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من نشرة " إشعاع الشرق "  في سياق تعيين صاحب الجاللة  0يأتي العدد رقم 
الملك محمد السادس نصره هللا في إطار الحكومة الجديدة لطاقم جديد على رأس 
مهام التربية والتكوبن ببالدنا، وبهذه المناسبة  يسر إدارة األكاديمية الجهوية 
للتربية والتكوين لجهة الشرق برفع أطيب األماني وأخلص التبريكات للسيد محمد 

للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،  حصاد وزيرا 
والسيد العربي بن الشيخ كاتبا للدولة مكلفا بالتكوين المهني، والسيد خالد 
الصمدي كاتبا للدولة مكلفا بالتعليم العالي والبحث العلمي على الثقة المولوية التي 

 حظوا بها.

كما يأتي هذا العدد في خضم االنخراط الكلي لألكاديمية والمديريات والمؤسسات 
التعليمية التابعة لها في تنزيل المشاريع المندمجة المستقاة من الرؤية االستراتيجية، 
التي أضحت تشكل لحظة أخرى في مسار استكمال ما أصبحنا نصطلح عليه في هذه 
المرحلة بالمشروع التربوي الجديد الهادف إلى تغيير المدرسة المغربية لتصبح 
قادرة على منح، وبشكل منصف كل مواطني الغد تعليما وتكوينا ذي جودة، مرتكزا 
على القيم والمبادئ العليا للوطن، وتأهيلهم للمستقبل، واالنفتاح، والمساهمة الفاعلة 
في بناء الرأسمال البشري الذي يحتاج إليه الوطن، وكذا االنفتاح على القيم والمبادئ 
الكونية، وذلك من خالل إعادة االعتبار لمهن التربية؛ وتعزيز الهوية المغربية 
وترسيخ القيم وروح المواطنة؛ واإلعداد للحياة المهنية والتكوين على مدى الحياة 
بهدف تحسين اإلدماج المهني بشراكة مع المقاوالت؛ واإلدماج الشامل والعميق 
لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال؛ وتعبئة جميع الفاعلين حول المدرسة؛ وتحقيق 

إذ أن برنامج األكاديمية  .االستدامة وترصيد المكتسبات والتحسين المستمر للجودة
الثالثي األول  لتنزيل الرؤية االستراتيجية يستلهم عمقه من اختيار " التتبع والتدخل 
الميدانيْين" ، ويستهدف تخليق المدرسة عبر ترسيخ النزاهة والقيم بها، وتعزيز 
الحكامة والقدرات التنظيمية والتدبيرية لمختلف الفاعلين في حقل التربية  والتكوين، 
والعمل على التحكم في اللغة العربية والتمكن من التعلمات األساسية باعتماد منهاج 
جديد للسنوات األربع األولى من التعليم االبتدائي وتحديد عتبات االنتقال بين 
األسالك، ودعم التمكن من اللغات األجنبية عبر تقوية اللغات األجنبية بالثانوي 
اإلعدادي وتغيير نموذج التعلم وإرساء المسالك الدولية للبكالوريا المغربية، واالتجاه 
تثمين التكوين المهني بواسطة تحديد مسار اكتشاف المهن بالتعليم االبتدائي وإنشاء 
المسار المهني بالثانوي اإلعدادي إرساء البكالوريا المهنية وتشجيع التوجيه نحو 
التكوين المهني، وعبر تحديد استراتيجية التكوين المهني وتعزيز التكوين المستمر 
به، وتشجيع الكفاءات العرضانية والتفتح الذاتي عبر إحداث مراكز التفتح باللغات 
واألنشطة الثقافية والفنية والرياضية وتشجيع روح المقاولة والمبادرة ،وإعادة هيكلة 
مهام التأطير التربوي عبر تعزيز التأطير عن قرب وإعادة النظر في التكوين 
األساس للمدرسين، ومواصلة إرساء الحكامة في قطاع التربية والتكوين عبر تدبير 

 المؤسسات التعليمية وتطبيق الالمركزية الفعلية.  

