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فضاء التوثيق

فضاء التوثيق:
تقديم
يعمل فضاء التوثيق مبجلة البيداغوجي على التعريف باألنشطة التربوية واخلدمات املكتبية لوحدة
التوثيق ،بهدف تكثيف االهتمام بإدماج البعد الوثائقي في العملية التعليمية التعلمية ،ملا له من دور إيجابي في
تنوير الفاعلني التربويني من خالل التعريف ب:
 الرصيد الوثائقي الذي تزخر به املكتبة من وثائق وبحوث ودراسات مختلفة؛ جديد اإلص��دارات التربوية ال��واردة على املكتبة األكادميية باملركز اجلهوي للتوثيق والتنشيط واإلنتاجالتربوي.

دليل تكوين المكونين في مادة التربية اإلسالمية،
تأليف د .خالد الصمدي.
صدر للدكتور خالد الصمدي ،ضمن منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم
والثقافة (اإليسيسكو) ،يف دجنرب  2014كتاب بعنوان :دليل تكوين المكونين في مادة
التربية اإلسالمية .يأيت هذا الدليل يف سياق تشخيص اإلشكاالت الرتبوية واملعرفية اليت
تعيشها مادة الرتبية اإلسالمية سواء يف براجمها ومناهجها أو يف طرق تدريسها وتقوميها،
حماوال وضع رؤية جديدة ومتكاملة لتكوين املكونني يف مادة الرتبية اإلسالمية تسهم يف
حتقيق أهدافها.
اعتمد املؤلف يف بناء الدليل على منهجية علمية من شقني اثنني مها:
 منهجية حتليلية سواء لواقع تدريس مادة الرتبية اإلسالمية أو ملناهج تكوين املكونني فيها،وذلك هبدف رصد مكامن القوة والضعف اليت تعاين منها املادة سواء يف براجمها ومناهجها
أو يف طرق تدريسها وتقوميها؛
 منهجية بنائية هتدف إىل اقرتاح البديل من خالل بناء منهاج متكامل جيمع بني اإلطارالعام ملنهج التكوين العلمي والرتبوي والتكنولوجي ملكوين مادة الرتبية اإلسالمية ،مث التفصيل النظري والتطبيقي يف حماور التكوين
الرتبوي ملكوين املادة من خالل مناذج تطبيقية منجزة.
وخصص املؤلف مقدمات للغايات واملقاصد الرتبوية والعلمية من إعداد الدليل ،ومنهجية إعداده واستعماله ،ومكانته يف
سياق برامج اإليسيسكو للنهوض مبادة الرتبية اإلسالمية.
وينقسم الدليل بعد املقدمات ،إىل أربعة فصول ،حيث خصص الفصل األول لدراسة حتديات الواقع املعاصر على تكوين
املكونني يف مادة الرتبية اإلسالمية ،والفصل الثاين للكفايات العلمية والرتبوية والتكنولوجية ملدرس الرتبية اإلسالمية يف ظل حاجة
الواقع املعاصر ،والثالث لعناصر منهاج متكامل للتكوين األساسي ملدرسي الرتبية اإلسالمية ،والفصل الرابع الستعراض مادة التكوين
النظري والتطبيق العملي للمحاور الرتبوية ملنهاج تكوين املكونني يف مادة الرتبية اإلسالمية.
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ويتضمن الدليل الذي يقع يف  137صفحة من احلجم املتوسط ،ملحقني لنموذج تصميم برنامج التكوين الرتبوي ملكوين
مادة الرتبية اإلسالمية ،ومنوذج الستمارة تقومي إجناز املستفيد من التكوين بعد التدريب.
ويهدف الدكتور خالد الصمدي من خالل هذا الكتاب إىل توفري مرجعية تربوية وعلمية لتكوين مكوين مادة الرتبية
اإلسالمية ،نظريا وتطبيقيا ،يستفيد منها املسؤولون املركزيون عن تكوين املكونني يف مادة الرتبية اإلسالمية بوزارات الرتبية والتعليم يف
العامل اإلسالمي ،وكذا املشرفون على تكوين املكونني يف مادة الرتبية اإلسالمية مبراكز التكوين الرتبوي ،كما يستفيد منها املشرفون
على دورات التكوين الرتبوي ملكوين مادة الرتبية اإلسالمية باملنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية.
هذا وتجدر اإلشارة إلى أنه يمكن تحميل هذا الكتاب من الرابط التالي:
http://www.isesco.org.ma/templates/isesco/publications/ar/Dalil%20takwin/dalil.pdf

