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تنظم

تدريس باللغات األجنبية اللقاء التواصلي اخلاص باستئناف الربنامج السنوي اجلهوي للتكوين املستمر يف طرائق ال

لفائدة هيئة تدريس املواد العلمية بالتعليم العام

:حتت شعار

التكوين المستمر أساس دعم وتعزيز الكفايات المهنية "
"والمدرسني واالرتقاء بهاللمدرسات 

2019شتنبر 14يوم السبت 
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محاور العرض

السياق العام واملرجعيات

مسار اإلرساء 

حصيلة تأطير أساتذة املواد العلمية

لتكوين أساتذة املواد العلمية الجهوي برنامج العمل 



السياق العام والمرجعيات
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امللكية الساميةالتوجيهات 

الس ياق العام واملرجعيات

عضباعتمادبسببخاصةومشاكل،صعوباتعدةيواجهالتعليمقطاعإن..."
عنفضالل،الشغسوق متطلباتمعتتالءمالالتيالتعليمية،واملناهجالبرامج

فيبيةالعر منالعلمية،املوادفيالتدريسلغةتغييرعنالناجمةاالختالالت
التقنيةصاتالتخصفياألجنبية،اللغاتبعضإلىوالثانوي،االبتدائياملستوى 
اللغوي،توى املسعلىالطالب،أوالتلميذتأهيليقتض يماوهو.العاليوالتعليم
"...يتلقاهالذيللتكوينمتابعتهلتسهيل

لثورة امللك والشعب60صاحب الجاللة بمناسبة الذكرى خطاب 
)2013غشت 20)

املعارفباكتسامناملتعلمتمكينإلىأواليهدفأنيجبالتعليمإصالحإن..."
لعلميةاالتخصصاتفيالسيماواألجنبية،الوطنيةاللغاتوإتقانواملهارات،
"..املجتمعفياالندماجأبوابلهتفتحالتيوالتقنية

لعيد العرش املجيد16الخطاب امللكي السامي بمناسبة الذكرى 
(2015يوليوز  30)

القنيطرة-سال –األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة الرباط 
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الس ياق العام واملرجعيات

دستور اململكة

يةوالثقافاللغويةالسياسةانسجام:علىالدولةوتسهر"
فيداوالتاألكثراألجنبيةاللغاتوإتقانتعلموعلىالوطنية،
معلوالتفاعواالنخراطللتواصل،وسائلباعتبارهاالعالم؛
حضارةىوعلالثقافات،مختلفعلىواالنفتاحاملعرفة،مجتمع
".العصر

5الفصل رقم 
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الس ياق العام واملرجعيات

املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

يس بالثانوي وقف املجلس األعلى في تقريره على التباعد بين لغة التدر "
تبرا أن ، مع"تباعد إشكالي"واللغة املستعملة بالتعليم العالي، وهو 

مما يساهم ،الُيرض يمستوى طلبة التخصصات العلمية في الفرنسية 
."األولىفي االنقطاع املكثف للطلبة عن الدراسة في السنة الجامعية

تقييم عشرية تنفيذ امليثاق الوطني 

يسالتدر لغاتوتنويعاملدرسةاللغاتمنالتمكنبشأن13الرافعة"
مبدأعلىمرتكزةلغويةهندسةوبتبنياللغوي التناوبمبدأباعتمادها

".اللغوي التناوب
2030/ 2015اإلستراتيجية الرؤية 
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الس ياق العام واملرجعيات

يالعلماملتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث51-17االطار -القانون 

تدرجمتربوي وخياربيداغوجيةمقاربة”اللغوي التناوبمبدأ"
التدريساتلغتنويعبهدفاللغات،املتعددالتعليمفييستثمر

عضببتدريسوذلكللدولة،الرسميتيناللغتينجانبإلى
فيءاتاملجزو بعضأومنها،والتقنيةالعلميةسيماوالاملواد،
".أجنبيةبلغاتأوبلغةاملوادبعض