 كلمة البد منها

للمسرح المدرسي  11المهرجان الجهوي 
 للتعاونيات المدرسية لجهة الشرق

في إطار التنزيل الميداني للمشاريع 
المندمجة للرؤية االستراتيجية 

 9وخاصة المشروع المندمج رقم 
المتعلق باالرتقاء بالعمل التربوي 
داخل المؤسسات التعليمية، وتنفيذا 
لمخطط عمل األكاديمية برسم 

وتفعيال لمقتضيات ، الموسم الجاري
اللوائح التنظيمية المؤطرة للعمل 

المشترك لألكاديمية مع جمعية تنمية التعاون المدرسي، شهدت رحاب مركب 
 7102أبريل   72/72التخييم واالصطياف التابع لوزارة الشباب والرياضة أيام 

بالسعيدية )مديرية بركان( تنظيم المهرجان الجهوي الحادي عشر للمسرح 
المدرسي للتعاونيات المدرسية المنظم من طرف الفروع اإلقليمية لجمعية 
تنمية التعاون المدرسي بتنسيق مع األكاديمي، والمحتضن هذه السنة من 
طرف مديرية بركان. تحت شعار ""المسرح المدرسي دعامة للتربية على 
القيم واالنفتاح على المحيط"، بمشاركة سبع مديريات إقليمية. وقد افتتح 
المهرجان السيد مدير األكاديمية بكلمة أشار فيها إلى السياقات الوطنية 
والجهوية التي تنظم  فيها هذه التظاهرة الجمالية، مركزا على أهمية توسيع 
دائرة التربية الجمالية على مستوى المؤسسات التعليمية، واالنخراط الفعلي 
والمتواصل في تنزيل مختلف تدابير المشروع التاسع المتعلق باالرتقاء 
بالعمل التربوي داخل المؤسسات التعليمية، ومشددا على ضرورة تمثل 
مكونات شعار الدورة من خالل اعتبار القيم  توافقات اجتماعية ومجتمعية 
تؤلف بين مكونات المنظومة المجتمعية المغربية وباقي المنظومات في ظل 
تصور كوني آللية القيم، واالنفتاح باعتباره اختيارا تفاعليا مع المحيطين 
الوطني والدولي. وقد حضر حفل االفتتاح السيد ممثل عامل عمالة إقليم 
بركان، والسادة المديرون اإلقليميون، ورؤساء األقسام والمصالح باألكاديمية 
والمديريات، وشهد الحفل أيضا تكريم مجموعة من الفعاليات الجمعوية 

 النشيطة في إطار جمعية تنمية التعاون المدرسي.  

 

و   72،72للمسرح المدرسي للتعاونيات المدرسية أيام   00تتويجا لفعاليات المهرجان 
حازت الفرقة المسرحية لمدرسة لال أمينة االبتدائية التابعة ، 7102أبريل   72

أنكاد على المرتبة األولى جهويا، مما يؤهلها لتمثيل  جهة الشرق  -لمديرية وجدة
 ماي الجاري. 71و 02باإلقصائيات الوطنية المزمع تنظيمها بمدينة آسفي ما بين 

 
 

المزمع إجراؤها   7102العربيفي أفق اإلقصائيات الوطنية لمشروع تحدي القراءة 
ماي الجاري بالرباط، وبعد إجراء التصفيات المحلية والجهوية،   01و 07يومي 

تالميذ من مديرات وجدة وتاوريرت  1تلميذات و 4سيمثل األكاديمية وطنيا 
والناظور.. إضافة إلى تمثيلية تلميذتين بالمسابقة الماسية للمشروع، كما ستمثل 
المدرية الجماعاتية حاسي بركان بمديرية الناظور  األكاديمية في مسابقة أحسن 

 مؤسسة مهتمة بالقراءة .

 في الصدارة
1 
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لقاء تقييميا للتكوينات   71/14/7102شهد المديرية اإلقليمية ببركان يوم 

 MOS والتكوينات اإلشهادية "الموجهة للتالميذ في برنام "سكراتش

الموجهة لألطر اإلدارية والتربوية، حيث تم خالل هذا اللقاء تكريم 

 .الفريق اإلقليمي الذي أشرف على مضاعفة هذه التكوينات

 "برنام "سكراتشوتقييم مديرية بركان 

استقبل المركز الجهوي للكفاءات العرضانية والتفتح الفني، بشراكة مع 

ثانوية المهدي بن بركة بوجدة، المخرج المسرحي زكرياء بنحمزة من 

ألمانيا والذي قام بتنشيط ورشة المسرح لفائدة ثلة من التلميذات والتالميذ 

بثانوية المهدي بنبركة التأهيلية، وهي بادرة تستحق كل التشجيع في أفق 

 انفتاح المركز على طاقات وفعاليات مختلفة.

