
 نشرة إخبارية تواصلية

 تصدرها االكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الشرق

 :العدد

 7102نونرب    — العدد الثاني عشر   -  إشعاع  الشرق

 21 إشعاع الشرق

 0ص              - العدد الثاني عشر  --  7102نونرب   -  إصدار املركز اجلهوي للتوثيق والتنشيط واإلنتاج الرتبوي

 للمسيرة الخضراء: 21في الذكرى 
 تدشين إحداثات تربوية جديدة 

من أجل وضع خطط جهوية فعالة لتيسير كل العمليات التي يعرفها الموسم  
الدراسي الجديد ولضمان دخول مدرسمي اماجمال خملل الممموسم  المدراسمي 

يمكن التملمميمن ممن ولموس مممسمسماتمهم  فمي  مرو    7102 -7102المقبل 
قا  والمي  للمسيرة الخضراء الم فرة   27وبمااسبة حلول النكرى   ملئمة،

جهة الشرق عامل عمالة وجدة ااجاد ، والني كان مرفوقا برئميمم ممجملمم 
الجهة و مدير أكاديمية جهة الشمرق ورئميمم المممجملمم المبملمدي و رئميمم 
المجلم االقليمي والممديمر االقملميمممي بمالمممديمريمة االقملميممميمة وجمدة اامجماد 
والماتخبين ورمساء المصالال الخارجية، بتدشين وإعطاء االاطلقة الفعلميمة 

بتكلفة مالية قمدرت    بوجدة ”  المحرشي ”  لمشروع الثااوية التأهيلية بحي

وبافم المااسبة ت  تمدشميمن بمممديمامة بمركمان ثماامويمة  دره ،   60.6016511
درهم  ، ممن جمهمة   606.627511  ماليمة بملم مت  بتكلفة  فزوان االعدادية

اخرى وفي اطار توسيع العرض المدرسي بالجهة ت  تدشين داخلية ثماامويمة 
للرفع من مستوى الخدمات االجتماعيمة  دبدو بالمديرية االقليمية بتاوريرت 

 5درهم    2111111511بملم متلفائدة التلمينات والتلمين، ونلك بتكلفة ممالميمة 
وبخصوص توسيع العرض التربوي بجهة الشرق اكد السميمد ممحمممد ديم  

عملمت تموسميمع المبماميمات  مدير اكاديمية جهة الشرق ، ان االكاديمية عملت 
التحتية في مختل  االسلك سواء من خلل عملية االحمدا  او المتموسميمع، 
وايلء العااية اللزمة لتأهيل ممسسات الوسط القروي واصلح فضاءاتها، 
فضل عن تجديد تجهيزات الممسسات التعليمية، وقد تمت همن  االامجمازات 
في اطار رمية ترو  تحقيق التوازن بين الوسطين القروي والحضري بممما 
يضمن تكافم الفرص بين تلمينات وتلمين الجهة، ممكدا االاخراط المفمعملمي 

مجلم الجمهمة والمممجملمم االقملميمممي وجمممعميمات ا بماء  لكل الشركاء من 
والمبادرة الوطاية والماتخبين والفعاليات المممداميمة والمجمممعمويمة والشم ميملمة 

ساة بمعمد سمامة ممن تمحمقميمق   –يقول السيد المدير  –التعليمية ، مما سيمكااا 
األهدا  الماشودة، و أشار أن عملية التربية والتكوين تتم  بمالمجمهمة بشمكمل 
جيد ونلك بعد توفير كل الوسائل الديداكتيكيمة والملموجميمسمتميمكميمة والممموارد 
البشرية ، اتيجة للهتما  الخاص والدع  الكبير للسميمد والمي جمهمة الشمرق 
عامل عمالة وجدة ااجاد، والسادة عمال صاح  الجللة علت اقالي  الجمهمة، 
وفي السياق ناته ركز مدير االكاديمية علت ضرورة االاتقمال إلمت ممرحملمة 

إلت ممممارسمات وسملموكمات  واالاخراط الفعلي في ترجمته  تملك اإلصلح 
ميدااية تافينا للتوجيهات الملكية السامية ، و نلك عبر المشاركة في تمعمبمئمة 
مجتمعية شاملة ومستديمة ويق ة، ممكدا علت ضرورة رفع تمحمدي إامجماح 

 71015/.710االصلح بالجهة تماشيا مع تازيل الرمية االسترااتيجية 

 فريق من االتحاد األوروبي في زيارة عمل لألكاديمية 

في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين وزارة المتمربميمة الموطماميمة والمتمكمويمن 
المهاي والتعلي  العالي والبح  العلممي واالتمحماد االوروبمي، والمتمي تمرو  
تكريم الدع  التقاي المواك  لمممسمار اإلصملح بمالمممام موممة المتمعملميممميمة 
والتربوية ببلداا، قا  فريق من خبراء االتحاد األوروبي وفمريمق ممركمزي 

اموامبمر   72إلمت   71لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشمرق ممن 
بزيارة ميدااية لملموقمو  عملمت ممجممموعمة ممن عماماصمر تشمخميمص  7102

الوضعية الحالية وكنا الحلول نات الجدوائيمة والمممممكمامة تمبمعما لملمعماماصمر 
المرجعية المحددة من طر  الوزارة الوصية في خمسة ممحماور أسماسميمة  
التكوين األسام والتكوين المستمر؛ وضع خريطة ممدرسميمة اسمتمشمرافميمة؛ 
 التا ي  الممسساتي؛ إدماس تكاولوجيا االتصال في التعلي ؛ وتقوية القدرات5 

خلل هن  المهمة، استقبل الوفد من طر  السيمد ممديمر االكماديممميمة المني  
ترأم اجتماع عمل قا  بعدها فريق الخبراء بزيارة لثل  مديريات إقليمميمة 
وجدة أاجاد وبركان وجرسي  والمركز الجهوي لمهن المتمربميمة والمتمكمويمن 
بوجدة، مكات الفريق التقاي للتحاد األوربي بمعية مسمولين من المصمالمال 
المركزية من لقاء مجموعة من ممديمري الممممسمسمات المتمعملميممميمة وأسماتمنة 
متعاقدين وأساتنة مكواين بالمركز وممطرين تربويين لمدراسمة االكمراهمات 
والصعوبات التي تعترضه  للرتقاء بعمل الفئات المعاميمة بمالمزيمارة5 وفمي 
ختا  هن  الزيارة ت  عقد لقاء تقييمي لمعمرض االكمراهمات وبسمط المحملمول 

