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خمتلف دول العامل، يف ظل سيادة  

هتمامن اإلفإلذلك 

كفاءاتال وتطوير إعداد

 اليت والتحديات

القطاع هذا يف اإلصالح

عادة النظر يف السياسات التعليمية اجلامعية  

مختبر الدراسات و األبحاث القانونیة و السیاسیة
 واالجتماعیة

وتحلیل للدراسات

أدیناور كونراد

 دولیة
 :موضوع

في التعلیم العالي
 2019شتنبر 

كلیة العلوم القانونیة و االقتصادیة و االجتماعیة السویسي

 حدى التحديات اليت تواجه

لذلك  .و التحكم يف املعلومة

إعداد زمرك ميثل ونهك

والتحديات لاملشاك يواجه

اإلصالح عمليات

عادة النظر يف السياسات التعليمية اجلامعية  
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مختبر الدراسات و األبحاث القانونیة و السیاسیة

واالجتماعیة واالقتصادیة
للدراسات

 و
كونراد األلمانیة
 

دولیة ندوة
موضوع حول

في التعلیم العاليالسیاسات العمومیة 
شتنبر  28

كلیة العلوم القانونیة و االقتصادیة و االجتماعیة السویسي

حدى التحديات اليت تواجهإة تعليمية قوية و ذات جودة صارت 

و التحكم يف املعلومة متالك زمام  التكنولوجيا احلديثة 

ونهك ؛ مر ملحاأصبح 

يواجه العايل التعليم الزال

عمليات حظيتلذلك 

عادة النظر يف السياسات التعليمية اجلامعية  إ

مختبر الدراسات و األبحاث القانونیة و السیاسیة
واالقتصادیة

للدراسات المغربي

األلمانیة المؤسسة

ندوة
حول

السیاسات العمومیة 
28و  27

كلیة العلوم القانونیة و االقتصادیة و االجتماعیة السویسي

ة تعليمية قوية و ذات جودة صارت 

متالك زمام  التكنولوجيا احلديثة 

صبح أمستوياته بصفة عامة و التعليم العايل بصفة خاصة 

    .جتماعية و الثقافية

الزالو يف املغرب شأنه يف ذلك شأن الدول النامية 

لذلك  .جتماعية

إحيث متت املسارعة اىل 

مختبر الدراسات و األبحاث القانونیة و السیاسیة
واالقتصادیة القانونیة
المغربي المركز

المؤسسة

السیاسات العمومیة 

كلیة العلوم القانونیة و االقتصادیة و االجتماعیة السویسي

ة تعليمية قوية و ذات جودة صارت 

متالك زمام  التكنولوجيا احلديثة إاملعرفة و تنافس الدول حول 

مستوياته بصفة عامة و التعليم العايل بصفة خاصة 

جتماعية و الثقافيةو اإل

و يف املغرب شأنه يف ذلك شأن الدول النامية 

جتماعيةواإل قتصاديةاإل

حيث متت املسارعة اىل ؛خالل العقدين املاضيني

مختبر الدراسات و األبحاث القانونیة و السیاسیة 
القانونیة العلوم

المركزو 

السیاسات العمومیة 

كلیة العلوم القانونیة و االقتصادیة و االجتماعیة السویسي

ة تعليمية قوية و ذات جودة صارت إن التوفر على منظوم

املعرفة و تنافس الدول حول 

مستوياته بصفة عامة و التعليم العايل بصفة خاصة 

و اإل قتصادية اإلحتقيق التنمية 

و يف املغرب شأنه يف ذلك شأن الدول النامية 

اإل التنمية عملية 

خالل العقدين املاضيني

:الندوة

 ظمین
العلوم

كلیة العلوم القانونیة و االقتصادیة و االجتماعیة السویسي
      

    

إن التوفر على منظوم  

املعرفة و تنافس الدول حول 

مستوياته بصفة عامة و التعليم العايل بصفة خاصة 

حتقيق التنمية 

و يف املغرب شأنه يف ذلك شأن الدول النامية       

 يف املطلوب

خالل العقدين املاضيني

الندوة أرضیة  أرضیة



2 
 

ين كوثيقة مرجعية لربامج و عتماد امليثاق الوطين للرتبية و التكو إة، بعد عام بصفة العايل والتعليم اجلامعة إلصالح وخطاب

