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 :الوطنية األولى حولالندوة 

  "المهارات الحياتية في منظومة التربية والتكوين"
 

  برنامج الندوة

  
 2021يونيو   24: اليوم األول

   21:00- 19.00: الجلسة االفتتاحية

 كلمة السید مدیر المركز الجھوي لمھن التربیة والتكوین - 
 كلمة السید الكاتب العام للمركز - 
 مدیر المساعد المكلف بمسلك اإلدارة التربویةكلمة السید ال - 
  عبد الرزاق فراوزي.ذ   كلمة اللجنة المنظمة - 
  

  األسس النظرية للمهارات الحياتية: الجلسة العلمية األولى
 
 عبد الرزاق الفراوزي: رئیس الجلسة 
 ابحیر محمد :مقرر الجلسة  

  
  المركز الجھوي لمھن التربیة والتكوین بجھة بني مالل خنیفرة. عمر بیشو.ذ. قراءة في المفھوم واألبعاد: مھارات الحیاة -
كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة جامعة محمد الخامس  .عزالدین أبوعنان .مدخل أساسي لالندماج في واقع حیاتي متغیر: المھارات الحیاتیة -

  .الرباط
- Traitement cognitif et sensoriel de l’information chez l’apprenant et le développement des 

compétences psychosociales. CHAAOUF Ismail. CRMEF Marrakech Safi  
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 أبعاد ومجاالت المهارات الحياتية: المحور األول

 23:00 – 21:00: الثانيةالجلسة العلمية  
 لحسن الصدیق :رئیس الجلسة ، 
 رحال ایت مینةأ :مقرر الجلسة  

 
 مكناس/المركز الجھوي لمھن التربیة والتكوین بجھة  فاس .یوسف كرواوي. د .ندیة التربویة من تنمیة المھارات الحیاتیةموقع األ -
 فاس جامعة سیدي محمد بن عبد هللا .حسن حمي .ذ .الوعي النقدي غایة تربویة و مھارة حیاتیة -
 .كلیة االداب والعلوم االنسانیة بني مالل. عصام موادین .دور المھارات الحیاتیة في تعزیز قیم المواطنة والتربیة المدنیة -
 .وجدة .جامعة محمد األول . نجیب مزوار . دور أنشطة الحیاة المدرسیة  في تعزیز العالقات البیداغوجیة بین المتعلم و المدرس -
 تكوین برشیدالمدرسة العلیا للتربیة وال .محمد الحوش. د. األبعاد السوسیوعاطفیة في المھارات الحیاتیة -
  .كلیة علوم التربیة، الرباط .لعجان یوسف .أھمیة المھارات الحیاتیة في بناء شخصیة المتعلم -

 

  :لثالثةالجلسة العلمية ا

 لكبیر الشمیطي :رئیس الجلسة 
 الفراوزي الرزاق عبد :مقرر الجلسة  

  

المركز . ادریس بلعابد. ذ. المكاسب واإلكراھات: المدرسة المغربیة ومسارات إرساء المھارات الحیاتیة في مجال المواطنة والقیم -
 .الجھوي لمھن التربیة والتكوین لجھة الشرق

المصطفى . ذ "مقاربة سوسیولوجیة المھارات الحیاتیة والتربیة من أجل الصحة والصحة النفسیة في ظل جائحة كورونا،" -
 .مراكش. القاضي عیاض جامعة . بوھریم

-   Compétences en matière d'apprentissage et d'innovation Apprendre à créer ensemble. Hicham 
SAMADI. Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, LRALLARC, Beni Mellal, Maroc 

ین بجھة بني مالل المركز الجھوي لمھن التربیة والتكو. أزاروذ . سیاق التحوالت المجتمعیة المھارات الحیاتیة وأبعادھا فيرھانات   -
  خنیفرة

  .المركز الجھوي لمھن التربیة والتكوین بجھة بني مالل خنیفرة. العجان عبد الغنيد . السلوك النقدي مدخال للمھارات الحیاتیة -
ً . المھارات الحیاتیة في ضوء نظریة الذكاء االجتماعي - المركز . زيعبد الرزاق الفراو. ذ .مھارتا التفكیر النقدي واإلبداعي أنموذجا

  .الجھوي لمھن التربیة والتكوین بجھة بني مالل خنیفرة
كلیة اآلداب والعلوم . عثمان زوھري. تحلیل التنمیة والنقل من سیاقات درسي الفلسفة والتاریخ إلى الیومي: مھارات الحیاة -

 . بني مالل -اإلنسانیة

  

  

  

 

 لثاني بشكل متوازتنطلق فعاليات المحور األول وا
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 المهارات الحياتية والمنهاج التربوي: المحور الثاني

  23:00 – 21:00: لرابعةسة العلمية االجل
 

 ناسك جمال الدین :رئیس الجلسة 
 الرحالي العیاشي :مقرر الجلسة 

  
المركز الجھوي لمھن . أحمد رزیق. د - سلطنة عمان أنموذجا -المھارات الحیاتیة والمنھاج التربوي، دراسة في النماذج العربیة  -

 ئیسسطات، المقر الر -التربیة والتكوین الدار البیضاء
المركز الجھوي لمھن . مصطفى المعتصم. المقاربات البیداغوجیة واستراتیجیات التنفیذ:المھارات الحیاتیة والمنھاج الدراسي -

  .فرع ورززات -درعة تافیاللت–التربیة والتكوین 
 لرباطجامعة محمد الخامس ا.إبراھیم أحتشاو. د .المھارات الحیاتیة ودورھا في تفعیل مداخل المنھاج التربوي -
محمد . دراسة مقارنة بین اللغة العربیة واللغة األمازیغیة: المھارات الحیاتیة في المنظومة التربویة من خالل المنھاج الجدید -