الممكاة عبر إحدا  لجاة تتبع علت صعيد االكاديميمة يمعمهمد إلميمهما بمتمامفميمن 
يمتم  المممصمادقمة عملميمه ممن طمر  المممصمالمال   7102-7102براامج عممل 

 المركزية5



 

ترسيخا لاهج الحكامة الجيدة و احقاقا لمبدأ المقاربة التشاركية 

والتواصل األفقي بين مختل  مكواات القيادة الجهوية، ومن 

أجل تعزيز قاوات التشبيك االفقي و العمودي، ا   المركز 

الجهوي لما ومة االعل  لقاء تكوياي لفائدة بعض أطر 

المديريات االقليمية، حي  ساحت الفرصة لعرض وتبسيط 

مجموع من المستجدات المرتبطة بما ومة االعل ، مسار، 

االحصاء، المواقع االلكترواية للمديريات، مستجدات براامج 

  جياي, كما ت  تقاس  الخطوط العريضة لمل  االتحاد األوربي5
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 المركز الجهوي لمنظومة االعالم

   في لقاء تكويني لفائدة أطر المديريات االقليمية 

اختتام الدورة الثامنة للجامعة الخريفية 
 للمعهد الثقافي الفرنسي بوجدة

 

بيداغوجية التعل  التفاعلي لتعل  الل ة الفراسية باعتبارهما ”  تحت شعار 
بتعاون مع الجمممعميمة  ا   المعهد الثقافي الفراسي بوجدة ”  ل ة اجابية 

واالكاديمية الجهوية للمتمربميمة   الم ربية لمدرسي الل ة الفراسية بوجدة
والتكوين لجهة الشرق والمدرسة العليا للتكالوجيا بوجدة ، وفريق ممن 

اوابر الجاري الدورة المثماممامة لملمجماممعمة   07و 00  -01الباحثين ، ايا  
المجماممعمة   افتتال اش ال هن 5 الخريفية بمقر المدرسة العليا للتكاولوجيا

الخريفية السيد ممحمممد زايمري مسميمر المدورة المني اسمتمهمل كملمممتمه 
بالترحي  بالشركاء في مجال التربية والتعملميم  و عمبمر عمن اممتماماامه 
للتعاون المثمر مع جميع الشمركماء والمني يمهمد  اسماسما المت تمبمادل 
الخبرات، كما تطرق الت المحاور التي ستشملها الورشات ممن خملل 

وتضممامت فمقمرات المجماممعمة  5األاشطة المبرمجة علت مدى ثلثة أيا 
الخريفية كلمة كل من السيد مدير المدرسة العليا للتكماملموجميما بموجمدة، 
والسيد حسن ساوري ايابة عن السيد مدير اكاديمية التربية والمتمكمويمن 

الملحمق المثمقمافمي  (Arnaud Pannier)لجهة الشرق، والسيد اراو باايي
لل ة الفراسية بالمعهد الفراسي بالرباط، و السيدة مليكة بوااكي رئيسمة 
المكت  الوطاي للجمعية الم ربية لمدرسي الملم مة المفمراسمة، والسميمدة 

مممديممرة المممممعممهممد الممفممراسممي  (Yannick Beauvais) يمماامميممك بمموفممي
والتي عبرت عن االهمية التي تكتسيمهما ممثمل همن  الملمقماءات،  بوجدة،

ممهمممة فمي   حمقمق امتمائمج  واعتبرت أن التعاون الم مربمي المفمراسمي
الم ر  وبالخصوص علت صعيد جهة الشرق، وأشارت الت الروابط 
الثقافية والتاريخية التي تجمع الم ر  وفراسا مما يتيال تطوير عملقمة 

بعد نلك قد  االستان الباحم   5التعاون خاصة في مجال التربية والتعلي 
ميلود بلعاثي عرضا قيما تااول فيه الت ييرات التي يعرفها المعمالم  فمي 
مجال الوسائط الجديدة المتداولة في المجتمع، واثارها علت المتم ميمرات 
في السلوكات والمفاهي  ،وربط نلك بأهمية التدريم عبر البيداغوجيمة 

  711لإلشارة فقد عرفت هن  المجملمسمة حضمور أكمثمر ممن  5التفاعلية

أستانا و أستانة من مختل  المديريات االقليممميمة لمجمهمة الشمرق، إلمت 
جاا  ممطرين متخصصين من الم ر  وممطرين متخصصميمن ممن 

ورشات شملت مواضيع نات  2السفارة الفراسية5 كما تضمات الدورة 
 5الصلة بالما ومة التربوية وخاصة البيداغوجية التفاعلية

، اجمتممماعما 7102أكمتموبمر  00احتضات أكاديمية جهة الشرق صبيحة يو  الثلثاء 

تاسيقيا مع الاقابات التعليمية األكثر تمثيلية برئاسة السيد مدير األكاديمية، وبمحمضمور 

السادة المديرين االقليميين، والسمادة رمسماء األقسما  بماألكماديممميمة، والسمادة المكمتما  

 الجهويين للاقابات األكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطاية5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خلدت الممسسات التعليمية االبتدائية بجهة الشرق االسبوع الوطاي للمتمعماون 
"الفعععل العتعععاونعي  لعيعة تحت شعار  ، 7102اوابر   01إلت  .7المدرسي من 

ويحمل هنا الشعار دالالت عميقة في مجال حقموق لترسيخ قيم المواطنة " 
الطفل وواجباته التي يج  ان يمارسها في وقت ممبمكمر، ممن أجمل تمهميمئمتمه 
العداد ميثاق التلمين المواطن الحقا، بحي  يمدي واجبمه ممن تملمقماء امفمسمه، 
ويحتر  حقوق األخرين من خملل االاشمطمة المتمربمويمة والمثمقمافميمة والمفماميمة 
واالجتماعية التي يمارسها بشكل مادمج أو موازي والمتمي تصم  فمي قملم  
اهتماماته اليومية5 وهي محطة تمقما  فميمهما المعمديمد ممن االاشمطمة المممحملميمة 
واإلقليمية تتوس بتا ي  مسابقات ثقافية وفاية ورياضية  ومعارض لماتوجات 
التلمين واعداد المجلة الحائطية المدرسية،  كما يت  خللمهما كمنلمك اامتمخما  

