


 بالغ صحفي
 2019فيفري  8تونس في 

  

يجمع المنتدى المواطني الدولي للتربية حول الحوكمة في مجال التربية في تونس مختصين في الحوكمة  

 .وفاعلين تربويين وفاعلين من أوساط مهنيّة ومواطنين

  

نية من المنتدى المواطني الدّولي للتّربية والذي ينفتح هذه االدّورة الثّ  2019رس ام 23و 22و 21تنعقد أيام 

التحديات، الرهانات : الحوكمة وجودة المنظومات التربوية"علمي وسيكون محوره  جانب :المّرة على جانبين

 ".  حوكمة التربية ونجاح المتعلمين"، و جانب مواطني يتعلق بـ"واآلفاق

و   (مشاركة المجتمع المدني)وجانب مواطني ( ندوة علمية)هذا الحدث االستثنائي المتضمن لجانب أكاديمي 

سيجّمع مشاركين ناطقين باللغات العربية والفرنسية واالنجليزية، قادمين من إفريقيا دورات تكوينية بيداغوجية 

 .  ومن أوروبا ومن أمريكا الشمالية

ما سيقع التطرق إليه خاصة من قبل المتدخلين هي المسائل المحيطة بقضايا الحوكمة وجودة التربية، المهّمة، 

كما ستثار قضايا تعزيز اإلدارة . الّرؤية، التّوّجهات، القيم، األهداف، وسائل التّحقيق واستراتيجيات تنمية الكفايات

 .  الفاعلين، وفي نهاية المطاف، النّجاح المدرسيالمحليّة المتمركزة حول النتّائج ومساءلة 

من بين المتدّخلين في الجانب العلمي، يوجد، على سبيل الذكر ال الحصر، أساتذة باحثين كنديين وفرنسيين 

 .  وإفريقيين ومن مواطن قدوم أخرى( من المغرب العربي)ومغاربة 

مقاولون، ممثلون عن الجمعيات المدنية، : أما في الجانب المواطني، فيوجد مشاركون من المجتمع المدني

أي ما يمثل عيّنة مستشعرة ألهمية قضية أصبحت مركزية في تطّور كل منظومة تربوية، وبالتالي . الخ...طلبة
 .  اقتصادية والبيئية-في التطّور داخل المجاالت السياسية والّسوسيو

المنار، -التونسي للتربية، جامعة تونس جمعية المنتدى: اللجنة العلمية ولجنة القيادة والمنظمون لهذا المنتدى الكبير

  .، المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار، كلية العلوم بتونستونس االفتراضية  جامعة

  

المنار وجامعة تونس -المنتدى المواطني التونسي من أجل  للتربية المعلن عنه من قِبَل جامعة تونس 

هو بمثابة مشروع للتّطوير التربوي وإلرساء قّوة وشركائهم،   (FTE)االفتراضية ومنتدى تونس للتربية 

مواطنيّة هدفها توفير المعلومة، واالستكشاف، والمناقشة، والتّبادل، والتّواصل، واقتراح مسارات تفكير حول 

الهدف األّول لهذا المنتدى هو سدّ ثغرة بالتوفّر على رؤية جامعة لحوكمة . حوكمة المنظومات التربوية وغاياتها

وعلى هذا النّحو، . التّربية من خالل تركيز انتباه المختّصين والمواطنين على جودة المدّرسين ونجاح المتعلّمين

ن والمواطنون يويتوفّر أصحاب القرار والمسؤولون الّسياسيون والمؤسّسيون بصفة خاّصة، والفاعلون التربو

الملتزمون أو الراغبون في االلتزام بقضية الحوكمة، على نحو أوسع، يتوفر كل هؤالء على عناصر ضروريّة 

لتأسيس رؤية في مجال حوكمة التّربية ويصبح بإمكانهم خّط مسارات فيها، بما يمّكنهم من تجديد رؤيتهم ودعم 
 .  مسارات ألفعال تجديدية

  

      www.forum-tunisien-education.org :من أجل المزيد من المعلومات، العودة إلى الرابط



 زمالءنا و طلبتنا األعّزاء

 مواطنينا الكرام

 

نعلن رسميّا عن انطالق المنتدى المواطني الدولي للتربية   مع نشر البرنامج العلمي و المواطني و الدورات البيداغوجية التكوينية

 . 2019مارس  23مارس إلى  21من   في نسخته الثانية الذي سيقام بمدينة ياسمين الحمامات

 من كندا و فرنسا   باحثا أ جنبيا جلهم  يؤثثها أكثر من ثالثين  و قيمة  على محاضرات و مداخالت ثرية  يحتوي بر نامج المنتدى

  .إضافة إلى عشرات الباحثين التونسيين و النشطاء الجمعاويين    و المغرب العربي  و ألمانيا

 

 1مارس و 31 -30أيام   ينخرط هذا المنتدى في اشكاليّة كبيرة طرحناها منذ النسخة األولى التي إنعقدت بكلية الطب بصفاقس

