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 إلددددد  تهدددددد  التدددددي والتربويدددددة العل يدددددة والفعاليدددددات ألانشددددد ة ضددددد   الدراسددددد ي اليدددددوم هددددد ا ينددددددر 

 الرؤيدددددة وفددددد  بددددامل ر  العل ددددد  والبحددددد  والتكددددوي  التربيدددددة ق دددددا  يشدددد دها التدددددي ملسدددددت داتا مواكبددددة

 ألاطددددددر  مدددددد  إي اندددددداو  ،والتكددددددوي  للتربيدددددة 20-01 إلاطددددددار القددددددانو   ومضددددددام   5101-5102 الاسدددددترا ي ية

 اللقدااات هد   مثد   نظدي  بأه يدة والتكدوي  التربيدة مل د  الج دو   بداملرك   العدامل   وإلاداريدة التربويدة

 التربيدة، علدوم فدي للبداحث   مضدافة قي دة مد   كتسدي  ملدا بدالنظر  الدراسدية وألايدام والندوات العل ية

 إلانسددانية العلددوم و دددر   والديددداكتيك ربيددةتال علددوم فددي البحدد   نددا  ب الار قدداا فددي إي ددا   أثددر  ومدد 

 امل ددددددددداالت، هددددددددد   فدددددددددي متخصصددددددددد   قبددددددددد  مددددددددد  وإشدددددددددكاالت قضدددددددددايا طدددددددددر  خددددددددد ل مددددددددد  والاجت اعيدددددددددة،

 علد  الحسدي ة، –   دوا  – ب ن ة كوي والت التربية مل   الج و   لل رك   التنظي ية اللجنة أشرفت

 والديددددددددداكتيك التربيددددددددة علددددددددوم فددددددددي وإشددددددددكاالت قضددددددددايا"  عنددددددددوا   حددددددددت الدراسدددددددد ي اليددددددددوم هدددددددد ا  نظددددددددي 

  لل رك ، الرئيس ي باملقر  ،5102 دجنبر 01 يوم "وإلانسانيات



خلددد   يهدددد  إلددد سددديا  ضددد   فدددي السدددنة التكويجيدددة الجاريدددة هددد ا اليدددوم الدراسددد ي  برم دددة دددأ   و 

و دددوف ر مسدداحة للتفك دددر و بددادل المبدددرات بدد   مختلددد   ،فددرا النقددال حدددول قضددايا التعلدددي  والددتعل 

قصدددد  قدددي  أع ددال   بحثدددا واستشددرافا، عدد  أفضددد  ال ددر  واملنددا   التربويدددة  ،الفدداعل   والبدداحث  

يسترشددد بجتددائب البحدد  العل دد  فددي  اتتخصصددمتعدددد ال يكيددة والعل يددة، وملددك مدد  منظددور والديداكت

   التربية والعلوم إلانسانية.

 ث  التنظي ية، اللجنة ع  يعيش اب  مح د ألاستام بكل ة الافتتاحية الجلسة تاستهل وقد

 الج و . املرك   مدير  خضور  مص فى السيد كل ةب

 أر ع عل  اشت لت وإلانسانيات" التربية علوم في "قضايا محورها وموضو  ألاول ، الجلسة

 مداخ ت:

 في البيداغوجية والن ام  املنا   لت وير  ك رجعية التربو   البح " وموضوع ا :ألاول  داخلةامل

 بالرباط، المام  مح د جامعة م  الدريب مح د الدكتور  ألاستام اقدم  ،"امل ربية رسةدامل

 إص   أه ية عل  رك   وقد التربو . البح  ومنا   والديداكتيك التربية علوم في الدولي المب ر 

 البجيات عل   رك   كانت التي إلاص     ار  أ  بحك  البيداغوجية، املقاربة خ ل م  التعلي 

 خ ل وم  ومبتورة. فاشلة إص حية بةمقار  هي التعلي ية، املؤسسات في ألاساسية والت   زات

  ناول  وقد بامل ر . التربوية نظومةامل إص   معيقات أبرز  املحاضر ألاستام استعرض مداخلت ،

 البح  لنتائب كلي شب  وغيا  ألخرى  حكومة م  بامل ر  التعلي  سياسات  أرجح مداخلت  في

 عل  الاعت اد وصعوبة والتكوي ، لتربيةا ق ا   ستهد  التي إلاص   ملشار ع التخ يط في العل  

 غالب في أجنبية دراسات مكا ب عل  باملقاب  والاعت اد املشار ع، ه   إعداد في وطنية ج ات

 ألاحيا .