 تعاواية االقسا  والتعاواية المدرسية وااتخا  ماسق التعاواية المدرسية5

 األكاديمية: تخليد األسبوع الوطني
 للتعاون المدرسي 

األكاديمية: اجتماع تنسيقي مع النقابات 

 التعليمية األكثر تمثيلية



تفعيل التفاقية الشراكة المبرمة بين وزارة التربية الوطاية والتكوين 
المهاي والتعلي  العالي والبح  العلمي وممسسة محمد السادم 
للمعاقين، وب اية تتبع تمدرم األطفال في وضعية إعاقة بالفرع 
اإلقليمي للممسسة، والوقو  عاد حاجيات الممسسة من الموارد 

تدخل قطاع التربية والتكوين للمساهمة في  البشرية ، وإمكااية 
تطوير خدماتها واالرتقاء بها ب اية تحقيق غايات الجودة المطلوبة، 
ا   السيد محمد زروقي المدير اإلقليمي لوزارة التربية الوطاية 
والتكوين المهاي والتعلي  العالي والبح  العلمي بوجدة أاجاد رفقة 

رئيم مصلحة الموارد البشرية والسيد   السيد عبد العزيز السعيدي
مصطفت اوسلي  عضو اللجاة اإلقليمية لمشاريع الرمية االستراتيجية 

، زيارة لممسسة محمد السادم للمعاقين بوجدة يو  7101-.710
ابتداء من الساعة التاسعة صباحا5 ااطلقت 7102اوابر02الثلثاء 

بتا ي  جلسة عمل بإدارة الممسسة قصد الوقو  علت الحاجيات 
المطروحة، وإمكااية مساهمة قطاع التربية والتكوين في االرتقاء 
بخدمات الممسسة، وتجويد الخدمات المقدمة لفئة األطفال في وضعية 

وقد قا  السيد المدير اإلقليمي واللجاة المرافقة بزيارة مختل   5إعاقة
مرافق الممسسة ، برفقة الدكتور محمد باعبيد مدير ممسسة محمد 
السادم للمعاقين بوجدة، للمعاقين بوجدة والدكتور حسين مومن 

والسيدة اجاة عباقي والسيدة وداد بوسحابة إداريتين  طبي  المركز ، 
حي  عرض السيد مدير الممسسة مختل  الخدمات التي  5 بالمركز

تقدمها الممسسة ااطلقا من الخدمات التربوية والتعليمية مرورا إلت 
الخدمات الصحية وصوال إلت الخدمات الرياضية والترفيهية5 وقد 
شملت الزيارة الجااح اإلداري واإلقامة المخصصة للمكواين 
والممطرين وضيو  الممسسة ، ث  الجااح التربوي الني يض  
مجموعة من الورشات تقد  فيها دروم تربوية وتعليمية ودروم في 
الفن التشكيلي والموسيقت والفاون المختلفة ، إلت جاا  دروم 

-الخياطة-تطبيقية في التكوين المهاي والصااعات اليدوية (الطرز
كما شملت زيارة الجااح الرياضي الني يض  …)الرس  علت الثو 

مسبحا وقاعة م طاة لمختل  الرياضات مجهزة بالتجهيزات 
الرياضية اللزمة يشر  عليها أساتنة متخصصون، وشملت الزيارة 
إلت جاا  نلك الجااح الطبي الني يض  قاعات الترويض وط  
األساان وقاعة الفحص الطبي تحت إشرا  طاق  طبي ممهل إلت 

وقد عرض السيد  5جاا  قاعة المساعدة االجتماعية والتتبع الافسي
مدير الممسسة لمساهمات مختل  المتدخلين من القطاعات الحكومية 
وغير الحكومية في االرتقاء بخدمات الممسسة وضمان السير 
المطلو  لها، مقدما لاتائج مشرفة حققتها ممسسة محمد السادم 

وتدارم  5للمعاقين بوجدة في ت اهرات ومسابقات وماافسات مختلفة
السيد المدير اإلقليمي لوزارة التربية الوطاية والتكوين المهاي 

والسيد مدير ممسسة محمد السادم  والتعلي  العالي والبح  العلمي
للمعاقين بوجدة جواا  العمل المشترك للرتقاء بالخدمات التربوية 
والتعليمية بالممسسة ، حي  أوضال السيد المدير اإلقليمي العااية 
الخاصة التي توليها وزارة التربية الوطاية والتكوين المهاي والتعلي  
العالي والبح  العلمي لألطفال في وضعية إعاقة ، وحرصها التا  
علت السعي لتحقيق إدماجها بالممسسات التعليمية في أفق إدماجها 
االجتماعي، ونلك من خلل االعتماد علت تطوير المشروع الثال  
الخاص بتمكين األطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة من 

-.710التمدرم ضمن المشاريع المادمجة للرمية االستراتيجية 
، وأجرأة تدابير  مركزيا وتازيلها جهويا وإقليميا ومحليا ، 7101

معربا عن استعداد  التا  لتعزيز الطاق  التربوي للممسسة الني يض  
أستانين في الوقت الراهن بأساتنة إضافيين في مواد التفتال خصوصا 
(التربية الموسيقية والتربية التشكيلية، والتربية األسرية55)، كما 
اقترح السيد المدير اإلقليمي مراسلة المديرية اإلقليمية في شأن 
األطفال المقترحين لإلدماس في الممسسات التعليمية العمومية قبل 
شهر أبريل من كل ساة قصد عرض ملفاته  علت اللجاة اإلقليمية 
المشتركة الممطرة بالدورية المشتركة بين وزارة التربية الوطاية 
والتكوين المهاي والتعلي  العالي والبح  العلمي ووزارة الصحة 

