
 
 
 

 ... 

 

688636261009905280245990528   

  

 نموذج املشروع الشخص ي 

 للترشيح لشغل منصب املسؤولية باألكاديمية واملديريات اإلقليمية التابعة لها  

 السياق العام للمشروع -1

لتدبير منظومة   الحالي  السياق  تميز  التي  العناصر  للمترشح)ة( مجموعة من  الشخص ي  املشروع  أن يستحضر  يتعين 

 والتكوين:التربية 

لكة وخاصة ما يتعلق منه بترسيخ الحكامة الجيدة، وتيسير أسباب االستفادة  متفعيل أحكام الدستور الجديد للم ▪

العادلة من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة، واعتبار التعليم األساس ي حق للطفل 

 وواجب على األسرة والدولة؛

امللكية   ▪ لعامي  التوجيهات  والشعب  امللك  ثورة  خطابي  وخاصة  والتكوين،  التربية  بقضية  االرتباط  ذات  السامية 

 ؛ ...لعيد العرش املجيد 16، والذكرى 2014، وافتتاح الدورة التشريعية الخريفية للعام 2013و 2012

تحليل ▪ تقرير  بإصدار  الذي قام  العلمي  والبحث  والتكوين  للتربية  األعلى  املجلس  أدوار  تطبيق    يتفعيل  تقييم  حول 

 ؛2030-2015امليثاق الوطني للتربية والتكوين، وبإعداد الرؤية االستراتيجية لإلصالح التربوي 

تجميع قطاعي التربية الوطنية وقطاع الرياضة في وزارة واحدة، وتفعيل مجموعة من التدابير التي تجسد االندماج   ▪

 والتكامل بين القطاعين؛ 

م  ▪ التربوية  املنظومة  شامل  دخول  منظور  وفق  املغربية  املدرسة  تأهيل  تروم  تطورها،  مسارها  في  جديدة  رحلة 

 لإلصالح التربوي؛ 

الوزارة  ▪ القانون اإلطار    بكل مكوناتها  انخراط  تنزيل وتفعيل مضامين  التربية والتكوين   51.17في  املتعلق بمنظومة 

 ؛والبحث العلمي

الشأن التربوي، بما أفرزته هذه التجربة من مكتسبات إيجابية يتعين ترسيخ تجربة الالمركزية والالتمركز في تدبير   ▪

 تثبيتها، ومن إكراهات ونواقص يتعين تجاوزها؛ 

الشروع في تفعيل ورش الجهوية املتقدمة، والذي يشكل قطاع التربية والتكوين أحد األعمدة األساسية إلنجاحه   ▪

 قتصادية واالجتماعية املحلية واملندمجة؛ وتمكينه من بلوغ أهدافه املرتبطة بتحقيق التنمية اال

التنموي استحضار   ▪ للنموذج  الفعلي  التنزيل  إلى الجديد  سياق  الكبرى،  وأهدافه  غاياته  بين  من  يسعى،  الذي   ،

االستثمار في رأسمال بشري ذي قدرات ومهارات عالية، وإلى بناء مدرسة عمومية ذات جودة تضمن تعلم التالميذ  

وارتق  رائدة  ،  ائهم االجتماعيوتنمية قدراتهم  ديمقراطي وقوة  املغرب كبلد  الكفاءات وتعزيز  تحقيق مغرب  أفق  في 

 . بفضل قدرات مواطنيه
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 الهيكلة العامة للمشروع الشخص ي  -2

للقسم أو املصلحة  بشكل عام، يتعين أن يستحضر املشروع الشخص ي للمترشح)ة(، املهام واالختصاصات املسندة  

العمل،   بها  الجاري  التنظيمية  التشريعية  النصوص  أحكام  وجانب  بموجب  تشخيص ي  جانب  حول  يتمحور  وأن 

 ح)ة( ضرورية إلغناء املشروع.استشرافي، مع إمكانية تضمين هذا املشروع بعض املرفقات التي يراها املترش

بعين   الشخص ي  املشروع  يأخذ  أن  يتعين  الصدد،  هذا  للوزارة،  وفي  الجديدة  االستراتيجية  التوجهات  االعتبار 

، إلى الجديد  سياق التنزيل الفعلي للنموذج التنموي استحضار  ، و 51.17خاصة ما يتعلق بتنزيل مضامين القانون اإلطار  

التربية الوطنية وقطاع الرياضة في قطب واحد. وتعتبر هذه املحددات بمثابة مرجعيات أساسية يتعين جانب دمج قطاعي 

 أن تؤطر املشروع الشخص ي للمترشح)ة(، وأن تبرز بشكل واضح في ثناياه. 

 الجانب التشخيص ي -2.1

ونقط  يتم   القوة  نقط  وإبراز  داللة  األكثر  التربوية  املؤشرات  على  التركيز  الكمية  فيه  الناحيتين  من  الضعف 

املستجدات   واستحضار  والثقافية،  واالقتصادية  االجتماعية  واملعطيات  الجغرافية  الخصوصيات  إدماج  مع  والنوعية، 

 .التي يعرفها الحقل التعليمي

 الجانب االستشرافي -2.2

املترشح)ة  فيه  يتم يقترحها  التي  واملنهجية  العمل  لبرنامج  األساسية  العناصر  عمل  تحديد  تدبير  شأن  في  البنية  ( 

إليها  اإلدارية اإلشارة  تمت  والتي  التربوية  للمنظومة  اإلستراتيجية  املوجهات  باستحضار  أداءها،  من  والرفع  وتطويرها   ،

   أعاله. 

 

 توجيهات عامة  -3

صفحات على األكثر للجانب    05صفحة على األكثر، تخصص منها    20يتم إعداد املشروع الشخص ي في حدود   ▪

 املتعلق بالتشخيص، ويخصص الباقي للجانب اإلستشرافي؛

إلى ذلك كمراجع ضمن  ▪ تتم اإلشارة  أو بحوث منجزة،  أو دراسات  إقتباس بعض األفكار من إصدارات  في حالة 

 الفقرات املعينة؛ 

نظائر، من بينها نسخة تحمل إسم وتوقيع املترشح)ة( في كل صفحاتها، في حين ينبغي أن   06إعداد املشروع، في   ▪

 تكون باقي النسخ خالية من أية إشارة تدل على هوية وصفة املعني)ة( باألمر.   
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