02املادة 

جعلإلىتهدفومتوازنةتدريجيةبكيفيةلغويةتعدديةإرساء"
واألمازيغية،يةالعربللغتينمتقناالبكالورياعلىالحاصلاملتعلم

األقل؛علىأجنبيتينلغتينمنومتمكنا
عليهمنصوصهوكماالتدريسفياللغوي التناوبمبدأإعمال

".(2)املادةفي
31املادة



مسار اإلرساء 



عدد املذكرة الوزارية

بتاريخ133/14

:  2014شتنبر 26

املسالك  الدولية 

99/15املذكرة الوزارية  

التنزيل األولي للرؤية 

عيل من خالل تفاإلستراتيجية 

اريخ التدابير ذات األولوية بت

.2015أكتوبر 12

369.14املذكرة الوزارية 

2014يونيو 6بتاريخ الصادرة 

يونيو 3بتاريخ 65.15واملذكرة 

حول مسطرة التوجيه . 2015

للمسالك الدولية

17/ 806املراسلة الوزارية 

في 2017يوليوز 28بتاريخ 

شأن انطالق تجربة مسلك

دولي بالثانوي اإلعدادي 

املذكرات املنظمة
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رساء املسار ادلويل ابلسكل الإعدادي ابلعمويم مسار اإ

وسماملخاللالعموميالتعليمتالميذعددانتقل✓
عددهمليصل(ة)تلميذا83497إلى2018/2019
؛(ة)تلميذا150909الحالياملوسمبرسم

موعمجمنالدولياملسارتالميذنسبةانتقلت✓
19,97%منالعمومياإلعداديالتعليمتالميذ
برسم66,65%إلى2017/2018املوسمبرسم

؛2019-2020املوسم
اللغةبالعلميةاملوادتدريستعميمعمليةتشمل✓

يعبجماألولىالسنةتالميذمجموعالفرنسية
الدراس ياملوسمبرسمبالجهةاإلعداديةالثانويات

؛2019/2020
تعميم2021/2022الدراس ياملوسمسيعرف✓

جميععلىاألجنبيةباللغةالعلميةاملوادتدريس
.اإلعداديالثانوي السلكتالميذ
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تطور أعداد التالميذ والمؤسسات المحتضنة 
للمسار الدولي اإلعدادي بالعمومي

عدد التالميذ عدد المؤسسات



سارباملدراستهميتابعون تلميذا21909✓
ثليمماوهوالخصوص يبالتعليمالدولي
السلكتالميذمجموعمن%68نسبة

.بالجهةالخصوص ياإلعدادي
الخصوصيةاملؤسساتمجموعمن70%✓

ادياإلعدبالسلكالدولياملسارتحتضن
الحالي؛املوسمبرسم

رساء املسار ادلويل ابلسكل الإعدادي ابخلصويص مسار اإ
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تطور أعداد التالميذ والمؤسسات المحتضنة 
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عدد التالميذ عدد المؤسسات
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رساء املساكل ادلولية ابلسكل الثانوي التأ هييل العمويم  -س يةخيار فرن -مسار اإ

علىيةاملغربللبكالورياالدوليةاملسالكانطالق✓
بأربع2014/2015املوسمبرسمالجهةمستوى 
تأهيلية؛ثانويات

إلى2015/2016الدراس ياملوسمبرسماالنتقال✓
التدريجي؛التوسيعمرحلة

شتركةاملالجذوعجميعمستوى علىاملسالكتعميم✓
؛2018/2019املوسمبرسموالعلميةاألدبية

يةاألجنبباللغةالعلميةاملوادتدريستعميم✓
الدراس يسماملو برسمبكالوريااألولىللـسنةبالنسبة

؛2019/2020

من مجموع تالميذ السلك الثانوي 64,42%✓
بية التأهيلي يدرسون املواد العلمية باللغة األجن

.2020/ 2019برسم املوسم 
236 1996 3652
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بالثانوي التأهيلي العمومي

عدد التالميذ عدد المؤسسات
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رساء املساكل ادلولية ابلسكل الثانوي التأ هييل خصويص -س يةخيار فرن -مسار اإ