، بهد  إدماجه  في السلك 7102يوايو.7بتاريخ 02/270عدد
وقد ثمن السيد المدير  5 الدراسي المااس  تحقيقا لل ايات المرجوة

اإلقليمي واللجاة المرافقة الجهود القيمة المبنولة من طر  األطر 
اإلدارية والطاق  المكل  بممسسة محمد السادم للمعاقين بوجدة 

واختتمت الزيارة في تما  الساعة  5خدمة لألطفال في وضعية إعاقة
الحادية عشر صباحا، مع اتفاق الطرفين علت التعاون المتواصل 
والمشترك لتعزيز خدمات الممسسة وتجويدها خدمة لألطفال نوي 
االحتياجات الخاصة ا را للعااية الخاصة التي يحضون بها، 
استرشادا بالتوجيهات الملكية السامية لصاح  الجللة الملك محمد 

 5السادم اصر  هللا وأيد 
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 وجدة أنجاد: زيارة مؤسسة محمد السادس لألشخاص في وضعية إعاقة 

وجدة أنجاد: توقيع اتفاقية شراكة مع جمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة حول تفعيل أندية 

 المواطنة بالمؤسسات التعليمية 
لمشاريعها المادمجة وخماصمة المممشمروع  وتافينا 7101-.710تفعيل للرمية االستراتيجية 

الهاد  إلت تعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة الم ربية، والممشمروع المتماسمع .0

المتعلق باالرتقاء بالعمل التربوي داخل الممسسات التعليمية وقعت المديرية اإلقليممميمة وجمدة 

أكمتموبمر 72أاجاد اتفاقية شراكة مع جمعية رواد الت يير للتامية والثقافة ونلمك يمو  المجمممعمة 

علت الساعة الرابعة والاص  بعد الزوال بمركز الكفاءات العرضااية والتفتال الناتمي  7102

(بالمرك  التربوي ابن خلدون) بهد  تأسيم وتفعيل األادية التربوية المهتمة بمجال التربيمة 

علت قي  المواطاة وحقوق االاسان بالممسسات التعليمية والقيا  بأاشطمة تمربمويمة وتمرفميمهميمة 

هادفة تتماشت مع أهدا  وزارة التربية الوطاية والتكوين المهاي والتعلميم  المعمالمي والمبمحم  

 العلمي5 
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شهدت المديرية اإلقليمية للتربية والتكوين بالاا ور يو    
حفل أقي  بمااسبة اختتا   دورة ، 7102اوابر  0الجمعة 

التكوين الميدااي لفائدة فوس من األطر اإلدارية التربوية التي 
تتلقت تكوياها بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين 

أكتوبر   70بوجدة5 هن  الدورة الميدااية التي ااطلقت يو  
افتتحها السيد المكل  بتدبير المديرية االقليمية، ، 7102

بحضور رمساء المصالال بكلمة ترحي  وتوجيه ت  خللها 
إبراز مختل  المها  واألاشطة التي تقو  بها المديرية، من 
خلل مصالحها ومكاتبها، وإسهامها الفعال في تافين السياسة 
الحكومية في مجال التربية والتكوين، وإاجاح أوراش 
اإلصلح التي تقيمها الوزارة، ودع  العمل التربوي التعليمي 
الني يقا  علت مستوى الممسسات التعليمية، من خلل 
السهر علت تافين البراامج، ووضع خطط العمل اإلدارية 
التربوية، وتأطير األساتنة وتتبع ومواكبة أداء الممسسات 
لمهامها، ودعمها بتعبئة الفاعلين والشركاء وغيره 5  هن  
الدورة التكوياية الميدااية التي دامت أسبوعين كاملين، قا  
خللها المتدربون بجولة استطلعية شاملة، لكل المصالال 
والمكات  بالمديرية، تعرفوا خللها هيكلة المديرية، وسائر 
المصالال والمكات  المابثقة عاها، واختصاصاتها وأاشطتها، 
وخطط عملها5 وتخللتها لقاءات تواصلية أخرى، وجلسات 
عمل مع سائر مو في المديرية5 وقد أعر  المتدربون عن 
امتاااه  وشكره  لمو في المديرية وعلت رأسه  السيد 
المدير اإلقليمي ومساعدو  من رمساء المصالال والمكات  
النين وجدوا لديه  كامل التفه  والمساعدة، ما جعل فترة 
التكوين الميدااي مفيدة ومثمرة، ساعدت المتدربين علت 
تكوين صورة شاملة ودقيقة حول هيكلة المديريات اإلقليمية 

 ومهامها واختصاصاتها5

الناظور: اختتام دورة التكوين 

 الميداني لألطر اإلدارية التربوية 

 الناظور: دورة تكوينية لفائدة أساتذة

 المستوى األول ابتدائي 

ااطلقت يومه 
 00الثلثاء 

أكتوبر الدورة 
التكوياية لفائدة 
أساتنة وأستانات 
الساة األولت من 
التعلي  االبتدائي5 
في كلمة ألقاها 
السيد علي 
بلجرا  رئيم 
مصلحة الشمون التربوية، افتتال بها الدورة التكوياية، أصالة عن افسه وايابة عن السيد 
المكل  بتدبير المديرية االقليمية، رح  فيها بالسيدات والسادة المفتشين الممطرين 
واألساتنة المشاركين في الدورة التكوياية، شاكرا إياه  علت العز  الني أبااوا عاه في 
كل مااسبة تربوية وكل لقاء تواصلي أو تدري 5 ونكر الحاضرين بالسياق العا  لهنا 

إلصلح الما ومة التربوية، ، 7101/.710التكوين، المستاد إلت الرمية االستراتيجية 
وبراامج تحسين الماهاس الدراسي للساوات األربع األولت من السلك االبتدائي، والني 
يرمي إلت تحسين تدريم الل ات، بتطوير الماهاس الدراسي لمادة الل ة العربية، وتوسيع 
تعلي  الل ة الفراسية5 كما أشار إلت سياق تازيل القرائية أو القراءة المقطعية بالمستوى 
األول من التعلي  االبتدائي، والتي ت  تجريبها في مديريتي وجدة وفكيك في اثاتين 
وعشرين مدرسة ابتدائية، وبعد تقيي  التجربة ت  المرور إلت التعمي 5 وبخصوص هن  
الدورة، لفت المتحد  إلت أاها كاات مسبوقة بثل  مستويات من التكوين، األول كان 
بفام لفائدة مفتشين تربويين ممثلين للمديريات اإلقليمية، والثااي علت مستوى جهوي 
لفائدة كل المفتشين التربويين العاملين بجهة الشرق، باإلضافة الت الدورة التكوياية التي 