 المركز الجھوي لمھن التربیة والتكوین بجھة بني مالل خنیفرة. أبحیر، عبد هللا معروف
كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة . ذ لحسن الصدیق/ سعاد بلحسین. دة.  التاریخي إدماج مھارة الوجود والعیش مع اآلخر في الدرس -

 بني مالل
المركز . مصطفى حضران.د.  مھارة التعارف والتعایش نموذجا -منھاج مادة التربیة اإلسالمیة وتثبیت المھارات الحیاتیة  -

  .الجھوي لمھن التربیة والتكوین بجھة بني مالل خنیفرة
  

 : سةخامالالجلسة العلمية  

 المحجوب بوسیف :رئیس الجلسة 
 معروف هللا عبد :مقرر الجلسة 

  

.   -منھاج اللغة العربیة بالثانوي التأھیلي نموذجا -  المھارات الحیاتیة في المنھاج التربوي المغربي بین المكتسبات والتطلعات -
  زاتفرع ورزا -درعة تافیاللت–المركز الجھوي لمھن التربیة والتكوین . حفیظ مدني علوي

المركز الجھوي لمھن التربیة . عبد الفتاح ھاشمي.د .واقع تنمیة المھارات الحیاتیة في منھاج مادة التاریخ بالتعلیم االبتدائي -
 والتكوین بجھة بني مالل خنیفرة

لتكوین بجھة المركز الجھوي لمھن التربیة وا. سعید كمتي. مشروع الوحدة في منھاج السلك االبتدائي وتنمیة المھارات الحیاتیة -
 بني مالل خنیفرة

المركز الجھوي لمھن . سمیر مرزوك. واقع تبني منھاج تدریس اللغة العربیة للتعلیم االبتدائي، لمقاربة تعلیم المھارات الحیاتیة -
 التربیة والتكوین لجھة الداخلة وادي الذھب

كلیة اآلداب فاس . جواد الزروقي.  لدى األطفال القصة األمازیغیة في الكتاب المدرسي ودورھا في تكوین المھارات الحیاتیة -
 .سایس
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 2021يونيو   25اليوم الثاني  

 وسؤال التربية والتكوينالمهارات الحياتية  : المحور الثالث

 23:00 – 20:00:سادسةالالجلسة العلمية  
 رضوان سبیبة :رئیس الجلسة ، 
 ھید هللا مزایط :مقرر الجلسة  

   
المركز الجھوي لمھن التربیة والتكوین بجھة بني  .مزایط  ذ ھید هللا. سیرورة التكوین وسیاقات التنزیل: مفھوم المھارات الحیاتیة -

 مالل خنیفرة
 القباب، خنیفرة–الثانویة التأھیلیة   تازیزاوت. فاطمة یعقوبي. "دور التكوین المستمر في تطویر المنظومة التربویة " -
ْرَبِويُّ َوِدیَناِمیَّ ا - ٌة لَِتْنِمَیِة اْلَمَھاَراِت اْلَحَیاتِیَّةِ لتَواُصلُ التَّ َماٌت أََساِسیَّ األكادیمیة الجھویة للتربیة .محّمد أمحدوك. د .ُة اْلَجَماَعِة ُمقَوِّ

المركز .مصطفي العناوي. د ،المدرسة العلیا للتربیة والتكوین سطات. موالي مصطفى البرجاوي. د ،والتكوین بني مّالل خنیفرة
 .والتّكوین فاس مكناس لمھن التربیةالجھوي 

 المركز الجھوي لمھن التربیة والتكوین بجھة بني مالل خنیفرة .د المالك بنصالحعب.ذ.المھارات الحیاتیة مطلب مدرسة الیوم -
 .المركز الجھوي لمھن التربیة والتكوین بالدارالبیضاء. محمد الخلیل الزغوطي .المھارات الحیاتیة والمقاربة بالكفایات أیة عالقة ؟ -

یف التربوي للمھارات الحیاتیة في وضعیات اتخاذ القرار الدراسي في أھمیة التوظ :المھارات الحیاتیة وكفایة التوجیھ مدى الحیاة -
 .فاس جامعة سیدي محمد بن عبد هللا .ذ حابا محمد. والمھني

 

  سابعةالالجلسة العلمية  

 الرحالي العیاشي :رئیس الجلسة 
 بوجمعة وعلي :مقرر الجلسة 

 
محمد . د .بالتكوین األساس بمراكز  التربیة والتكوین  من أجل إدماج مبادئ الثقافة المالیة والمقاوالتیة واستكشاف المھن -

 المركز الجھوي لمھن التربیة والتكوین بجھة بني مالل خنیفرة. الكوادي
المركز . سیدي حسن ازروالذ . توجیھات عامة لطلبة المراكز -  تفعیل المھارات الحیاتیة  من خالل آلیة التواصل  الشفھي -

 .بجھة بني مالل خنیفرة الجھوي لمھن التربیة والتكوین
المركز الجھوي لمھن التربیة والتكوین  .طارق غرماوي. د. مدخل لتجوید الممارسة المھنیة: تطویر المھارات التواصلیة للمدرس -

 لجھة الشرق
- Les soft skills en éducation : Un levier de transformation personnelle et sociale . EL MERRAHI Mohamed. 
Crmef. Fes meknes. 
- Intégration des compétences de vie dans le processus d’enseignement-apprentissage : vers une 
approche holistique centrée sur l’apprenant. Maria BAOUCH. Mounir OUSSIKOUM. Université Sultan Moulay 
Slimane, Beni Mellal. 
- La recherche-action et la formation des acteurs pédagogiques : quand la recherche se conjugue en 
« mode soft skills ». Hassan chbani/ hakim Aammadi. Crmef benimellal khenifra.  

 

  .ختاميةالجلسة ال


