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مهام المجلس



للمجلس مهمتان رئيسيتان

 السياسات جميع في الرأي إبداء
 الوطنية واالختيارات العمومية
 كوينوالت التربية بقطاعات المتعلقة
 المصالح وكذا العلمي، والبحث

.القطاعات بهذه المرتبطة العمومية

 السياسات تقييم في اإلسهام
 مجاالت في العمومية والبرامج
.يالعلم والبحث والتكوين التربية



صالحيات المجلس



 والبحث تكوينوال للتربية الوطنية بالمنظومة المتعلقة القضايا من قضية كل في الرأي إبداء•
 .ذلك أجل من الملك عليه يعرضها التي العلمي،

 

 رى،الكب الوطنية باالختيارات الصلة ذات القضايا من الحكومة تحيله فيما الرأي إبداء•
 .العلمي والبحث والتكوين التربية بقطاعات المتعلقة العامة، والتوجهات

 

 والقوانين القوانين ومقترحات مشاريع بشأن والبرلمان الحكومة لفائدة الرأي إبداء•
 التربية ميادين في للدولة األساسية لألهداف إطارا تضع التي تلك السيما ...التنظيمية
 .العلمي والبحث والتكوين

 

 



 همت مسألة كل بشأن الحكومة، من طلب على بناء أو منه، بمبادرة وأبحاث دراسات إعداد•
 .العلمي البحثو والتكوين التربية

 

 مجاالت يف العمومية والبرامج للسياسات موضوعاتية  أو قطاعية أو شمولية تقييمات إنجاز•
 .نتائجها ونشر العلمي والبحث والتكوين التربية

 

 لتربيةل الوطنية المنظومة جودة تحسين في اإلسهام شأنه من للحكومة مقترح كل تقديم•
 ...اودعمه العلمي البحث بنيات تطوير سياسات وتشجيع إصالحها، وضمان والتكوين

 



المجلس، أية قيمة مضافة بالنسبة للمنظومة؟



 .العلمي والبحث والتكوين التربية قضايا في االستراتيجي للتفكير استشارية هيئة•

 

 .العلمي والبحث والتكوين التربية قضايا في اقتراحية قوة•

 

 لميةالع المعايير وفق المنجزة التقييمات بفضل كثب عن المنظومة تطور لرصد آلية•
 .المجال هذا في دوليا بها المعمول

 

.المغربية المدرسة حول المجتمعية التعبئة لحفز آلية•



تركيبة المجلس



عضو 100عالوة على الرئيس، الذي يعين من قبل الملك، يتكون المجلس من 



20
عضوا

 الخبراء والمتخصصون
برة في يعينهم الملك من بين الشخصيات المشهود لها بالخ

مجال التربية والتكوين والبحث العلمي



26
عضوا

 األعضاء المعينون لصفتهم
لبرلمان يمثلون الحكومة، المؤسسات األكاديمية والعلمية، ا

.ومؤسسات التربية والتكوين



54
عضوا

ت يمثلون النقابات، األطر التربوية واإلدارية، آباء وأمها
اعات وأولياء التالميذ، المدرسون، التالميذ والطلبة، الجم
ر الترابية، المجتمع المدني، المقاوالت والهيئات األكث

.للتعليم والتكوين الخاصتمثيلية 



أجهزة المجلس



يتكون المجلس من الهيئات التالية

األمين العاممكتب المجلسالجمعية العامةالرئيس

اللجان الدائمة
ييم الهيئة الوطنية لتق

منظومة التربية 
والتكوين والبحث 

العلمي

لجان مؤقتة 
ومجموعات عمل 

خاصة



اللجان الدائمة للمجلس

والولوجيةاللجنة الدائمة للتربية والتكوين للجميع 

اللجنة الدائمة لحكامة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين

الديداكتيكيةاللجنة الدائمة للبرامج والتكوينات والطرائق البيداغوجية والوسائل 

اللجنة الدائمة لمهن التعليم والتكوين والتدبير

اللجنة الدائمة للبحث العلمي والتقني واالبتكار

على محيطها اللجنة الدائمة للخدمات االجتماعية والثقافية، وانفتاح مؤسسات المنظومة التربوية



بعض إصدارات المجلس
