 إعداد و املستمر، و األساسي هدافه يف  التكوينأم التعليم العايل و حددت  اعادة هيكلة نظإنصت على  ؛صالح سياسات اإل

ستعجايل الذي حاول و املخطط اإل .املعرفة نشر التكنولوجي، و  و العلمي البحثب القيام العملية، و احلياة يف ندماجلإل الشباب

/ 2015صالح عتماد الرؤية االسرتاجتية لإلإو بعد  .ة و التكوينستدراك نقائص سياسات تنزيل بنود امليثاق الوطين للرتبيإ

ا أخاصة  ،ياسات التعليمية يف املغربو ضعف السأقرت بفشل أاليت  ة،التقارير الوطنية و الدولياليت تلت عدد من   2030

شراك الفاعلني و املستفيدين و إو  وتنفيذهاعدادها و إالسياسات العمومية من حيث هذه  تقييم قرار بضرورة مرتددة يف اإلظلت  

و  ستقرار سياسته،التطوير يف التعليم  و العمل على الزال جل املهتمني و الباحثني ينادون  بالتجديد و ا كما.تقييم تأثريها

العمومية  اتستنفيذ السيارجتال يف وضع و اإلوضع حد للتخبط و و  هداف املرسومة و املتحقق منها؛تقليص الفجوة بني األ

دراسة شاملة  دون  ؛مها و تقوميهاىل تقييبإعدادها و تنفيذها وصوال إ أً دراسة  السياسات الرتبوية بد وهذا يستلزم. التعليمية 

تمع عموما قتصادي و اإلطها اإلغفال ربطها مبحيإ   .جتماعي و الثقايف و با

، كما أن   مل تعد حمصورة على املتخصصني و السياسنيو  وية اليوم يف قلب النقاش العموميصبحت السياسات الرتبأ قدف       

السياسات اإلصالحية ليست جمرد إجراءات خطية آلية يتم تنزيلها من طرف الفاعلني، فهذه السياسات تقوم يف الواقع بتعبئة 

 جتماعيني فاعلني اإللاملوارد املختلفة، وتنفذ من خالل شبكات عالقات تضم خمتلف ا جمموعة من األنشطة واإلجراءات العملية و

تحليل الفعل العمومي، الذي ال بليل السياسات العمومية املعلنة حت ربطىل إضافة إ؛ املتدخلني يف سريورة اإلصالحقتصاديني و اإل

  .ميكن الوقوف عليه إال بتحليل سلوكات الفاعلني 

تسعى هذه  ،التعليم العايل  يف العمومية حول السياسات الكفاية فيه مبا كاملة ودراسات معطيات غياب يفو      

بوية يف التعليم العايل  و ات الرت سللسياطر املرجعية و األ التنظيمية النصوص حتليل بني جتمع مقاربة عتمادإالندوة اىل 

  .والتقنية العلمية الثورة عصرو  العوملة ظل يف العايل التعليم تواجه اليت  تحدياتللو املهتمني  الفاعلني بتصورات ربطها

 
  

ال إثراء -   ؛النظرية حماورها بكل اإلملام و العمومية  السياسات ملوضوع املعريف ا
  ؛يف املغرب عرب خمتلف حمطات االصالح  العايل التعليم سياسات تطور واقع تشخيص -
  ؛يف املغرب الثقافيةو   جتماعيةاإلو  قتصادية التنمية اإل علىات السياس هذهحتديد انعكاسات   -
 ؛مية يف جمال التعليم العايلو ات العماستبادل الدراسات حول السي -

:أھداف الندوة  
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 ؛طار القانوين و املؤسسايت للتعليم العايلدراسة اإل -
 ؛عمال و اجلماعات الرتابيةبني الدولة و اجلامعة و عامل األ دراسة العالقات -
 ؛التفكري يف طرق متويل التعليم العايل -
  ؛التعليم العايل و التفكري يف احللول املمكنةوجه اختالالت نظام أتفحص  -
 واخلربات، املرتبطة بالسياسات الرتبوية يف التعليم العايل ؛ والتجارب الدراسات ومشاركة تبادل -

