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الوطني الدراسي برنامج اليوم   
 مناهج التكوين باملراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين :

 قراءة يف حصيلة التطبيق واستشراف سبل التطوير
  7902دجنرب  90السبت 

 استقبال و تسجيل المشاركين
 

00إلى    03,80من    

 السادة :ات كلم
  : مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الرباط سال القنيطرةحسن جباح. 
  : بالقنيطرة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين المدير المساعد بالفرع اإلقليميسمير البردعي. 
 مختبر البحث في التعليم و التعلم والرياضيات وتطبيقاتها فؤاد أيوب :   عن. 

 

(1) مدرج  الجلسة االفتتاحية  
 

عن اللجنة التنظيمية محمد الشركي ذ. : الجلسة  مسير  

 
 

00,80إلى  00من    
 

 L’Université Virtuelle, St@tnet comme exemple:  عنوان المحاضرة
يوسفي الكتاني، كلية العلوم جامعة بن طفيل القنيطرة محمدذ.   

(1) مدرج  محاضر ة  
 

زراولةالعربي  ذ.مسير الجلسة:   

 
10,00إلى  00,00من   

شغال الجلساتأ  

 احملور الثالث

و تكنولوجيا املعلومات واالتصال ضمن مناهج   الديداكتيك

 التكوين

 احملور الثاني

 آفاق تطوير مناهج التكوين باملراكز اجلهوية  

 احملور األول

 حصيلة  التطبيق للمناهج املعتمدة للتكوين باملراكز اجلهوية 

 

 (6) القاعة  الجلسة الثالثة
 ذ. أحمد جامع : مسير الجلسة

 ذ. عبد الصمد شكري : مقرر الجلسة

 (0) مدرج الثانية الجلسة 
 شراديذ. بوشعيب  : مسير الجلسة

 ذة. حياة سيباريالجلسة :  ة مقرر 

 (1) مدرج  األولى الجلسة 
 مسير الجلسة: ذ. هشام أمل

 مولود عشاقذ. مقرر الجلسة: 

 

تضمين المناهج التعليمية المسرح كمادة دراسية 
 مستقلة

 االداب والعلوم االنسانية وجدةرشيدة بطار، كلية 

تجويد مهننة التكوين التربوي   بالمراكز الجهوية 
 لمهن التربية والتكوين

 محمد العلمي، المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مكناس

أي واقع للتكوين بالمراكز الجهوية وفق مدخل الكفايات 
 المهنية؟

 التكوين القنيطرةسعاد البحري، المركز الجهوي لمهن التربية و 

 
10,10إلى  10,81من   

Les valeurs de citoyenneté et de non-violence dans la 
formation initiale aux CRMEFS : le dispositif  pour la 

qualification des enseignants de français du cycle 
secondaire 

 المركز الجهوي لمهن التربية و التكوين القنيطرة  ينوشابشرى ع

La « professionnalisation » de la formation des 
enseignants : les CRMEF en question ! 

 التكوين,القنيطرةو سويدي، المركز الجهوي لمهن التربية رشيد 

تأهيل أطر التدريس بمسلك التعليم الثانوي التأهيلي 
لمهن التربية والتكوين بفاس تخصص بالمركز الجهوي  

 التاريخ والجغرافيا: الحصيلة واآلفاق
 ،امحمد موساوي، م. عمر صوصي علوي فراح عبد الرحيم،

 المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس

 
 

11,10إلى  10,11 من  

الدعم التربوي: مفهومه، شروطه وسبل معالجة 
 نموذجاخطة دعم مواد االجتماعيات : التعثرات

أجريش فاطمة الزهراء، المركز الجهوي لمهن التربية و التكوين 
 القنيطرة

مقترحات لتجويد التكوين بالمراكز الجهوية لمهن 
 التربية و التكوين

 الرشيدية متوكل، المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لخالفة

عدة التقويم  بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين 
 واآلفاقالواقع 

 أحمد الشرقاوي، المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مكناس

 
11,80إلى   11,11من   

L’étude de l’efficacité du jeu comme outil 
d’apprentissage signifiant Les mathématiques en 

première année secondaire collégial au Maroc comme 
exemple 

 كلية العلوم القنيطرة الفاللي، سونية البقالي، حنان
 المركز الجهوي لمهن التربية و التكوين القنيطرةحي،, اديوسف الم

Les mémoires de recherche pédagogique et 
la professionnalisation des professeurs 

stagiaires : Travail prescrit, travail réel et 
perspectives 

المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين  عبد العالي المودني
 مكناس

تقويم التكوين داخل المراكز الجهوية لمهن التربية 
 والتكوين

 التهامي الحايني، المركز الجهوي لمهن التربية و التكوين القنيطرة

 
 

11,10إلى  11,81من   

من أجل هندسة ديداكتيكية لبناء التعلمات في الدرس 
 الجغرافي

 رةالفياللي، المركز الجهوي لمهن التربية و التكوين القنيطجميلة 
 

آفاق تجويد منهاج التكوين وفق ما يقتضيه 
 التجديد المعرفي والبيداغوجي

لبنى، كلية علوم التربية الرباط المجيدي  
 

استاذ اللغة العربية في برامج التكوين في المراكز   تأهيل
التكوين و الجهوية لمهن التربية  

المركز لجهوي لمهن التربية والتعليم وجدةب بنعمر،محمد   

 
 

10,10إلى  11,11من   

 

