املركز اجليوي ملين امرتبَة وامخكوٍن
جلية مراكش  -آسفي
دؾوة نومضاركة يف امـدد ا ألول من جمةل املركز
امبحر امخدخًل ابملراكز اجليوًة ملين امرتبَة وامخكوٍن
امواكؽ والفاق
ا ألرضَة
امس َاق
يف س َاق جتوًد منؼوم امرتبوًة وامخكوٍن ابملغربً ،ال َحغ أآن وزارة امرتبَة اموظنَة وامخكوٍن امليين وامخـومي
امـايل وامبحر امـومي جـوت َ
امبحر امرتبوي من بني أآوموايهتا ،مؽ اخذَار امبحر امخدخًل وامبحر امخعوٍري مدخال
مخوظني املٌلرسات امبحثَة .فلامت بـدة مبادرات من أآجل ثعوٍره وىَلكخو ؿىل مس خوى الأاكدميَات واملراكز اجليوًة
ملين امرتبَة وامخكوٍن.
ومخحلِق ىذا اميدف ُآولك نومراكز اجليوًة "املِام بأأوضعة امبحر امـومي امرتبوي امنؼري وامخعبَلي يف
اجملاالت امرتبوًة وامبَداغوجِة وادلًداكخَكِة وحاكمة املؤسسات ،وكذا اجناز ادلراسات وا ألحباث يف اجملاالت اميت
ثدخل مضن اخذعاظات املركز مؽ اجليات املـنَة“ ،فضال ؾن "ثعوٍر امبحر امـومي امرتبوي والارثلاء بو من خالل:
ا–رساء وثفـَل فرق امبحر؛
–مالءمة امبحر امـومي امرتبوي مؽ أآوموايت كعاع امخـومي املدريس؛
–ورش هخاجئ امبحوث وامخـرًف هبا واسدامثرىا يف امرفؽ من جودة حكوٍن ا ألساثذة وثأأىَويم؛
ا–مخنس َق مؽ اخملخربات اجليوًة نوبحر امرتبوي واجلامـات ،وكذا مؽ املخدخوني يف ىذا اجملال وظنَا ودومَا؛
–ثنؼمي هدوات وموخلِات ؿومَة يف جمال امبحر امـومي امرتبوي“.
وثفـَال ميدف امخعوٍر وامخجوًد ؿىل مس خوى امبحر امرتبويٌ ،رس جمةل املركز اجليوي ملين امرتبَة وامخكوٍن
جبية مراكش أآسفي ،أآن جتـل "امبحر امرتبوي امخدخًل امواكؽ والفاق " موضوؿا مـددىا ا ألول ،ثدصن بو املومس
امخكوًين احلايل .2020-2019
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وكد اىمتت اجملةل هبذا املوضوع الؾخبارات كثرية مهنا:
 اكذناؾيا بأأن امخدرٌس وامخكوٍن رضب من امبحر امَويم املخواظل يف صلك اجرايئ؛ واكذناؾيا أآًضا ،بأأن امبحر امخدخًل وس َةل ؿومَة جسيم يف جتوًد املٌلرسات املينَة واحداث ثغريات يفاملدرسة ،فضال ؾن االسيام يف ثعوٍر امنؼرايت امرتبوًة ،ومنحيا ا ألظاةل وامراىنَة واملعداكِة ،الرثباظيا ابمواكؽ
وابالصاكالت احللِلِة املـُضة؛
 واكذناؾيا أآًضا ،بأأن امبحر امخدخًل أآداة جساؿد ؿىل حتوَل حاجِات املٌلرسني يف املَدان؛ وجساؿدمهؿىل فيم املٌلرسات وثلومييا ،وحل املضالكت املامئة حربواي وهفس َا واجامتؾَا وماداي ،وابمخايل املساؿدة ؿىل امخغَري؛
 واكذناؾيا أآخريا ومُس آخرا ،بأأن امبحر امخدخًل ًُم ِكّن من اهخاج مـرفة جترًبِة كد حكون ال حتؼى يفامسابق ابؿرتاف امباحثني؛ مكوهنا ال ثدسم ابمكفاًة امنؼرًة ،مكن اذلي مينحيا املعداكِة ىو وػَفِهتا ؾند امضخط
املٌلرس اذلي كام ابمخجربة ،وخرب فرضَاثو ،وحتلق من وػَفِهتا وجناؾهتا ،ومو يف اظار همين ضَق خمعوص؛
ومنذ ما ًناىز مثان س نوات ،واملراكز اجليوًة ملين امرتبَة وامخكوٍن جض خغل وجسري ابمخدرجي يف اجتاه ثزنًل
مرسوم  ،2011واملِام ابمليام املنعوص ؿوهيا فِو؛ وىذا ا ألمر ًلذيض أآن ًرتك أآثرا ؿىل مس خوى امبحر واملٌلرسة
املكوهني أآو ؾند ا ألفواج اميت خضـت نوخكوٍن داخل ىذه املراكز .وىنا ثأأيت أآمهَة املوضوع اذلي
املينَة سواء ؾند ِّ
ثلرتحو اجملةل وىو "امبحر امرتبوي امخدخًل امواكؽ والفاق" .وحمكن ىذه ا ألمهَة يف منح امسادة ا ألساثذة املكوهني
فرظة امخـبري ؾن اسياماهتم يف ااثرة أآو مـاجلة بـغ املضالكت امرتبوًة وامنفس َة والاجامتؾَة واملادًة اميت ًـاين مهنا
لك من ا ألس خاذ وامخومَذ ،لك من موكـو.