 الدكتور  ألاستام اقدم  ،"التعلي ية النظ  وإشكاالت الرق ية الثورة" عنوانها :الثانية داخلةامل

 مح د لجامعة التابعة التربية علوم كلية في التربو   النف  وعل  التربية علوم أستام أوز ، أح د

 املعرفة بإنتا  ع قتها في التعلي ية للنظ  العامة امل مح بعض فيها  ناول  والتي بالرباط. المام 

 التعلي ية. نظ نا يجتظر  ملا وأع   أوسع ف   أج  م  ،50 القر   مشار  في الش   وسو  

  يلي: في ا املحاضرة ه   محاور  أبرز  و ت ل 

 50 واج  النظ  التعلي ية في القر  التي شك ت امل. 

  ف  عصر ف ،القرااة والكتابة والحسا م ارات ليست م رد فهي  50م ارات القر  طبيعة

كتسا  كفايات وقدرات جديدة   كن  أ  يؤه  املتعل  ال ستاميجبغي لل  ،الثورة الرق ية

 .(Apprendre à apprendre) يتعل  هو نفس  كي  يتعل م  أ  



 أ   تضاع   : حي  يتوقعلتوقعات املستقبلية حول الثورة الرق ية قدي  بعض ألامثلة ل

في املائة في عام  11ساعة وأ    داد ك ية البيانات التي    ع بجسبة  05-00املعرفة ك  

 بايت(.ازيت 081) 5152

  إعداد الت مي  إل  مستقب  م  ول، ألننا ال نعر  بالضبط كي  سيكو  امل ت ع في عام

. ل لك يقتر  املحاضر أ  يتعل  التل ي  شيئا م  إلابدا ، أل  ألام  التي ال  بد  5121

 مآل ا الاندثار.

 الاجت اعي في املنا   التربوية املستقبلية. دور ال كااو  أه ية التفك ر 

ألاستام الدكتور  افي موضو  "مسألة املنها  المف  في العلوم إلانسانية"، قدم : ةالثالث حاضرةامل

أح د بنع و، ألاستام في جامعة مح د المام  بالرباط، وب امعة سيد  مح د ب  عبد هللا 

م  خ ل استعراض الن وم  ألامريك   ،اخت ط السياسة باملنا   الدراسية افيه  ناول  بفاس.

التدخ  في منا   التربية والتعلي  في عدد م  ج ات العال ، و وجي  سياسات ال   يهد  إل  

ه   الدول في م ال التربية. و ت ر  الواليات املتحدة في  دخل ا ه ا ب برر الحر  الاستباقية ضد 

، ومعاداة رها وإلا   حض عل  الت ر  والان    ،أية مقاربة بيداغوجية في دولة ما إلارها ، ومنع

 التوج ات الفكرية وإلايديولوجية ألمريكا وللنظام الليبرالي والاقتصاد الرأس الي العاملي  .

 جبرو ، امح د الدكتور  اقدم  "جديد بيداغوجي أف  في التاريخ" اوعنوانه :ةالرابع حاضرةامل

 موضو  م  املقصود أ  املحاضر  ب   وقد والتكوي ، التربية مل   الج و   باملرك   الباح  ألاستام

 ندرس ملاما  :وهو مرك    سؤال م  ان لقم التاريخية" بد"التربية علي  ص لحي ما هو  محاضر  

 يعرف ا التي ارعةاملتس التحوالت ظ  في املاض ي دراسة جدوى  وما  ؟لل تعل    وندّرس  التاريخ

 دكتور ال حاول  السؤال، ه ا عل  ولإلجابة ؟والعوملة الحداثة مف وم  ظ  في العال 

  أول ا متراب ة: جوانب ةث ث م  تإلاشكاال   ه  مقاربة  جبرو 
ّ
 املقاربات سيا  في - التاريخ أ 

  ،الثان  جانبالو  ؛ اريخية  ربية يعتبر  - ألان لوسكسونية البيداغوجية
ّ
 أ  يجبغي التاريخ  در   أ 

 قبي  م  جديدة كفايات بناا يستهد  وأ  ،واملحاكاة ألادوار  لعب قبي  م  جديدة طرائ  يتبنى

 حقو   وثقافة إلانسانية القي  مع  ت اش ى  اريخية ثقافة إنتا  وعل  التاريخي النقد عل  القدرة

 ليش   ،الوثيقة مف وم  وسيع إل  املحاضر ألاستام في  خلص فقد الثال : الجانب اأّم  ،إلانسا 