إصدارات األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة–تطوان.
بتعاون مع المركز الجهوي للتكنولوجيات التربوية بتطوان ،وبتأطري من املفتشني املكلفني بالتنسيق اجلهوي التخصصي
ملاديت علوم الحياة واألرض والفيزياء والكيمياء ،أنتجت األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة–تطوان دليلني
مرجعيني اثنني :دليل مرجعي لتدبير وتسيير المختبرات العلمية المدرسية لمادة علوم الحياة واألرض ،ودليل مرجعي لتدبير
وتسيير مختبرات الفيزياء والكيمياء.
وقد كتب مدير األكادميية الدكتور عبد الوهاب بنعجيبة ،يف تقدميه للدليلني« :يأيت إنتاج هذين الدليلني انسجاما مع
التوجهات العامة للميثاق الوطني للتربية والتكوين الرامية إىل جعل املتعلم يف قلب املنظومة الرتبوية ،بتوفري ظروف العمل املناسبة
لتحسني جودة التعلمات ،وسعيا إىل إغناء خمابر الفيزياء والكيمياء وعلوم احلياة واألرض بالوثائق الالزمة والضرورية لتحسني تدبري
األجهزة واألدوات املخربية وختزينها وترتيبها وصيانتها وحسن توظيفها واالستفادة منها ،ومتكني العاملني باملختربات من االضطالع
بأدوارهم على أكمل وجه ،عرب إمدادهم خبطوات منهجية إجرائية لتسيريها وتنظيمها ،وحرصا على مساعدة أساتذة ماديت الفيزياء
والكيمياء وعلوم الحياة واألرض وتوجيههم إىل اتباع املنهج التجرييب والتغلب على الصعوبات والعوائق اليت حتول دون ذلك ،عرب
وضع رهن إشارهتم هذه الوثائق اليت توضح هلم بعض اجلوانب التنظيمية والتشريعية ،وتسهل عليهم بعض التجارب املدعمة باحلاسوب
أو األشغال التطبيقية اليت تتضمن صعوبات يف اإلجناز.
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جرد للوثائق الواردة على المكتبة األكاديمية منذ فاتح شتنبر من سنة  2014إلى اآلن
ﺘﺎرﻴﺦ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻤﻐرﺒﻴﺔ
ر.ت

اﻟوﺼف اﻟﺒﻴﺒﻠﻴوﻏراﻓﻲ

ﻋﻨوان اﻟوﺜﻴﻘﺔ

ﻋﺒد اﻟﺤق اﻟﻤرﻴﻨﻲ ] .[2014اﻟرﺒﺎط :ﻤﻨﺸورات اﻟﻘﺼر اﻟﻤﻠﻛﻲ،

01

اﻨﺒﻌﺎث أﻤﺔ ،اﻟﺠزء  – 59اﻟﻘﺴم اﻷوﻝ.

02

اﻟزﻴﺎرة اﻟﻤﻠﻛﻴﺔ اﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻟﺘوﻨﺴﻴﺔ ،ﻤن ﻴوم

ﻋﺒد اﻟﺤق اﻟﻤرﻴﻨﻲ ] .[2014اﻟرﺒﺎط :ﻤﻨﺸورات اﻟﻘﺼر اﻟﻤﻠﻛﻲ.

اﻟﺠﻤﻌﺔ  30ﻤﺎي إﻟﻰ ﻴوم اﻻﺤد ﻓﺎﺘﺢ ﻴوﻨﻴو .2014

122ص.

618ص.

03

اﻟذاﻛرة اﻟﺒﺼرﻴﺔ اﻟﻤﻐرﺒﻴﺔ اﻷﻨدﻟﺴﻴﺔ :ﺤدود ﺴﺎﺌﻠﺔ

04

ﺸﻤﺎﻝ اﻟﻤﻐرب إﺒﺎن ﻓﺘرة اﻟﺤﻤﺎﻴﺔ وﺒداﻴﺔ ﻋﻬد اﻻﺴﺘﻘﻼﻝ

05

ﻤوﺴوﻋﺔ اﻟﺤرﻛﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ واﻟﻤﻘﺎوﻤﺔ وﺠﻴش اﻟﺘﺤرﻴر

Memoria visual Andalucía-Marruecos :
frontera líquida

اﻟﺤﻛوﻤﺔ اﻷﻨدﻟﺴﻴﺔ ،ﻤﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ اﻟﺘرﺒﻴﺔ ،اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟرﻴﺎﻀﺔ.
أﻋﻤﺎﻝ ﻨدوة  6–5أﺒرﻴﻝ  ،2008اﻟرﺒﺎط :ﻤﻨﺸورات اﻟﻤﻌﻬد
اﻟﻤﻠﻛﻲ ﻟﻠﺒﺤث ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻟﻤﻐرب ،اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ

249ص.

،2014

اﻟﻤﻨدوﺒﻴﺔ اﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﻟﻘدﻤﺎء اﻟﻤﻘﺎوﻤﻴن وأﻋﻀﺎء ﺠﻴش اﻟﺘﺤرﻴر.
] ،[2009اﻟرﺒﺎط.

