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 المركز الجھوي لمھن التربیة والتكوین الدار البیضاء سطات

 

م ــظــنــی  
 

  الندوة الدولیة حول موضوع
 "اــھدــدیــوتج نـــویــة والتكـــربیــن التــمھالح ـــإص"

 2018 رـنونب 42و 23اء: ــضــالدار البی
https://cirimef.sciencesconf.org  

 دعوة للمشاركة 
 سیاق الندوة . 1
  

، تتغیا تطویر الممارسات عملت عدة أنظمة تربویة على تبني مشاریع إصالحیة وتجدیدیة     

عتبارات سیاسیة واقتصادیة علیمیة والتدبیریة للمؤسسات التربیة والتكوینیة، في تساوق مع اتال

 حركیة.ھذه الفي  أھمیة كبرىالمعارف العلمیة . وفضال عن ذلك اكتسى عامل تطور واجتماعیة

لمدرسین واإلداریین وباقي فإن تأثیر ھذه الحركیة على االدافعیة الثاویة وراء ذلك، غض النظر عن وب

وانخراطھم في ھذا على تكوینھم قویا ھم، وأصبح الرھان معارف منجزءا الیوم،  ،أضحتالفاعلین 

   التغییر المنشود.تحقیق لاالختیار، 

ألسباب  ،ذلك عكسفي المیدان، وقد یحدث عمیقا  إن إصالح أي نظام تربوي وتجدیده قد یُخلف أثرا

تضافر جھود ظاھرة تستدعي ي وھ .والتجدید ة التغییرمقاوم صیغ عددتمباالة والالكشیوع  عدیدة،

. لحد منھااوتحلیلھا فھمھا وتسمح ب ،أدوات فعالةإنتاج و، تسلیط الضوء علیھاقصد  ،الھیئات العلمیة

 ،وتعبئة موارد بشریة ومادیة ھامةمالیة  استثماراتتستوجب  حركیة التجدید واإلصالحوإذا كانت 

  فإنھا قد ال تُفضي بالضرورة إلى النتائج المنشودة، ألسباب متعددة، أھمھا:

 أحیانا؛ ضبابیة االختیارات اإلصالحیة  

 ؛المحتملة، وتدبیرھا مقاوماتعدم القدرة على احتضان أشكال ال  

  ؛ ن المباشرینوتغییب الفاعلی اإلصالح الھرميھیمنة 
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 ؛ضعف التعبئة المجتمعیة  

 انعدام الرؤیة النسقیة؛  

  عدم اعتماد تقویمات علمیة للمشاریع اإلصالحیة، مما یجعل النتائج ال تحظى بالمصداقیة

  المطلوبة...

تبنى المغرب إصالحات عدیدة، تحكمت فیھا اعتبارات سیاسیة  ،وعلى غرار الكثیر من الدول

تبني سیاسة منھاجیة  : فعلي المستوى السیاسي، تم الحرص علىتربویةو واقتصادیة واجتماعیة

)Politique curriculaire والقیم المنشودة. أما على ي تحقیق غایات النظام التربو)، تستھدف

ُمخرجات المؤسسة التعلیمیة في إضافة إلى المستوى االقتصادي، فقد روعیت حسابات الكلفة والفائدة، 

أما على المستوى االجتماعي، فقد تم ...، وحاجاتھالنسیج االقتصادي الوطنيعالقتھا بمتطلبات 

  الحرص على ربط التعلیم بمقتضیات الحیاة االجتماعیة، في عالقة باالختیارات المجتمعیة.

إلصالح والتجدید، فإنھا اإلطار العام حركیة اجھات عامة لوَ وإذا كانت المستویات السابقة تعد مُ 

  .  (التدریسیة) رات البیداغوجیة والدیدكتیكیةالُمحدد لالختیا

  

أضحى األساتذة الباحثون والمكونون وأصحاب القرار التربوي مدعویین إلى من ھذا المنطلق       

   عن أسئلة من قبیل:وذلك باإلجابة مساءلة حركیة التجدید واإلصالح في بعدیھا النظري والمراسي. 

 ة التجدیدیة واإلصالحیة لنظام التربیة؟ وھل تستجیب لحاجات ما الدوافع الحقیقیة الموجھة للحرك

 حقیقیة وواقعیة أم أنھا مجرد اختیارات مفروضة؟

 أو التجدید في الممارسات التعلمیة والتعلیمیة والتدبیریة؟ كیف نُحدد األثر المنشود لإلصالح 

 الة من قبل األوساط ات الُممواإلصالح اتالتجدیدتكییف ومصاحبة صیغ المعتمدة في  ما اآللیات

 االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة...في عالقة بالحقائق المیدانیة؟ 

  تُنتج أدوات ؟ كیف في الحقل التربوي والتكویني تُقوم المشاریع اإلصالحیة والتجدیدیةكیف

 ) وتوجیھ المشاریع اإلصالحیة والتجدیدیة؟régulationضبط وتعدیل ( وآلیات

 وین التربوي في تمثل سیرورة التجدید واإلصالح وتفعیلھا ومساءلتھا أي دور لمؤسسات التك

 وتقویمھا؟ 

 

تقتضي اإلجابة عن ھذه األسئلة تضافر رؤى مؤسسیة وبحثیة ذات منطلقات متباینة ومتكاملة،              

لف فاعلون اجتماعیون واقتصادیون وسیاسیون وباحثون في حقل التربیة والتكوین بمخت یُشارك فیھا

