  إلى  يهدف   مغربيا 
 على الصعيد الوطني وضمان حق الولوج إلى تعليم
 أولي موحد و ذي جودة، عن طريق إحداث نظام جديد
لجميع متاح  و  التربوية،  الجودة  لمعايير   يستجيب 

الفئات المجتمعية

هي األولي  بالتعليم  للنهوض  المغربية   المؤسسة 
في المساهمة  أجل  من  مغربي  مؤسساتي   إطار 

تعميم التعليم األولي

1314

األولي بالتعليم  للنهوصدض  المغربية   المؤسسة 
 جمعية غير ربحية و قد أعلنت كجمعية ذات منفعة
ويترأسها عام  جمع  لديها   ،2009 دجنبر  مند   عامة 

مجلس إدارة

نشأة المؤسسة

 نضع حاجيات واهتمامات الطفل في صلب انشغاالتنا،
 ونتخطى كل الظروف لتوفير مناخ يساعد الطفل على

تنمية قدراته داخل شبكة مدارسنا

 من أجل بناء عالقة ثقة مستدامة مع األطفال و األسر و
 السلطات العمومية و مع شركائنا، نعتمد هذه القيم

لتوجيه أعمالنا وعالقتنا

قيمنا

مهمتنا

 تهدف المؤسسة إلى إنشاء وتدبير منظومة جديدة
 للتعليم األولي تستجيب لمعايير التميز البيداغوجي،
في متناول جميع األباء دون األخد بعين االعتبار الدخل

التأطير المنظومة جودة االستقبال،   كما تقترح هذه 
ربوع عبر  وجد  ما  حيث  التعليم  في  المساواة   وكذا 

المملكة

حول أساسي  بشكل  المؤسسة  مهام   تتمحور 
المساهمة في

 النهوض بتعليم أولي ذي جودة؛

إعداد و إرساء نظام عالمة الجودة لالرتقاء بها ؛

المناطق  على  بالتركيز  الدولة  توجهات   تفعيل 
 القروية؛

 تطوير قطاع التعليم األولي الخاص؛

مجال في  الدولي،  الصعيد  على  المغرب   إشعاع 
 التعليم األولي

األولي بالتعليم  للنهوض  المغربية  المؤسسة   تعمل 
 ليستفيد كل طفل مغربي من تعليم أولي جيد في
 أفق 2030، وتستند رؤيتها إلى اقتناع الدولة بأهمية
 تعبئة جميع األطراف الفاعلة بالمجال من أجل إلزامية

التعليم األولي وتعميمه وضمان جودته

 تقديم
حول

 المؤسسة
  المغربية
 للنهوض
 بالتعليم

ا<ولي

الفعالية

 احترام األهداف و التزام العاملين
 باإلضافة إلى التقييم الدائم ألعمالنا
 هو اتجاهنا الرئيسي الذي يحقق لنا

الفعالية

 المواطنة

 نحرص على تنمية قيم المواطنة
 في نفوس أطفالنا ونعمل على

احترامها و التحلي بها

االلتزام

 التزامنا و تفانينا الالمشروط من أجل
 خدمة أطفال التعليم األولي و

 استثمار كل طاقتنا و مواردنا هو
هدفنا األسمى

  الجودة

 نعمل باستمرار على تحقيق الجودة
 في جميع ممارساتنا اليومية، ونحرص

 على االضطالع بأفضل الممارسات
وذلك لضمان كفاءة أعمالنا

اإلستمرارية

 العمل الجاد و المثابرة هي أساس
نجاحنا و استمرارية مشاريعنا

:
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 إحداث المؤسسة
 المغربية للنهوض

بالتعليم األولي؛

 تكوين أساسي
  في جامعة

 محمد الخامس
 كلية علوم

التربية الرباط؛

 تكوين  50  مربي
ومربية

 المؤسسة
 المغربية للنهوض

 بالتعليم األولي
 تصبح مؤسسة

 ذات منفعة
عامة؛

 افتتاح المدارس
 النموذجية

 لمؤسسة محمد
السادس؛

 افتتاح  64 قسما
 في المجال

الحضري؛

 التكوين األساسي
 ل 60 مربي

ومربية

20
08

20
09

 افتتاح الوحدات
 األولى للمبادرة

 الوطنية للتنمية
البشرية؛

 تكوين أساسي
 جهوي في :

 جامعة المولى
 إسماعيل

 بمكناس، جامعة
 عبد المالك

 السعدي بتطوان،
 جامعة الحسن
األول بسطات

 افتتاح  99  قسما
 في مناطق

مختلفة؛

  تكوين 202
مربي ومربية

 افتتاح  40  قسما
 مدمجا بالمدارس

 العمومية
 بشراكة مع
 األكاديمية

 الجهوية للتربية
 والتكوين لجهة

مكناس تافيالت؛

 افتتاح 60 قسما
 بميسور بتسيير

 غير مباشر؛

 إنشاء الفريق
 األول من

 المنشطين
الجهويين

  تصميم
 المجموعة

 التربوية : التفتح
واإلبداع؛

 إدماج التعلم عن
 بعد لتكوين

الطاقم التربوي؛

 الشراكات األولى
 في إطار

 المسؤولية
 االجتماعية

 لشراكات القطاع
الخاص

20
1 1

 تنزيل المجموعة
 التربوية

 للمؤسسة التفتح
واإلبداع؛

 إطالق برنامج
 لترشيد تكاليف

 تسيير شبكة
المؤسسة

20
13

20
12

20
10

انجازات
المؤسسة

 المغربية للنهوض 
 بالتعليم ا<ولي

 إطالق جاللة
 الملك ألشغال بناء

 مدرسة التعليم
 األولي ببئر

أحرشون بطنجة؛

 أول تكوين
 لمكوني

المؤسسة

 تنزيل ميثاق تسيير
الوحدات؛

 إنطالق التكوين
 الجهوي
للمربيين؛

 استقاللية إدراة
 مدراس

المؤسسة؛

 افتتاح 10 أقسام
 مدمجة

 باألكاديمية
 الجهوية للتربية
 والتكوين لجهة

 الرباط سال
القنيطرة؛

 التعاون مع
 مكتب التكوين

 المهني وإنعاش
 الشغل إلنشاء

 تخصص لمهنة
المربي؛

 تدشين جاللة
 الملك لمدرسة
 التعليم األولي

 ببئر أحرشون
بطنجة

 افتتاح 4  أقسام
 بورزازات بشراكة

مع  مازن

 افتتاح  26  قسما
 مدمجا باقليم

 المحمدية
 بشراكة مع

 المبادرة الوطنية
للتنمية البشرية

20
15

20
17

20
19

20
16

20
14

20
18

الندوة   تنظيم 
حول  الدولية 
األولي  التعليم 
مع  بشراكة 
علوم  كلية 
جامعة  التربية 
محمد الخامس؛

14  افتتاح 
مدمجا  قسما 
و المحمدية  عمالة  من   بكل 

جماعة عين بيضة؛

قطاع مربيا   436 من  أكثر   تكوين 
مناطق بمختلف  األولي   التعليم 

المملكة؛

         إنطالق عالمة الجودة 
 ومبادرة لتقوية قدرات األطر

 التربوية واإلدارية العامة بالتعليم
األولي؛

60 من  مجموعة  أول   تشكيل 
 مكونا للمركز                      60 مربيا
 متمرسا من ذوي التجربة والخبرة
المربيين تكوين  بمهمة   ليطلعو 

في مجال التعليم األولي

زيارة   2000 من   أكثر 
لمجموعة  ميدانية 
تتلخص عماالت   من 

في

اتفاقيات  7   توقيع 
 إقليمية

67 

 توقيع 27  اتفاقية مع األكاديميات
بجهات والتكوين  للتربية   الجهوية 
العامة والمديرية   المملكة 

الجماعات المحلية

مربي  1600 من   أكثر  تكوين   تم 
لسنة المؤسسة  قبل  من   ومربية 
الوطنية الوكالة  مع  بشراكة   2019 
والكفاءاتتحديث التشغيل   إلنعاش 

البرنامج التعليمي قسم الصغار

لألطفال الرقمي  المحتوى   تطوير 
واآلباء

في المؤسسة  من  مقدم   عرض 
(القضايا كندا  في  الدولي   المؤتمر 
للتعليم والمستقبلية   الحالية 

ومهنة التدريس

التي المؤتمرات  في   المشاركة 
لمهن الجهوي  المركز   ينظمها 
 التربية والتكوين الدار البيضاء و فاس

ومن طرف أيضا اليونسكو

تم المركزية   اإلدارة  مستوى   على 
وإنشاء العام،  المدير  نائبة   تعيين 

مديريتين للتتبع والتسيير

في االبتكار  معرض  في   المشاركة 
  التعليم بأفريقيا 2019 نظمها االتحاد

االفريقي في بوتسوانا

المؤتمر في  المؤسسة   مشاركة 
المالية المهارات   العالمي 
29 من  هولندا  في   واالجتماعية 

 شتنبر الى 01 نونبر 2019

لتنمية العربية  الشبكة   عضوية 
الطفولة المبكرة

التربوية الحقيبة  على   المصادقة 
 لسلسلة ''التفتح واإلبداع'' من طرف
والتكوين الوطنية  التربية   وزارة 
والبحث العالي  والتعليم   المهني 

العلي

العاشرة  الذكرى 
 لنشأة المؤسسة
بية لمغر  ا
ض  للنهو
بالتعليم األولي؛

مع  شراكة 
عة  مجمو
ي ر لمو  با

للتنمية؛

المغربية المؤسسة   مشاركة 
في األولي  بالتعليم   للنهوض 
 االجتماع التشاوري االقليمي حول
الطفولة مرحلة  في   النماء 

الصغرى باألردن؛

واطالق شراكة  اتفاقية   توقيع 
األولي بالتعليم  النهوض   برنامج 

بعمالة الرحامنة؛

للمتلقى األولى  الدورة   تنظيم 
الوطني للتعليم األولي؛

دولية علمية  ندوة   تنظيم 
بالمدرسة العليا لألساتذة بتطوان؛

 الرسالة الملكية الموجهة لفاعلي
انطالق يوم  األولي   التعليم 
وتطوير لتعميم  الوطني   البرنامج 

التعليم األولي؛

البرنامج انطالق  في   المشاركة 
التعليم وتطوير  لتعميم   الوطني 

األولي بالمغرب؛

 المؤسسة شريك للمبادرة الوطنية
تحقيق في  البشرية    للتنمية 
المتعلقة الثالثة  المرحلة   أهداف 

بالتعليم األولي؛

 تدشين مركز التعليم األولي بحي
صاحب طرف  من  الرباط   الخير 
 الجاللة الملك محمد السادس نصره

الله؛

 شراكة في إطار برنامج عمالة الدار
البيضاء؛

 توقيع اتفاقيات مع  10 أكاديميات
لتفعيل والتكوين  للتربية   جهوية 
وتطوير لتعميم  الوطني   البرنامج 

التعليم األولي

 .