ﺒﺎﻟﻤﻐرب .اﻟﺠزء اﻟﺜﺎﻨﻲ :أﻋﻼم اﻟﺤرﻛﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ

اﻟﻛﺘب اﻟﻤﺘﻨوﻋﺔ
ر.ت

اﻟوﺼف اﻟﺒﻴﺒﻠﻴوﻏراﻓﻲ

ﻋﻨوان اﻟوﺜﻴﻘﺔ

06

ﺘوظﻴف اﻟﻘرآن ﻓﻲ ﺤﻴﺎة اﻟﻔرد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﺴﺘﺜﻤﺎرﻩ ﻓﻲ

ﻤﺤﻤد ﺒﻠﺒﺸﻴر اﻟﺤﺴﻨﻲ ]  .[2014ﻤﻨﺸورات اﻟﻤرﻛز اﻟﻤﻐرﺒﻲ

07

اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﻔﻼﺤﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘروﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻐرب

ﻋﺒد اﷲ ﺼدﻗﻲ ]  .[2014اﻟﻤطﺒﻌﺔ اﻟﺴرﻴﻌﺔ .اﻟﻘﻨﻴطرة،

08

ﻛﺘﺎب اﻟﻤوطﺄ ﻟﻺﻤﺎم ﻤﺎﻟك ﺒن أﻨس رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ،رواﻴﺔ

] .[2013ﻤﻨﺸورات اﻟﻤﺠﻠس اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻷﻋﻠﻰ ،اﻟﻤﻐرب،

09

ﻛراﺴﺔ ﻤواﻀﻴﻊ اﻟﻤﺒﺎرﻴﺎت اﻟﺠﻬوﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠوم واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت :دورة اﻷﻛﺎدﻴﻤﻴﺔ اﻟﺠﻬوﻴﺔ ﻟﻠﺘرﺒﻴﺔ واﻟﺘﻛوﻴن ﻟﺠﻬﺔ طﻨﺠﺔ–ﺘطوان

10

ﺘرﺒﻴﺔ اﻟﻨشء اﻟﻤﺴﻠم.

ﻟﻠدراﺴﺎت واﻷﺒﺤﺎث اﻟﺘرﺒوﻴﺔ104 ،ص.

446ص.

ﻴﺤﻴﻰ ﺒن ﻴﺤﻴﻰ اﻟﻠﻴﺜﻲ رﺤﻤﻪ اﷲ ،اﻟﻘﺴﻤﺎن اﻷوﻝ واﻟﺜﺎﻨﻲ .اﻟطﺒﻌﺔ.1

.2013

] .[2013ﺘطوان78 ،ص.

ﺘﻌﻠم اﻟطﻔﻝ ﻋن طرﻴق اﻟﻠﻌب

ﻋﺒد اﻟﻌزﻴز ﻛﺒوري ]  .[2013ﺴطﺎت :اﻷﻛﺎدﻴﻤﻴﺔ اﻟﺠﻬوﻴﺔ
ﻟﻠﺘرﺒﻴﺔ واﻟﺘﻛوﻴن ﻟﺠﻬﺔ اﻟﺸﺎوﻴﺔ وردﻴﻐﺔ ،اﻟﻤرﻛز اﻟﺠﻬوي

ﻟﻠﺘوﺜﻴق واﻟﺘﻨﺸﻴط واﻹﻨﺘﺎج اﻟﺘرﺒوي ،ﺴﻠﺴﻠﺔ إﻨﺘﺎﺠﺎت ﺘرﺒوﻴﺔ،
ﻋدد 36 ،117ص.

11

Cours de mathématiques : algèbre MP

12

ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺠﻬﺔ اﻟﻐرب اﻟﺸراردة

13

ﻨﺴرﻴن واﻟرﺸوة

14

اﻷﺴﺎﻟﻴب اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ :ﻤﺴﺎﻟك اﻟﺘﻔﻛﻴر واﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﻴﻠود ﻟﻤﺴﻌدي ]  .[2015ﻓﺎس :ﻤطﺒﻌﺔ آﻨﻔو

ﺒﻨﻲ ﺤﺴن

Nisrine et la corruption

اﻟﻤﻴﺘﺎﻤﻌرﻓﻴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ اﻟﺘوﻓق اﻟدراﺴﻲ )اﻟﻤﺴﺘوﻴﺎت –4

 6–5ﻨﻤوذﺠﺎ(
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Mohamed Tarqi. 2012. Collection : Productions
– Pédagogiques. N° 114, AREF Chaouia
Ouerdigha- CRDAPP. 121 p.

ﻋﺒد اﷲ ﺼدﻗﻲ ] .[2010اﻟﻘﻨﻴطرة :اﻟﻤطﺒﻌﺔ اﻟﺴرﻴﻌﺔ،

151ص.

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤرﻛزﻴﺔ ﻟﻠوﻗﺎﻴﺔ ﻤن اﻟرﺸوة ]  ،[2014اﻟرﺒﺎط :ﻴوﻤﺎد
ﻟﻠﻨﺸر.

208ص.

–ﺒراﻨت.
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