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تقرير مصور حول اللقاء التواصلي التكويين حتت عنوان

.

إعداد :األستاذة المتدربة :هناء بنعزي
تنسيق األستاذ المتدرب :عبد الحميد األنصاري

بسم اهلل الرحمن الرحيم

بتاريخ ،األربعاء  12فرباير 2020م –  18مجادى اآلخرة 1441هـ افتتحت الندوة التواصلية
بكلمة لفضيلة األستاذ الدكتور عبد اإلله مطيع رحب فيها ابلسيد املفتش عبد السالم بنصبيح والسادة
األساتذة املتدربني وابقي الضيوف من املدرسة العليا لألساتذة ،مث اسرتسل يف احلديث عن موضوع اللقاء
التواصلي املعنون ب" طاقات مبدعة يف رحاب املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين ابلرابط " ،مع اإلشارة إىل
ضرورة اخلوض يف اجملال امليداين ابعتباره إرساء ملشروع املختربات الديداكتيكية ملدخلي التزكية واالقتداء.

األستاذ د .عبد اإلله مطيع
أثناء كلمته الترحيبية والتوجيهية
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مث شرع املسري األستاذ املتدرب يونس الكمراوي يف تقدمي الندوة ابلرتحيب جبميع الضيوف ،مث أعطى
الكلمة لألستاذ املتدرب أيوب أوايسني حيث تال على مسامعنا آايت بينات من الذكر احلكيم ،بعدها التمس
السيد املسري من السادة احلضور القيام ألداء النشيد الوطين.
ابإلضافة إىل اإلشادة مبجهودات السادة األساتذة املكونني اجتاه الطلبة األساتذة بتيسري وتطوير معارفهم
العلمية والديداكتيكية للولوج إىل جمال املهننة الرتبوية.

األستاذ املتدرب أيوب أوايسني يتلو آايت بينات
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:
نبذة عن المسيرة المهنية لألستاذ

 مفتش ممتاز مارس مهنة التعليم منذ سنة  1979إىل اآلن. التحق ابلتعليم الثانوي سنة  1984ابحملسيمة. سنة  1994التحق ابملركز اجلهوي للمفتشني ،وعني مبدينة ورزازات سنة .1996 سنة  2006انتقل إىل مدينة سال وهبا يشتغل حاليا. -شارك يف صياغة منهاج الرتبية اإلسالمية سنة  2016كممثل عن السادة املفتشني.

األستاذ عبد السالم بنصبيح
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استهل كلمته بتوجيه الشكر للجنة املنظمة ،مث شرع يف احلديث عن مهمنة التدريس وشرفها ابعتبارها
رسالة رابنية نبيلة حتتاج يف التبليغ إىل احلب واإلخالص واجلد واإلجتهاد ،مع اإلشارة إىل بعض املهارات اليت
يستوجب توفرها يف املدرس ،مث اسرتسل يف الكالم معلنا عن موضوع مداخلته وهو أمهية التواصل بني املفتش
والسادة األساتذة أو بصيغة أخرى األستاذ واملفتش أية عالقة ؟ طارحا يف مقدمة املوضوع إشكاالت خمتلفة
جنملها يف:
 كيف يتعامل األستاذ مع املفتش ،ويبين عالقة طيبة معه ؟ ماهي اإلكراهات اليت ميكن وضعها أمام املفتش هبدف تدليلها وإجياد حلول هلا ؟ كيف نتعامل مع املتعلم يف إطار التكنولوجيا احلديثة؟ كيف نبين عالقة تواصلية مع املتعلم ،ابعتبار التواصل موضوع ملح جيب اإلملام به ؟يف خضم اإلجابة عن هذه التساؤالت ذكر السيد املفتش جمموعة النقط وهي:
▪ ظاهرة ختوف األستاذ من املفتش الناتج عن بعض التمثالت اليت كانت واقعة يف مرحلة من الزمن
اليت عمل الطلبة املفتشني على تغيريها من مفتش سلطوي إىل سند تربوي.
▪ التأكيد على التعاون والتشارك واحملبة والصدق ابعتبارها السبيل األمثل للمضي قدما ابملنظومة
الرتبوية على خمتلف مستوايهتا ،وأن هذا التطور اليكون إال بعقد ديداكتيكي يتمثل يف :أخالقيات
املهنة ،امليثاق الناظم هلذه العالقة وإعطاء املدرس فرصة اقرتاح املواضيع اليت جيب أن تعاجل أو
مايسمى ابلتغذية الراجعة لتجاوز العقبات داخل الفصل.
• اإلشارة إىل دور املفتش اجتاه املدرس املتمثل يف التوجيه والتكوين الذي يشمل ما يلي:
• احلث على ضرورة التخطيط السليم للتحكم يف سريورة الدرس ،مع بيانه للمراحل واخلطوات اليت
جيب اتباعها خالل تدبري الفصل.
• اإلملام ابلتشريع املدرسي.
• اإللتزام ابملهننة داخل الفصل املتمثلة يف النقل الديداكتيكي خالل التدبري.
• ضرورة اإلستمرار يف البحث العلمي لتجديد وتطوير العملية التعليمية التعلمية.
•
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• اختيار وضعيات مشكلة واقعية هتدف إىل خلخلة متثالت املتعلمني بناء التعلمات وجتاوز العوائق
اإلبستملوجية اليت تواجهه.
• استثمار الوسائل التكنلوجية احلديثة يف بناء الدرس ملا هلا من أثرعلى سيكولوجية متعلم ق.21.
• مراعاة املقاصد والقيم اليت بين عليها املنهاج.
مث مداخلة للسيد األستاذ عبد اإلله مطيع الذي أشار إىل أن املخترب الديداكتيكي يعمل على متكني
املتدرب من محولة معرفية ديداكتيكية متكنه من مزاولة املهنة ومايندج حتتها من حتليل للممارسات املهنية.
ابإلضافة إىل عرض ملخص عن الندوة السابقة بتاريخ  5فرباير 2020م ،اليت أقامتها جمموعة فريد
األنصاري يف شقني نظري وتطبيقي عرب شريط مسعي-بصري ،وملف رقمي ،حول موضوع "قراءة يف كتاب
منار الرتبية اإلسالمية للسنة الثالثة إعدادي -درس محاية الدعوة وبناء الدولة اهلجرة إىل املدينة".
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األستاذ عبد السالم بنصبيح وعن يساره مسير
الجلسة األستاذ المتدرب يونس الكمراوي ،ومقررة
الجلسة ،األستاذة المتدربة هناء بنعزي