 .

.

.

FMPS TATWIR

تكوين أكثر

..

عقد برنامج توقيع

.

.

.

(

.

.

.

.

..

.
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 أعمدة عمل المؤسسة المغربية
 للنهوض بالتعليم ا<ولي

 لتمكين مدارسنا ووحداتنا من االستقاللية في تسيير شؤونها اليومية قمنا بإنجاز ميثاق
 للتسيير المباشر، كما قمنا  بتطوير وتنفيذ عملية التسيير الغير المباشر لوحدات شراكائنا
مدارسنا شبكة  وتتبع  لتسيير  المعلوماتي  النظام  في  تدريجيا  إدماجهم  أجل   من 

ووحداتنا

 تعمل المؤسسة بنظامين: التسيير المباشر والتسيير الغير مباشر. في التسيير المباشر يتم
 االعتماد على ميثاق التسيير وهو نظام تعاقدي يمكن المدارس والوحدات من التسيير
 والتتبع المنتظم، علما أن كل مدرسة أو مجموعة وحدات يقوم بالسهر على تسييرها
بالتعليم النهوض  وكذا  والمالي  اإلداري  التتبع  على  يعمل  حيث  المنسق،  أو   المدير 
 األولي بالجهة المتواجد بها. ولضمان نجاح عملية تتبع سيرورة العمل داخل المؤسسات

التعليمية يتم االعتماد على نظام رصد المعلومات

 وفي التسيير الغير مباشر تقدم المؤسسة التأطير والتكوين والتتبع للوحدات التابعة لها
على الجودة  عالمة  نظام  تطبيق  عبر  شركائها  لخدمة  التميز  معايير  لضمان   وذلك 

المستويين البيداغوجي و التأطيري

األساسي التكوين  توفير  من  األولي  بالتعليم  للنهوض  المغربية  المؤسسة   تمكنت 
التربوية األطر  كفاءات  لتقوية  مبادرة  إطالق  تم  وقد  التربوي.  لطاقمها   والمستمر 
 واإلدارية العاملة بالمجال عن طريق تنظيم برنامج تكويني عن قرب وكذا برنامج التكوين

عن بعد

 من أجل تطوير المهارات و تعزيز قدرات
الموارد البشرية

لتسيير ناجح و محكم

والتقاسم االنفتاح  لمنهجية  وتكريسا  ببالدنا،  األولي  التعليم  جودة  تعزيز  إطار   في 
للنهوض المغربية  المؤسسة  أطلقت  إحداثها،  المؤسسة منذ  تنهجها  التي   والشراكة 
 بالتعليم األولي مبادرة لتقوية قدرات األطر التربوية واإلدارية العاملة في مجال التعليم

  األولي، وذلك بمختلف مناطق المملكة والسيما المجالين الحضري والقروي المبلورة

 « FMPS-TATWIR » من طرف

الفضاء وتدبير  البشرية،  بالموارد  مرتبطة  يشمل معايير  برنامج متكامل   وهذا من خالل 
والزمن والبرامج البيداغوجية والتتبع والتأطير وكذا المصاحبة التربوية بهدف

 المساعدة على تحديد مواطن
 القوة ومواطن الضعف في

 خدمات وبرامج مؤسسات التعليم
األولي

 تزويد مؤسسات التعليم األولي
 بالوسائل و المعينات الديداكتيكية

المختلفة

 التحفيز على الّتميز وإظهار
اإلبداع وتطوير أساليب العمل

 التشجيع على تحسين فضاءاتها
 و أنشطتها من خالل اتخاذ

 اإلجراءات المختلفة كتحديد
 احتياجات التكوين و التأطير و

 مستلزمات البنية التحتية و
تطبيق إجراءات السالمة العامة

 تقديم استشارات فيما يخص
طرق التدبير و التسيير

تحسين بيئة العمل

 لضمان نظام تعليم أولي ذي جودة متكافئ -
في كل جهات المغرب

 تهدف المؤسسة إلى اإلسهام في تطوير البحوث العلمية في مجال التعليم األولي،
 وتعزيزها والتأكيد على أهميتها في تحديد المسار الدراسي للطفل. لذا تم وضع برنامج

طموح لهذه البحوث بشراكة مع عدة مؤسسات جامعية

المعرفة تطوير  في  المشاركة  و  االبتكار   لتعزيز 
 العلمية في التعليم األولي

AAA AAA

FMPS
TAKWIN

FMPS
TATWIR

FMPS
TASSYIR

FMPS
ABHAT

الجودة للمؤسسة    ُبنّيت هذه المبادرة على منح عالمة
وذلك بشكل تدريجي عبر ثالث مستويات

.

.

.

:

:
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 تتواجد مدارس
 ووحدات المؤسسة
 باثنتا عشرة جهة
بالمملكة

 لنعمل معا، من أجل تعليم أولي ذي
جودة و متاح للجميع

شركاؤنا  

 في المجال
القروي

 في المناطق
الهشة

 قسم للتعليم
األولي

 طفل
مستفيد

176936 365

75%20%

طنجة - تطوان - الحسيمة

فاس - مكناس

الشرق

كلميم - واد نون

الداخلة - وادي الذهب

العيون -  الساقية الحمراء

مراكش - آسفي

الدار البيضاء - سطات

الرباط - سال - القنيطرة

درعة - تافياللت

سوس - ماسة

بني مالل - خنيفرة
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الحكامة

مجلس االدارة

 أعضاء الجمع العام والمجلس اإلداري

المؤسسة، رئيس  الشكيلي:  الطيب   السيد 
 وعضو أكاديمية المملكة المغربية، وزير سابق
لجامعة سابق  ورئيس  الوطنية  التربية    لوزارة 

محمد الخامس السويسي؛

سابقا الدولة  كاتب  حصار:  سعد  محمد   السيد 
لدى وزارة الداخلية؛

سابقة الدولة  كاتبة  العبيدة:  لطيفة   السيد 
مكلفة بالتعليم المدرسي؛

محمد مؤسسة  رئيس  البقالي:  يوسف   السيد 
للتربية االجتماعية  باألعمال  للنهوض   السادس 

والتكوين؛

العام المنسق  الوالي  دردوري:  محمد   السيد 
للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية

السيد خالد األندلسي: رئيس جمعية أطفال؛

 السيد خالد سفير: والي، المدير العام للمديرية
العامة للجماعات المحلية؛

الوازني: أستاذ باحث، عميد  السيد عبد السالم 
محمد بجامعة  التربية  العلوم  لكلية   سابق 

الخامس، الرباط؛

العام االتحاد  وسيط  لحلو:  الشيخ  جواد   السيد 
العام المدير  والرئيس  المغرب،   لمقاوالت 

لشركة كوبر فارما؛

مؤسسة رئيسة  بنعمور:  ياسمين    السيدة 
 أش.أو.ام

 السيد عز الدين الميداوي: رئيس منتدى رؤساء
الجامعات ورئيس جامعة ابن طفيل القنيطرة؛

 السيد  ابراهيم الحافيظي: رئيس مجلس جهة
سوس ماسة؛

مراكش جهة  رئيس  أخشيشن:  أحمد   السيد 
آسفي؛

العام الخازن  بنسودة:  الدين  نور   السيد 
للمملكة؛

المجلس رئيس  الشامي:  رضا  أحمد   السيد 
االقتصادي واالجتماعي والبيئي؛

األكاديمية مدير  أضرضور:  محمد   السيد 
الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سال؛

لجنة ورئيس  مدير  ملوك:  مصطفى   السيد 
االتصاالت في االتحاد العام لمقاوالت المغرب

للمؤسسة العام  المدير  قيشوح:  عزيز   السيد 
المغربية للنهوض بالتعليم األولي؛

للمؤسسة العام  الخازن  راشق:  سعيد   السيد 
المغربية للنهوض بالتعليم األولي؛

المدير نائبة  الجليل:  عبد  ابن  نسرين   السيدة 
بالتعليم للنهوض  المغربية  للمؤسسة   العام 

األولي

 المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم األولي جمعية
دجنبر منذ  العامة  المنفعة  على  حاصلة  ربحية،   غير 
 2009، تتوفر على جمع عام وتسير من طرف مجلس

إداري؛

 رئيسها المؤسس هو الراحل عبد العزيز مزيان بلفقيه
.مستشار جاللة الملك
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تسيير
 شبكة مدارس 