استانا   .22سيستفيد ماها كل أساتنة التعلي  االبتدائي5 هن  الدورة التكوياية، سيستفيد ماها 
أستانا واستانة،   726وأستانة سلك االبتدائي، ت  تقسيمه  إلت فوجين، الفوس األول يض  

بمركزين اثاين، وهما الفرع اإلقليمي للمركز الجهوي لمهن التربية والتعلي  بالاا ور 
متكواا، إلت جاا  مركز مدرسة صلح الدين األيوبي بزايو الني   706الني يحتضن 

اوابر  0و 7، 0أكتوبر و  00أستانا وأستانة، وسيتواصل هنا التكوين أيا    01احتضن 
5 7102اوابر  2و 2، 2، 52 ليلتحق الفوس الثااي ليستفيد من التكوين أيا  7102

ويمطره  السادة المفتشون التربويون العاملون بالمديرية5 سيستفيد األساتنة المشاركون 
في الدورة من عروض يلقيها المكواون، كما سيشت لون ضمن مجموعات وأوراش، 
ويتدارسون مكواات التعلي  المبكر، والوعي الصوتي وكيفية تامية مهاراته، والرصيد 
الل وي والطلقة الل وية، ومستويات الفه  القرائي، وكيفية تامية استراتيجياته5  وفي 
اليو  األخير، وبالاسبة لكل فوس، سيت  تقاس  أهدا  الدورة ومحتوياتها مع السادة 

 مديري الممسسات التعليمية االبتدائية5

بمقر المديرية اإلقليمية للتربية والتكوين بالاا ور، ، 7102أكتوبر   00ااعقد يو  األريعاء 
رئيم ترأسه السيد امحمد امحور لقاء تاسيقي حول المسارات المهاية والبكالوريا المهاية5 

مصلحة تأطير الممسسات التعليمية والتوجيه، وحضر  السادة مفتشو ومستشارو التوجيه 
التربوي، وماسقو جماعات الممارسات المهاية، ومديرو الممسسات المحتضاة للمسارات 
المهاية والبكالوريا المهاية، إلت جاا  ممثل عن المديرية اإلقليمية للتكوين المهاي 
بالاا ور5 افتتال السيد امحور االجتماع بالترحي  بالحاضرين، وشكره  علت االستجابة 

الفتا الا ر للدعوة وحضور اللقاء التاسيقي، مبرزا في كلمته السياق الني ياعقد فيه اللقاء5 
إلت ما تضماته الرمية االستراتيجية من مقتضيات ترمي إلت إرساء التكوين المهاي 

لشروط لة وترسيخه بإدماجه ضمن الما ومة التعليمية، مع العمل علت تقوية الممرات والجسور بين التعلي  العا  والتكوين المهاي، والمراجعة الشام
منكرا بفحوى الدورية الصادرة عن االاتقاء والولوس لمسارات التكوين المهاي بكل األسلك، مع االافتاح علت كل الفاعلين المتدخلين في القطاع5 و

وتحديد شروط وكيفيات ولوس المسارات المهاية التي تشمل المسار المهاي بالتعلي  الثااوي اإلعدادي والبكالوريا الوزارة بشأن تا ي  التوجيه المهاي  
ارات المهاية لمسالمهاية وأسلك التكوين المهاي، وكنا اإلجراءات التا يمية العامة المتعلقة بعمليات التوجيه والممرات والجسور بين التعلي  العا  وا

هنا اللقاء الني أثرا  المشاركون بملح اته  وأفكاره ، سلط كثيرا من األضواء علت عملية إرساء المسارات بالممسسات    والبكالوريا المهاية5
، تمت ماعالتعليمية، وعلت ميوالت التلمين ورغباته ، واإلقبال الها  الني تعرفه المسارات من طر  التلمين، وقضايا كثيرة تتعلق بموضوع االجت

 أسفر اللقاء التاسيقي عن إحدا  اللجاة اإلقليمية للتوجيه المهاي، التي ستب  في طلبات التوجيه احو المسارات المهاية، بعدما ت  البت  مااقشتها بإسها 5
إحدا  مزيد ها في طلبات التوجيه احو البكالوريا المهاية، كما اقترح المشاركون في اللقاء عددا من التوصيات لرفعها إلت اللجاة الجهوية للتوجيه، ما

 من التخصصات ضمن المسارات المهاية، وإحدا  مسارات مهاية جديدة وفق القطاعات بحس  الضوابط والشروط التي تحددها المنكرات الوزارية5

 الناظور: لقاء تنسيقي حول المسارات المهنية والبكالوريا المهنية 



مستفيد من خدمات  211وجدة أنجاد: 
 المركز اإلقليمي للكفاءات العرضانية

، وخاصة 7101-.710في إطار تفعيل مشاريع الرمية االستراتيجية 
المشروع المادمج التاسع المتعلق باالرتقاء بالعمل التربوي داخل 
الممسسات التعليمية، واستمرارا للتدابير المتخنة ألجرأة المشروع 

، واعتبارا للاتائج المشرفة 7106/7102المنكور برس  الساة الدراسية 
المحققة ، سجلت المديرية اإلقليمية وجدة أاجاد برس  الموس  الدراسي 

توافدا متزايدا علت التسجيل بالمركز اإلقليمي 7102/7102الحالي 
للكفاءات العرضااية والتفتال الناتي ابن خلدون، وملحقاته بثااوية عبد 
المومن التأهيلية وثااوية ابن رشد اإلعدادية ومدرسة الخاساء االبتدائية ، 

من الساة الجارية 7102حي  بلغ عدد المستفيدين إلت غاية فاتال يوايو
موزعين علت مراكز التمكن من الل ات واألادية   متعلمة ومتعلما211