لقاء مع مخرج مسرحي من ألمانيا بمركز 
 الكفاءات العرضانية والتفتح الفني

احتضنت حديقة لالعائشة دورة ربيع العلوم الذي تشارك فيه الثانوية 

اإلعدادية البكري التابعة لمديرية وجدة، من خالل المشاريع التي احتلت 

الرتبة الثانية العام الماضي في مهرجان العلوم وجدة، والرتبة األولى في 

وقام التالميذ المشاركون بتقديم شروح ، 7102المسابقة الجهوية للربوتيك 

 مستفيضة لزوار المعرض.

 ربيع العلومالبكري بوجدة في إعدادية 

اختارت كل من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ووزارة التربية 

الوطنية والتكوين المهني موضوع "السياحة المستدامة مسؤولية الجميع" 

كمحور لمباراة الصحفيين الشباب من أجل الببيئة لهذا الموسم وذلك 

كونها   7171لتكريس االهتمام بالسياحة من خالل االستراتيجية الوطنية 

رافعة اقتصادية واجتماعية وبيئية، وكذا من خالل انخراط المغرب في 

مارس   01وفي هذا السياق انعقد بمقر األكاديمية يوم ، cop77برنامج 

لقاء للتحكيم انبرت فيه اللجنة المكلفة بمهمة االنتقاء على فرز   7102

في   027وفي مجال الروبورتاج،   72إبداعات المشاركين التي بلغ عددها 

مجال الصورة موزعين على مديريات أكاديمية الجهة، وجاءت النتائج 

 على الشكل التالي: 

 أوال: صنف الصورة الفوتوغرافية: 

سنة: محمد الحوسني ، وحسن بن حمدي من مديرية   04-00فئة 

 الناظور، وبوروية نصر الدين من مديرية جرادة؛

، أسماء النايلي وحنان الركو، وكوثر سنة: سهام المالس  01-02فئة 

 الشيخي من مديرية الناظور؛

سنة: عبد الصمد مختاري، ونبيلة مرزاق، وأيمن انطيطح من  70-09فئة 

 مديرية الناظور؛

 ثانيا: صنف الربورتاج الصحفي: 

 سنة: اكرام بلحسين وسلمى الودني من مديرية الناظور؛ 04-00فئة 

سنة: كوثر بلبكاي وعلوي محمد ايمان ورحاب اجعيد   01-02فئة 

وفاطمة الزهراء فاتحي وشيماء حدوش وعبد الوافي الطاهري من 

مديرية الناظور؛ وسكينة ملوك وفاطمة الزهراء بنسريا وياسين حوسني 

وأيمن معافي من مديرية تاوريرت، وحسناء العشير وهدى بديدي 

وهاجر البلوط وريم الصالحي وسميرة رحماني وسليمة البلغيتي من 

 مديرية تاوريرت.

سنة: أنس يروض وهديل مغاري وأمين خنتاش وأمال   70-09فئة 

شيماء   شتواني وأيمن معزار وفؤاد فرحاوي من مديرية وجدة انجاد، و

الرايس وميساء الشيمي وامين سوسان وايمن انطيطح وعبير اشرك 

وحياة سهيلي من مديرية الناظور، وخديجة لمقدمي وفاطمة لمقدمي 

وانيسة كالش ورحمة بنشالل وامينة اكريدا وياسين اعراب من مديرية 

 الناظور.