 البح  أ  مبينا ،إلالكترون  التواص  ووسائ  الفو وغرافية والصور  البصرية الس عية الوسائ 

 مف وم يش دها التي الثورة ه   مع لتجسج  املنهجية أدوا   وي دد يت ور  أ  يجبغي التاريخي

 التاريخية. الوثيقة

 ال يب ألاستام  رأس ا التي الل ات"،  در   في وإشكاالت "قضايا :الثانية العل ية الجلسة وخ ل

 ث ثة  دخ  ش دت والاجت اعية، إلانسانية والعلوم الل ات  در   حول  الجلسة   حورت بوع ة،

 محاضري :



 "مستقب  هو  املحر ، ال اد  عبد الدكتور  قدم ا التي املداخلة موضو  كا  :ألاول  املحاضرة

 ألاماز  ية الل ة  در   آفا  فيها و ناول  التربية" في إلاجازة مسالك ضوا في ألاماز  ية  در  

 خاصة قوان   إصدار  خ ل م  الدولة وضعتها التي والرهانات الحالي الواقع مستعرضا بامل ر ،

 م  م  وعة بتنزي  أو  ،0051 لسنة امل ر   بالدستور  ألامر   عل  سواا امل ر ، في ألاماز  ية بالل ة

 .5105 سنة م  ابتداا ألاماز  ية الل ة لتدر   التنظي ية واملراسي  القوان  

 بامل ر  ألاماز  ية  در     ع  التي والعوائ  إلاكراهات م  عددا املحاضر  السيد استعرض وقد

  قبي  م  الشأ  به ا دقيقة ومع يات إحصااات قدم إم متعثرا،
ّ
 ماز  يةألا   در   نسبة أ 

  ك ا املت درس  . م  و  م  املائة في 05 الساعة لحد  ت اوز  ل  الع ومية باملدرسة
ّ
 م  عددا أ 

  غ رها. أخرى  مواد  در   خ ل ا يت  ألاماز  ية لل ة املبرم ة الحصص

  ي حظ التربية، في إلاجازة مسالك ض   ألاماز  ية لتدر   املستقبلية آلافا  يخص في ا أما
ّ
 أ 

 ،مدرسا 081 كا  الجارية السنة خ ل التكوي  مراك   استقبلته  ال ي  املتدرب   ألاسا  ة عدد

 .الل ة ل    املرصودة البشرية املوارد عدد م  بكث ر  أق  وهو 

 بالل ة مداخلت  عنوا  وكا  الرح ان ، إس اعي  الدكتور  الكل ة اخ ل   ناول  :ةالثاني املحاضرة

 وقد ".Maroc au français de cours le dans épistémologiques contraintes Les" الفرنسية

 مبينا العشري  القر   بداية من  بامل ر ، الفرنسية الل ة لتدر   جردا املحاضر  خ ل  قدم

 واجت اعيا م نيا ل ا املتقن   بار قاا كفيلة معنوية كقي ة الفرنسية الل ة بها  حظى التي املكانة

 أ  فبحك  ألاماز  ية. جانب إل  لل  ر  رس ية كل ة العربية الل ة  رسي  م  الرغ  عل  بامل ر ،

 العصرنة كل ة الفرنسية والثقافة الل ة ورث فقد سابقة، فرنسية مستع رة شك  امل ر 

 (0221-0205) الح اية ع د إل  بامل ر  الفرنسة سياسة و عود واملعرفة، العل  ول ة والتحضر 

 إنشاا عل  - فرنس ي عام مقي  أول  - ليوط  هوب ر  ع د من  الفرنسية العامة قامةإلا ع لت حي 

 الفرنسية. بالثقافة مر ب ة سياسية وطبقة مثقفة نخبة وخل  الفرنسية، املدارس م  م  وعة

  الدولة. أج  ة في م  ة وظائ  ولو  للمري    يض   يعد ل  العتي  التعلي  أ  ك ا

ح ا  در   الفرنسية بامل ر ، فلكو  نظرة امل اربة إلي ، مازال أما إلاكراهات التي ي ر 

ي بع ا   ث  أ  الفرنسية هي ل ة املستع ر، وأنها ل ة فرضة عل  امل ر  ول  يك  ل  قرار 

 ك ا أ  الل ة الفرنسية ال  تناسب مع طبيعة  فك ر املتعل  امل ر   ومخيلت . مستق  في اختيارها.

وأ  الان با  العام لدى امل اربة، أنها ل ة ال بقة البورجوازية، ول ة النخبة وال بقة العليا. 