 ووحدات
المؤسسة
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الرئيس

الخازن العام
 المدير العام

قسم
التحصيل 

قسم
المحاسبة

التدقيق و االختبار
الداخلي للمؤسسة

نائبة
المدير العام

مصلحة
التحصيل

مصلحة
المعلوميات

مصلحة
العالقات الدولية

مصلحة
 التواصل

مصلحة
المراقبة التربوية

مصلحة
الجودة

مصلحة الدفع مصلحة المحاسبة

مديرية الشؤون االدارية
والشؤون القانونية

مصلحة
الموارد
البشرية

مصلحة
القانون

واألصول

مصلحة
البحث

مصلحة
الشؤون
التربوية

مصلحة
الدراسات

مصلحة
الشراكات

قسم
تسيير

الوحدات

المسؤولون
االقليميون

المسؤولون
االقليميون

القسم
االداري

الطاقم
التربوي

الطاقم
التربوي

مصلحة
ادارة

المرافق

مديرية البحث
والشؤون التربوية

مديرية
الدراسة والشراكات

مديرية
تسيير وحدات

المنطقة الشمالية

مديرية
تسيير وحدات

المنطقة الجنوبية

(1)

قسم
تسيير

(2)الوحدات

قسم
تسيير

(1)الوحدات

قسم
تسيير

(2)الوحدات
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 تسهر المسؤسسة على توفير وسائل العمل للمديرين
تتبع على  وتعمل  جهة،  من  للمدارس   المباشرين 
 وتقويم أداء المدراس بشكل منتظم من جهة أخرى
بشكل بعد  عن  فردية  اجتماعات  تنظيم  خالل   من 
جميع مع  ولقاءات  دورية،  تفقدية  زيارات   شهري، 
بين والتجارب  الخبرات  لتبادل  سنوي  بشكل   المديرين 

جميع مسيري الشبكة

التسيير المباشر
يقوم على  أساس االستقاللية و الجودة 

 باإلضافة إلى الوحدات والمدارس المسيرة مباشرة من
 طرف المؤسسة، فإن هذه األخيرة تشرف أيضا على
لشركائها. تابعة  لوحدات  التتبع  و  والتكوين   التأطير 
 ولهذا، يتم العمل بنظام عالمة الجودة من خالل دفتر
على التميز  معايير  تحقيق  إلى  يهدف   تحمالت 

مستوى البيداغوجي والتأطير والتسيير

 التسيير الغير مباشر
يعتمد على معايير التميز 

بالتعليم للنهوض  المغربية  المؤسسة  شبكة   تتكون 
 األولي من باقة من المدارس والوحدات،باإلضافة إلى
 األقسام المدمجة داخل المدارس االبتدائية العمومية
أو الحضري  الشبه  أو  الحضري  المجال  في   سواء 
مايبرز هذا  المملكة.  ربوع  مختلف  في   القروي 

التنوع في طبيعة التسيير والتتبع

 محور
 تسيير
 شبكة

 المدارس و
الوحدات

االجتماعات الفردية عن بعد
 

االجتماعات مع كل مدير على حدة من  تنظم هذه 
 خالل تطبيق التتبع عن بعد وذلك بغية مراجعة كافة
المعلوماتي النظام  في  المدرجة   المعطيات 
 ومواكبة المديرين والمنسقين خصوصا الجدد منهم
 و مساعدتهم على تحيين المعطيات وإدارجها بشكل
يستجيب لمتقضيات مذكرات العمل المنصوص عليها

 وضعت المؤسسة كهدف استراتيجي تطوير النظام
وتتبع تسيير  محاور  جميع  ليشمل   المعلوماتي 
 المدارس أوال لمساعدة المسيرين المباشرين للمدارس
المعلومات،ثانيا لتمكين  عل تتبع مدارسهم وتخزين 
جميع على  المدارس  تتبع  من  المركزية   اإلدارة 
ذات مفصلة  تقارير  تقديم  من  والتمكن   األصعدة 
الولوج من  الشركاء  جميع  لتمكين  عالية،   مصداقية 
لتمكينهم اتهم  بمدارسهم ووحد  بوابة خاصة   إلى 
 من التتبع الموازي. باإلضافة إلى العمل على تخويل
 شريحة اآلباء أيضا من تتبع وضعية أبنائهم المسجلين

بالمدراس بشكل يستجيب لمتطلباتهم وانتظاراتهم

نظام معلوماتي لفعالية أكبر
 

 تعقد المؤسسة اجتماعا سنويا مع مديري ومسيري
المسؤولين وكذا  األولي  التعليم  ووحدات   مدراس 
مجموعات في  الجهويين  والمنسقين   اإلقليميين 
تقييم بهدف  عمل  ورشات  شكل  على   صغيرة 
مستوى األصعدة:  كافة  على  السنوية   الحصيلة 
التربوي، والتتبع  التأطير  مستوى   التسجيالت، 
كل تصادف  التي  والعراقيل  المحلية   المشاكل 

مؤسسة

الخبرات لتبادل  فرصة  االجتماع  هذا  يشكل   كما 
 والتجارب بين مسيري المدارس إليجاد الحلول المناسبة
كل تصادف  التي  والمشاكل  العراقيل   لمواجهة 

مؤسسة على حدة

واألهداف العمل  بتسطير خطة  االجتماع   يختتم هذا 
مراعاة مع  المقبلة  الدراسية  للسنة   بالنسبة 

خصوصيات كل منطقة

تشمل هاته االجتماعات المحاور التالية

  التسجيالت

ترشيد النفقات

تعيين الموارد البشرية

تعيين االطفال داخل االقسام

األنشطة الموازية

 االجتماع السنوي لمسيري مدارس
ووحدات التعليم ا<ولي

.
.

.

.

.

.
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محور
 المنظور 

البيداغوجي
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رؤية بيداغوجية
 مبنية على التفتح 

واالبداع

سن في  لألطفال  المتوازنين  والتطوير  التفتح   يعد 
اليومية اهتماماتنا  صلب  في  األولي   التعليم 
 بالمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم األولي. فنحن
لكي المناسبة  الظروف  توفير  على  باستمرار   نعمل 
بناء المهمة في  المرحلة  األطفال من هذه   يستفيد 
مدارسنا في  تواجدهم،  يكون  أن  و   مستقبلهم، 

ووحداتنا، امتدادا ومكمال لحياتهم العائلية

المغربية المؤسسة  إنشاء  ومنذ  المنطور  هذا   من 
التربوية رؤيتنا  في  ركزنا  األولي،  بالتعليم   للنهوض 
 على الطفل وأنشأنا إطارا تعليميا مبتكرا حيث يتلقى
واالكتشاف للتفتح  الفرص  من  العديد  طفل   كل 

واالستكشاف والتعلم

المغربية للمؤسسة  البيداغوجية  الرؤية  من   الهدف 
المهارات تنمية  هو  األولي  بالتعليم   للنهوض 
ملكة وتطوير  لألطفال،  واإلبداعية    التخييلية 

االستكشاف وإثراء معارفهم العامة واللغوية

 تعتمد رؤيتنا
 البيداغوجية على ثالثة

محاور أساسية

تّم والتي  للتنمية  األساسية  الثالث  المحاور   ترتكز 
استثمارها بطريقة متوازنة حسب عمر الطفل على

التفتح    -    التربية    -    التعلم

 وتفعيال لهذه المحاور األساسية فالرؤية البيداغوجية
تعتمد على بعض الركائز التي تتجلى في

اللعب

الرؤية، لهذه  وفقا  اللعب   يعتبر 
للطفل تسمح  بيداغوجية   أداة 
وسلوكه شخصيته،   بتطوير 
 وقدراته الجسدية والعقلية، وكذا

تنميته االجتماعية

بيداغوجية المشروع

 تنظيم األنشطة ما قبل المدرسية 
لإلنجاز، بيداغوجية  مشاريع   حول 
بيداغوجية أهمية   وتكمن 
 المشروع في توجيه األطفال نحو
 هدف ما و نحو إنجاز ملموس ذو

معنى بالنسبة لهم

 االنطالق من الطفل

 االنطالق من الطفل و اإلصغاء إليه
انشغاالته وحمل   ومالحظته 
 وتساؤالته واحتياجاته على محمل

الجد لتفعيل األنشطة

رؤيتنا للمؤسسة  البيداغوجي  المرجع   يجسد 
من مجموعة  من  يتألف  وهو   التربوية، 
داخل التربوي  النشاط  تؤطر  التي   األدوات 
المغربية المؤسسة  شبكة  ووحدات   مدراس 

للنهوض بالتعليم األولي، وهي

 مرجع بيداغوجي
متكامل

الدليل
التربوي للمربي

مرجع
 الكفايات

المستهدفة

الوسائل
الديداكتيكية

ملف
الطفل
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 المشاركة في الندوة الدولية
 السادسة للتربية: الرهانات
 الحالية والمقبلة للتكوين

 ومهنة التدريس، التي نظمها
 مركز البحث بين الجامعات في
 مونتريال، كيبيك، كندا. في 25

 و26 أبريل 2019

 المشاركة في الندوة الدولية
 534 حول استقبال األطفال

 متعددي اللغات و متعددي
 الثقافات و أسرهم في مجال
 تربية الطفولة المبكرة، في

 30 مايو 2019 بجامعة كيبيك،
كندا

 المشاركة في الندوة الدولية
 حول النمو الحسي الحركي

 في التعليم األولي، في 23 و
 24 أكتوبر 2019 بالمركز
 الجهوي لمهن التربية و

التكوين بالدار البيضاء

 المشاركة في الندوة الثامنة
 للشبكة الدولية الفرنكفونية
 لمؤسسات التكوين بجامعة
 وهران بالجزائر، في 24 و 25