تخصصاتھ: علوم التربیة، دیداكتیك المواد، وباحثون في التدبیر اإلداري، ومختصون في التقویم 

  المؤسسي والتدبیري والتربوي، وعلماء اجتماع، وعلماء نفس... 
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 محاور الندوة . 2
  
 ةالتربیمجالي األبحاث والدراسات ذات الصلة بالممارسات التجدیدیة واإلصالحیة في  حول مدار الندوة

  :وتتوزع حول المحار اآلتیة ،التكوینو

 أثر اإلصالح والتجدید في ممارسات مھن التربیة والتكوین :المحور األول

  ؛والتكوین ةالتربیمجال سیاسة اإلصالح والتجدید في : المحور الثاني

   ؛مؤسسات التربیة والتكوین سیاقالتجدید بصالح واإلعالقة  :المحور الثالث

 شاریع اإلصالحیة والتجدیدیة: آلیات التقویم والتعدیل. : المالمحور الرابع

   ضوابط المشاركة  . 3
  ما یأتي:االلتزام بادة البحثیة المیُشترط في 

 لفة؛سا اتندوفي  تأو قدم لم یسبق أن نُشرت في مجالت -

 ،واسم الفریق أو اسم المختبر أو اسم المؤسسة والبرید  والدرجة العلمیة، تضمنھا السم الباحث

 كتروني؛االل

 ،بالمادة العلمیة المكتوبة باللغة العربیةكلمة باللغة الفرنسیة أو االنجلیزیة  200تلخیص من  رفقیُ  -

ویُرفق بالمادة العلمیة المكتوبة باللغة االنجلیزیة أو الفرنسیة، ملخٌص باللغة العربیة، كما یُرفق 

  بسیرة الباحث في حدود صفحة واحدة.

في المتن،  Simplified Arabic 14وأن یُكتب  بخطّ صفحات،  10 مقالحجم الیجب أال یتجاوز  -

، من أھمھا اإلشارة إلى ویتقید بضوابط منھجیةكلمات،  5و 4ویُذیل بكلمات مفاتیح، تتراوح بین 

 ؛اإلطار النظري، واإلعالن عن إشكالیة البحث، والتصریح بالنتائج المتوصل إلیھا

 عمل؛ أصالة الو، سالمة اللغةضوابط اإلحالة المرجعیة، و مراعاة    -

 https://cirimef.sciencesconf.orgتُرسل األعمال إلى موقع الندوة:   -

  تقویم المادة البحثیة . 4
  المعاییر اآلتیة:وفق علمیة للتحكیم العلمي، من لدن لجنة بھا تخضع األعمال المتوصل 

 محاور المؤتمر؛ارتباطھ بلبحث وأھمیة موضوع ا -

 وضوح اإلطار النظري ومالءمتھ؛ -

 االلتزام بضوابط منھجیة: استخالص المعطیات ومعالجتھا؛ -

 جودة تحلیل النتائج وتفسیرھا؛ -

 مالءمة اإلحاالت المرجعیة؛ -

 جودة تحریر المادة.  -
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التزمت بمقتضیات و ،مةحكَ مُ  منھجیةالتي ثبت خضوعھا لضوابط سیتم انتقاء أجود األعمال  :ملحوظة
بالمجلة العلمیة عدد خاص لتُنشر في  الجید، ونالت استحسانا في العرض خالل الندوة الدولیة، لتحریرا

   ).RSIEF, ISSN: 2550-5246. (الدولیة للتربیة والتكوین

جنة اللجنة المنظمة غیر مسؤولة عن الرد على األعمال غیر المقبولة من لدن الل وتجدر اإلشارة إلى أن
  العلمیة. 

  الجدولة الزمنیة . 5
 ؛2018 شتنبر 20المقاالت: جل الستالم آخر أ -

 ؛2018أكتوبر  01: مقاالتاإلعالن عن قبول ال -

 ؛2018أكتوبر  15بعد إجراء التعدیالت المطلوبة: مقاالت تاریخ إرجاع ال -

 ؛2018أكتوبر  51التاریخ النھائي للتسجیل في الندوة:  -

  2018بر نون 42، 32تاریخ الندوة:   -

  https://cirimef.sciencesconf.orgتُرسل األعمال إلى موقع الندوة:  

  المشاركة: حق . 6
   نونبر، 42و 32تُغطي رسوم التسجیل الوثائق الموزعة خالل الندوة، وكذلك ووجبة الغذاء خالل 

 

  

  

  

  

  

  

جمعیة األعمال الثقافیة واالجتماعیة بالمركز الجھوي  :تؤدى الرسوم عبر التحویل البنكي في حساب
  :لتربیة والتكوین الدار البیضاءلمھن ا

)RIB: 350 810 0000000007115553 13 (Al BARID BANK  

   المعتمدة في الندوة: االتصالطرق 

Email: cirimef@sciencesconf.org or cirimef2018@crmefcasablancasettat.org 
Site web: https://cirimef.sciencesconf.org or www.crmefcasablancasettat.org  

 -باحثون  –مدرسون   رسوم التسجیل
  طلبة  نونمكو

  2018أكتوبر  15قبل 
  درھم 300  درھم 500  مغاربة

  درھم 500  درھم 700  أجانب

  2018أكتوبر  15بعد 
  درھم 400  درھم 700  مغاربة

  درھم 700  درھم 1000  أجانب