الرهانات : حوكمة و جودة المنظومات التربوية"وتهتم النسخة الثانية بمسألة " أّي مشروع تربوّي لتونس؟"عنوانها   2017أفريل 

  التحديات و اآلفاق

 

 ،أيّها الباحثون، أيّتها الباحثات

 ،أيّها الّطلبة، أيّتها الّطالبات

 ،أيّها المدّرسون، أيّتها المدّرسات

 أيها المواطنون ، أيّتها المواطنات

 

لنشارك جميعا وندعو بعضنا إلى المشاركة في هذا الحدث الفريد الذي يطرح قضيّة غير مسبوقة و هي قضية حوكمة و تمويل 

إن الموضوع . الجامعة و البحث العلمي و المدرسة في عالقة بنجاح المتعلمين و ذلك في نطاق مداوالت ومشاورات مواطنيّة

مصيرّي وكّل مشاركة بنشاط ما في محور من محاور المنتدى من شأنها أن تساهم في بناء رؤية أشمل لمستقبل المدرسة والجامعة 

 .العموميّتين

نشكر زمالءنا في جامعة الكيباك ! على إيمانهم بمشروعنا   المنار و جامعة تونس اإلفتراضية  نشكر مسؤولي جامعة تونس

بمنتلاير على مساهمتهم الفعّالة في صياغة الورقة العلميّة وعلى استعدادهم لتشريفنا بحضور فعاليّات هذا المنتدى المواطني الدولي 

له دور في نجاحه الذي نتمنّى   كّل االمتنان والعرفان لكّل من ساهم من قريب أو من بعيد في ارساء هذا المشروع ولكّل من كان! 

  أن يكون فائقا

           مع خالص عبارات التّقدير





 املنتدى يف كلمات





 البشير الشريف

 مكلف بالعالقات مع الشركاء   

 التقنيين و الماليين

 السيدة كلودي بيون

 ملحقة التعاون التربوي المسؤول عن القطاع 

 (IFT)التعليمي واللغوي في المعهد الفرنسي بتونس 

 

 أعضاء 

 جلنة القيادة

 األعضاء 

 الشرفيون  

 بلجنة القيادة

 الهام القالل

 جمعية  









و ينقسم إلى  التحديات واآلفاق, الرهانات :المنظومات التربوية يتناول هذا المنتدى مسألة حوكمة و جودة

 جانب علمي وجانب مواطني 

   : في ما يلي محاور الملتقى العلمي

 
 السياسات، الفاعلون، الّرهانات، والديناميات: الحالة الراهنة في التربية: المحور األّول

 األشكال واإلصالحات والمساءلة: الحوكمة الجديدة في التربية: المحور الثاني

 الحوكمة المدرسية وفعالية المؤسسات التربوية: المحور الثالث

 استقاللية وإدارة جماعية: الحوكمة الجامعية، التعليم العالي: المحور الرابع

 البحث الجامعي، التكوين، والخدمات للمجتمعات المحلية: المحور الخامس

 اإلدارة االستراتيجية للتغيير واآلفاق في التربية: المحور السادس

البيداغوجي ونجاح  تطوير المنظومة التربوية بالمشروع التربوي، استراتيجيات التعليم، التجديد: 7المحور 

 المتعلمين

 

 في ما يلي محاور المنتدى المواطني

 

.الحوكمة، جودة التربية والبطالة  

 الحوكمة، النجاح التربوي والتسرب المدرسي

التربية والمواطنة، البحث والعلم المواطني: رسالة المدرسة والجامعة  

.مشكل تمويل التربية العمومية والجامعة والبحث العلمي: المدرسة والجامعة بين العمومية والتعليم الخاص  

.الحوكمة وإرساء معيار الشفافية  

لماذا؟ كيف؟ ومتى؟: الحوكمة الالمركزية للتربية واإلدارة القائمة على المساءلة  

 الحوكمة الجهوية والمحلية والديمقراطية التشاركية

.الهندسة، التّصميم والبنى التحتية: الحوكمة وإدارة الفضاء التربوي  

 المشاركة الوالدية وفضاءات تدخل األولياء في المؤسسات من أجل توسعة في فريق التعلّم

.دور المحيط االجتماعي واالقتصادي في ضمان الجودة في التعليم  

.المشاركة واإلنجازات المواطنية الداعمة للتطوير التربوي  

.أفكار، مشاريع، تدخالت لصالح المجتمع: األفعال الملموسة المطلوب تعزيزها في مجال الحوكمة  

.عروض لتجارب وإسهامات للمجتمع المدني في مجال اإلصالح التربوي  



    :فرنكوفونيةباحثا من عدة دول  60البرنامج العلمي دسم شارك فيه أكثر من 

 التربية ؟هم ضيوف منتدى من 
 الجامعات و البحث العلمي حوكمةو و التدريس  البيداغوجياأسماء المعة في عالم  

 و المؤسسات التربوية

 و المواطني غير المسبوق  البيداغوجيال تتخلفوا عن هذا الموعد العلمي و 



 
 

 

 

  

 

 

    