نونبر 2019

 المشاركة في الندوة الدولية
 حول التفكير في أوجه
 التفاوتات في الطفولة

 بجامعة السوربون، باريس، في
20 و 22 نونبر 2019

 المشاركة في الندوة
 األفريقية حول جودة التعليم
 في مرحلة الطفولة المبكرة
 و تحقيق احترافية المربيات

 والمربيين بالدار البيضاء . في 4
و 5 دجنبر 2019

ا%هداف

 النهوض بالبحث
 العلمي الوطني و
 الدولي في مجال
الطفولة المبكرة

 تطوير جودة
 التعليم األولي

 في شبكة
المؤسسة

 إقامة شراكات مع
 جامعات مختلفة
 على الصعيدين

الوطني و الدولي

لمركز الرئيسي  الهدف  العلمي  البحث  تعزيز   يمثل 
للنهوض المغربية  المؤسسة  أنشأته  الذي   "أبحاث" 
مركز ويهدف   .2017 مايو  في  األولي   بالتعليم 
يكون قاعدة علمية تستند عليها جميع أن   "أبحاث" 
المدرسة. قبل  ما  مرحلة  في  التعليمية   الممارسات 
لمختلف معمق  وتحليل  دراسة  يستهدف   كما 
في وإدارتها  المبكرة  بالطفولة  المتعلقة   الظواهر 
 السياق التربوي (المدرسة) حرصًا على استجابة أفضل
ومتطلباتها المبكرة  الطفولة  مرحلة   لخصوصية 
مختلف والدراسات  البحث  فريق  ويعالج   واحتياجاتها. 
الطفولة مرحلة  في  بالتربية  المتعلقة   المواضيع 
 المبكرة بما فيها: نمو الطفل، استراتيجيات التعلم و
العاملين والمهنيين  الوالدين  ومرافقة   الديداكتيك، 
 في ميدان ما قبل المدرسة. كما ينفتح مركز "أبحاث"
 على المجال األكاديمي من خالل إقامة شراكات مع
أجل من  المغرب  مدن  جميع  في  الجامعات   مختلف 
بالبحث والنهوض  لمنتجاته  العلمية  القيمة   تعزيز 

العلمي في مجال الطفولة المبكرة

محور
بالتعليم البحث والدراسات  للنهوض  المغربية  المؤسسة   شاركت 

 األولي في عدة مؤتمرات وندوات علمية، وطنية
من الباحثين  من  نخبة  فيها  شارك  والتي   ودولية، 

مختلف الدول

الندوات الدولية

.
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والكتابة القراءة  تعليم  قضايا  حول  الوطنية   الندوة 
خالل مرحلة ما قبل المدرسة في المغرب

بالتعليم للنهوض  المغربية  المؤسسة   نظمت 
التربية لمهن  الجهوي  المركز  مع  بالتعاون   األولي، 
 والتكوين بفاس مكناس، وبشراكة مع مختبر البحث
األبيض البحر  منطقة  في  والتربوي   العلمي 
قضايا  " موضوع  حول  وطنيا  مؤتمرا   المتوسط، 
 تعليم القراءة والكتابة خالل مرحلة ما قبل المدرسة

في المغرب"، بتاريخ 20 نونبر 2019 في مكناس

تنمية حول  األولى  بمداخلتين  المؤسسة   شاركت 
التعليم مرحلة  خالل  الطفل  عند  اللغوية   القدرة 
 األولي، القراءة والكتابة. والثانية حول ''الدخول في
 القراءة و الكتابة لدى الطفولة المبكرة / من األلفبة

إلى الوعي المعلوماتي

 الندوات الوطنية
مشاريع بيداغوجية

 زيادة الطاقة االستيعابية الستقبال األطفال بالتعليم
األولي

الشبكة مع  بشراكة  دولية  دراسة  في   المشاركة 
اإلقليمي المبكرة والمركز  الطفولة  لتنمية   العربية 
السعودية) العربية  (المملكة  والتميز   للجودة 
 اليونسكو. بمشاركة ثمان دول عربية (اليمن، عمان،
المغرب). تونس،  السودان،  األردن،  فلسطين،   لبنان، 
 انتخبت المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم األولي

كمنسقة وطنية للمشاركة في هذه الدراسة

 ركزت الدراسة على تشخيص وضعية التعليم األولي
الوطنية،و السياسات  على  الضوء  بتسليط   بالمغرب 
 الحالة الراهنة للبنيات التحتية لمؤسسات االستقبال،
 باإلضافة إلى مواصفات وتكوينات العاملين بالتعليم

األولي

 الدراسات

تتمثل القواعد الديداكتيكية التي تحدد إنشاء هذا المعجم في

البساطة

البعد الوظيفي للمفاهيم التي تستعمل في الحياة اليومية

المساعدة في متابعة عمليات النمو العقلي، العاطفي والنفسي

االقتراب من بيئة الطفل

 يتطلع هذا المشروع إلى جعل الحكاية من بين الممارسات ذات األهمية في
التعليم األولي، ممارسة تعزز اإلنصات، التركيز، اليقظة واإلبداع عند الطفل

يهدف هذا المشروع إلى

 إنتاج قصص تعليمية َتهدف إلى رفع ُمستوى الوعي وُتبرز أهمية المحافظة
على البيئة من طرف األطفال

إنتاج أناشيد فّنية تعزز حب البيئة عند األطفال مع شرح مكوناتها وعناصرها

 تنظيم ورشات حول البيئة داخل المؤسسات التربوية

الممارسات وخصوصية  المواطنة  مفهوم  على  الضوء  يسلط  المشروع   هذا 
 المتعلقة بالتربية على المواطنة في مرحلة التعليم األولي. ويتطلع المشروع
بغية أفضل  تعليمية  ممارسات  لتحقيق  علمي  لتفكير  أرضية  يكون  أن   إلى 

تحضير األطفال لدورهم في المستقبل كمواطنين

 تصميم قاموس في الهندسة البيداغوجية لتعليم اللغة العربية في
مرحلة ما قبل المدرسة

الحكاية في التعليم األولي

التربية على المواطنة

التربية البيئية

.
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لقسم البيداغوجي  البرنامج   تحيين 
البراعم الصغار

برنامج إرساء  بأهمية  منها   وعيا 
أطفال حاجيات  يراعي   بيداغوجي 
مراحل ويحترم  العمرية  الفئة   هذه 
المغربية المؤسسة  ارتأت   نموها، 
الشروع األولي  بالتعليم   للنهوض 
بهذه الخاص  البرنامج  تحيين   في 
المرحلة نجاح  بعد  وذلك   الفئة 

التجريبية في شبكة المدارس

الذين والمربون  المربيات   وبإشراك 
من الفئة  هذه  بأقسام   يتكلفون 
أنتجت المشروع،  هذا  في   األطفال 
خاصا بيداغوجيا  برنامجا   المؤسسة 
مرجع على  اعتمادا  الفئة   بهذه 
الطفل إيقاع  يحترم   الكفايات 
هذه في  وقدراته  نموه   ومراحل 

المرحلة

"التربية جديد  تربوي  حقل   إدماج 
الطرقية" في التعليم األولي

 تجسيدا لرغبتها القوية في مواصلة
 إغناء برنامجها البيداغوجي "سلسلة
 التفتح واإلبداع" فيما يخص مختلف
 المحاور والتي يعتبر من بينها محور
مختلف في  أساسيا  محورا   التربية 
المغربية المؤسسة  ارتأت   تجلياته، 
إدماج األولي  بالتعليم   للنهوض 
"التربية وهو  أال  جديدا  تربويا   حقال 
مشروع إطار  في  وذلك   الطرقية" 
 الشراكة مع اللجنة الوطنية للوقاية

من حوادث السير

برمجة وراء  من  المؤسسة   وتهدف 
 هذا الحقل التربوي إرساء المفاهيم
الخاصة األولية  والمبادئ   األساسية 
منذ الطفل  لدى  الطرقية   بالتربية 

سن مبكرة

 تكييف البرنامج البيداغوجي لفائدة
 األقسام الجديدة في طور االفتتاح

 في إطار مهمتها التي تتجلى في
جودة ذي  أولي  تعليم   تعميم 
 لفائدة كل األطفال بالمغرب، عمدت
للنهوض المغربية   المؤسسة 
مؤسسة باعتبارها  األولي   بالتعليم 
 فاعلة في هذا المجال إلى تأسيس
البرنامج تكييف   مشروع 
لفائدة بها  الخاص   البيداغوجي 
طور في  الجديدة  األقسام   مختلف 

االفتتاح على مدار السنة الدراسية

المشروع هذا  من  الهدف   ويتجلى 
واكتساب تنمية  من  الطفل   تمكين 
 الكفايات األساسية في نهاية السنة
 والتي ستمكنه من المرور بنجاح من
عن النظر  بغض  آخر  إلى   مستوى 
مختلف فترات افتتاح هذه األقسام

الخاصة الدعم  أنشطة  ملف   إنتاج 
المستوى أطفال  لفائدة   بالتعلمات 

 األول والثاني

 بغية تقوية قدرات الطفل ومختلف
السنة نهاية  في   مكتسباته 
 الدراسية، قامت المؤسسة المغربية
بإنتاج األولي  بالتعليم   للنهوض 
الدعم بأنشطة  خاصة   ملفات 
المستوى أطفال  لفائدة   للتعلمات 
باللغتين الثاني  والمستوى   األول 
هذه إنتاج  إن  والفرنسية.   العربية 
 الملفات يندرج في إطار إعطاء فرصة
كفاياته لتقوية  طفل   لكل 
تلقاها التي  األساسية   ومكتسباته 
والتي الدراسية  السنة  طول   على 
في الطفل  لدى  توفرها   يستوجب 

نهاية كل مستوى

البرنامج على   المصادقة 
و التفتح  «سلسلة   البيداغوجي 
التربية وزارة  قبل  من   اإلبداع» 
 الوطنية والتكوين المهني والتعليم