فا ألس خاذ املكون وىو ميارس معهل يف املركزٍ ،كون -ابس مترار -أآمام حاالت ومضالكت حكوًنِة ٍرثبط بـضيا
اب ألس خاذ املخدرب :مـرفِا وهمنَا وهفس َا واجامتؾَا؛ وٍرثبط بـضيا الخر بعبَـة اجملزوءات اميت ًدرسيا وما ثعرحو من
اصاكالت مـرفِة ومهنجَة ودًداكخَكِة أآزناء امخزنًل ،كٌل ٍكون أآًضا ،أآمام اصاكالت حرثبط بؼروف امخكوٍن املادًة
واالدارًة وامخنؼميَة وامخنس َق مؽ مؤسسات امخدرًب يف ػل غَاب آمَت امخنس َق وهعوص جرشًـَة ثنؼم امـموَة.
كٌل أآن املدرس يف املؤسسات امخـوميَة ًـاٌش ؾن كرب ىو الخر ،مضالكت مذـددة :مهنا ما ٍرثبط ابمخومَذ
من حِر الاىامتم ابملادة وكةل الاهضباط وامـنف داخل امفعل أآو أآثر امخـمل ؿىل امنخاجئ وملاذا ًوجأأ امخومَذ اىل امغش
يف الامذحان اخل ،ومهنا ما ٍرثبط بؼروف امـمل ورشوظو ما بني وسط كروي وحرضي .ولك ثكل املضالك ًخابـيا
مـو أآو من املفروض أآن ًخابـيا مـو أآحِاان ؾن كرب و أآحِاان ؾن بـد ،لك من املكون واملفدش امرتبوي و أآظر االدارة
امرتبوًة؛ فُُسيم ادلَؽ يف اجياد حوول انجـة مخكل املضالكت ،حبسب موكـو وهمامو وما خيوهل هل املاهون.
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وا ألؾٌلل اميت وس هتدفيا يف ىذا امـدد مُست ثكل ا ألحباث امخلوَدًة اميت ًلوم هبا امباحر ؿىل أآانس آخرٍن أآو
مواضَؽ هؼرًة ؿامة مس هتوكة ،وامنا هلعد ثكل امبحوث اميت حكون فهيا جتربة امباحر/املٌلرس موضوؿا نوخأأمل
واملراجـة وامخجرًب ،وموضوؿا ألس ئةل من ابب :ماذا هفـل ازاء مضلك كامئ ًـركل معونا أآو حيد من وس بة امنجاح يف
حتلِق ا ألىداف املأأموةل؟ وملاذا وض خغل هبذا امضلك أآو هبذه امعرًلة؟ أآمُس ىناك ظرق أآخرى أآفضل
واسرتاثَجَات أآكرث مالءمة؟ ما يه احلوول امناجـة الهَة اميت جسمح هبا االماكانت اميت هخوفر ؿوهيا دون اهخؼار حوول
جذرًة كد ًعول اهخؼارىا؟ ما يه جتاربنا وملرتحاثنا يف مثل لك ذكل وغريه؟ ...
احملاور امللرتحة
احملور ا ألول :حتوَل املٌلرسات املينَة وثعوٍرىا مبؤسسات امخكوٍن
 .1مناجه امخكوٍن وجمزوءاثو
 .2مضالك املخدربني املـرفِة واملينَة ...
 .3امخحدايت امخنؼميَة وامدرشًـَة وانووجسدِكِة
احملور امثاين :حتوَل املٌلرسات املينَة وثعوٍرىا ابملؤسسات امخـوميَة
 .1مناجه امخـومي ووحداثو
 .2مضالك امخالمِذ املـرفِة وامرتبوًة وامنفس َة والاجامتؾَة ...
 .3امخحدايت امخنؼميَة وامدرشًـَة وانووجسدِكِة
مواؾَد هممة
 آخر أآجل الس خالم املواضَؽ 15 :أآكخوبر .2019 اترخي االؿالن ؾن املواضَؽ امللبوةل من دلن جلنة امخحكمي 30 :أآكخوبر 2019 ثبـر امللاالت اىل امـنوان امربًدي اليتawraqrevue@gmail.com :مالحؼة ىامة
ان ىذه اموركة أآؿاله مبوضوؾيا حول امبحر امخدخًل ختط موف امـدد ،مكن ابماكن امسادة ا ألساثذة
املضاركة مبلاالهتم خارج موضوع املوف ،وس َخضؽ ورشىا حبسب اس خجابهتا م ألبواب ا ألخرى نومجةل.
