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تنزنل نخ طنانعنل النننينخ ال نزن   في إطار 

لفر ق اإلقلييي للبحث الترب   بنينر نر نال طن   

 نق ب، وخاصال البرناطن  الناناا بناةن نعنال 

اإلشناعيال، نظم الفر ق تحت إشراف الير ر ال، 

وبتز يق طع اليركل الجه   ليزظ طال اإلعنم  

، لقاء دراسيا في ط ض ع :  إدطاج تكز ل جينا 

الينل طات وا تصا ت في التنلنينم، وكلنو  ن   

 طا   بير ر ال إقليم ط     نق ب. 01الاييس 

 

أشغال هذا اللقاء ال ير النينر نر وقر ترأس 

اإلقننلننيننينني، بننحننينن ر ال ننيننر ر ننيننس الننيننركننل 

الجه   ليزظ طال اإلعم ، ال يرة الين نتن نارة 

الجه  ال في طجال إدطاج تكز ل جيا الينل طنات 

وا تصننال فنني الننتنننننلننيننم، وال ننادة ر سنناء 

اليصالح، وال ادة اليفت ين، وأعياء الفر نق 

اإلقلييي للبحث الترب  ، وأساتذة طيثلينن عنن 

اليجالس التربن  نال لنلنين سن نات النتنننلنينينينال، 

 وبنض الير ر ن

 

اللقاء ال نينر طنحنينر النحنلنجن جني استهخ  

بكليال افتتاحيال، رحب فيها بالحي ر النزن عني، 

وألَمَّ ضيزها بأن عال الفر ق اإلقلنينيني لنلنبنحنث 

الترب  ، إك استنرض فيهنا طنحناور ا شنتنغنال 

والي اضيع التي تم تحر رها طن لرن اللجنزنتنينن 

اليزبثقتين عن الفر ق اإلقلينيني وهنينا: لنجنزنال 

التنليم ا بترا ي، ولجزال التنليم النثنانن   النتني 

اقترحت ط ض عا طهيا تيثخ في طح ر النقن نم 

الراخلي باعتباره ركنينلة اسناسنينال طنن ركنا نل 

تج  ر التنليات باإلقليم. ولم تفته ا شنارة إلن  

ك ن طحاور ا شتنغنال خنمل النفنتنرة النلطنزنينال 

 -10  -11النن   0102  -10-01الننيننيننتننرة طننن 

. عرفت حركيال ود زاطيال قص ى، تيتلنث 0012

َجّت  في التركيل عل  طح ر: البحث الترخلي، تُّ ِّ

بهذا اللقاء الي سن   ب:  إدطناج تنكنزن لن جنينا 

 الينل طات وا تصا ت في التنليم.

 

طن      –ال ينر النينر نر اإلقنلنينيني كليال  

كانت دقيقال وطركلة حنينث أكنر فنينهنا   – نق ب 

عل  أهييال اليح ر ط ض ع اللنقناء النرراسني، 

واعتبر البحنث النتنربن    لنينال فنننالنال تَينينن 

الزجاعال والفناعنلنينال لناداء النتنربن   فني  نخ 

التع رات اليذهلال التي  نرفها اإلبراع الينرفي 

والتع ر الرقيي، ولم  فته التز  ه باليجه دات 

اليبذولال طن طرف اةطر الترب  ال اليينارسنينن 

واليزتيين إل  هذه النينر نر نال والنذ نن حنقنقن ا 

سبقا طحنلنينا ووطنزنينا فني طنجنال تنكنزن لن جنينا 

الينل طات واستغملنهنا ب نكنخ طنتنينينل  داخنخ 

 الييارسات الصفيال.

 

