
 

  

 

 
 

 أرضية الندوة

تلعب املهارات الحياتية دوًرا مهًما في االنخراط ضمن التحديات العاملية 

املعاصرة، ويراهن املغرب كباقي دول العالم على قدرة موارده البشرية 

على مواجهة هذه التحديات. وبالتالي فإن تطوير الرأس املال البشري 

 األساسية من أجل تحقيق هذا االنخراط.يأتي ضمن األولويات 

وتتجلى أهمية املهارات الحياتية في تكوين الرأسمال البشري من أجل بناء 

القدرة على ربط املدرسة بمتطلبات الحياة اليومية ومشكالتها، إذ تعطي 

وبناء تصورات لتخطي املعنى للتعلم وتجعله مفيدا في تحقيق اإلبداع 

مختلف املشكالت التي تعترض الفرد والدولة. يضاف إلى ما سبق، أن 

الوعي العاملي في تزايد مستمر بأهمية املهارات الحياتية من أجل 

االنخراط في عالم األلفية الثالثة، بما تفرضه من كفايات تواصلية 

 وتفاوضية وكفايات املوجود املشترك مع اآلخر.

ة انخراط الوسط التربوي والبيداغوجي في كسب رهان هذه وتظهر أهمي

ن املهارات ونقلها لألجيال الجديدة عبر عملية بنائها لدى الفاعلين التربويي

واإلداريين، من خالل فتح نقاش موسع وموجه بين مختلف الفاعلين في 

 هذا املجال.

الجهوي ويأتي تنظيم هذه الندوة الوطنية في هذا السياق، إذ إن املركز 
ملهن التربية والتكوين لجهة بني مالل خنيفرة، مؤسسة تضطلع بأدوار 

ومهام البحث التربوي والبيداغوجي الذي يروم توفير تكوين أساس 

ومستمر للفاعلين التربويين بالجهة، مما يسهم في تطوير وتجويد أدائهم 

اتية التربوي. كما تروم هذه الندوة بناء تصورات لتصريف املهارات الحي
 في املنهاج التربوي املغربي، لتيسير تملكها من قبل املتعلمات واملتعلمين.

وقد بذلت الوزارة الوصية جهودا كبيرة في هذا املجال، من خالل مشروع 

شرعت في بث كبسوالت "مهاراتي" بشراكة مع منظمة اليونسف، إذ 

ة تكوينية وتعليمية حول اكتساب املهارات الحياتية وتعزيز منظوم

القيم، موجهة للتالميذ واألطر التربوية واإلدارية بالسلك الثانوي 

اإلعدادي، ملا لذلك من آثار إيجابية على تحسين التعلمات واستحداث 

دينامية متجددة لطرق التدريس ودعم التعلمات داخل الفصول 

 الدراسية.
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وفي ذات السياق، تبنى نظام الباكلوريوس ضمن أولوياته تمكين الطالب 

كما تدعو الوثائق املرجعية إلى من تملك مجموعة من املهارات الحياتية، 

إدماج كفايات القرن الواحد والعشرين في مقامات مختلفة، فقد دعت 

، في الرافعة الثانية عشرة إلى 2015/2030الرؤية االستراتيجية لإلصالح 

 ر.تطوير نموذج بيداغوجي قوامه التنوع واالنفتاح والنجاعة واالبتكا

إضافة إلى تأكيد الرافعة الرابعة عشرة املتعلقة بالنهوض بالبحث 

واالبتكار على أهمية البحث العلمي والتقني واالبتكار، إذ العلمي والتقني 

يحظى باهتمام متزايد، بالنظر ملكانته االستراتيجية والحيوية في تحقيق 

تطور البالد، اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، وتعزيز مكانتها وقدرتها 

 التنافسية على الصعيد العاملي.

الثالثة إلى العمل على نشر املعرفة في املادة  17-51ويشير القانون اإلطار 

والعلوم ومواكبة التحوالت واملستجدات التي تعرفها مختلف ميادين 

العلوم والتكنولوجيا واملعرفة، باإلضافة إلى التطوير املستمر للنموذج 

البيداغوجي املعتمد في املنظومة بكل مكوناتها والعمل على تجديده، بما 

 ارات املعرفية األساسية والكفاية الالزمة.يمكن املتعلم من اكتساب امله

، خاصة ما يتعلق بمنظومة 51/17وتطبيقا ملقتضيات القانون اإلطار 

 القيم التي تراهن عليها املدرسة املغربية؛

وانسجاما مع دور املراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين في تشجيع 

واألبحاث  أنشطة البحث العلمي التربوي، من خالل إنجاز الدراسات

وتنظيم األنشطة التي من شأنها أن تسهم في تطوير املنظومة التربوية 

 وتجديد أدواتها النظرية والتطبيقية؛ 

وسعيا نحو خلق تعبئة مجتمعية للمشاركة في املشاريع واملخططات 

الهادفة إلى االرتقاء باملنظومة التربوية، وتفعيال للعمل التشاركي مع 

 مختلف الفاعلين؛ 
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 د. عبد العالي قادا، كلية اللغة العربية، جامعة القاض ي عياض بمراكش. -

 د. محمد تنفو، املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين بجهة سوس ماسة. -

 د. عبد القادر رايض، املدرسة العليا لألساتذة، فاس. -

 د. لحسن الصديق، املدرسة العليا لألساتذة، فاس. -

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة السلطان موالي محمد بويقران،  -

 سليمان ببني مالل.