 من أجل البيئة"الصحفيون الشباب 
 والصورة الفوتوغرافية"  

صورة حائزة على الرتبة األولى، للتلميذين محمد الحوسني وحسن بن حمدي من 
 مديرية الناظور   -مؤسسة ابن سيناء  
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عرفت المؤسسات التعليمية المشاركة في مشروع "تحدي القراءة 

، حركية واسعة في صفوف التلميذات والتالميذ 7102العربي" 

كتابا، وهي العملية التي انطلقت  21من حيث اإلقبال على قراءة 

مع مستهل الموسم الدراسي الحالي لتتوج بمشاركة وطنية ضمن 

 01و 07اإلقصائيات التي ستعرف مراسيمها مدينة الرباط يومي 

، وهي العملية التي أشرف عليها ثلة من رؤساء 7102ماي 

المؤسسات التعليمية وهيئة التدريس. وسيمثل أكاديمية جهة الشرق 

كل من: تغريد الرباني)حديقة العرفان، خصوصي، وجدة(، 

، خصوصي، وجدة(، ولينة 7وسارة خوخي)البديل التربوي

مقوري)ضياء العلوم، خصوصي، تاوريرت(، وأميمة الطويل

)ثانوية محمد السادس، عمومي، وجدة(، وحمزة عبوتني

)الرميساء، خصوصي، وجدة(، وسهيل بنقدور)ساندريون، 

خصوصي، وجدة(، ووهيب جحجوح)ثانوية الفيض، عمومي، 

وجدة(، إضافة إلى المسابقة الماسية التي ستمثل الجهة فيها الطالبة 

 عفاف خالد)كلية الطب، وجدة( 

 7812مشروع "تحدي القراءة العربي" 

 احتفالية تربوية جهوية

بجهة  7812مشروع "تحدي القراءة العربي"  

 الشرق في أرقام

 مؤسسة تعليمية مشاركة في المشروع بجهة الشرق 91

 مشاركة ومشارك  0888

 مشاركة ومشارك في اإلقصائيات المحلية 088

 مشاركة ومشارك في اإلقصائيات الجهوية 742

 مؤهلين لإلقصائيات الوطنية 80

 7102ابريل  72يوم األربعاء   شهدت ثانوية المهدي بن بركة التقنية حدثا بارزا ،صبيحة

سفيرة كندا بالمغرب  Nathalie Dubéتمثل في استقبال وفد هام تتقدمه السيدة ناتالي دوبي

في التعاون الدولي السيدة جنفييف براون ومسؤولتين من برنامج   مرفوقة بمستشارتها

اليونيسيف بالمغربو مسؤولين من جمعية إنجاز المغرب وإطار جهوي بالتجاري وفا بنك 

إضافة إلى رئيس مصلحة التعاون الدولي باألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة 

و مساعديه ورؤساء مصالح بالمديرية اإلقليمية وجدة أنجاد يتقدمهم السيد المدير  الشرقية

اإلقليمي الذي حضر جزءا من فعاليات هذه الصبيحة. كما حضر إلى المؤسسة بهذه المناسبة 

بدعوة من إدارة الثانوية أعضاء من هيئة التوجيه واإلعالم المدرسي وثالثة رؤساء ثانويات 

تأهيلية وعدد من األطر المتطوعة ورئيس جمعية أباء وأولياء التالميذ بالمؤسسة. وتأتي هذه 

الذي أطلقته منظمة األمم المتحدة لرعاية FORSAبرنامج فرصة   الزيارة في إطار تتبع

يهدف إلى دعم المراهقين   الطفولة )اليونيسيف( بتمويل من الحكومة الكندية، وهو مشروع

والشباب في وضعية هشاشة 

المساهمة في   بالمغرب، و

تأهيلهم لولوج سوق الشغل، 

وتحقيق اندماجهم االجتماعي 

من خالل مجموعة مبادرات 

وبرامج يتم إنجازها بشراكة 

مع مختلف الفاعلين العاملين 

في مجال التنمية 

 االجتماعية..

