
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 ونالمتدخل محاور الجلسات العلمية المدة القـاالنط
 اللجنــــــــة المنظمة  -  استقبال المشاركين د60 08:00

 عبد الغني العروة  -تاح بآيات بينات من الذكر الحكيم  االفت د05 09:00
 

 الجلسة االفتتاحية

 د5 09:10
 كلمة السيد محمد ميميس، 

 (CRMEF-SM) سوس ماسة –الجهوي لمهن التربية والتكوين  مدير المركز

 د5 09:15
 كلمة السيد مهــــدي الرحيوي، 

  (AREF-SM) سوس ماسة -مدير األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 

 د5 09:20
 كلمة السيد رحال الناجي، 

 إداوتنان ، أكاديروالتكوين المهني  لوزارة التربية الوطنية اإلقليمي المدير

 د5 09:25
 كلمة السيد محمد الحاجي،

 سوس ماسة -التكوينبالمركز الجهوي لمهن التربية و منسق مسلك اإلدارة التربوية ،أستاذ باحث

 د5 09:30
 ،السيد محمد أبيداركلمة

 سوس ماسة  -أستاذ باحث بالمركز الجهوي لمهن التربية و التكوين 

 د5 09:35
  ،عزيز محمدكلمة السيد 

 سوس ماسة -التكوينبالمركز الجهوي لمهن التربية والتربوية   ةمسلك اإلدار أطر ممثل
 
 

 "حياة المدرسية.. المفهوم واألدوارالجلسة العلمية األولى: ندوة "ال

 د10 09:40
 الحياة المدرسية بين التباسية المفهوم واعتباطية االستعمال -1

 سوس ماسة-، أستاذ باحث بالمركز الجهوي لمهن التربية و التكوينالسيد إبراهيم أبو الشوار

 د10 10:50
 تنظيم الحياة المدرسية بالمؤسسة التعليمية -2

 سوس ماسة -رئيس قسم الشؤون التربوية باألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، أمينيالسيد أحمد 

 د10 11:00
 المؤسسة التعليمية والعالقات الخارجية -3

 سوس ماسة - التربوي واإلنتاج والتنشيط للتوثيق الجهوي رئيس المركز، السيد محمد لطيفي

 د10 11:10
 والممارسةالحياة المدرسية بين التنظير  -4

 التعليم الثانوي الـتاهيلي بثانوية الخليج بأنزا ، أستاذ السيد عبد اللطيف الخشيبي

 د10 11:20
 مسلك تكوين أطر اإلدارة التربوية وتفعيل الحياة المدرسية  -5

 (CRMEF-SM) أستاذ باحث، منسق مسلك تكوين أطر اإلدارة التربوية، السيد محمد الحاجي

 د10 10:30
 األداء القيادي العالي -6

 سوس ماسة-لمهن التربية و التكوين ، أستاذ باحث بالمركز الجهويالسيد عبد الرحمان الماحي

 د10 11:40
 السلوك المدني واإلرشاد النفسي -7

 (CRMEF-SM) مسلك تكوين أطر اإلدارة التربوية ،السيد عبد المجيد سويف

 مناقشة د40 11:50
 

 شاي استراحة د30 12:30
 

 والتكويناألكاديمية الجهوية للتربية 
 سوس ماسةجهة 

  وزارة التربية الوطنيةلالمديرية اإلقليمية 
والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

 أكادير إداوتنان -وتكوين األطر
 

 



 
 

 

 

 التنزيل"آليات الجلسة العلمية الثانية: ندوة "الحياة المدرسية.. بين التدبير و
 تفعيل أدوار الحياة المدرسية آليات -1 د10 13:00

 سوس ماسة  -، أستاذ باحث بالمركز الجهوي لمهن التربية و التكوينالسيد محمد أبيدار 

0113:  تدبير المناخ المدرسي  -2 د10 

 سوس ماسة  -التكوينبالمركز الجهوي لمهن التربية و ، مدير مساعدذ.أحمـد أيت بوقدير

0213:  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والحياة المدرسية-3 - د10 

 المنسقية الجهوية لبرنامج جينيب مسؤول الموارد الرقمية، السيد موالي محمد الصرصاري

0313:  " نموذجاالقراءة العربي "مسابقة تحدي تفعيل أدوار الحياة المدرسية؛ -4 د10 

 تحدي القراءةالمسؤول الجوي عن برنامج ، أكوناض ذ.لحسـن

0413:  إدماج األعمال اليدوية في المناهج التعليمية -5 د10 

 استاذ التعليم االبتدائي بمديرية شتوكة أيت باها ،مبـارك الآلخرالسيد 

0513:  مناقشة د30 

 التوصيات واالختتام 14:20
 وجبة الغداء 14:30

 

 

    اللجنة التنظيمية   
 المؤطر: السيد محمد أبيدار 

 الحسين زاهديد يسالو  محمد الحاجيالسيد : التنسيق بين اللجان واألطراف المتدخلة

 منسق اللجان: لحسن بوط
 

 لجنة التوثيق لجنة اإلعالم االتصال والتمويل لجنة لجنة التنظيم واللوجستيك

 محمد الرحالي 
 سعيد تخمجين

 عبد الرحمان فريسي
 عبد الجليل الصالحي

 المهدي أشاريد
 أبو العباس  جمال

 الحبيب جيهاد 

 عبد المجيد العالوي
 أحمد فرضي

 عبد المجيد اسويف
 يوسف اد القاضي 

 سمير العالوي 
 عبد الكريم الجزولي

 عبد الفتاح الشافعي 
 عبد العزيز أيت الهواري

 عبد السالم كوماني
 مصطفى الغبوري

 عبد الرحيم بوقدير 
 علي فرعدوس
 عمار أوكاشي

 عبد هللا عاطف 
 عبد الكبير لخضر

 عبد هللا ميران 
 عبد هللا أملقا
 عزيز أبوقدير

 رشيد الشاين 
 عبد الرحمان منير

 محمد البخاري الناصري 

 

 

 

 

 

 والتكويناألكاديمية الجهوية للتربية 
 سوس ماسةجهة 

  وزارة التربية الوطنيةلالمديرية اإلقليمية 
والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

 أكادير إداوتنان -وتكوين األطر
 

 