العالي والبحث العلمي

الوطني البرنامج  إطالق  إطار   في 
من األولي  التعليم  تنمية   لتعميم 
 قبل وزارة التربية الوطنية، والتكوين
والبحث العالي  والتعليم   المهني 
مشروع إطار  وفي   العلمي، 
 المصادقة على البرامج البيداغوجية
المتعلقة البيداغوجية»   «السلسالت 
الوزارة طرف  من  األولي   بالتعليم 
البيداغوجي للنموذج   وفقا 
المنهاج اإلطار  في   المعتمد 
تنفيذ تم  األولي؛  للتعليم   الوطني 
البرنامج تكييف   مشروع 
التفتح «سلسلة   البيداغوجي 
اإلطار لهذا  وفقا   واإلبداع» 

المنهاجي

هو المشروع  هذا  من   والهدف 
يتماشى بيداغوجي  برنامج   إعداد 
اإلطار في  الواردة  التوجيهات   مع 
 المنهاجي الذي وضعته وزارة التربية
الفئة خصوصيات  ويحترم   الوطنية 

العمرية المستهدفة
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البرامج البيداغوجية

التنمية لتتبع  شبكة   إعداد 
الشاملة للطفل

التنمية لتتبع  شبكة  إعداد   تم 
 الشاملة للطفل (المستوى األول
الثاني)، انطالقا من توجيهات  و 
 اإلطار المنهاجي للتعليم األولي
وتشمل الوطنية.  التربية   لوزارة 
مجاالت، ست  الشبكة   هذه 
الذات استكشاف  في:   تتمثل 
التعبير الفكر،  تنظيم   والمحيط، 
السلوك والتواصل،   اللغوي 
الفني الجانب  الحركي،   الحس 
وقواعد وقيم   والجمالي، 

العيش المشترك

لتعلم طريقة  تقييم  و   تجريب 
 اللغة الشفوية واللغة المكتوبة

Aloé 

التجريب في معرفة  يتمثل هذا 
 مدى أهمية هذه الطريقة في
اللغة تعلم  عملية   تسهيل 
األطفال من خالل عند   الفرنسية 
 مجموعة من األدوات و الوسائل،
برنامج مع  تكييفها   وكيفية 

المؤسسة

 إثراء و تعزيز البرنامج
البيداغوجي للمؤسسة

 تطوير االبتكارات
 البيداغوجية لتعزيز الرؤية
البيداغوجية للمؤسسة

 المساهمة في إعداد
 منشورات بيداغوجية

 في مجال التعليم
 األولي على المستوى

الداخلي والخارجي

 ضمان تحسين العرض
البيداغوجي للمؤسسة

إنشاء آلية للتقييم
المؤسساتي 

للتقييم آلية  إنشاء   تم 
جعل إلى  تهدف   المؤسساتي 
ممارسات ضمن   التقييم 
نقاط تحديد  أجل   المؤسسة من 
الضعف ومكامن   القوة 
هذه تشمل  األنشطة.   لمختلف 
المجال مجاالت:  عدة   اآللية 
التدبير، التكوين،   البيداغوجي، 

والحياة المدرسية... إلخ

محور التقييم

محور ا7نتاج التربوي

ا;هداف العامة

 عملت مصلحة اإلنتاج التربوي على إعداد مجموعة من المشاريع واألنشطة
 التي تهم اإلنتاج البيداغوجي في ميدان التعليم األولي، وذلك لتحقيق

مجموعة من األهداف
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الدراسية السنة  مدار  على  المؤسسة   تنظم 
 اجتماعات دورية مع األطر المكلفة بالمصاحبة
اإلنجازات حصيلة  تقديم  بهدف   التربوية 
التي والصعوبات  اإلكراهات   ومناقشة 
الناجحة التجارب  تقاسم  وكذا   تعترضهم، 

وتثمينها

الخاصة الورشات  من  مجموعة  عقد  يتم   كما 
لعملية المنظمة  الدالئل  محتوى   لتدارس 
التي التربوية  التوجيهات  عرض  وكذا   التأطير 
الغايات تحقيق  ضمان  أجل  من  احترامها   يجب 
المستمر والتحسين  المتوخاة   التربوية 

.للممارسات التربوية

المؤسسة تنظم  الدراسية،  السنة  طول   على 
وذلك القدرات  وتعزيز  للتأطير   اجتماعات 
التربوية األطر  عمل  ظروف  على   لالضطالع 
لتحسين قرب  عن  تأطير  تقديم  من   والتمكن 
التربوية ممارساتهم  جودة  من   والرفع 

والمهنية

عالقات على  المنظمة  العملية  هذه   تستند 
كل لدور  واالحترام  الثقة  على  مبنية   مهنية 
وآليات شفاف،  نهج  على  وتعتمد   طرف، 
أسس على  وتقوم  فعالة،  عمل   وأدوات 

التواصل المرن والمباشر

المصاحبة تلعبه  الذي  الفعال  للدور   نظرا 
األداء وفعالية  جودة  من  الرفع  في   التربوية 
لفائدة التربوية،  األطر  لمختلف   المهني 
من التكوين  حديثي  سواء  والمربين،   المربيات 
وإنماء المهني  اندماجهم  سبل  تيسير   أجل 
أصحاب أو  مهاراتهم،  وصقل   كفاياتهم 
تقوية إلى  حاجة  في  هم  الذين   األقدمية 
من والرفع  المهنية،  ممارساتهم   وتطوير 
مبدأ يستند  األقسام.  داخل  أدائهم   مستوى 
متمرس مربي  تعيين  على  التربوية   المصاحبة 
 في كل مدرسة لتوفير الدعم التربوي المباشر

للمربيات وفق المنهجية التالية

رصد تشخيص حاجيات المربيات والمربين؛

كل لحاجات  استجابة  فردية  عمل  خطة   وضع 
مربي ومربية؛

تنظيم مجموعة من الزيارات الميدانية الدورية؛

واألنشطة الورشات  من  مجموعة   تنظيم 
التطبيقية؛

 مواكبة األطر التربوية حضوريا وعن بعد من أجل
الوقوف على تطوير مكتسباتهم؛

 التواصل الفعال والرامي إلى مساعدة المربيين
في تعترضهم  التي  الصعوبات  تجاوز   على 

مختلف الجوانب التربوية

المؤسسة توفر  العملية  لهذه   وتفعيال 
رهن وضعت  المصاحبين  المربيين  من   مجموعة 
تساعدهم في الدالئل   إشارتهم مجموعة من 

مهام المصاحبة والتأطير

آلية المصاحبة التربويةمحور المصاحبة التربوية

المغربية للمؤسسة  المستمر  التطور   لمواكبة 
 للنهوض بالتعليم األولي، قمنا بإرساء آليات متعددة

للتتبع التربوي ألطرنا، نخص بالذكر

نظام التقييم الفردي لألطر التربوية

القدرات للرفع من  السنوية  العمل   خطة 
والمهارات المهنية

التأطير والمواكبة

نشر في  أساسيون  فاعلون  المصاحبون  المربون   يعد 
اليها تهدف  التي  التربوية  الممارسات  وأفضل   أحدث 
يساهمون أنهم  كما  للمؤسسة،  البيداغوجية   الرؤية 
المؤسسة وتقوم  التربوي.  المحتوى  تحيين   في 
تطوير قصد  والتتبع  التأطير  بمهمة   بتكليفهم 

وتحسين الممارسات المهنية للمربيات والمربيين

والوحدات، المدارس  أنشطة  تتبع  أجل  من   األدوات: 
 وضعت المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم األولي

عدة آليات للتتبع والتأطير

 آلية التتبع والمراقبة التربوية: من أجل تحقيق الغايات
 التربوية المتوخاة وضمان حسن سير العملية التربوية
والمربين المربيات  عمل  وتتبع  األقسام   داخل 
البرامج بتطبيق  التزامهم  مدى  على   والوقوف 
التتبع آلية  وضع  المؤسسةعلى  تعمل   المقررة، 
الوقوف خاللها  من  يتم  والتي  التربوية   والمراقبة 

 على

التتبع

التربوية الممارسات  أفضل  لتبادل   ندوات 
واإلدارية

التأطير الدائم عن قرب

أدوات التتبع واإلبالغ

التحليل المستمر لنشاط الشبكة

 نظام معلوماتي واإلنترنيت لتبادل أفضل
الممارسات

 الوثائق التربوية
للمربيات والمربين

 منهجية تنشيط
األنشطة التربوية

 تطور مكتسبات
األطفال

 منهجية تنظيم
الفضاء

 توفر واستثمار
الوسائل التعليمية

 تطبيق البرنامج
التربوي المعتمد
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سياسة التكوين: رهان استراتيجي

وضمان االستراتيجية  التحديات  مواجهة  أجل   من 
 تعليم أولي ذي جودة للطفولة الصغرى المغربية،
بالتعليم األولي  قامت المؤسسة المغربية للنهوض 
التربوية برنامج تكوين شامل ومتنوع ألطرها   بوضع 
األساس التكوين  برنامج  يرتكز   وكذلك ألطر شركائها. 