 المهدي بنبركة بوجدة على ثانوية سفيرة دولة كندا ضيفة 

في إطار الخطوات الهادفة إلى التنزيل الميداني للمشاريع المندمجة الخاصة 

وخاصة المشروع   7102/7111بتفعيل الرؤية االستراتيجية لإلصالح 

المتعلق بتطوير النموذج البيداغوجي، وفي إطار الشراكة بين  2المندمج رقم 

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والجمعية المغربية للثقافة 

المالية، والتي تهدف إلى تحسيس الناشئة بالوظائف األساسية للنقود والعملة 

ومختلف الخدمات والمؤسسات المالية، تنظم األكاديمية الجهوية لجهة الشرق 

الدورة السادسة لأليام المالية لألطفال والشباب المبرمجة هذه السنة على الصعيد 

أبريل، وعلى المستوى الوطني ما بين  7مارس و 72الدولي في الفترة ما بين 

 أبريل مراعاة لجدول العطل المدرسية في مختلف جهات المملكة. 72و 09

وتتميز هذه االنطالقة بتنظيم محكم وناجع على مستوى جميع المديريات حيث 

 04241تجدر اإلشارة إلى أن جهة الشرق تراهن هذه الدورة على استفادة 

تلميذة وتلميذ من األيام المالية لألطفال والشباب بجميع األسالك والمؤسسات 

التعليمية العمومية والخصوصية من األنشطة التحسيسية التوعوية وفق النسب 

 التالية:

 الدورة السادسة لأليام المالية لألطفال والشباب بجهة الشرقانطالقة 

 التأهيلي اإلعدادي االبتدائي المديريات

 111 0711 911 جرسيف

 212 0071 222 بركان

 90 741 92 فكيك

 141 221 141 جرادة

 111 0711 111 الناضور

 107 0221 290 وجدة انكاد

 424 911 424 تاوريرت

 90 712 11 الدرويش

 1491 2072 4172 المجموع

الرامية إلى إصالح منظومة  7102/7111تنزيال للمشاريع المندمجة للرؤية اإلستراتيجية 
التربية والتكوين، والتعريف بالمسارات المهنية وأفاقها الدراسية والمهنية المحدثة بالتعليم 
الثانوي بجهة الشرق في إطار مد الجسور بين التعليم العام والتكوين المهني، نظم المركز 
الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني التابع لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق 

برحاب فضاءاته، لفائدة  7102أبريل 77المنتدى الجهوي األول للمهن والشغل يوم السبت 
عرف المنتدى مشاركة مستشاري التوجيه  .تلميذات وتالميذ التعليم لثانوي وأولياء أمورهم

  .التربوي بجهة الشرق ومجموعة من الشركات والمقاوالت
تنوعت العروض والفقرات داخل المنتدى ما بين الشروحات والشهادات التي قدمها ممثلو 
المقاوالت حول المهن والحرف، المسارت وبناء المشاريع وأهمية التكوين وغيرها من 

  .القضايا، والمقابالت الفردية والجماعية التي أطرها مستشارو التوجيه التربوي
ينضاف إلى ذلك احتضان قاعة العروض بالمركز الجهوي لمداخالت ألقاها مستشارو 

 .التوجيه التربوي حول المسارات المهنية وأفاقها الدراسية والمهنية
وقد لقي المنتدى ترحيبا واستحسانا من لدن الجميع: أولياء أمور التالميذ، مجتمع مدني، 
مقاوالت وإعالم سمعي ورقمي، واستأثر تنوع فقراته باهتمام الزوار والتالميذ الذين وفدوا 

 عليه من مختلف المناطق.

 المنتدى الجهوي األول للمهن والشغل
 بأكاديمية جهة الشرق 



 7102أبريل    — العدد الثامن   -  إشعاع  الشرق

 4ص              - العدد الثامن  --  7102أبريل   -  إصدار املركز اجلهوي للتوثيق والتنشيط واإلنتاج الرتبوي

 مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد أفق جديد للتربية غير النظامية 

في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني 

والتعليم العالي وتكوين األطر واالتحاد االوروبي، والتي تهدف لتكريس الدعم 

المالي والتقني المواكب لمسار اإلصالح بالمنظومة التعليمية والتربوية ببالدنا، 

زار فريق من خبراء االتحاد األوروبي األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 