ويستقبل المركز اإلقليمي ابن خلدون خلل الساة  5التربوية المحدثة
متعلمة ومتعلما يستفيدون من دروم مات مة في الل ة 2.0الحالية 

)71اإلاجليزية واالسبااية ، كما تستقبل ملحقة عبد المومن عشرين(
متعلمة ومتعلما يستفيدون من دروم في الل ة األلمااية ، وتستقبل ملحقة 

)متعلمة ومتعلما يستفيدون من دروم في 721ابن رشد مائتي وسبعين (
)من تلمنة 071الل تين العربية والفراسية، ويستفيد مائة وعشرون(

كما  5االبتدائي من دروم في الل تين العربية والفراسية بملحقة الخاساء
يقد  المركز اإلقليمي للكفاءات العرضااية والتفتال الناتي أاشطة في إطار 

) متعلمة 072األادية التربوية ويستفيد ماها مائة وسبعة وعشرون (
ومتعلما من مختل  األسلك الدراسية موزعين علت اادي الفاون 

وتعمل المديرية  5 التشكيلية واادي الشطراج واادي التربية الموسيقية
اإلقليمية علت دراسة إمكااية فتال ملحقات أخرى بممسسات تعليمية 
إضافية تلبية للطل  المتزايد للمتعلمات والمتعلمين، تحقيقا لل ايات 

 5 التربوية المرجوة
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انطلقت الدورة الثانية للتكوين الحضوري لألساتذة الموظفين بموجب 
 2017نونبر  11بمديرية الدريوش اليوم اإلثنين  2017عقود فوج 

ثانوية عبد العزيز أمين االعدادية ومدرسة  بثالثة مراكز وهي:
المغرب العربي ثم مدرسة الوفاء. وستستمر هذه الدورة إلى غاية 

 1مؤطرا :  17وقد أطر هذه الدورة التكوينية  2017نونبر  11
مؤطرا بالنسبة للتعليم  11مؤطرين بالنسبة للتعليم الثانوي و 

 77أستاذا للتعليم االبتدائي و  161االبتدائي، و سيستفيد منها 
 .استاذا للتعليم الثانوي

  الدريوش: دورة تكوينية لألساتذة الموظفين بموجب عقود

 البطولة اإلقليمية للعدووجدة: 

 الريفي المدرسي  

عيد 67للمسيرة الخضراء الم فرة والنكرى  27تخليدا لنكرى 
الجامعة الملكية الم ربية للرياضة  االستقلل المجيد، ا   فرع 

المدرسية بالمديرية اإلقليمية وجدة أاجاد صباح يو  األربعاء 
ابتداء من الساعة التاسعة صباحا البطولة اإلقليمية للعدو  7102اوابر2

الرياضة المدرسية رافعة لتامية السلوك ”  الريفي المدرسي تحت شعار 
تلمينة وتلمينا بمختل  الممسسات التعليمية  7111بمشاركة  ” المداي

وقد حضر هن  الت اهرة الرياضية السيد محمد  5العمومية والخصوصية
دي  مدير األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق والسيد 
محمد زروقي المدير اإلقليمي لمديرية وجدة أاجاد، والسيد رئيم 

والسيدة  .0الماطقة الحضرية لسيدي يحيت والسيد قائد الملحقة اإلدارية 
المديرة الجهوية لوزارة الشبا  والرياضة وممثلو شركة كوليمو 
والسادة مفتشو مادة التربية البداية والرياضة وأطر اإلدارة التربوية 
ورمساء األادية الرياضية وبعض جمعيات ا باء وممثلو المجتمع 

حي  أعطيت االاطلقة الرسمية للعدو الريفي لمختل  الفئات  5المداي
المشاركة من طر  السيد مدير األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 
والسيد المدير اإلقليمي والسيد رئيم الماطقة الحضرية لسيدي يحيت 

،وقد عر  هنا العرم الرياضي  .0والسيد قائد الملحقة اإلدارية 
اجاحا متميزا بفضل مجهودات أطر التربية البداية والمساهمة الفعالة 
للشركاء من والية جهة الشرق عمالة وجدة أاجاد، ومجلم الجهة ، 
وجماعة وجدة ،والفاعلين االقتصاديين شركة اتصاالت الم ر  وشركة 

و فعاليات المجتمع SingAngad  ومطبعة كوليمو إلاتاس الحلي ،
المداي ، وتعبئة قوية للسلطات المحلية واألمن الوطاي والقوات 

مساهمة دائمة في إاجاح   المساعدة والوقاية المداية النين يساهمون
 5مختل  الت اهرات والمااسبات المتعلقة بقطاع التربية والتكوين



تخليدا لذكرى المسيرة الخضراء وعيد االستقالل المجيد، نظم فرع الجامعة الملكية 
 07المغربية للرياضة المدرسية لجرسيف البطولة اإلقليمية للعدو الريفي يوم األربعاء 

، أشرف السيد عامل اإلقليم على إعطاء انطالقة البطولة التي شارك 2017نونبر 
عداءة وعداء من مختلف المؤسسات التعليمية، كما قام بتأطير  600فيها أزيد من 

 إطار إداري وتربوي. 11وتنظيم هذه التظاهرة أزيد من 

جرسيف: تنظيم البطولة اإلقليمية للعدو 

 الريفي المدرسي 

جرسيف: مسيرة تالميذية تخليدا لذكرى 

 المسيرة الخضراء المظفرة

تخليدا للذكرى الثانية واألربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، نظمت المديرية اإلقليمية 
لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بجرسيف، مسيرة 

تالميذية تجسد وتخلد الحدث 
التاريخي والوطني الهام، هذا وقد 
استحضر المشاركون هذه المناسبة 

الجليلة مدى الترابط والتالحم المتين بين الشعب والعرش. وقد شارك في هذه المسيرة 
تلميذ وتلميذة. اختتمت المسيرة التالميذية بفقرات فنية وتالوة برقية الوالء  700قرابة 

 المرفوعة الى السدة العالية باهلل.

