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اف�تاح  •
نسيم أول، نائبة ممثلة منظمة اليونيسيف بالمغرب  •

رحمة بورقية، مد�رة الهيئة الوطنية للتق�يم لدى المجلس االعلى للتر�ية والتكو�ن والبحث   •
العلمي

OCDE إي��ك شاربونيي، محلل، مدي��ة التر�ية والكفاءات، وكالة التعاون االقتصادي والتنمية  •
حكامة المؤسسات التعليمية لدى وكالة التعاون االقتصادي والتنمية: المحددات 

والتق�يم
«La gouvernance des établissements scolaires dans l’OCDE : 

Déterminants & évaluation»

ما��ا باال�ان بونازي،  مد�رة األبحاث، مركز تحليل التنمية (GRADE)، ليما، ال�ي�و   •
القوى الدولية والمحلية التي تشكل حكامة المؤسسات التعليمية

«The global and local forces that shape school governance»

كيتا غاندي كنكدون، استاذة اقتصاد التر�ية والتنمية الدولية بجامعة لندن، المملكة المتحدة  •
حكامة من أجل أسا�ذة مالئمين: نماذج من الهند

«Governance for adequate teachers : Example from India» 

كاندي لوكاز، منسقة ب�امج البحث UNESCO-IIPE، با��س  •
تع��ز دينامية المشاركة على مستوى المدرسة: دور اإلعانات للمدارس،

د�وس من بحث دولي
«Favoriser une dynamique participative au niveau de l'école : le rôle des subventions 

aux écoles. Leçons d'une recherche internationale» 

دومينيك �يرت�ون، مد�ر عام، مركز الخدمات المدرسية مارك��ت بوغجوا، مو�ت��ال، كندا  •
�نظيم محكم في خدمة نجاح التالميذ

«Une organisation e�cace au service de la réussite des élèves»

سطيفان جيرمان،  مد�ر إعدادية ال كوتونس�يغ بشا�يل سيغ ايغدر،  •
(La Coutancière, Chappelle sur Erdre) نانت، فرنسا

تد�ير التغ�ير بالمؤسسات التعليمية
«Le management du changement dans les établissements scolaires»

��ير موندولوني، تحليل، تق�يم واستشارة في األجهزة ال�يداغوجية والتربوية،  •
     « MondEducation Exepertise et Conseil »، مرسيليا، فرنسا. 

     مع نيكوال دي�ين، إداري، و�ارة التر�ية الوطنية، عمادة إكس مارسيليا، بفرنسا
دور الفاعلين والجهات الفاعلة في سير المؤسسة

«Le rôle des acteurs et des parties prenantes dans le fonctionnement 
de l’établissement» 
ألمدينة مو��ك، خ�يرة اقتصاد، البنك الدولي، واشنطن  •

أجهزة وآليات تق�يم المؤسسات
«Les dispositifs et les instruments d’évaluation des établissements»

عبد الجليل عكاري، أستاذ جامعي، رئيس شعبة علوم التر�ية بجامعة جنيف، سويس�ا  •
حكامة المدرسة: �ين النماذج الدولية واألطر الوطنية والمعيقات المحلية

«La gouvernance de l’école : entre modèles internationaux, cadres nationaux
et contraintes locales» 

علي ب�اد، مد�ر االكاديمية الجهوية للتر�ية والتكو�ن درعة-تافيالت، المغرب  •
المقاربة التشاركية من أجل االرتقاء بتد�ير المؤسسات التعليمية

األربعاء 24 نونبر 2021الثالثاء 23 نونبر 2021
الكلمات االف�تاحية

الجلسة االولى
الحكامة المدرسية: نماذج وممارسات

15.00 - 14.00 الثانية الجلسة 

16.15 - 16.00 خالصات عامة

اخ�تام الندوة 16.15

حكامة المؤسسات التعليمية وأداؤها واستقالليتها وتق�يمها

 ندوة دولية عن بعد

مـــــة حـــكــــــــا
التعليمية المؤسسات 
والـتـــــقــيـيـــــم الـــــمــحــــــددات 

من �نظيم 

بش�اكة مع 

اليونيسيف منظمة 

الهيئة الوطنية للتق�يم 
لدى المجلس األعلى 

للتر�ية والتكو�ن 
والبحث العلمي 

بــــرنـامــــج
األشغال

نــــونـبــــــر

رئيسة الجلسة: ما��ز السوند، رئيسة المجلس األعلى للتعليم بكندا

رئيسة الجلسة: أمينة الم��ني، خ�يرة في التر�ية والتكو�ن، عضوة سابقة بالمجلس األعلى للتعليم

مناقشة

16.00 - 15.00 مناقشة

16.15نهاية أشغال اليوم االول

خالد شنكيطي، مختص في التر�ية، منظمة اليونيسيف  •

نسيم أول، نائبة ممثلة منظمة اليونيسيف بالمغرب  •
رحمة بورقية، مد�رة الهيئة الوطنية للتق�يم لدى المجلس األعلى للتر�ية والتكو�ن  •

     والبحث العلمي