اةكنناد ننيننيننال الننجننهنن  ننال لننلننتننربننيننال طننيننثننخ   

فاس/طكزاس، اعتبر  ا نفتاح علن    –والتك  ن 

النيننجننال الننرقننينني وتنن طننيننزننه داخننخ الننيننررسننال 

اليغربيال، تحر ا  جب رفنه عل  ط ت ى جيينع 

اةسمك التنليييال، كيا أشاد بالجه د الينبنذولنال 

طن لرن ال زارة ال صيال وا كاد ييال النجنهن  نال 

و الير ر ال اإلقليييال والتي ت نينر حنثنينثنا ننحن  

تزفيذ الر  ال ا ستراتيجيال إلصمح النينزنظن طنال 

، وخص بالذكر جانبنهنا 0111 -0102الترب  ال 

اليتيثنخ فني إدطناج تنكنزن لن جنينا النينننلن طنات 

وا تصننا ت ضننيننن الننتنننننلننيننم عننبننر تننزننل ننخ 

 .00و7الي روعين اليزرطجين 

  تبع                        

 فر ق البحث الترب       طر ر ال ط     نق ب   

  زظم تحت إشراف الير ر ال لقاء دراسيا في ط ض ع 

 إدطاج تكز ل جيا الينل طات وا تصا ت في التنليم

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس
 37.47.53.35.47الفاكس:  37.47.57.55.27/37.47.53.23.24الهاتف:  -فاس  - 2432-ص.ب -العنوان: شارع موالي رشيد )طريق صفرو(  

 aref.fes@men.gov.maالبريد اإللكتروني:  http://aref-fm.men.gov.maالبوابة اإللكترونية: 



2 

1516 

 
كلنينال ال نينر طنينثنخ فنر نق النبنحنث انصبت     

النتنربن   لنينر ننر نال إقنلنينم طنن     نننقن ب عنلنن  

استقرار عل  الفر ق في إطار أن عته اإلشنناعنينال 

النيننزننررجننال ضننيننن بننرننناطننجننه ال ننزنن   لننلننينن سننم 

، تحت إشنراف النينر نر نال 0102  -0107الرراسي 

ا قننلننيننيننيننال، تننزننظننيننم هننذا الننلننقنناء الننرراسنني حنن ل 

ط ض ع: إدطاج تكز ل جيا الينل طات وا تصا ت 

في التنليم، ك نها رافنال طهيال لإلصمح اليزظ طنال 

التنليينينال، وُطنزَنَجنلاح طنين حنا طنن أهنم طنزنجنلات 

طنناننعننعنني النننننيننخ 

النننننننننجنننننننننهننننننننن   

واإلقننلننيننينني، ةن 

تنننننيننيننق الننتننفننكننيننر 

فيها والتأطخ  نظنخ 

 –دونننيننا شننو   –

طنننننن رهننننناننننننات 

ا رتنننننننننننننقننننننننننننناء 

بنننالنننينننينننارسننننات 

الصنننفنننينننال قصنننر 

اطنننتنننمك  لنننينننات 

التجر نر والنتنحنكنم 

في التكز لن جنينات 

الننجننر ننرة كنن نننهننا 

أدوات تنننربننن  نننال 

إلرساء طجتينع   

اليررسال الذكيال   

لصقنخ النين اهنب النينهنزنينال ولنتنينكنينن جنينخ طنن 

 اليتنليات واليتنليين  كت اب التنليات اةساس.

بنر ان استزفذ ه  ء ال ادة إلقاء كلياتهم، اخنذ  

الكليال ال ير النين نينر، لنينحنينخ النحنين ر  عنلن  

اليرحلال الي اليال وهي عروض ال يرة النينتنرخنلنال 

 وال ادة اليترخل ن:

اةول: ا ستراتيجيال الن طنزنينال إلدطناج النرض  
تكز ل جيا النينننلن طنات وا تصنا ت فني النتنننلنينم 
كننرافنننننال إصننمحننيننال ك كة: صننر ننقننال كنناوكنناو ، 
الي ت ارة الجه  ال في طجال إدطناج تنكنزن لن جنينا 

 الينل طات وا تصا ت في التنليم  .
 

اةستاكة اليترخلال عرضها بالتأكير علن   استهلت
أهييال إدطاج تكز ل جيا الينل طات وا تصا ت في 
الترر س، نظرا لك نه ط روعا وطزيا طي حا  لنت 
الرولال است رافه عل  الرغم طن تكلفتنه النبناهنظنال 
التي تتحيلها أطم في تحقيق الين نروع النين اطنن 
والر يقراطي والتزي  ، وسنيا طزها ال  ا نانراط 
الفاعخ في طجتيع الينرفال وا بتكار والتكز ل جيا. 
كيا لانصنت هنذه النتنكنزن لن جنينات النتنربن  نال فني 
طجي ع البراط  الينل طاتيال والتفاعلينال، والنين اد 
الننرقننيننيننال، واةدوات الننتننكننزنن لنن جننيننال واةجننهننلة 
ا لكترونيال الياتلفال؛ عموة عل  شبكات وأننظنينال 
ا تصال، وكلها وسا خ  نينكنن تن  نينفنهنا لنغنا نات 
تنليييال تنلييال. وانعلنقنت النينتنرخنلنال طنن قنزناعنال 
طفادها أن اإلدطاج الفنال لتكز ل جنينا النينننلن طنات 
وا تصا ت في الترر س  زعلق طن فكنرة ب نينعنال 
تلبي حاجيات اليتنننلنينينن وت ناعنرهنم عنلن  فنهنم 
أح ن، بخ تتجاوز كلو إل  تحقينق قنينينال طينافنال 
في تحصيلهم الينرفي وتك  زهم الذاتي علن  وجنه 