واملفارقة الكامنة في  عام  امل اربة ع وما مع الل ة الفرنسية أنه  يحتقرونها وفي نف  الوقت 

ومفارقة  يسعو  إل   علي  أبنائه  ه   الل ة، حرصا عل  ض ا  فرا أفض  في التعلي  والش  .

ثانية، هي كو  الفرنسية  كتسب  وسعا مست را بامل ر ، وفي املقاب  ن حظ  دن  مستوى إ قا  

ك ا أ  الاخت   الكب ر في التراكيب والصر  ومخار  الحرو  ب   الل ت    امل اربة للفرنسية.

 ية بامل ر .العربية والفرنسية،  شك  كل ا عوائ   ساه  في  دن  املستوى العام لل ة الفرنس



واملداخلة الثالثة وألاخ رة في ه   الجلسة، فقد قدم ا الدكتور مح د الشراي   ألاستام 

املحاضر في جامعة عبد املالك السعد  بت وا ، و ناول فيها "بعض مظاهر التجشئة الاجت اعية 

يش دها العال ، في امل ت عات البدوية"، مبينا  أث ر التحوالت الاجت اعية والت ورات العامة التي 

عل  عقلية آلاباا وألابناا و   ر الع قات الراب ة ب   أفراد ألاسر الصحراوية، وبفع  ار فا  معدل 

  درس الفتيات، ورغبته  في ولو  سو  الش   و بوا مكانة اجت اعية مرموقة. وقد اعت دت 

 وف  منه  عل  الاجت ا . املداخلة  املقدمة عل  نتائب  حلي  است وابات ميدانية أجراها الباح ،

    التي اقشة،نامل فترة تافتتح الدراس ي، اليوم في املبرم ت   العل يت   الجلست   مختا وفي

 .املحاضري  السادة  دخ ت حول  وم حظات لةأسئ طر  اخ ل 

 و قاس  املشارك   استقبال مع صباحا، التاسعة الساعة م  الدراس ي اليوم ه ا  أش ال دامت

 المتام  البيا  بقرااة مسااا، الرابعة الساعة إل  الحاضري ، بيانات و سجي  البرنامب، وثائ 

 املنظ ة. اللجنة وكل ة

 بددد   املشدددتركة للقواسددد  نظدددرا إي ابيدددة، جدددد ااجدددو أ فدددي الدراسددد ي اليدددوم هددد ا فعاليدددات مدددرت وقدددد

 فدي التكدوي  ب   املتقاربة اختصاصاته  بحك  املتتبع   م  أو  املحاضري  م  سواا في ، الحاضري 

 وعلددددد  والديدددددداكتيك التربيدددددة علدددددوم فدددددي البددددداحث   وال لبدددددة ة،تربويدددددال إلادارة وأطدددددر  التربيدددددة أطدددددر  سدددددلك

 جل ددددد  كدددددو   اليددددة،ع ومعرفيدددددة عل يدددددة قي ددددة مات املحاضدددددري   ددددددخ ت كانددددت حيددددد  التربدددددو   الددددنف 

وتميزززززساهماتزززززمةمماهماا اززززز ه ززززز هةززززز مهم  ازززززم ه  خصصددددداته ، م ددددداالت فدددددي ويلدددددةط   ربدددددة علددددد  يتدددددوفرو 

بتعما هززززمهم زززز لرههاززززلهم يةمفززززماهم بم رزززز ه زززز هلتللمززززمهبخ رززززماهم ت زززز   هوم ززززتع  ه زززز هم ت   ززززماهم ع مرزززز ه

م زز هوإلانتزمفر  هو زز هةز مهم تززرماعهتز هملتمززم هاامغوزماهبر مر ةرزز هاتتعي ز عه مزز  فهإلز هباززم ها رزماهلع 

  بحثه  هل  مهم تربر هوم  ي مكتركعهوتنترههةه  هم  مغسينهواامغوم م ه يؤىهإلاصزت هوم توز  يعهاز ه

 ختلهت حر ها خت مم هولتحهفامشهح لهاامهجهواتمغماهوا مصفماهم ت    ها غس يهماتتابل.

 فعاليات ظل ا في جرت التي واملناسبة إلاي ابية ألاجواا كو   إل  ك لك إلاشارة   در ك ا

 مادية وإمكانيات وسائ  م  الج و   املرك   إدارة وفر   امل فيها فض ال يعود الدراس ي اليوم

  .و نظي ية

 . مددددددددددددددددددوالس
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