 .صياغة توصيات علمية لوضع سياسات تربوية فعالة و قابلة للتنفيذ -
  
  

  قطاع التعليم العاليفي  السياسات العمومية تحليل :المحور االول
  عليم العايلليل السياسات العمومية يف التمناهج حت -
 طر املرجعية للسياسات الرتبوية يف التعليم العايلاأل -
 طار القانوين املنظم للتعليم العايلاإل -
 هيكلة التعليم العايل/ طار املؤسسايتاإل -

  مجال التعليم العالي تقييم السياسات العمومية في : المحور الثاني
 مناهج تقييم السياسات العمومية -
 التخطيط االسرتاجتي يف جمال التعليم العايل -
  التعليم العايل و قضايا اجلودة -
  واملعرفية التكنولوجية املستجدات ومواكبة العمل وسوق التنمية احتياجات -
 املهين  ميو التعل اجلامعي التعليم بني التكامل  -
  .اجلامعي قبل ما والتعليم العايل التعليم بني الروابط إرساء -

في الولوج لخدمات التعليم  وإشكالية التفاوت الجامعة و المحيط السوسيواقتصادي: المحور الثالث
  العالي

 الصناعية واألوساط اجلامعات  بني التفاعل تعزيز -
 التفاوت يف الولوج خلدمات التعليم العايل -
 اجلامعة و اجلماعات الرتابية -
 التعليم العايل متويل -
  و اسرتاجتيات التكوين االساس و املستمر البشرية املوارد -

  األخالقيات وسلوك الفاعلين في مجال التعليم العالي: المحور الرابع
  ختليق عمليات التكوين ومسؤوليات الفاعلني الرتبويني -

:محاور الندوة  
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  اجلامعية ختليق عمليات اختاذ القرار ومسؤوليات الفاعلني املؤسساتيني واهلياكل -
  األخالقيات وقضايا البحث العلمي -
 األخالقيات وقضايا تقييم املكتسبات واملعارف -

  
 
 المغرب/جامعة محمد الخامس الرباط/عبد العزیز قراقي. د 
 المغرب/ أكادیر /بن زھر جامعة/ الحسین الرامي. د. 
 المغرب/ أكادیر /بن زھر جامعة// رضا الفالح. د. 
 المغرب/ طالتربوي الربالتوجیھ والتخطیط مركز ا/لي حوراالععبد .د 

 

  
 الرباط- جامعة محمد الخامس- السویسي- عز الدین غفران، عمید كلیة الحقوق.د 
 الرباط/عبد المنعم الكداري، جامعة محمد الخامس 
 المغرب/ أكادیر /بن زھر جامعة / عبد اإلاله أمین. د. 
 المغرب/ أكادیر/ جامعة بن زھرإكرام عدناني . د. 
 المغرب/ أكادیر/ جامعة بن زھر لحسن عبدي.د. 
 المغرب/ أكادیر /جامعة بن زھر /محمد الشاوي.د. 
 المغرب/ أكادیر /جامعة بن زھر /نادیة المشیشي. د. 
 المغرب/ أكادیر /جامعة بن زھر /ھیا مبارك،أستاذ زائر.د. 
 المغرب/ أكادیر /بن زھرجامعة  /محمد العشرات،.د. 
  ،الرباط/جامعة محمد الخامس ادریسیة زویار. 
 أكادیر/جامعة ابن زھر/طالب بسلك الماستر/رشید باغو 
 أكادیر/جامعة ابن زھر/طالب بسلك الماستر/المدني السوسي 
  أدیناور كونراد األلمانیة المؤسسةعبیر ایبورك 
  رأكادی/زھر جامعة ابن/ھیبا ابوركات باحث بسلك الدكتوراه 

  