 الاص ا.
  

ط ت ى اآلفاق، فاعتبرت النننينخ عنلن  أطا عل  
اليرى اليت سل، كفيم بيراجنننال طنفنهن   النكنتناب 
اليررسي، ورقيزته، بي ازاة رقنينزنال النينيناطنينن 
والزظم التنليييال، كيا اعتبرت روح النرسنتن ر فني 

: نبراسا لتي ير ول ج ال نبناب لنلنثنقنافنال 11فصله 
والنلم والتكز ل جيا والفن والر اضال، طنع تن فنينر 
الننظننروف الننينن اتننيننال لننتننفننتننق طنناقنناتننهننم النناننمقننال 

 وا براعيال في كخ اليجا ت.
عرضها القيم با نانراط النفناعنخ فني واختتيت  

اقتصاد وطجنتنينع النينننرفنال عنبنر طنراخنخ طنزنهنا: 
تكز ل جيا الينلن طنات وا تصنا ت ةننهنا ضنينان 
 فنال  ست راف   استراتيجيال اليغرب الرقيي  .

النرض الثاني:  تجربال طنر نر نال إقنلنينم طن     

 نننننقنن ب فنني إدطنناج تننكننزنن لنن جننيننا الننينننننلنن طننات 

وا تصا ت في النتنننلنينم ك ك.  ن سنن النينننانني، 

طننفننتنني تننربنن  ، الننيننزنن ننق اإلقننلننيننينني لننلننينن ارد 

 الرقييال  .

ا ستاك الينتنرخنخ بنالنتنجنربنال النرا نرة النتني  ن ه

تزهجها طر ر ال ط     نننقن ب، فني طنجنال إدطناج 

تكز ل جيا الينل طات وا تصا ت في التنلنينم، ولنم 

 فته اإلشادة بذلو عل  الي ت ى التعبينقني طنررجنا 

تجربال طجي عال طرارس زناتال التني أحنرزت عنلن  

الجا لة ال طزيال  فني طينينار تن  نينن النلن حنات 

اللي يال في ط نتن  نات النتنننلنينم ا بنتنرا ني، وهني 

تجربال ناجحال اسنتنعناعنت أن تنتنجناوز ا كنراهنات 

والينيقات رغم طبينال البزيال النقنرو نال لنلنينر نر نال، 

وهي قرو ال باطتياز. كيا أشار إل  الصن بات النتني 

اعترته باعتباره طز قا لهذه الي ارد، وهي كنثنينرة 

و نلنل  النكنثنينر طنن الصننبنر والنحنزنكنال والنحنكناطننال 

 لتجاوزها.

الننثننالننث: تننكننزنن لنن جننيننا الننينننننلنن طننات النننننرض  

وا تصا ت في الييارسال الصفينال رهنان ا رتنقناء 

باليررسال اليغربيال ك ك. طحير ال نينا نيني، عين  

 الفر ق ا قلييي للبحث الترب    . 

  تبع                                              
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اليترخخ طن إطار طفاهينيني اعنتنبنره   انعلق   

ه  اليتحكم وحصره في: تكز ل جيا النينننلن طنات 

وا تصا ت، الي ارد الرقييال الترب  ال، ال يزار   

البيراغن جني. كنينا تنعنرق الن  طنر ا ننننكناسنات 

اإل جابيال لهذه التكز ل جيات عل  قعبي النننينلنينال 

التنليييال التنلييال وهيا: اليتنلم وا ستاك، فناةول 

ت فر له فرا كافيال للنيخ وفق إطكانياته وقنرراه 

الااصال وتلوده بتقزيال راجنال فن ر نال، وتنينزنحنه 

أدوات شننتنن  طننتننزنن عننال تننتننيننح لننه ا بننتننكننار ننال 

وا ستقمليال. أطا الثاني فترفنه إل  الي اركال فني 

أن عال البحث والنتنعن  نر وت نجنننه عنلن  تنينلنو 

ا ستنيا ت اةساسيال لتكنزن لن جنينا النينننلن طنات 

 وا تصا ت. 