 00احتضنت قاعة االجتماعات بمقر المديرية اإلقليمية يوم الخميس 
، مداخلة في موضوع لوحة القيادة ودورها في تعزيز 2017نونبر 

القدرات التدبيرية لرؤساء المؤسسات التعليمية، وقد حضر هذه اللقاء 
الى جانب السيد المدير االقليمي، السادة رؤساء المصالح بالمديرية 
وأعضاء جماعة الممارسات المهنية ومنسقو ومواكبوا الجماعات 

 الممارسات المهنية باالقليم وأطر التوجيه التربوي.

لقاء تكويني خاص بجماعة جرسيف: 
 الممارسات المهنية

جرسيف: لقاءات تأطيرية حول 

اإلحصاء المدرسي السنوي ”

 “ومستجدات منظومة مسار

لقاءات  2017نونبر  10و 00نظمت المديرية اإلقليمية على مدى يومي   
تأطيرية لمديرات ومديري المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية باإلقليم 
في موضوع المستجدات التي تعرفها منظومة التدبير المدرسي ومنظومة 
االحصاء، ويندرج هذا اللقاء التأطيري في إطار تنزيل مخطط عمل مصلحة 
الشؤون التربوية والتخطيط والخريطة المدرسية الذي يأتي في سياق تحيين 
وتدقيق قواعد بيانات المديرية االقليمية، والرفع من القدرات التدبيرية ألطر 

 اإلدارة التربوية.
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أقام المكتب اإلقليمي للجمعية الرياضية المدرسية بالناظور يوم األربعاء    
، بمقر المديرية اإلقليمية للتربية والتكوين بالناظور حفل 2017دجنبر  6

تكريم األبطال الصغار التالميذ والتلميذات الذين فازوا جهويا في منافسات 
العدو الريفي وتأهلوا للمشاركة في البطولة الوطنية التي ستقام بمراكش أيام 

 دجنبر الجاري. 11و10، 0
حضر هذا الحفل التالميذ المحتفى بهم، وبعض اآلباء واألمهات ومديرو  

المؤسسات التعليمية التي ينتمون لها وأساتذة التربية البدنية الذين أشرفوا 
 على تدريبهم وتكوينهم ومسؤولون من المديرية اإلقليمية بالناظور.
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  بالناظور: لقاء حول تقييم نتائج امتحانات البكالوريا

حرصا ، 2016/2017في سياق استثمار نتائج التالميذ برسم الموسم الدراسي   
بطريقة تكفل تحقيق نسب نجاح  على االرتقاء بجودة التعليم بالمؤسسات العمومية 

جيدة، والرفع من مردودية العملية التعليمية، نظمت األكاديمية الجهوية للتربية 
والتكوين لجهة الشرق لقاء الستثمار نتائج البكالوريا بغاية تقييم التحصيل الدراسي 
لدى تالميذ مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي العمومي. بمقر المديرية اإلقليمية 

لفائدة رؤساء المؤسسات التعليمية التأهيلية   2017دجنبر   7بالناظور يوم الخميس 
 واألطر المتدخلة إقليميا في تدبير عمليات االمتحانات بإقليمي الناظور والدرويش.

افتتح اللقاء السيد حسان الناصري المكلف بتدبير المديرية االقليمية بالناظور،    
والذي ألقى كلمة رحب فيها بالحاضرين ممثلي األكاديمية، ورؤساء المؤسسات 
التعليمية واألطر بالمديريتين المشاركتين في اللقاء. وأشار في كلمته إلى أهمية 
اللقاء في تقييم القدرات المعرفية ومدى التحصيل على المكتسبات التربوية 

من وضعية التالميذ التعليمية  األساسية، وكذلك أهمية استفادة جميع المديرين
تشخيص مواطن  ومعرفة مدى تقدم أو تراجع تحصيلهم الدراسي بغاية  التعلمية، 

الضعف عند التالميذ التخاذ القرارات المناسبة من أجل تقويمها. راجيا من 
الحضور بدل المزيد من االنخراط من أجل تشخيص الوضعية التعليمية والبحث 

 عن الحلول الناجعة من أجل تجاوز المشاكل والمعيقات.
واستعرض السيد رئيس المركز الجهوي لالمتحانات بأكاديمية جهة الشرق  

والذي تم ، 2017في عرضه التقديمي حصيلة نتائج البكالوريا دورة يونيو  بوجدة

االعتماد فيه على المعلومات الخاصة بنتائج البكالوريا مستخرجة من النظام 
رسوم مبيانية لكل ثانوية  المعلوماتي "مسار" والمسجلة على الصعيد الجهوي؛ و

تأهيلية مبرزا فيها الفرق بين نقط المراقبة المستمرة، االمتحان الجهوي والوطني؛ 
 وتقييم النتائح حسب األسالك والشعب.

خالل النقاش، طرح السادة المديرون عددا من المالحظات المتعلقة بالبنيات  
التربوية للمؤسسات، وقضايا تأطير األساتذة الجدد خصوصا العاملين بموجب 
عقود، والمشاكل الناتجة عن االختيارات السيئة للتالميذ خالل توجيههم الدراسي، 
وكذا الطرق السائدة في تدبير االمتحانات، وغيرها من القضايا التي تمت مناقشتها 
في جو من الصراحة والوضوح المتسمين بروح المسؤولية، والوعي الذكي 

 باإلكراهات التي تواجه العملية التعليمية في مختلف المناطق والمؤسسات.
وانتهى اللقاء باقتراح عدد من التوصيات التي تتوخى تطوير العملية التعليمية  

 والتنزيل الناجع للتدابير المندمجة.