والمستمر على االحتياجات الميدانية ويهدف إلى

مع للمستفيدين،  المهنية  الممارسات   تطوير 
باستثمار معارفهم في  بمنهجية عمل تسمح لهم 

ممارساتهم اليومية؛

 تحفيز اإلبداع عند المستفيدين، من خالل العمل داخل
تطوير على  ومساعدتهم  لتشجيعهم   أوراش، 

حسهم اإلبداعي والفني؛

والمهارات الخبرات  ومشاركة  لتبادل  فضاء   إنشاء 
 بمركز

التكوين فريق  التكوينية،يسعى  الدورات   خالل 
بالتعليم األولي على المغربية للنهوض   بالمؤسسة 
مبتكرة، تعليمية  بيئة  من  المشاركون  يستفيد   أن 
وتوفر والمشاركة،  والمحاكاة  الممارسة،  بين   تجمع 
المربيين المكونين  خالل  من  كثب  عن  إشرافا   لهم 

ذوي الخبرة والمنشطين التربويين

 يضع مركز التكوين المستفيدين  في تواصل مباشر
اكتساب من  يمكنهم  الذي  المهني  وسطهم   مع 
على توفره  طريق  عن  المباشرة  والخبرة   التجربة 

فضاءات متنوعة تسمح لهم بالخبرة المباشرة

.

منهجية العمل داخل المركز

 من أجل السماح لكل مستفيد بالمشاركة في
كل تنظيم  يتم   ، المختلفة  التكوينية   الدورات 

حصة  على النحو التالي

 الوقوف عند خبرات وتجارب المستفيدين وذلك
من أجل هيكلة وبناء تعلمات المشاركين

مواقف في  المشاركين  وضع  األدوار:   لعب 
تعليمية مختلفة

 ورشات عمل للتفكير واإلنتاج                    لجعل
الخاصة أدواته  إنتاج  في  مستقًال   المشارك 
التعليم كمربي   المهني  بنشاطه   المتعلقة 

األولي

تكوين أساسي لمدة عام

تدريب للمهنيين - بشهادة

الطفولة في  متخصص   مربي 
المبكرة

مساعدة مربي التعليم االولي

محاور: ثالثة  إلى  عام  لمدة  األساسي  التكوين   ينقسم 
في تدريبية  وفترات  ُبعد  عن  والتكوين  الحضوري   التكوين 

مدارس المؤسسة

 تكوين أساسي مكثف: تكوين حضوري مع محتوى أساسي
 حول المبادئ األساسية التي يجب أن يتقنها مربي المستقبل

للتعليم االولي

 تكوين أساسي متوسط:  تكوين حضوري مع محتوى غني 
لمربي المستقبل

 تكوين أساسي متعمق:  تكوين حضوري مع محتوى مفصل
للغاية للمربي في المستقبل

 تكوين بالتدرج المهني متوج  بدبلوم لمدة عامين مع تدريب
بالتناوب

تكوين مهني متوج بدبلوم لمدة عامين مع تدريب بالتناوب

التربوي التنشيط  وأساليب  تقنيات   إتقان 
ألطفال التعليم األولي

األدوات مختلف  إنتاج  و  صنع  تقنيات   اكتساب 
 والوسائل التعليمية التي تساعد المربي على

تنظيم عمله داخل قسم التعليم األولي؛

 إضفاء الطابع المهني على الممارسات اليومية
للمستفيدين

 أهدافه

االرتقاء بالممارسات المهنية للمستفيدين

قبل ما  للتربية  األساسية  المبادئ   اكتساب 
المدرسة

النفسي بالتطور  متعلقة  معارف   اكتساب 
قبل ما  التربية  مرحلة   لطفل   والمعرفي 

المدرسية: علم النفس وعلم االجتماع

وكذا للمؤسسة  البيداغوجية  الرؤية   إتقان 
 منهجية برمجة  مختلف األنشطة التربوية

تكوين مركز  إحداث  تم  األساس،  هذا   وعلى 
المؤسسة المغربية

خبرتها تضع  المغربية  والمؤسسة  نشأتها،   منذ 
 وتجربتها في مجال التكوين رهن إشارة الفاعلين في
التربوي باألداء  االرتقاء  بهدف  وذلك  المجال،   هذا 
التطور مواكبة  وكذا  والمستفيدين،   للمستفيدات 

العام لطفل مرحلة ما قبل التمدرس

 ووعيا منها بأن جودة التعليم االولي ترتكز باألساس
 على موارد بشرية مؤهلة، فقد أخذت على عاتقها
 تأهيل المربيات و المربيين و جعلتها من بين أولوياتها،
و متميز  تربوي  أداء  إلى  الوصول  أجل  من   وذلك 

نموذجي

     منهجية التكوين الخاصة بمركز
FMPS TAKWIN

 صيغ التكوين بمركز

 احداث مركز تكوين المؤسسة
CENTRE FMPS TAKWINالمغربية

"FMPS TAKWIN"

Workshops

مدة التكوين نوع التكوين 

"FMPS TAKWIN"

التكوين األساسي

 عملت المؤسسة على وضع برنامج تكويني ممنهج يشمل الصيغ
التالية

 يمكن المستفيدين من اإلحاطة بمختلف النظريات, المبادئ واألسس
الحديثة للتربية ما قبل المدرسية ، ويشمل

.1

FMPS TAKWIN
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السنة هذه  المؤسسة  حصلت  فقد  فقط،   ولإلشارة 
 بناءا على تجربتها وخبرتها في مجال التكوين على
والذي بالتدرج  التكوين  بتنظيم  لها  تسمح   رخصة 

ينضاف إلى موسوعة إنجازاتها في هذا المجال

تمكن نظرية  دروسا  عامة  بصفة  التكوين   ويشمل 
طبيعة وتفهم  تحديد  على  وتساعده   المربي 
، المدرسية  قبل  ما  األنشطة  ومجاالت   األهداف 
استغالل كيفية  وعلى  التربوي،  التنشيط   وتقنيات 
و الثقة  تمنحه  و  وتنظيمها،  المتاحة   الفضاءات 
التربوية المشاريع  اختيار  في  النفس  على   االعتماد 
مدى تقويم   و  إنجازها،  لها،  ،التخطيط   الشخصية 

جودتها و فعاليتها

تطبيقية دروس  على  أيضا  التكوين  يرتكز   كما 
والمرجعية الميدانية  الممارسة  على   اعتمدت 
بكل األولية  المؤسسة  وواقع  التربوية،   العلمية 
الوسائل إنجاز  على  المربي  يعمل  حيث   مكوناتها. 
 التربوية و المعينات الديداكتيكية التي تساعده على
الفترات أثناء  خصوصا   كمربي  عمله   ممارسة 
  التدريبية التابعة للتكوين. كما يخضع المستفيد الى
حسب مدتها  تختلف  بالتناوب،  تدريبية   فترات 
 األهداف المسطرة، حيث يقوم من خاللها إلى بلورة
 كل المفاهيم التي تمت دراستها خالل التكوين على

أرض الواقع

التكوين المستمر     

المهنية الكفاءات  مستوى  من  الرفع  إطار   في 
 ألطرها التربوية وكذا الفاعلين في الميدان، تعمل

مستمرة، تكوينية  دورات  تنظيم  على   المؤسسة 
باالساس ترتكز  والتي  دراسية  سنة  كل   خالل 
والمربيات للمربيين  الميدانية   علىاالحتياجات 
التطورات مواكبة  على  مساعدتهم  إلى   باإلضافة 
 والمستجدات والتحسن المستمر في األداء واالبتكار

والتجديد

التكوين عن بعد     

يشمل سنوي  برنامج  بعد  عن  تكوين   يتضمن 
العديد من إلى  تنقسم  التي  الدورات   مجموعة من 
وذلك من نهاية كل محور,  عند  تقويم   المحاور مع 
األساسية المعارف  المربيين   و  المربيات   أجل اكساب 
 للتربية ما قبل المدرسية، التي تمكنهم من تنظيم و

تسيير عملهم، وجعلهم عناصر فاعلة داخل القسم

األطر التربوية الساهرة على تاطير التكوين

التي التكوين  ورشات  في  المشاركين  المكونين   إن 
في مؤهلة  تربوية  أطر  هم  المؤسسة،   تنظمها 

مجال  التعليم االولي ذوي مهنية واحترافية

لمجموعات تدخالتهم  تنفيذ  على  اعتادوا   فقد 
، (مربي  المستفيدين  من  ومختلفة   متنوعة 
وتجربة في مجال خبرة  ذووا  إلخ)   ، مربي   مساعدة 

(التعليم األولي ازيد من 200 مكون ومكونة

المكونين طورها  التي  البيداغوجية   تعتمد 
الذي العملي"  "التدريب  مبدأ  على   بالمؤسسة، 
التعليم مربي  لمهنة  الملموس  الواقع  من   يستمد 
الكتساب المفيدة  العملية  الحاالت  وكذا   األولي 

المعرفة و الخبرة والتجربة

المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم االولي

التكوين األساسي

التكوين المستمر

المجموع

201720182019

2002381286

338372360

5386101646
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السادس بين مؤسسة محمد  الثنائية  الشراكة   تعتبر 
والتكوين للتربية  االجتماعية  باألعمال   للنهوض 
األولي بالتعليم  للنهوض  المغربية   والمؤسسة 
 شراكة استراتيجية و األولى من نوعها تدعمها إدارة
لدعم الفعالة  المساهمة  أجل  من   الطرفين 
 مجهودات الدولة المغربية لتعميم تعليم أولي ذي

جودة

 خالل هذه العشرية األخيرة مكنت هذه الشراكة من
المدن في  األولي  للتعليم  نموذجية  مدارس   إنشاء 

الرئيسية بالمملكة لتغطي 16 مدينة و 9 جهات

 نبذة عن تطور سلسلة المدارس التي أنشئت في إطار
الشراكة مع مؤسسة محمد السادس

18 المدارس  عدد  بلغ  فقد  الشراكة،  لهذه   نتيجة 
  مدرسة تضم 106 قسما بطاقة استعابية تحدد في
خدمة من  استفاد  الفترة  هذه  وخالل  طفل،   2650 
تحترم بيئة  في  طفل    20000 مايقارب   المدارس 