اللبكالوريالدوليةاملسالكانطالق✓
ستوى معلىالخصوص يبالتعليماملغربية
2016/2015املوسمبرسمالجهة

خصوصية؛مؤسسةبخمسين

خصوصيةمؤسسة148احتضان✓
فرنسية؛خيارالدوليةللمسالك

(ة)متمدرسا(ة)تلميذا13182تسجيل✓
فرنسيةخيارالدوليةباملسالك

-2019الدراس ياملوسمبرسمبالخصوص ي
(ة)تلميذا14319أصلمن2020

0.%92بلغتتعميمبنسبةباإلعدادي
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الك عدد التالميذ واملؤسسات املحتضنة للمستطور 

-خيار فرنسية-الدولية 

بالثانوي التأهيلي خصوص ي

عدد التالميذ عدد المؤسسات



ورياللبكالالدوليةاملسالكانطلقت•
ةبالثانويإنجليزيةخياراملغربية

منذبالرباطالغفاري ذرأبيالتأهيلية
؛2014/2015الدراس ياملوسم

عموميتانتأهيليتانثانويتان•
خيارالدوليةاملسالكتحتضنان
يالدراس املوسممنابتداءإنجليزية

؛2017-2018

باملسالك(ة)تلميذا141تسجيل•
رخيااملغربيةللبكالورياالدولية
حاليالالدراس ياملوسمبرسمإنجليزية

.عموميتينبمؤسستين

رساء املساكل ادلولية ابلسكل الثانوي التأ هييل جنلزيية-معويممسار اإ -خيار اإ
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الك عدد التالميذ واملؤسسات املحتضنة للمستطور 

وميبالثانوي التأهيلي عم-خيار إنجليزية-الدولية 

عدد التالميذ عدد المؤسسات

القنيطرة -سال-األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط



بالرباطواحدةخصوصيةمؤسسة•
يارخالدوليةللمسالكأقساماتحتضن
الدراس ياملوسممنذإنجليزية

؛2016/2015

يةالدولباملسالك(ة)تلميذا44تسجيل•
يالخصوص بالتعليمانجليزيةخيار
.الحاليالدراس ياملوسمبرسم

رساء املساكل ادلولية ابلسكل الثانوي التأ هييل جنلزيية-خصويصمسار اإ -خيار اإ
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الك عدد التالميذ واملؤسسات املحتضنة للمستطور 

وص يبالثانوي التأهيلي خص-خيار إنجليزية-الدولية 

عدد التالميذ عدد المؤسسات
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حصيلة تأطير أساتذة المواد العلمية



مواكبة إرساء التناوب اللغوي بالسلك 

االبتدائي

رنسيةالفاللغةألساتذةاملنهيباألداءاالرتقاء•

؛(ياتوالرياضالعلومفي)االبتدائيبالسلك

بةبالنسالتدريسلغةفيالتحكمتطوير•

مستوى مإليهاملسندةاالبتدائيالسلكألساتذة

.والسادسالخامس

بالثانوي العلمية املواد مواكبة تعميم تدريس 

سالتدريلغةفيالتحكممستوى تشخيص•

اةالحيوعلومالرياضياتألساتذةبالنسبة

والكيمياء؛والفيزياءواألرض

لجميعةبالنسبالتدريسلغةفيالتحكمتعزيز•

واألرضالحياةوعلومالرياضياتأساتذة

والكيمياء؛والفيزياء

باتبمقار ارتباطااملهنيةالكفاياتتطوير•

.اللغويةغيرالتدريس

أ هداف الربامج التكوينية 



مجموع أساتذة  
املواد العلمية 
بالثانوي بسلكيه

مجموع
ناملستفيدي

 /2018
2019

/2017
2018

2016
/2017

2015
/2016

2014
/2015

4812 1008 449 452 60 35 12
أساتذة 
املواد

العلمية

الدراس ي خالل املوسم ( ة)أستاذا740األكاديمية دورة تكوينية استفاد منها نظمت✓
ا من أساتذة الجذوع املشتركة األدبية والعلمية، أطره%100مما يمثل نسبة 2018/2019