 استراحة شاي



 

 
 

 

https://laremaconf17.sciencesconf.org/ 

الوطني الدراسي برنامج اليوم   
 مناهج التكوين باملراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين :

 قراءة يف حصيلة التطبيق واستشراف سبل التطوير
  7902دجنرب  90السبت 

 

 استئناف أشغال الجلسات 
 

 احملور الثالث

الديداكتيك  و تكنولوجيا املعلومات واالتصال ضمن مناهج 

 التكوين

 احملور الثاني

 آفاق تطوير مناهج التكوين باملراكز اجلهوية  

 األولاحملور 

 حصيلة  التطبيق للمناهج املعتمدة للتكوين باملراكز اجلهوية 
 

 (6)القاعة  الجلسة السادسة
 ذة بشرى البوحديوي :الجلسة ةمسير

 علي حفودذ.  : مقرر الجلسة

 (0الجلسة الخامسة ) مدرج 
 ذ. صالح شكاك :مسير الجلسة

 ذة. سعاد البحري : الجلسة ة مقرر

 (1مدرج  الجلسة الرابعة  )
 ذة حجيبة قاوقاو: الجلسة ةمسير

 التهامي الحاينيذ.  : مقرر الجلسة

 

توظيف االساليب الحديثة في مجال تكنولوجيا 
 التعليم في التدريس بالمؤسسات التعليمية المغربية

 المختار لمجيدري، كلية الجقوق أكدال الرباط

مقترحات لتجديد مناهج تكوين األطر بالمراكز 
لمهن التربية والتكوينالجهوية   

 نبيل طنطاني، أكاديمية الدار البيضاء الكبرى

 قراءة في تجربة مسلك تكوين أطر اإلدارة التربوية
 التجنية خليد، المركز الجهوي لمهن التربية و التكوين القنيطرة

 
18,11إلى   18من   

واقع وآفاق إدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصال في 
مادة االجتماعيات بالثانوي التأهيلي: مديرية 

 القنيطرة أنموذجا
الكوش،كلية اآلداب والعلوم االنسانية بالقنيطرة الرحيمعبد   

المركز الجهوي لمهن التربية و التكوين القنيطرة فؤاد أيوب،   

La professionnalisation en question : 
exemple du dispositif de formation des 

enseignants de français. 
Chlih Abdelillah,Université Ibn Tofail-Kénitra 

 

مناهج سلك االدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن تربية 
 والتكوين بين التأصيل القانوني وإكراهات الواقع

محمد، المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين وجدة الجناتي محمد، بوكالح  

 
 

18,81إلى  18,00من   

 الرياضيات ذةتأسا تكوين بمنهاج المشكلة الوضعية
  والتكوين التربية لمهن الجهوية اكزربالم

 المركز الجهوي لمهن التربية و التكوين الجديدة،  جامع أحمد
 

La PNL pédagogie ; un nouvel outil pour 
une nouvel ère pédagogique 

المركز الجهوي لمهن التربية و التكوين   سفيان ارزين،
 القنيطرة

Analyse du dispositif de formation des futurs 
Enseignants des sciences physiques au secondaire 

collégial : cas de l’expérience 
الجهوي لمهن التربية و التكوين المركز ، ، محمد عابيدالريسوني محمد ربيع

 القنيطرة،

المركز الجهوي لمهن التربية و التكوين مكناس توفيق حسوني،   

 
 
 

 18,11إلى  18,00من 

TIC et évaluation des apprentissages en 
enseignement et en formation dans  le 

contexte marocain 
Bouchaib CHERRADI, CRMEF-Eljadida 

Soufiane HAMIDA, Abdelhadi RAIHANI, Hassan OUAJJI , 
ENSET Mohammedia 

االرتقاء بتكوين المدرسين في المراكز 

الجهوية بين النظر  والواقع )قراءة في 

(الرؤية االستراتيجية  
المركز الجهوي  عبداللطيف الخالبي، عبدالحميد يونوسي،

 لمهن التربية والتكوين الجديدة،
المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين العناوي المصطفى 

 فاس

قراءة في منهجية التكوين في مجال مشروع المؤسسة  
الخاصة بتكوين اطر اإلدارة التربوية المتدربة بالمراكز الجهوية 

 لمهن التربية والتكوين
 مدكري فؤاد، المركز الجهوي لمهن التربية و التكوين القنيطرة

 

 
 
 

 
10,11إلى  10  من  

تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في المنظومة التربوية 
 المغربية: الواقع والرهانات

 أرطيع نورالدين، عبد هللا بن عتو، كلية علوم التربية

 اقتراحات لتجويد مناهج وبرامج التكوين
 لتجاوز اكراهات التكوين بالمراكز

 المركز الجهوي لمهن التربية و التكوين،امبارك بوعصب

 القنيطرة

دور الوضعيات المهنية في تطوير كفايات التدريس لدى 
 األساتذة المتدربين

 رشيدة الزاوي، المركز الجهوي لمهن التربية و التكوين القنيطرة
 

 

 
 

10,81إلى  10,00من   

 جلساتتالوة تقارير ال 
 

  كلمة ختامية 

لختاميةالجلسة ا    

فؤاد أيوب : ذ.  الجلسة  مسير  
 

11,10إلى  10,00من   
 

 تسليم شواهد المشاركة أو الحضور 
  اءدغتناول وجبة   

 
11,80إلى  11,11من   

 


