
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بوجدة والتكوين التربية لمهن الجهوي المركز
 الشرق لجهة والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية

 بوجدة اإلقليمية المديرية
 (والتعليم التربية لجنة) بوجدة المحلي العلمي المجلس

 الشرق بجهة التالميذ وأولياء آباء لجمعيات المغربية الوطنية الفيدرالية
 الشرق بجهة الخاص التعليم رابطة

 وجدة فرع – اإلسالمية التربية ألساتذة المغربية الجمعية
 وجدةب واالجتماعية اإلنسانية والبحوث الدراسات مركز

 األسرية القضايا في واإلعالم للدراسات المغربي المركز
 بالناظور واألبحاث والدراسات للتراث الريف مركز

 بوجدة الثقافية النبراس جمعية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أرضية الندوة
 

 لقد فتحت بالدنا، خالل العهد الجديد، أوراشا كبرى في مختلف المجاالت، شعاُرها اإلصالح
وإصالحا  ،والتي تستدعي تجاوبا مستمرا ا أمام التطورات التي يعيشها العالم بأسره،خيارا ملح  بوصفه 

 قضاياها. إشكاالتها و  ويجيب عن ،توتجديدا دائما يواكب هذه المتغيرا ،مرافقا
 ،عامة من جهة نكويتعلق بالتربية والتت تلك التيومن أبرز هذه اإلصالحات التي عرفتها بالدنا 

ارتباطهما بصناعة إلى بالنظر  ؛وهذان مجاالن حيويان ومتكامالن .خاصةالشأن الديني من جهة بو 
هة لسلوك األفراد والمجتمارف واألفكار المعو  وبناء اإلنسان على مستوى المعتقدات ،األجيال  .عاتالموج ِّ

التقاء هذين المجالين وتكاملهما يظهر خصوصا في المشاريع اإلصالحية التي أطلقها الملك إن 
وإعادة  ،والتي تمثلت في إصالح الشأن الديني ة،لثمنذ بداية األلفية الثا ، حفظه الله،محمد السادس

ية الرؤ  إعدادها الذي تم عبر مراحل آخرُ  ،وة إلى إصالح التعليمإضافة إلى الدع هيكلة مؤسساته،
م ث المجلس األعلى للتربية والتعليم، قبل، من 5101 - 5102االستراتيجية إلصالح المدرسة المغربية 

 حيث أصدر الملك محمد؛ المتعلقة بإصالح التعليم الديني، 5100فبراير  10في  ،الدعوة الملكية
ضرورة مراجعة أن شتعليماته إلى وزيري التربية الوطنية واألوقاف والشؤون اإلسالمية، ب حفظه الله السادس

مناهج ومقررات تدريس التربية الدينية، سواء في المدرسة العمومية أو التعليم الخاص، أو في مؤسسات 
صلبها المذهب  يوف -التعليم العتيق، في اتجاه إعطاء أهمية أكبر للتربية على القيم اإلسالمية السمحة 

الداعية إلى الوسطية واالعتدال، وإلى التسامح والتعايش مع مختلف الثقافات ، - السني المالكي
 والحضارات اإلنسانية.

لدعوة لجهة الشرق مع هذه افي هذا السياق، وتفاعال من المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين و 
جهوية اعتبار المراكز الر واضح عن هذا اإلصالح، بالملكية، وسعيا إلى اإلسهام الفعلي في بناء تصو 

بالنظر إلى و لمهن التربية والتكوين الشريك الفاعل واألساس في أي إصالح يتعلق بمنظومة التربية والتعليم، 
إيمانها بمركزية القيم في تكوين أجيال فاعلة ومتفاعلة مع متطلبات الحضارة المعاصرة، ومنسجمة مع 

مجموعة من  معبالمركز، ارتأت شعبة التربية اإلسالمية  ،إيجابي ومسؤول على اآلخرذاتها، مع انفتاح 
التكوين "ترسيخ القيم رهاٌن إلصالح منظومة التربية و علمية تحت شعار تنظيم ندوة  ،الفاعلين في الجهة

 ببالدنا".
 

 
 (80/80/6802) دوةـج النـبرنام

 المسّير: د. محمد غوردو. –الجلسة االفتتاحية 
 كلمات الشركاء.  *

/ رئيسة شعبة التربية اإلسالمية كلثومة دخوشة. د                           * كلمة اللجنة المنظمة.
 بالمركز

 الجلسة العلمية األولى: القيم: المفهوم والمرجعيات والفاعلية.
 .خطابي حياةالمقر رة: دة.                              .    غوردو محمدالمسي ر: د. 

 سؤال الهوية في ظل اإلصالحات التربوية.* 
 / مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بوجدةبوغوتة الله عبد. د

  .وخصائصها تعريفها القيم:* 
 في التربية على القيم بالمركز البحث قيفر / قايدة الحسن. د

 .للتربية الحاكمة القرآنية القيم* 
 األسرية القضايا في واإلعالم للدراسات المغربي المركز/ مسرار يدحم. د

 . التعليم مجال في القيم منظومة وإصالح اإلصالح قيم* 
 بوجدة الثقافية النبراس جمعية /شعايب مصطفىذ. 

 في المنهاج الدراسي: مقاربات إجرائية. القيم: الثانية العلمية الجلسة
 .أفالي زاهية. دة: المقر رة                     . حموتي الخالق عبد. ذ: المسي ر

  .القيم إدماج ومبدأ اإلسالمية التربية منهاج* 
 لجنة التربية والتعليم بالمجلس العلمي المحلي بوجدة /منار الله عبد. د

 .(نموذجا االبتدائي) وسالم أمان صمام الجديد يلاألص التعليم في اإلسالمية التربية مادة* 
 بالتعليم األصيل المكلفة المغرب علماء جمعية /مسعود بن المجيد عبد. د 

 .التأهيلي الثانوي التعليم في اإلسالمية التربية مادة قيم* البعد اإلنساني ل
 وجدةب ميةاإلسال التربية ألساتذة المغربية الجمعية /نجاري يحيىذ. 

 (.نموذجا الشخصية األحوال) إجرائية مقاربة اإلسالمية: التربية في اإلنسان حقوق قيم* 
 ة اإلسالمية بأكاديمية جهة الشرقية التربيمفتش/ زيدان الرحمن عبد ذ.

 نموذجا(.في الكتاب المدرسي )قيمة "التسامح"  القيم مقصدية* 
 وراه، مركز الريف للتراث والدراسات واألبحاث/ أستاذ باحث في الدكتمحمد علي ادراوي ذ.