.مفتشو املواد العلمية بالجهة

القنيطرة -سال-األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط

DNLتكوين أ ساتذة املواد العلمية حول مقارابت تدريس املواد غري اللغوية 

املستفيدون من الدورات التكوينية املنجزة بتعاون مع املعهد الفرنس ي
-خيار فرنسية-فئة أساتذة املواد العلمية بالتعليم الثانوي 



املجموع
2017-2018 2016-2017

DELF B2 DELF BI DELF B2 DELF BI

174 48 47 49 30 من البرنامجأعداد املستفيدين

: بناء على اتفاقيتي الشراكة املوقعتين مع املعهد الفرنس ي تم

ملواد العلمية تنفيذ مخطط جهوي لالرتقاء بالقدرات اللغوية في مجال لغة التدريس لفائدة أساتذة ا•
رنسية، خالل بالسلك الثانوي التأهيلي وأساتذة التعليم االبتدائي املكلفون بتدريس اللغة الف

؛2018/ 2017و2017/ 2016املوسمين الدراسيين 

؛  EXAMINATEURS CORRECTEURS DELFجهويين وتأهيلهم مصاحبين06تكوين •

.ساعة موزعة مابين التكوين عن بعد والتكوين الحضوري60تكوين املستفيدين من خالل برمجة •

القنيطرة -سال-األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط

تكوين أ ساتذة املواد العلمية حول التحمك يف لغة التدريس 

- DELFبرنامج  إشهاد أساتذة املواد العلمية   DALF



التربوية للمواد العلمية باملسار الدولي إعداديعدد األطر 

هم الذين تم تكوينعدد األساتذةاللغة الفرنسيةرائز الذين اجتازوا األساتذة

مجموع الجهة
417161

على األقل  %60مجموع األساتذة الذين استكملوا
من الحصص املبرمجة

157

( ة)أستاذا2361من أصل ( ة)أستاذا417تم تقييم مستوى التحكم في لغة التدريس لفائدة •
بالجهة؛مدرسا للمواد العلمية باإلعدادي  

؛2019تم تكوين املستفيدين خالل شهر ي يونيو ويوليوز •

تكوين أ ساتذة املواد العلمية حول التحمك يف لغة التدريس 

 ASTREالبرنامج الوطني 
للرفع من القدرات اللغوية ألساتذة املواد العلمية بالسلك اإلعدادي



2018/2019 المديرية االقليمية
87 القنيطرة

نينينالتكوياستفادوا من الدورتين الذيناألساتذةأعداد
المنظمتين بتعاون مع المعهد الفرنسي

48 سيدي قاسم
27 سيدي سليمان
31 الرباط
39 سال
44 تمارةالصخيرات
64 الخميسات
340 الجهةالمستفيدين بمجموع
2225 مجموع أساتذة المستويين الخامس والسادس ابتدائي بالجهة

من 2018/2019م بادرت األكاديمية إلى اعتماد مبدأ التناوب  اللغوي بالنسبة للسلك االبتدائي منذ املوس•
خالل تدريس الرياضيات بالسنة السادسة ابتدائي باللغتين العربية والفرنسية؛

يريات اإلقليمية؛تشكلت لجنة لإلنتاج التربوي مكونة من مفتش ي التعليم االبتدائي تمثل مختلف املد•

تم االتفاق على قاموس للمفاهيم املدرجة في تدريس مكون الرياضيات؛•

.بتعاون مع املعهد الفرنس ي في التناوب اللغوي تكوينيتننظمت األكاديمية دورتين •

تكوين أ ساتذة التعلمي الابتدايئ حول التناوب اللغوي



:تمالبريطاني في إطار التعاون بين الوزارة واملجلس 

الغفاري ذربيأالتأهيليةبالثانويةالعلميةاملوادأساتذةجميععلىالتكوينتعميم•
إنجليزية؛خيارالدوليةللمسالكاملحتضنةبالرباط

