
الجلسة العلمية الثالثة
من س 16.20 إلى س 17.40

ـ تسييـــــر:  ذة. الزهرة اللهيوي
ـ المقرران:  ذ. حسن برقية

                       ذ. إحسان المسكيني

ـ الساعة 16.20: مداخلة األستاذة ليلى المسعودي 
استاذة التعليم العالي

»المشهد اللغوي المغربي واقتصاد اللغات«.

ـ الساعة 16.40: مداخلة األستاذ جعفر الناصري
رئيس جامعة الحسن الثاني عين الشق  قبال.

»Enseignement Supérieur : qualité et objectifs, 
Formation et Emploi«.   

ـ الساعة 17.00: مداخلة األستاذ عبد الرحمان طنكول 
رئيس جامعة  ابن طفيل قبال.

»الجامعة و رهانات التشغيل«.
      

ـ الساعة 17.20: مداخلة السيد سعيد حنشان 
خبير دولي في التكوين.

»Contraintes et perspectives de réforme du 
système de la formation professionnelle initiale 

et continue au Maroc«.

ـ من س 17.40 إلى س 19.00:    مناقشة عامة – اختتام الندوة.



ـ الساعة 9.30:   كلمات االفتتاح
ـ كلمة األستاذ محمد الدرويش رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية  والتكوين.

ـ كلمة السيد حكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين.  
ـ كلمة الدكتور عمر عزيمان رئيس المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

 الجلسة العلمية األولى
من س 10.00 إلى س 13.30 

ـ تسييـــــر:  ذ. محمد الدرويش
ـ المقرران:  ذة. الزهرة اللهيوي 

                ذ. عبد الرحمان طنكول.

ـ الساعة 10.00: مداخلة الدكتور  الطيب الشكيلي
وزير التربية الوطنية 1993-1988 

»أي نظام تربوي امام التطور التكنولوجي في البحث العلمي«.

ـ الساعة 10.20: مداخلة الدكتور نجيب الوارثي الزروالي 
وزير التعليم العالي والبحث العلمي سنوات 1998 - 2002

»المعايير والمناهج البيداغوجية لمواكبة اإلصالح الجامعي«.

ـ الساعة 10.40: مداخلة األستاذ موالي اسماعيل العلوي
وزير التربية الوطنية 1998 – 2000

»مسار تطور تعميم المعرفة و العلم في المغرب المعاصر«.

ـ الساعة 11.00: مداخلة األستاذ محمد لخصاصي 
سفير المغرب بسوريا قبال.

»المسار المتعرج للسياسة التربوية: أي أفق؟«.

ـ من س 11.20 إلى س 13.30:    مناقشة عامة

الجلسة العلمية الثانية
من س 15.00 إلى س 19.00

ـ تسييـــــر:  ذ. موساوي العجالوي 
ـ المقرران:  ذ. محمد لشهب

                       ذ. معروف البكاي

ـ الساعة 15.00: مداخلة األستاذ فؤاد عمور 
خبيــــــر دولــــــي.

»التعاون الجامعي بين المغرب واالتحاد األوربي«

ـ الساعة 15.20: مداخلة األستاذ حسن اوريد 
أستــــــاذ باحــــــــث

»من الطموح الجماعي الى هندسة جديدة للتربية«. 

ـ الساعة 15.40: مداخلة األستاذ محمد اكديرة 
رئيس المرصد الوطني للحكامة و التدبير 

Les problèmes de l’université: 
entre les enjeux de la technicité managériale 

et le pilotage stratégique.

ـ الساعة 16.00: مداخلة السيد ابراهيم مكني 
مختص في قضايا التربية 

     »Les Reformes  de l’Education ou l’odyssée  
d’un système«.