 معايير الجودة

المدارس من  األولى  المجموعة   افتتحت 
فاس تطوان،  الحسيمة،  بمدينة   النموذجية 
الدار الرباط،  الجديدة،  سال،   مكناس، 
مراكش، سطات،   الجديدة،   البيضاء-غاندي، 
 والعيون, في نطاق الشراكة بين المؤسستين,
 حيث تم توفير التكوين لألطر التربوية بشراكة

مع الجامعات

وجدة، بمدينة  الثانية  المجموعة  افتتاح   تم 
البرنوصي،  - البيضاء  الدار  العرائش،   طنجة، 
 وأكادير. حيث عرفت هذه السنة كذلك تزويد
 جميع المدارس بخدمة النقل المدرسي نزوال

عند رغبة أولياء األمور

الحسيمة بمدينة  ثانية  مدرسة  افتتاح   تم 
للساكنة المتزايد  للطلب   استجابة 
محمد مؤسسة  خدمات  من   والمستفيدين 

السادس بالمدينة

من األولي  التعليم  خدمة  تقريب   بغية 
تم السادس  محمد  بمؤسسة   المنخرطين 
نموذجية بمدرسة  المدارس  شبكة   دعم 

بمدينة القنيطرة

 لتحقيق المهام المسندة لها، عقدت المؤسسة المغربية للنهوض
 بالتعليم األولي شراكات متعددة مع القطاع العام، القطاع الخاص،
األوقاف وزارة  الوطنية،  التربية  وزارة  الحكومية:  غير   والمنظمات 
باألعمال للنهوض  السادس  محمد  مؤسسة  اإلسالمية،   والشؤون 
البشرية، للتنمية  الوطنية  المبادرة  والتكوين،  للتربية   االجتماعية 
مجالس الوطنية،  للتربية  الجهوية  األكاديميات  والعماالت،   الواليات 
الخامس محمد  مؤسسة  مناجم،  مازن،  الجماعات،   العماالت، 

للتضامن، الجامعات،و اليونسكو

 تهدف استراتيجية عقد الشراكات إلى دعم وتمويل المشاريع التي
توفر حيث  وتطويره،  األولي  بالتعليم  النهوض  إلى   تسعى 
 المؤسسة  لشركائها دفترا للتحمالت للتقييم والتكيف  مع معايير
 التهيئة والتجهيز والتكوين، وكذا المعايير البيداغوجية  في  مجال
أو إلنشاء المحدثة  الوحدات  للرفع من جودة  األولي سواء    التعليم 
تشمل موسعة  مصاحبة  المؤسسة  تقدم  حيث  جديدة.   وحدات 
وضع األقسام،  تشييد  من  انطالقا  المؤسسة  عمل  جوانب   جميع 
إلى وتكوينها،  التربوية  األطر  اختيار  وتنفيذه،  المشروع   تركيبة 

االستعداد الستقبال األطفال

تستند هذه االستراتيجيةعلى أسس مبينة على

 احترام مهام و أنماط
 عمل الجهات الفاعلة من

 أجل تركيبة ناجحة
ومستدامة

 التزام الشراكات بمبدأ
 المسؤولية االجتماعية
 من أجل النهوض بقطاع

التعليم األولي

محور التنمية

مؤسسة محمد السادس
للنهوض باألعمال االجتماعية للتربية والتكوين
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 عقدت المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم األولي
البشرية، للتنمية  الوطنية  المبادرة   عدة شراكات مع 
عليها المتعاقد  البرامج  الحتياجات  وفقا   تختلف 
يتنوع األقسام. حيث   وحجمها، وميزانيتها وتموقع 
من البرامج  هذه  لتحقيق  المساهمين  ونوع   عدد 
واألقاليم، العماالت  ومجالس  محلية،   جماعات 
اإلقليمية والمديريات  الجهة،  ومجالس   والواليات، 

التابعة لوزارة التربية الوطنية
إلى تهدف  بناءة  مشاريع  من  البرامج  هذه   تتكون 
والشبه القروية  بالمناطق  األولي  التعليم   تنمية 
للتعليم نموذجية  وحدات  إنشاء  طريق  عن   حضرية 
بالمملكة، المحلية  الجماعات  بمختلف   األولي 
 لتكون النواة األولى لتعليم أولي ذي جودة مخصص
الوضعية إلى  النظر  دون  المجتمع  فئات   لكل 

االجتماعية لألسرة
ولقد شهدت هذه الشراكات تطورا على النحو التالي

الذي الدور  بأهمية  الوطنية  التربية  وزارة  من   إيمانا 
 تلعبه المؤسسة المغريبة للنهوض بالتعليم األولي،
 تم وضع خارطة طريق تقوم على دعم برامج عمل
 المؤسسة وإرساء مشاريع مع األكاديميات الجهوية
وتسيير وتجهيز  تأهيل  أجل  من  والتكوين   للتربية 
 أقسام التعليم األولي المدمجة بالمدارس اإلبتدائية

العمومية

مع شراكة  عقد  من  المؤسسة             تمكنت 
 أكاديمية مكناس- تافيالت قصد فتح  60 قسما ب6
إفران، الحاجب،  مكناس،  الجهة(  أقاليم  و    عماالت 
تم  2013 سنة  وفي  ميدلت).  و  خنيفرة،   الراشيدية، 
تأطير تحت  المحلية  الجمعيات  إلى   تفويضها 
بالتسيير لشبكتنا  األولى  النواة  ما شكل   المؤسسة, 

الغير مباشر

 و خالل سنة 2015 تمكنت مؤسستنا من إبرام شراكة
لجهة القروية  المناطق  األولي في  التعليم   لتطوير 
 الرباط-سال-القنيطرة مع األكاديمية الجهوية للتربية
البرنامج هذا  يتكون  سال-القنيطرة.  للرباط   والتكوين 
في مدمجة  أقسام   10 أولى  كمرحلة  فتح   من 
الخميسات وعمالة إقليم  القروية بكل من   المناطق 

الصخيرات- تمارة

الوطني البرنامج  إلطالق  الوطني  اليوم  بمناسبة   و 
 لتعميم وتطوير التعليم األولي بالمغرب تحت شعار
تعميم إلى  يهدف  والذي  ينتظر"،  ال   "مستقبلنا 
سنة أفق  في  الجودة  بمقومات  األولي   التعليم 
للنهوض المغربية  المؤسسة  وقعت   2028-2027 
التربية وزارة  مع  إطار  إتفاقية  األولي   بالتعليم 
 الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث
لتعميم الوطني  البرنامج  تفعيل  بشأن   العلمي 

وتطوير التعليم األولي

نطاق في  تمارة  بمدينة  مدرسة  أول   افتتاح 
تمارة وعمالة  المؤسسة  بين   الشراكة 
األطر تكوين  تم  حيث  المحلية،   والجماعة  

التربوية بشراكة مع الجامعات
وحدات  8 من  األولى  المجموعة   افتتاح 

بعمالة فاس تضم 32 قسما
الداخلة.  افتتاح مدرسة من 6 أقسام بمدينة 
وحدة بإضافة  فاس  بإقليم  العرض   وتوسيع 

من 3  أقسام
 افتتاح مدرسة من 4 أقسام بتابريكت عمالة

سال
الله نصره  السادس  محمد  الملك  جاللة   قام 
إلى يهدف  الذي  البرنامج  انطالقة   بإعطاء 
 تطوير التعليم األولي في األحياء المهمشة
بين الشراكة  إطار  في  طنجة،   بمدينة 
واألكاديمية طنجة  ووالية   المؤسسة 
طنجة لجهة  والتكوين  للتربية   الجهوية 
تطوان الحسيمة، والجماعات الحضرية لطنجة
 افتتاح جاللة الملك محمد السادس نصره الله
أحرشون بئر  بحي  أقسام   6 من   مدرسة 

 بعمالة طنجة

عمالة مع  شراكة  المؤسسة   عقدت 
والمديرية المحلية  والجماعات   المحمدية 
الجهوية (األكاديمية  بالمحمدية   اإلقليمية 
البيضاء-سطات)، الدار  والتكوين   للتربية 
حول البشرية  للتنمية  الوطنية   والمبادرة 
 برنامج للنهوض بالتعليم األولي يتعلق بفتح
تم حيث  العمالة،  في  مدمجا  قسما   50 
األقسام من  وحدة   18 أولى  كمرحلة   افتتاح 
 المدمجة بالمدارس االبتدائية تضم 26 قسما
موسى سيدي  يخلف،  بني  من  كل   في 
وعين حرودة  وعين  الشالالت،   المجدوب، 

حرودة
بليساسفة أقسام   4 من  مدرسة   افتتاح 
من بكل  العرض  توسيع  الدارالبيضاء،   بمدينة 
وجماعة بيضة  عين  جماعة  فاس   عمالة 
قسمين من  وحدتين  بإضافة  حرازم   سيدي 
مدمجة أقسام   8 إضافة  و   مدمجين، 
و المحمدية،  بعمالة  القروية   بالمناطق 
القروي بالوسط  مدمجين  قسمين   إضافة 

بعمالة طنجة
 افتتاح 10 أقسام للتعليم األولي باقليم تازة
والمديرية تازة،  اقليم  عمالة  مع   بشراكة 
تازة وجمعية  والتكوين،  للتربية   االقليمية 
المغربية والمؤسسة  للتنمية،   الكبرى 

للنهوض بالتعليم األولي
بين المبرمة  الشراكة  اتفاقية  إطار   في 
 المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم األولي
من الثالثة  المرحلة  إطار  في  الداخلية   ووزارة 
تعهدت البشرية،  للتنمية  الوطنية   المبادرة 
األولي. للتعليم  بفتح 850 وحدة   المؤسسة 
 ومن أجل أجرأة هذا الهدف، قامت المؤسسة
مع ملحق  و20  برامج  عقود   59  بتوقيع 
 اللجان اإلقليمية للتنمية البشرية ب 50 إقليم،
منها األولي  للتعليم  وحدة   974 فتح   تخص 