املوادذةأساتلفائدةتدريسكلغةاإلنجليزيةاللغةفيللتحكمساعة30تخصيص•
العلمية؛

إنجاز معاجم لغوية للمصطلحات العلمية؛•

ليزيةاإلنجباللغةالرقميةالتربويةاملواردفهرسةمشروعتجريبفيالشروع•
English Digital Catalogueواحدةواإلعداديبالسلك3)ثانوياتأربعشمل

.(التأهيليبالثانوي 

جنلزيية-تكوين أ ساتذة املواد العلمية ابملساكل ادلولية  -خيار اإ



القنيطرة -سال-األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط

برناجم العمل اجلهوي لتكوين أساتذة
المواد العلمية 



الفئات املس هتدفة

أساتذة التعليم االبتدائي 

الذين (املستوى الخامس والسادس) 

يدرسون مادتي الرياضيات والنشاط

العلمي

أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي 

ة  والتأهيلي الذين يدرسون املواد العلمي

الرياضيات، علوم الحياة واألرض، ) 

ةباللغة الفرنسي( الفيزياء والكيمياء



التكوينحماور 

جنبيةاأل باللغةالتدريسملمارسةالالزمةاللغويةالكفاياتفيالتحكم•
الثانية؛

؛DNLاللغويةغيراملوادتدريسمقاربات•

.األجنبيةللغةالعلميةاملصطلحات/املعجم•



2020-2019برانمج التكوين برمس املومس ادلرايس 

سالالرباطيالسلك التعليم
الصخيرات 

تمارة
ةالقنيطر الخميسات

سيدي 
سليمان

سيدي 
قاسم

املجموع

1203232423034521752701885ائيالتعليم االبتد

111460305220384831641727الثانوي اإلعدادي

2665443382915101633492451ليالثانوي التأهي

497132788581413464217836063املجموع

األساتذة الذين سيستفيدون من دورات التكوين املستمرتوزبع
حسب األسالك التعليمية واملديريات االقليمية



قلميية توزيع ال ساتذة حسب املديرايت الإ

السلك 
التعليمي

الصخيراتسالالرباطالمادة المدرسة
تمارة

سيدي رةالقنيطالخميسات
سليمان

سيدي 
قاسم

المجموع

التعليم 
االبتدائي

الفرنسية 
(مالرياضيات والعلو )

1203232423034521752701885

الثانوي 
اإلعدادي

612391681012064082897الرياضيات
241127059832142411اءالفيزياء والكيمي

261096760952240419علوم الحياة واألرض

الثانوي 

التأهيلي

11020511810917677139934الرياضيات

891821108517844105793اءالفيزياء والكيمي

571571109715642105724علوم الحياة واألرض

497132788581413464217836063المجموع

توزيع األساتذة الذين سيستفيدون من دورات التكوين املستمر 
حسب املادة املدرسة



املكونون ومقر التكوين

املكونون 

والجمعياتاألكاديميةشركاء•

املهنية؛

ات؛واللغالعلميةاملوادمفتشو•

ملهنالجهوي املركزأساتذة•

وفروعهوالتكوينالتربية

صاتالتخصنفسفياإلقليمية

.املذكورة

التكوينمقر

الدوراتمختلفتجرى •

ملهنالجهوي باملركزالتكوينية

بالرباطوالتكوينالتربية

رةبالقنيطاإلقليميةوفروعه

قاسم،وسيديوالخميسات

ةالتعليميباملؤسساتوكذا

املديريةبتراباملتواجدة

اإليهينتميالتياإلقليمية

من(ة)املستفيد(ة)األستاذ

.التكوين

هندسة التكوين

جللبرنامالرسميةاالنطالقة•

-2019الدراس ياملوسمبرسم

شتنبر14السبت:2020

؛2019

:ينالتكو مناملستفيدينعدد•

؛(ة)أستاذا6063

60:للتكوينالزمنيالغالف•

؛(ة)مستفيدلكلساعة

مكونا؛60:املكونينعدد•



شكرا عىل حسن انتباهكم