...........................................
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املركز اجليوي ملين امرتبَة وامخكوٍن
جلية مراكش  -آسفي

ضوابط امنرش يف امـدد ا ألول من جمةل املركز
 ٌضرتط يف امللاةل أآن حكون أآظَةل مل ٌس بق ورشىا يف أآي منعة أآخرى أآو جمةل أآخرى؛ ٍرىج من املؤمفني ارفاقامللاةل ابكرار ًفِد بأأهو مل ٌس بق ورشىا يف أآي جمةل أآخرى.
 يف حاةل امرتمجةٍ ،رفق امنط املرتمج ابمنط ا ألظًل. ُخي َرب امباحر ابس خالم حبثو يف غضون ً 15وما من اترخي الاس خالم ،وثلوم اجملةل ابخباره بلرار ظالحِة امنرشبـد صيرٍن ؿىل الأكرث من اترخي االخبار ابمخوظل ،وال ثوزتم اجملةل ابرجاع املواد اميت مل ثنرش.
 ختضؽ ادلراسات و ا ألحباث مخحكمي ؿومي بعفة رسًة. ال ًلبل أآي ثـدًل بـد املبول اههنايئ ألي ملال. الراء امواردة فـي املواد املنضورة ثـرب ؾن وهجة هؼر املؤمفني فلط ،وال ثـرب ابمرضورة ؾن ر أآي اجملةل. ثنرش امللاالت حبسب آأس بلِهتا يف امورود ؿىل ادارة اجملةل ،وحبسب ارثباظيا مبوف امـدد. ًنرش امبحر أآو ادلراسة يف امـدد املوايل. حرسل امللاالت مضن موف يف ظَغة  pdfويف ظَغة  wordاىل ادارة اجملةل ؿىل امـنوان اليت:رئُس ىَئة امخحرٍرedaat.marrakech.safi@gmail.com :
جيب الامزتام ابملـاًري امخلنَة نوكذابة املوحضة أآسفهل ،و حتخفغ اجملةل ابحلق يف رفغ أآي مادة ال حترتم ىذهاملـاًري
مـاًري ثلنَة نوكذابة
 .ال ًخجاوز ؿدد ظفحات امللاةل  20ظفحة.
 .جضمل امعفحة ا ألوىل ؾنوان امللاةل ابنوغخني امـربَة و امفروس َة و أآسٌلء املؤمفني و مؤسساهتم.
 .جيب االصارة بوضوح يف امعفحة ا ألوىل اىل امس املؤمف امللكَّف ابمخواظل مؽ ادارة اجملةل وبرًده امرمقي و رمق
ىاثفو (ٍرفق امسو ابصارة *مضن الحئة أآسٌلء املؤمفني)
 .حرثُب ا ألسٌلء من ًـدَّل بـد املبول امبديئ ألي مادة.
 .جضمل امعفحة امثاهَة موخعا نوملاةل ابنوغخني امـربَة و امفروس َة ال ًخـدى  10أآسعر وًخوجب ارفاكو بلكٌلت
مفذاحِة ثـرب ؾن احملخوى ا ألسايس نوبحر أآو ادلراسة .
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ـ ابمنس بة نوملاالت ابنوغة امـربَةٍ ،كون هوع اخلط ـ  ،Simplified Arabicجحم اخلط 14 :ابمنس بة نومنت و 11
نويامش.
ـ ابمنس بة نوملاالت ابنوغة امفروس َة ٍكون هوع اخلط »  « Times New Romanجحم اخلط  12ابمنس بة نومنت
و  10نويامش.
ـ اميوامش أآسفل لك ظفحة مؽ امبدء ابمس امكذاب.
ـ الحئة املعادر واملراجؽ مرثبة حبسب امرتثُب اليت:
 ؾنوان امكذاب ،امس املؤمف :انولب مث الامس امضخيص ،رمق امعبـة ،ماكن امعبؽ ،دار امعبؽ ،س نة امعبؽ.
 ؾنوان امللاةل ،امس املؤمف :انولب مث الامس امضخيص ،اجملةل ،امـدد ،امخارخي ،ظفحات امللاةل مضن اجملةل.
 .حُرفَق اجلداول وامرسومات أآو املبَاانت برتكمي ًعاحبو ؾناوٍن ثفسريًة ثوضؽ أآسفويا ،ؿىل أآن ًُدرج امرتكمي هفسو
يف املنت.
 .حكون أآبـاد مجَؽ ىوامش امعفحة ا ألربـة (امـوَا ،وامسفىل ،واهميىن ،وامُرسى) (  )3مس ،واملسافة بني ا ألسعر
مفردة واملسافات كبل وبـد امفلرات .pt 6
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