1185 حجرة و1272 قسم
 تم افتتاح، في هذا الصدد، 890 وحدة (1087
بالمائة  91 يعادل  ما  أي  قسم)  و1163   حجرة 

من الهدف المنشود
 في نفس اإلطار، تم توظيف وتدريب ما يناهز
طفل  23574 وتدريس  ومربية  مربي   1163 

وطفلة خالل الموسم الدراسي 2019-2020
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 أشرف صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره الله
 بحي الخير بمقاطعة يعقوب المنصور بالرباط، على
االجتماعية المهن  في  للتكوين  مركب   تدشين 
اإلندماج تحفيز  إلى  الهادف   والتربوية 
الطفولة وتمدرس  للشباب   السوسيو-مهني 

الصغرى

طاقة ذات  األولي  للتعليم  مدرسة  المركب   يشمل 
 استعابية تناهز 175 طفال مسيرة من طرف المؤسسة
 المغربية للنهوض بالتعليم األولي بصفتها-مرجعا و
األولي التعليم  قطاع  تنمية  في  فاعال   طرفا 
تعليم تقديم  إلى  المدرسة  تهدف  حيث   بالمغرب، 

أولي ذي جودة ألطفال الحي

بتاريخ 16 مايو 2018 إطار  اتفاقية شراكة   تم توقيع 
واألكاديمية الشرق  لجهة  اإلقليمي  المجلس   بين 
والمركز الشرق  لجهة  والتكوين  للتربية   الجهوية 
الشرق لجهة  والتكوين  التربية  لمهن   الجهوي 
 والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم األولي التي

 تهدف إلى إحداث 146 قسما في أفق سنة 2018

 شاركت المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم األولي
تفعيل حول  الجهوية  اللقاءات  فعاليات   ضمن 
األولي التعليم  وتطوير  لتعميم  الجهوي   المخطط 
للتربية الجهوية  األكاديميات  طرف  من   المنظمة 
 والتكوين, حيث عرفت توقيع مجموعة من اتفاقيات
للتعليم برنامج وطني  تنفيذ  إلى  الهادفة   الشراكة 
أقسام وإحداث  المربيات  وتكوين  وتأهيل   األولي 
المغربية المؤسسة  من  كل  بين  األولي   التعليم 

للنهوض بالتعليم األولي واألكاديميات الجهوية

للنهوض المغربية  المؤسسة  شراكة  من   الهدف 
الشؤون و  األوقاف  وزارة  مع  األولي   بالتعليم 
في األولي  للتعليم  عرض  تأمين  هو   اإلسالمية 
عرض توسيع  تم  ،حيث  العتيق  التعليم    مدارس 
فتح عبر  العتيق  التعليم  بمدارس  األولي   التعليم 

قسمين للتعليم األولي بإقليم بنسليمان

والشؤون األوقاف  وزارة  بين  الشراكة  من   كجزء 
 اإلسالمية مع المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم
األولي، فتحت أقسام التعليم األولي أبوابها في 18
 يناير 2016 بالعيون والتي تستقبل نحو 50 طفال في

السنة

 حازت المؤسسة المغربية للتعليم األولي على تسيير
 مدرسة من 8 أقسام للتعليم األولي بمدينة خريبكة
لمؤسسة المفتوح  العروض  طلب  نيل  على   بناء 

المكتب الشريف للفوسفاط

طنجة-تطوان لجهة  الجهوية   األكاديمية 
الحسيمة

األكاديمية الجهوية لجهة فاس-مكناس

األكاديمية الجهوية لجهة الشرق

الرباط-سال- لجهة  الجهوية   األكاديمية 
القنيطرة

مالل- بني  لجهة  الجهوية   األكاديمية 
خنيفرة

البيضاء الدار  لجهة  الجهوية   األكاديمية 
الكبرى-سطات

األكاديمية الجهوية لجهة مراكش-آسفي

األكاديمية الجهوية لجهة درعة- تافياللت

األكاديمية الجهوية لجهة كلميم- واد نون

األكاديمية الجهوية لجهة سوس- ماسة

األكاديميات الجهوية للتربية والتكوينمؤسسة محمد الخامس للتضامن

وزارة األوقاف والشؤون االسالمية

مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط

جهة الشرق

العامة المديرية  بين  شراكة  اتفاقية  توقيع   تم 
للنهوض المغربية  والمؤسسة  المحلية   للجماعات 
قسما  600 وتسيير   احداث  بهدف  األولي   بالتعليم 

للتعليم األولي في افق سنة 2022

المديرية العامة للجماعات المحلية

بالموري مجموعة  بين  شراكة  اتفاقية  توقيع   تم 
بالتعليم للنهوض  المغربية  والمؤسسة   للتنمية 
 األولي قصد إحداث وتسيير قسمين للتعليم األولي

مدمجين بكل من الدار البيضاء وفاس

مؤسسة بالموري للتنمية

 وقعت المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم األولي
 اتفاقية شراكة مع مؤسسة األخوين بهدف افتتاح

قسم للتعليم األولي بإفران في زاوية بن صميم

مؤسسة األخوين

للشركات، االجتماعية  المسؤولية  لمبدأ   تفعيال 
للرقي الخاصة  الشركات  ودور  بأهمية  منها   وإدراكا 
المؤسسة شراكة  تهدف  ببلدنا،  االجتماعي   بالنمو 
مجموعة مع  األولي  بالتعليم  للنهوض   المغربية 
الفاعلة الجهات  مع  قناة  فتح  إلى  وأكواباور   مازن 
التعليم قطاع  في  المندمجة  المشاريع    لتطوير 
 األولي للنهوض به. ونتيجة لهذه الشراكة، تم افتتاح
مدمجة أقسام  خمس  أولى،  كمرحلة   2016  سنة 
جماعة من  كل  في  ورزازات  بإقليم  القروي   بالعالم 

.غسات، اسغمو، تسلمانت، تمضيت،وتفليت

  يستضيف قسم التعليم األولي في جماعة غسات 
25 طفال في السنة

مازن

 سعت المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم األولي
على تسهر  التي  "مناجم"  شركة  مع  شراكة   لعقد 
لهذه وتبعا  المحلية.  للتنمية  استراتيجيتها   تنفيذ 
 الشراكة تم إحداث وحدات للتعليم األولي بالجماعات
درع جماعة  من  بكل  نشاطها  مناطق  في   الكائنة 
 لصفر، بوازر، و كماسة. ساعدت المؤسسة في تهيئة
المدارس في  مدمجا  قسما   17 تأطير   ثم   وتجهيز 
للسنة األقسام  هذه  تسيير  إلى  باإلضافة   االبتدائية 
إلى تفويضها  تم  ذلك  بعد   ، 2015/2014  الدارسية 

الجمعيات المحلية تحت التأطير التربوي لمؤسستنا

للمؤسسة العام  المدير  وقع  11مارس2014   في 
أقسام لتسيير  مناجم،  مجموعة  رئيس  مع   اتفاقية 
 التعليم األولي في المناطق القروية لجهة مراكش

بسعة  425 طفال في السنة

مناجم

.

.

.

.

.

:
.

.

.

.

.

.

.

.



59

عمالة الدار البيضاء

الذي البيضاء  الدار  عمالة  تنمية  برنامج  إطار   في 
مشاريع ستة  يغطي  75مشروعا  تنفيذ  الى   يهدف 
ستتولى التعليم،  قطاع  ذلك  في  بما  أولوية   ذات 
هذا األولي  بالتعليم  للنهوض  المغربية   المؤسسة 
األولي التعليم  وتطوير  لتعزيز  البرنامج  من   الجزء 

بالعمالة من خالل

إحداث 20 مركزا للتعليم األولي؛

 تسيير 140 قسما للتعليم األولي بعمالة الدار البيضاء
ذوي ألطفال  مخصصا  قسما   40 ذلك  في   بما 

االحتياجات الخاصة؛

التعليم مجال  في  العاملين  قدرات  وتعزيز   دعم 
األولي؛

المديريات مع  شراكة  اتفاقية   34 توقيع   تم 
والتكوين الوطنية  التربية  لوزارة  التابعة   اإلقليمية 
تخص العلمي،  والبحث  العالي  والتعليم   المهني 

فتح 446 قسم ب 20 إقليم

AMIمشروع

 تم توقيع اتفاقية إطار مع مجموعة العمران تخص
إحداث 5 أقسام للتعليم األولي

مشروع العمران

مشروع

العامة المديرية  مع  شراكة  اتفاقية  توقيع   تم 
التعليم لدعم   2019 مايو  في  المحلية   للجماعات 
إلى تهيئة وتجهيز االتفاقية   األولي. وتهدف هذه 
 وتسيير 600 قسم على مدى 5 سنوات، وذلك بوثيرة

120 قسم لكل سنة

 كذلك، تم توقيع 26 اتفاقية مع مختلف المديريات
والتكوين الوطنية  التربية  لوزارة  التابعة   اإلقليمية 
 المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ب 11 جهة

للمملكة

 وفي نفس اإلطار، تم إحداث 135 مدرسة و157 قسم،
وتراوح  2019-2020 لسنة  قسم   132 فتح  تم   بحيث 

عدد األطفال المسجلين حوالي 2686

DGCL

:

.

.

.

.

.

.

..



62

 التقرير المالي
 لسنة

  2018



6364



65
66

ETATS 

DE SYNTHÈSE

BILAN ACTIF

ET PASSIF

ET CPC ARRÊTES

AU 31/12/2018
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