د. محند الرݣيݣ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة سيدي محمد بن  -

 عبد هللا بفاس.

د. مصطفى أعوين، كلية اآلداب والعلوم االنسانية سايس، جامعة سيدي  -

 محمد بن عبد هللا بفاس.

اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة السلطان موالي د. منير وسكوم، كلية  -

 سليمان ببني مالل.

ذة. نادية فاضل، املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين بجهة بني مالل  -

 خنيفرة.

د. هشام خباش، كلية اآلداب والعلوم االنسانية سايس، جامعة سيدي  -

 محمد بن عبد هللا بفاس.

اإلنسانية، جامعة السلطان موالي  د. يوسف ادروا، كلية اآلداب والعلوم -

 سليمان، ببني مالل.

العياش ي الرحالي، املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين بجهة بني مالل  -

 خنيفرة.

د. محجوب بوسيف، املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين بجهة بني مالل  -

 خنيفرة.

 مراكش أسفي. د. علي الكاسمي، املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين بجهة -

 د. عمر بيشو، املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين بجهة بني مالل خنيفرة -

ذ. هشام معدان، املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين بجهة بني مالل  -

 خنيفرة.

دة. فائزة جمالي، املدرسة العليا للتجارة والتدبير، جامعة سيدي محمد بن  -

 عبد هللا بفاس.

 :الجهة المنظمة

خنيفرة،  -المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بني مالل

 .المملكة المغربية

بني مالل -شارع محمد الخامس    

 0523484654الهاتف/الفاكس: 

www.crmefbmkh.com 

سيتم نشر األعمال المقبولة في عدد خاص من مجلة يصدرها 

 خنيفرة.  -المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بني مالل

د. لكبير الشميطي، املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين بجهة بني مالل  - 

 خنيفرة.

د. سيدي حسن أزروال، املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين بجهة بني مالل  -

 خنيفرة.

 مالل بني بجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي المركز كمتي، سعيد. د -

 .خنيفرة

ذ. محمد الكباش، املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين بجهة بني مالل  -

 خنيفرة.

 ملهن التربية والتكوين بجهة بني مالل خنيفرة.رضوان حمزاوي، املركز الجهوي  -

 :اللجنة العلمية

د. إبراهيم األنصاري، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة الحسن الثاني  -

 بالدار البيضاء.

د. إبراهيم  ومرعوش كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة السلطان موالي  -

 سليمان ببني مالل.

املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين بجهة بني مالل ذ. أحمد لدماوي،  -

 خنيفرة.

دة. أمال وسكوم، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة السلطان موالي  -

 سليمان ببني مالل.

د. بوجمعة وعلي، املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين بجهة بني مالل  -

 خنيفرة.

ية والتكوين بجهة بني مالل ذ. حسن أشباني، املركز الجهوي ملهن الترب -

 خنيفرة.

د. جمال مصاحو، املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين بجهة بني مالل  -

 خنيفرة.

د. رشيد جامع، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة السلطان موالي  -

 سليمان ببني مالل.

ي دة. سعاد بلحسين، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة السلطان موال  -

 سليمان ببني مالل.

ذ. عبد الحكيم عمادي، املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين بجهة بني مالل  -

 خنيفرة.

د. عبد العالي الروحي، املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين بجهة بني مالل  -

 خنيفرة.

د. عبد الفتاح هاشمي، املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين بجهة بني مالل  -

 .خنيفرة

زين العابدين سليمان، املدرسة العليا للتربية، جامعة السلطان موالي  -

 سليمان.

 
 :األهداف

 اإلسهام في مواكبة مستجدات املنهاج التربوي املغربي. -

األساس بمراكز العمل على إدماج مبادئ املهارات الحياتية في التكوين  -

 التكوين.

اإلسهام في تطوير التكوين املستمر باملركز الجهوي ملهن التربية والتكوين  -

 لجهة بني مالل خنيفرة ومحيطه الجهوي.

اإلسهام في تحقيق التكامل وتقريب الرؤى بين مختلف الفاعلين في  -

 ة.املؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية بخصوص موضوع املهارات الحياتي

 :محاور الندوة

 املحور األول: أبعاد ومجاالت املهارات الحياتية. -

 املحور الثاني: املهارات الحياتية واملنهاج التربوي. -

 املحور الثالث: املهارات الحياتية بين التكوين األساس واملستمر. -

 :اإلشراف اإلداري

ي مالل ذ. محمد حابا )مدير املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين بجهة بن

 خنيفرة(

 :منسقو الندوة

 ذ. محمد أبحير، املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين بجهة بني مالل خنيفرة. -

ذ. لحسن الصديق، املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين بجهة بني مالل  -

 خنيفرة.

ذ. الوالي العلمي عبد هللا، املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين بجهة بني مالل  -

 فرة.خني

ذ. عبد هللا معروف، املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين بجهة بني مالل  -

 خنيفرة.

 :اللجنة التنظيمية

ذ. إبراهيم جابر، املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين بجهة بني مالل  -

 خنيفرة.

ذ. حسن أشباني، املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين بجهة بني مالل  -

 خنيفرة.

 عبدية، املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين بجهة بني مالل خنيفرة.د. رشيد  -

 ذ. رشيد لعالمة، املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين بجهة بني مالل خنيفرة. -

ذ. الرحالي العياشي، المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة بني  -

 مالل خنيفرة.

  

 

  

  


