
استقبال المشاركين9.30-9.00

المحاضرة االختتامية لمشروع التوأمة المؤسساتية

10.10-9.30

الكلمات االفتتاحية

السيد عمر عزيمان، رئيس المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي • 
السيدة كلوديا ويدي، سفيرة، رئيسة المفوضية األوروبية بالمغرب• 
السيد رفاييل مارتان دوالغارد، وزير مستشار، سفارة فرنسا بالمغرب• 

11.00 – 10.10

تقديم نتائج مشروع التوأمة المؤسساتية المغرب/االتحاد األوروبي
• تعزيز كفاءات أطر الهيئة الوطنية للتقييم في مجال تقييم 

السياسات العمومية في التربية
السيدة رحمة بورقية، مديرة الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس 

األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
السيد فيليب ديلبيكو، مفتش عام، المفتشية العامة إلدارة التربية 

الوطنية والبحث، وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث 
واالبتكار، فرنسا

الثالثاء 30 اكتوبر 2018
برنامج األشغال



ندوة في موضوع السياسات العمومية في مجال الرقميات

الجلسة األولى : السياسات العمومية في مجال الرقميات بالتعليم المدرسي

12.00 - 11.15

مسير الجلسة : السيد فيليب ديلبيكو، مفتش عام، المفتشية العامة 
إلدارة التربية الوطنية والبحث، وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم 

العالي والبحث واالبتكار، فرنسا

حلقة نقاش ١: التجربة الفرنسية
• الرقميات: رافعة في تحول النظم البيئية المدرسية 

القيادة الوطنية: السيد جون مارك ميريو، مدير الرقميات في التعليم، 
وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث واالبتكار، فرنسا

القيادة الجهوية بالنورماندي: السيد باسكال كوتونتان، مندوب 
أكاديمي للرقميات في التعليم، أكاديمية كان، فرنسا

12.45 - 12.00

حلقة نقاش 2: التجربة المغربية
• السياسة العمومية في مجال الرقميات بالتعليم المدرسي 

القيادة الوطنية: السيدة إلهام لعزيز، مديرة برنامج »جيني«، وزارة 
التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
القيادة الجهوية: تجربة األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الرباط-

سال- القنيطرة 
السيد طارق رحال، رئيس المركز الجهوي للنظام المعلوماتي، 

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الرباط-سال- القنيطرة   

أسئلة/أجوبة12.45 - 13.15



الجلسة الثانية : السياسات العمومية في مجال الرقميات بالتعليم العالي والبحث العلمي

15.35 - 14.30

مسير الجلسة: السيد عبد اللطيف الميراوي، عضو المجلس األعلى للتربية 
والتكوين والبحث العلمي، رئيس جامعة القاضي عياض، مراكش، المغرب

حلقة نقاش ١: السياسات العمومية
• السياسات العمومية للرقميات في التعليم العالي والبحث بفرنسا: 

اإلنجازات والتحديات 
السيد أالن أبيكاسيس، رئيس قسم تنسيق استراتيجيات التعليم العالي 

والبحث، ووزارة التعليم العالي والبحث واالبتكار
• االبتكارات البيداغوجية الرقمية والتحوالت التي تعرفها مؤسسات 

التعليم العالي: تقييم من إنجاز المفتشية العامة إلدارة التربية 
الوطنية والبحث 

السيد فيليب ديلبيكو، مفتش عام، المفتشية العامة إلدارة التربية 
الوطنية والبحث، وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث 

واالبتكار، فرنسا
• االستراتيجية الرقمية بالتعليم العالي 

السيدة حكيمة الراحمي، مديرة نظم المعلومات، وزارة التربية الوطنية 
والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

16.20 - 15.35

حلقة نقاش 2: التصريف المجالي الترابي
• االستراتيجية الرقمية للتحويل واالبتكار البيداغوجي: جامعة 

كرونوبل- ألب، فرنسا
السيدة إزابيل أوليفيي نائبة الرئيس مكلفة بالرقميات واالبتكار 

البيداغوجي، جامعة كرنوبل ألب، فرنسا
• نموذج تصريف السياسة العمومية على المستوى الجامعي: جامعة 

محمد الخامس بالرباط 
 السيد محمد ظافر الكتاني، نائب الرئيس مكلف بتنظيم النظم 

المعلوماتية، جامعة محمد الخامس بالرباط.   

نقاش16.20 - 17.00

17.30 - 17.00

اختتام الندوة وعرض التوصيات
السيدة  رحمة بورقية، مديرة الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس   •

األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الرباط، المغرب
السيد فيليب ديلبيكو، مفتش عام، المفتشية العامة إلدارة التربية   •

الوطنية والبحث، وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث 
واالبتكار، فرنسا