بعدها أبدى السيد املفتش مالحظاته حول العرض وقال:
املرتكزات اليت بين عليها املقرر الدراسي ملادة الرتبية اإلسالمية على خمتلف املستوايت الدراسية:
النماء مث الرتابط والتكامل بني املداخل ،أيضا أشار إىل فلسفة املنهاج اليت تتمثل يف أسباب
تسمية املداخل واملقاصد األساسية لكل مدخل .مع ضرورة الرجوع إىل املصادر املوثوقة والصحيحة
يف صياغة التفسريات واملضامني وغريها.
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في الختام:
أخذ السيد مدير املركز د.حسن اجلباح الذي مرحبا ابحلضور الكرمي وضيف الشرف مع
تذكريه أبمهية التداريب امليدانية ،واحلرص على االستفادة منها على أحسن وجه.
وفوره سلم السيد املدير شهادة تقديرية للسيد املفتش األستاذ عبد السالم بنصبيح ،ابسم
األساتذة املتدربني ،تقديرا جلهده ،وعرفاان جبميله وفضله.
كما مت تسليم تذكار رمزي للسيد مدير املركز د .حسن اجلباح ،عرفاان مبجهوداته،
ومسامهاته يف إجناح مثل هذه اللقاءات.

األستاذ د حسن الجباح أثناء إلقاء
كلمته
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أثناء تسليم الشهادة التقديرية لألستاذ عبد
السالم بنصبيح

أثناء تسليم التذكار الرمزي للسيد مدير
المركز د .حسن الجباح
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كما ألقى األستاذ املدرب كلمة شكر وتقدير ابسم األساتذة املتدربني يف املركز ،أثىن فيها
على جهد األساتذة ،ومجيع الفاعلني يف عملية اتكوين والتأطري وخص ابلذكر مدير املركز ،د حسن
اجلباح ،وكذا ضيف اللقاء ،األستاذ عبد السالم بنصبيح ،و األستاذ الدكتور عبد اإلله مطيع.
ومن ذلك ،ذكر بعض األبيات يف حق األستاذ عبد السالم بنصبيح ،وهي:
▪

من علمه جاد اهلمام

▪

أنعم به من علم

وبنوره ضاء املقام
أكرم به عبد السالم

ويف حق األستاذ عبد اإلله مطيع:
طوع البنان مطيع

أان ترده بديع

جيود يف املوائد

من داسم الفوائد

يكون يؤطر

وساعدا يشمر

فخلفه فشمروا
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األستاذ المتدرب عبد الحميد
األنصاري أثناء إلقاء كلمة شكر
باسم جميع األساتذة المتدربين
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بعد هناية اللقاء مت التقاط جمموعة من الصور التذكارية.

صورة جماعية تجمع السيد مدير المركز
واألستاذ عبد السالم بنصبيح ،واألستاذ
عبد اإلله مطيع مع األساتذة المتدربين
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مت حبمد اهلل
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