  التربية كمة وحومتخصص في إدارة 

 عضو المجلس األعلى للتعليم في فرنسا

  2006 بكندا منذ سنة شيربروكجامعة سابقا و أستاذ بجامعة  رئيس

 بواتييهأستاذ فخري من جامعة 

 2007منذ فبراير  CIEP رئيس تحرير مجلة سيفر الدولية للتعليم 

 RESP، لمجموعة كوادر الخدمة العامة  2008المؤسس، منذ عام 

 2014عضو لجنة مراقبة قانون التوجيه والبرمجة منذ مارس 

 2018عضو اللجنة التوجيهية للسياسات العامة منذ عام 

 2012منذ عام  AFAE رئيس شرفي

، وبعضها .( إلخ، التعلم ، ومنظمات التعليم ، وإدارة أنظمة المدرسة منها تتناول إدارة  12، رئيسي كتابًا كمؤلف  18ألف -

 ...اليونانية ، مترجم إلى اليابانية واأللمانية واإلسبانية والبرتغالية والعربية والصربية 

 .عمل جماعي 13 -

 (.ترجمت الى عدة لغات)العامة ، والبحوث في مجال التدريس واإلدارة التدريب مقالة عن  150-

:من بين المحاضرين أيضا

 

  البحث العلمي حوكمةمتخصص في 

 .وبرلين  فريبورغدرس القانون وعلم االجتماع في 

 IUT of Economicsعن المعهد الفدرالي  مسؤوالً كان  1978إلى عام  1971من عام 

  أنجز رسالة الدكتوراه حول توظيف أساتذة الجامعات في ألمانيا وفرنسا 1978/79سنة 

 .تبادل الجامعة األلمانية في بون  مركز DAAD ، كان مساعدا إلدارة 1981إلى  1979من 

   2012، وحتى عام  1981برلين منذ إنشائه في عام  Wissenschaftskolleg zuكان األمين العام ل 

 .2014-2013 نانتفي  Avantes Ava (IEA)كما أنه هو عضو في اللجنة االستراتيجية لمعهد 

 

 



 :أيضا  في هذه النسخة  من بين المحاضرين

 

       (كيبيك/ كندا  -مونتلاير في  كيبيكجامعة )

 

عاما من الخبرة في مجال  25، لديه أكثر من  DESSأستاذ ومدير وحدة البرامج في التربية والتعليم و في اإلدارة التعليمية 

 .المهنيين مع فئات مختلفة من  التدريب 

، عمل كمدرب ومدير تدريب واستشاري لمؤسسات مختلفة كمدرس  ، UQAMفي مونتلاير  كيبيكقبل التحاقه بجامعة 

على  ، وأشرف بحثية وقد قاد وتعاون في مشاريع  .مونتلايروكمستشار تربوي ومستشار أكاديمي ومدير برنامج في جامعة 

 إلخ، البرامج ، تقييم الفني ، تصميم التدريب التشاركية، والبحوث المعرفة ، ونقل التعليم دراسات تتعلق بإدارة 

   

 :أيضا  في هذه النسخة  من بين المحاضرين

 

 .أستاذ مشارك في قسم اإلدارة وأسس التربية والتعليم بكلية التربية بجامعة مونتلاير

 .، وعالم نفس ومستشار إداريمتخصص ، كان يعمل في شبكة مدرسة مونتلاير كمعلم عديدة لسنوات 

 ، وهو يدرس إدارة التعليم في برنامج التدريب األولي إلدارة المدرسةالمؤسساتي متخصص في التقييم 

 .، وتشغيل المؤسسات وتحليل عمل مديري المدارساالستراتيجي تركز بحثه األخير على التخطيط 

 .وركز عمله األخير على الممارسات المهنية للمدراء والمدرسين في سياق تنفيذ سياسات اإلدارة القائمة على النتائج

عن  مسؤولوهو  كيبيكللبحوث المعنية بتنظيم عمل اتجاهات تأسيس  GRIDE األقاليميةوهو الباحث الرئيسي في المجموعة 

 .القيادة في التوجيه المؤسسي وإنجاز الطالب -األول المحور 

 

 



:االبتدائي التعليم العالي و الثانوي و  بيداغوجياالتربية و  حوكمةو من المتدخلين أيضا زمالء كنديون مختصون في   

 

مؤلفة كتاب التحضير للتكامل المهني خالل التدريب األولي للمدرسين( ريفييرفي تروا  كيبيكجامعة )  

، مؤلفة كتاب عن التربية في التعليم العالي( في مونتلاير كيبيكجامعة )  

(في مونتلاير كيبيكجامعة )  

(في مونتلاير كيبيكجامعة )  

  (في مونتلاير كيبيكجامعة )

 

 

:التربية  حوكمةو من المتدخلين أيضا زمالء فرنسيون مختصون في   

 

(، فرنسا نانتجامعة )  

(، فرنساالعلمي ، التعليم العالي والبحث الوطني العامة إلدارة التعليم  المفتشية)  

(، فرنساالوطنية وزارة التربية )  

(، فرنسا غرونوبلجامعة )  

 

إلى جانب حضور مغاربي و إفريقي مميز  :   

 

 