لجهة الشرق بغية الوقوف على مدى تقدم مؤشرات التتبع المحددة بالعدة 

. 7812التقنية واإلدارية لالتفاقية والمرتبطة بسحوبات الشطر الثالث لسنة 

، استقبل الوفد من 7812أبريل  80إلى  80خالل هذه المهمة التي امتدت من 

طرف السيد مدير االكاديمية الذي ترأس اجتماع عمل قام بعدها فريق الخبراء 

بزيارة لبعض المؤسسات التعليمية التابعة للمديريات اإلقليمية لوجدة أنجاد 

 وبركان وجرادة للوقوف على مدى تقدم مؤشرات التتبع، 

 فريق من االتحاد االوروبي باألكاديمية :برنامج دعم االتحاد األوروبي "التربية اا"

في اطار تنزيل الرؤية االستراتيجية  
وخاصة المشروع رقم  7111  –  7102

المتعلق بالتربية غير النظامية، و في  4
اطار تفعيل برنامج عمل االكاديمية  

 7102/7101ومنظمة اليونيسيف 
المحور الثاني الرامي لالرتقاء بالتربية 
غير النظامية مدرسة الفرصة الثانية 

ابريل  72يوم الخميس تم الجيل الجديد،
بمقر االكاديمية  تنظيم  لقاء  7102

جهوي تواصلي حول التربية غير 
النظامية مدرسة الفرصة الثانية الجيل 
الجديد بتأطيرمن فريق مركزي من 
مديرية التربية غير النظامية ومديرية 
التعاون وممثلتين عن منظمة اليونسيف 
ومنسق برنامج التعاون مع منظمة 
اليونسيف باألكاديمية ورئيس المشروع 

باألكاديمية، وقد حضر  4المندمج رقم 
بالمديريات  4اللقاء رؤساء المشروع رقم 

اإلقليمية بالجهة وممثلي: المندوبية 
الجهوية للتعاون الوطني والمديرية 
الجهوية للتكوين المهني ومكتب التكوين 
المهني وانعاش الشغل والمبادرة الوطنية 

 للتنمية البشرية باإلضافة إلى رؤساء بعض الجمعيات الشريكة بالجهة.
وقد تميز هذا اليوم التواصلي بتقديم عرض من طرف المسؤولة عن منظمة اليونيسيف اعطت من  خالله لمحة موجزة عن البرنامج المشترك بين 

 –  7102ون وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ومنظمة اليونسيف، في االطار العام للعمل من خالل دورة التعا
مجموعة من العمليات الموجهة للتلميذ، ومجاالت االشتغال   وتثبيت ، التي أشارت في عرضها  إلى أهمية هذا اللقاء الذي يهدف إلى وضع7170

ي عرضه ة فخاصة بالنسبة لألطفال خارج المنظومة التربوية ، باإلضافة الى الجهات المستهدفة . فيما ركز السيد  ممثل مديرية التربية غير النظامي
والذي يساهم بشكل مباشر في توفير فرصة ثانية لتمدرس األطفال واليافعين غير الممدرسين، بغاية تكوينهم وإدماجهم في  4على  اهمية المشروع رقم 

وكافة الشركاء من اكاديميات والسلطات المحلية  وأشاد بالمناسبة بجهود كل المساهمين في المشروع ، التعليم النظامي أو التكوين المهني والحياة العملية
قاء ، وركز كذلك  في عرضه على اهمية المراكز المخصصة للتربية غير النظامية التي يجب ان تتوفر على جميع المتطلبات من اجل االرت والمتدخلين

 بالتربية غير النظامية مدرسة الفرصة الثانية الجيل الجديد.
المتعلق بالتربية غير النظامية مدرسة الفرصة الثانية الجيل الجديد اختتم هذا  4وبعد مناقشة مستفيضة حول  دور الشركاء في تنزيل المشروع رقم 

ة اليوم التواصلي بصياغة مجموعة من التوصيات منها تنظيم يوم دراسي لجميع الشركاء بالجهة، وضع خريطة فرص التكوين المهني بالجهة، تقوي
فيه  لعبقدرات الجمعيات لتستجيب لشروط الحصول على اتفاقيات شراكة مع المصالح المركزية والجهوية والمحلية، اضافة الى احداث اليات التنسيق ت
التعليم في االكاديمية محور اساسي  لعملية التنزيل من أجل توفير فرصة ثانية لتمدرس األطفال واليافعين غير الممدرسين، بغاية تكوينهم وإدماجهم 

 . النظامي أو التكوين المهني والحياة العملية