  
 الرباط- جامعة محمد الخامس- السویسي-عز الدین غفران، عمید كلیة الحقوق.د 
 الرباط- عبد المنعم كداري، جامعة محمد الخامس.د  
 فلسطین/ جامعة القدس المفتوحة /یوسف أبوفارة. د.  
 فلسطین/ جامعة القدس المفتوحة/ مروان درویش. د. 
 األردن -الطویسي، المركز الوطني لتنمیة الموارد البشریة، عمانأحمد .د. 
 فلسطین/ جامعة القدس/ عمر الصلیبي. د. 
 فلسطین/جامعة القدس المفتوحة/محمد احمد تاللوة. د. 
 العراق درمان سلیمان صادق، جامعة دھوك كلیة اإلدارة واالقتصاد،. د  
 اإلدارة واالقتصاد، العراقھادي خلیل إسماعیل ، جامعة دھوك كلیة . د. 
 المغرب/ أكادیر /بن زھر /جامعة / سي محمد بوعزیز. د. 
 المغرب/ أكادیر /بن زھر جامعة /عبد الكبیر الوداني.د. 
 المغرب/ الرباط/جامعة محمد الخامس/ محمد رشید لعسري. د. 
 المغرب/ القنیطرة/ جامعة بن طفیل/ أحمد أجعون. د. 

:لجنة التنسیق  

:اللجنة العلمیة للندوة  

:اللجنة التنظیمیة للندوة  
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 المغرب/ أكادیر /بن زھر جامعة/ ابراھیم كومغار .م.د. 
 المغرب/ الرباط /محمد الخامس جامعة/ عمر حنیش. د. 
 المغرب/ القنیطرة/ جامعة بن طفیل/ طارق زائر. د. 
 المغرب/ أكادیر /جامعة بن زھر/ لحسن عبدي. د. 
 المغرب/ أكادیر/بن زھرجامعة  /ابراھیم ألتیت.د. 
 المغرب/ أكادیر/ جامعة بن زھر/ وكریم محمد. د. 
 المغرب/ الرباط/ جامعة محمد الخامس/ عبد الفتاح بلخال.د. 

 
  :ندوةة والمدعوة والمستفیدة من الالجھات المشارك

 الجامعات والكلیات والمعاھد والمراكز البحثیة المحلیة والعربیة والدولیة.  
  التربویةبالمنظومة الخبراء والمختصون العاملون بجمیع الھیئات والمؤسسات المختّصة. 
  والخاصة الحكومیةاإلداریة في المؤسسات والكوادر القیادات. 
 إدارات الغرف الصناعیة والتجاریة والزراعیةو رجال المال واألعمال.  
 

  :ندوةظات بخصوص البحوث المقدمة للشروط ومالح
  ندوةضمن محاور الأن تكون الورقة البحثیة. 
  ه الندوةالمقدمة لھذ األوراق البحثیةمراعاة أسس وقواعد البحث العلمي في. 
 أو نشرت سابقاً، أو مقبولة للنشر أو مقدمة رىآخ ندوة أن ال تكون الورقة البحثیة قد تم تقدیمھا إلى ،

 .للنشر
  الفرنسیة العربیة وآخر باللغة أن تتضمن الورقة البحثیة ملخصا باللغة . 
  نظریة تتضمن أفكاراً ومفاھیم جدیدة ومبتكرة یمكن قبول أوراق بحثیة في صورة مقاالت علمیة

 ) .ولیست تقلیدیة ومكررة(
  استخدام نمطAPA  في التوثیق، فیشار إلى المرجع أو المصدر في المتن بعد فقرة االقتباس مباشرة

 ). اسم عائلة المؤلف، سنة النشر، رقم الصفحة: (كما یأتي
  مطبوعة على الـ  صفحة 15أن ال یزید عدد صفحات الورقة البحثیة عنWord   عادي  14بخط

سم لجمیع  2.5وھوامش   Arabic Transparentوخط  1.5غامق للعناوین بمسافة  14للنص وخط 
 . الجوانب

 :  واریخ مھمةت -
2019 سرما 10  استقبال الملخصات 
2019یولیوز 15  استقبال المقاالت في صیغتھا النھائیة 
2019شتنبر  28و 27  تاریخ الندوة 

 نشر المقاالت تنشر في مؤلف جماعي قبل انعقاد الندوة
  

 أیام الندوة و التغذیة مل الجھات المنظمة نفقات اإلقامةحتت.  
 المراسالت :  

 :اآلتي العنوانتوجھ جمیع المراسالت واالستفسارات والبحوث الخاصة بالمؤتمر إلى 

politiquespubliquens@gmail.com 
 

  

 
 

  