 

واشننار الننيننتننرخننخ كننذلننو أهننيننيننال ال ننيننزننار نن  

البينراغن جني، فناسنتنننرض طنكن نناتنه، ود لنتنه، 

وارتباطه طنع جنذاكة النررس، وركنل عنلن  عنر  

اعتبار هذا اةخير هرفنا فني حنر كاتنه، لنكنن نن ه 

باشتياله عل  جييع الينل طات اليرتبعال بالي رد 

 الرقيي، وكذا  ضرورة احت ا ه عل  خنل زطنزني

planning .طتيين ليراحخ ا نجاز والتق  م 

  

الثالث: النتنجنر نر النتنربن   طنن خنمل  النرض

إدطاج تكز ل جيا الينل طات وا تصنا ت، الن اقنع 

واآلفاق ك ك. طحير  اسين الركيبي، عي  الفر نق 

اإلقلييي للبحث الترب    . اهتم ا ستاك الينتنرخنخ 

في عرضه علن  ت نلنينل الين ء تنجناه طنجنا ت 

في التنليم، وت ناءل عنن النقنينينال  T.I.Cإدطاج 

فني طينينار النتنننلنينات، كنينا  T.I.Cالييافال ل

تعرق غل  الن ا ق النتني تنننتنرض هنذا ا دطناج 

الرقيي في الييارسال التنليييال التنلنينينال، طن كنرا 

عل  نجاعال ا ستراتيجيال ال طزنينال لنتنننينينم هنذه 

التقزيال ك ياسال ترب  ال طي حال، ركلت عل  عنرة 

طحاور هي: البزيال التحنتنينال، النتنكن  نن، النين ارد 

ج عنلن   الرقييال وتع  ر ا ستنننينا ت، كنينا عنرَّ

الن ا ق الذاتيال والي ض عيال، طزها طا ه  طرتبنل 

ب ياسال ا دطاج والبزيال التحتيال والزظا  التنلييي. 

وأخرى كاتيال تصب في كخ طا لنه عنمقنال بنتنينلنو 

الكفا ات التكز بنينراغن جنينال، أو تنلنو النينرتنبنعنال 

 باةبناد الثقافيال والزف يال.

 

اليترخخ إل  ضنرورة تنرعنينم شنبنكنات  وخلص

التز يق عل  ط ت ى الين سن نات، وا سنتنينرار 

في ال ياسال التك  زيال وتنعن  نرهنا، طنع ضنرورة 

 ت جيع ا براعات وا بتكارات.

بننانننتننهنناء النننننرض الننرابننع، أخننذ الننحنناضننرون 

والحاضرات ف حال راحنال تنينثنلنت فني اسنتنراحنال 

شا ، لت تأنن النروض بنر كلو، وكان النننرض 

 الي الي واةخير ه :

 

الناناطنس: تنقنر نم تنجنربنال تن  نينن النننرض  

الننلنن حننات الننلننينن ننيننال فنني الننتنننننلننيننم ك ك. عننادل 

 الحيروشي، أستاك بيجي عال طرارس زناتال  .

اةستاك تجربال را نرة وطنتنينينلة فني  استنرض

طجال ت  ينن النلن حنات النلنين نينال فني النتنننلنينم 

ا بترا ي   الي ت ى اةول  ، حينث أبناننت هنذه 

بنحنق طنرى   -طن خمل شر ل فينر ن    –التجربال 

تفاعخ اليتنليين واليتنننلنينات طنع هنذا الن سنينل 

الرقيي الذ  أبان طن خمله عل  تحقيق التنمطنينذ 

كات  للكثير طن الكفا ات النتن اصنلنينال، بناإلضنافنال 

 إل  الحر طن عاطلي الت رب والهرر.

 

كنخ هنذه النننروض بنينزناق نات أ نرت ت جت  

ح بناننتنهناء  اللقاء، واختتيت بت صيات كانت إ نذاننا

  فناليات هذا اللقاء الترب   النليي باطتياز.
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