 حفل تكريم التالميذ الرياضيينالناظور: 

  للوقاية ومناهضة العنف بالوسط المدرسي األكاديمية: الخطة الجهوية

بااء  والنظام الداخلي للمؤسسةتمكين أولياء األمر من جداول حصص أباائه ،  .1

 علت التزا  خطي مصادق عليه من طر  السلطات المحلية؛
استدعاء أولياء األمر أو إشعاره  بكل سلوك خارس عن القواعد واألعرا   .2

 الني يصدر عن أباائه ؛
عد  إخراس المتعلمين من الممسسة أثااء غيا  األساتنة واالحتفا  به  داخل  .3

 الممسسة؛
عد  السماح للتلمين بالخروس من الفصل أثااء الحصص الدراسية، أو  .4

 إخراجه  تحت طائل أية حجة؛
إاشاء سجل لدى السادة الحرام العامين لتدوين أسماء أولياء األمور موضوع  .5

 االستدعاء
 ؛بشكل يومي عبر  منظومة مسارمراقبة عملية غيا  المتعلمين بدقة فائقة  .6

تجا  الحصص الفارغة بين الساعات في جدول الحصص، وفي حالة  .7

 وجودها يماع إخراس التلمين من الممسسة؛
التعجيل بتفعيل المراكز االقليمية للوقاية ومااهضة العا  بالوسط المدرسي،  .8

والخليا المحلية للوساطة واالستماع بالاسبة للممسسات المتقاعسة في هنا 
 األمر؛

 عد  السماح القطعي باستعمال الهات  المحمول في فضاءات الممسسة ؛ .9

توفير اإلاارة الكافية عاد مخارس الممسسات في الحصص المسائية لتجا  .10

 مختل  أشكال االحتكاك بين المتعلمين؛
تأمين محيط الممسسة بالتاسيق المباشر مع السلطات األماية وإخبارها بكل .11

 حادثة؛
 تفعيل تقارير السادة األساتنة الماجزة في حق التلمين؛.12

 بكل حادثة مهما كان حجمها ومهما كاات بواعثهاالفوري واآلني اإلخبار 0055

 وتسجيل الحاالت المرصودة بالبوابة عبر الرابط:
 http://marsad.men.gov.ma/marsad 
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 المجلس اإلداري : األكاديمية

 1122في دورته الثانية برسم سنة 

برئاسة السيد الكات  العا  لوزارة التربية  الوطاية والتكوين المهاي 

دجابر الجاري   02والتعلي  العالي والبح  العلمي ياعقد يو  الثلثاء 

التي   7102المجلم اإلداري لألكاديمية في دورته الثااية برس  ساة 

، 7102تتميز بتقدي  األكاديمية إلت جاا  حصيلة ماجزاتها لساة 

ومجموعة من الوثائق المصاحبة، وثيقة مخطط عملها  وميزاايتها لساة 

قصد التداول والمصادقة من طر  المجلم اإلداري5 هنا، ، 7102

وتستمد هن  الوثائق مجتمعة روحها وماهجية إعدادها وباائها من عمق 

التوجيهات الملكية السامية نات االرتباط بما ومة التربية والتكوين 

براامج العمل متعدد الساوات للوزارة   والبح  العلمي، ومن هيكل

الني   7101/.710المابثق عن الرمية االستراتيجية   7102/7170

يستحضر بقوة أولويات الوزارة بخصوص الجواا  االستراتيجية 

والتا يمية وكنا مجال الممسسة التعليمية التي من شأاها االرتقاء بأداء 

عبر العمل علت تحسين وتطوير الامونس  –خاصة  -الما ومة ، ونلك 

العااية ببايات االستقبال وتحسين  رو  التعل  و البيداغوجي

تعزيز التكامل بين مكواات ما ومة التربية ، وأيضا عبر والتكوين

وإعادة الضبط واالاضباط مختل  مستويات ما ومة التربية   والتكوين،

ممشرات   7102كما تقد  وثيقة مخطط عمل والتكوين والبح  العلمي5 

دالة عما تعتز  األكاديمية بلوغه من أهدا  رقمية واوعية في 

براامجها للساة القادمة،ونلك من خلل جنانات واضحة ودقيقة تعكم 

طموح األكاديمية في تحسين ما سبق أن سجلته من اقط قوة، وتدارك 

ما ت  رصد  من اقط ضع  بالاسبة لكل مشروع علت حدى من 

 مشاريع الرمية االستراتيجية  الستة عشر التي دخلت حيز التازيل5

هكنا يمكن لمتصفال لهن  الوثائق أن يلمم تلك التوجهات الكبرى 

والمرتكزات األساسية التي تحك  رمية وزارة التربية الوطاية في 

الوقت الراهن التي تحكمها بدورها مبادئ وتوجهات ومحددات الرمية 

والمخطط التافيني للبراامج الحكومي في ، .710-7101االستراتيجية 

قطاع التربية والتكوين، ونلك بواسطة أجرأة المشاريع المادمجة 

)، ويمكاه حين تصفال جنانة كل 70بإجراءاتها الثلثة والعشرين (

مشروع علت حدة أن يلمم تلك الماهجية الهادفة إلت تقدي  براامج 

واضال المعال  دقيق األهدا  الرقمية مضبوط مواعيد اإلاجاز، حي  

تت  ترجمة األهدا  العامة لكل مشروع إلت تدابير إجرائية وعمليات 

محددة بفترات إاجازها والجهات المتدخلة في هنا اإلاجاز، وكنا الاتائج 

المات رة ماها، وبالتالي ما يتطلبه التافين من ميزاة وضبط للحاجيات 

 المالية واللوجستكية5

إن هن  الوثائق التي تقدمها األكاديمية، هي حقيبة تعاقدية باألسام، 

وفقا ألهدا  إجرائية  تاشد تحقيق مجموعة من الاتائج المتوخاة،

وخاصة واضحة المعال ، مستقرة الهادسة، بشكل  ييسر التتبع المستمر 

لمدى تحقيق الاتائج المتوخاة والمتعلقة بمختل  االجراءات ومعرفة 

مستويات اإلاجاز الني ت  تحقيقه ووتيرة سير ، وبالتالي التدخل 

المستمر من أجل التصوي  والتطوير وتحسين مستوى االاجاز 

والاتائج المحققة5 وتاطلق من رمية جهوية لتطوير وتامية  قطاع 

التربية والتكوين بجهة الشرق، تأخن بعين االعتبار خصوصية الجهة 

واألقالي  التابعة لها، ومادمجة مع مختل  المخططات التاموية علت 

مستوى جهة الشرق وجماعاتها الترابية، بشكل يضمن التقائية 

التدخلت وااسجامها داخليا (علت مستوى القطاع) وخارجيا مع باقي 

القطاعات والمتدخلين والشركاء5 ونلك في أفق تحقيق غايات ومرامي 

 5  7101-.710الرمية االستراتيجية إلصلح ما ومة التربية التكوين 


