الربنامج
اجلمعة  16فرباير 2018
 : 08h30استقبال المشاركين
 : 09h00الجلسة االفتتاحية :السيد بناصر بولعجول ،الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير
كلمة السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماءكلمة السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلميكلمة السيد كاتب الدولة المكلف بالنقل –رئيس الندوة الدولية -كلمة السيد رئيس المنظمة العربية للسالمة المرورية-كلمة السيد رئيس جامعة محمد الخامس -الرباط ،-عميد كلية علوم التربية.

 : 10h00- 10h30استراحة شاي

 : 10h30- 12h30الجلسة األولى  :المقاربات النظرية
رئيس الجلسة :عبد الحنين بلحاج ،رئيس جامعة محمد الخامس وعميد كلية علوم التربية
1 .1اآلليات المعرفية واالجتماعية المرتبطة بتعلم التنقل على المجال الطرقي لدى األطفال
ماري أكسيل غرانييه ،المعهد الفرنسي لعلوم وتكنولوجيا النقل والتهييئات والشبكات -فرنسا
2 .2مقاربات جديدة للبحث العلمي في مجال التربية على السالمة الطرقية
عبد الحق محتاج ،أستاذ التعليم العالي بالمعهد العالي الدولي للسياحة -طنجة-
3 .3التمثالت االجتماعية وتغيير السلوك .الممارسات والرهانات في مجالي التربية والتكوين
كريستين بوبليمونت ،أستاذة التعليم العالي بجامعة إيكس بمرسيليا –فرنسا-
4 .4األنماط التربوية وإشكالية استدماج القيم في استعمال المجال الطرقي
مصطفى السعليتي ،أستاذ التعليم العالي بجامعة القاضي عياض – مراكش -المغرب
5 .5أي تربية ألي فئة؟ مقاربة سيكو -اجتماعية للسلوك الطرقي
عبد الكريم بلحاج ،أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس -الرباط -المغرب

المناقشة
 : 13h30 - 14h30استراحة غداء

 : 14h30- 16h30الجلسة الثانية  :التجارب الدولية والممارسات الناجحة
رئيس الجلسة :السيد نور الدين اهرة ،رئيس قسم التربية والعالقة مع األوساط المهنية والمجتمع المدني باللجنة الوطنية
للوقاية من حوادث السير
6 .6إدماج التربية الطرقية في المناهج الدراسية/دروس للحياة
مافيس جونسون- ،معهد البحث في مجال ضحايا حوادث السير -كندا-
7 .7التربية الطرقية في فرنسا :أربعة محطات رئيسية خالل  15سنة .هل تكفي؟
آن الفود ،المندوبة العامة للجمعية الفرنسية للوقاية الطرقية -فرنسا-
8 .8التربية على السالمة الطرقية في بلجيكا .اإلدماج في المقررات المدرسية والممارسات الناجحة.
ووتر فان بيرغ ،مدير البحوث بمعهد فياس -بلجيكا-
9 .9التربية الطرقية بالوسط المدرسي .الحصيلة واآلفاق
عبد العزيز عنكوري .مدير مساعد مديرية الصحة المدرسية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
1010التجربة التونسية في مجال التربية الطرقية
مونجي الجباري ،مدير البرامج المدرسية بوزارة التربية الوطنية –تونس-
1111التربية الطرقية في األنشطة الموازية وفي فضاءات الطفولة والشباب
حليمة فوزير ،رئيسة مصلحة التربية الطرقية باللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير-المغرب-

المناقشة
 :16h30 - 16h45استراحة شاي
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 : 16h45- 18h45الجلسة الثالثة  :التجارب الدولية والممارسات الناجحة
رئيس الجلسة :السيد عبد اللطيف كيداي ،نائب العميد المكلف بالشؤون البيداغوجية بكلية علوم التربية
 1212المقاربة الجديدة للتربية الطرقية في المدارس اإليطالية
اونتيدا أفرسا ،نادي السيارات -مديرية التربية والتنقل والسياحة  -بإيطاليا
 1313الممارسات الناجحة في الرفع من مستوى السالمة الطرقية لفائدة األطفال
أالن الاير ،المدير العام للجمعية البرتغالية للسالمة الطرقية –البرتغال-
 1414فاعلية األلعاب اإللكترونية في تعليم األطفال دوي اإلعاقة الذهنية مهارات عبور الطريق
محمد سعد السيد سلومة ،محاضر معتمد في سياسات تعديل السلوك –االمارات العربية المتحدة-
 1515الصناعة المجتمعية للوقاية من حوادث السير
محمود بن عبد الغني الحربي ،أستاذ التعليم العالي بجامعة طيبة بالمدينة المنورة المملكة العربية السعودية
 1616التجربة االسبانية في ميدان التربية الطرقية
عبد اللطيف اسبيرتو ،أستاذ باحث بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين –مكناس -المغرب
 1717التعلم عن بعد في مجال التربية الطرقية .مداخلة عبر االنترنيت من كندا
ريتشارد هوت ،أستاذ التعليم العالي بمركز البحث في المعلوميات المعرفية –كندا-

المناقشات

ال�سبت  17فرباير 2018
 : 09h00- 11h00الجلسة الرابعة :التواصل في خدمة التربية
رئيس الجلسة :السيد عزيز ناهية ،مدير الحياة المدرسية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
1818توظيف مفهومي التربية والتكوين في مجال الوقاية والسالمة الطرقية :رصد ألهم الدالالت والتحوالت
فوزي بوخريص ،أستاذ التعليم العالي بجامعة ابن طفيل –القنيطرة -المغرب
1919التربية الطرقية وفق منظور الوضعية المشكلة :مقاربة تربوية بيداغوجية
الحسن اللحية ،أستاذ علوم التربية بمركز التوجيه والتخطيط التربوي -الرباط -المغرب
 2020دور التربية والتواصل في تدبير مجال السالمة الطرقية
سليم كفان ،أستاذ التعليم العالي بجامعة سطيف ،الجزائر
2121آليات اشتغال الوسائط التواصلية في التربية على السالمة الطرقية :المنطلقات والتحديات
عبد الصادق معافة ،رئيس قسم التواصل والتحسيس باللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير-المغرب
 2222مقاربة جديدة في مجال التربية على السالمة الطرقية من خالل المحاكاة
خديجة وزاني التهامي ،استاذة التعليم العالي بالمدرسة العليا للمعادن –الرباط -المغرب
صالحة اسول ،استاذة التعليم العالي بالمدرسة العليا للمعادن –الرباط -المغرب

2323على الوقاية والسالمة الطرقية في منظومة التربية والتكوين «من تمثل األهمية إلى تفعيل األجرأة»
عبد اإلله شرياط ،أستاذ علوم التربية بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين-المغرب

المناقشة

 : 11h00- 11h15استراحة شاي
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 : 11h15- 13h30الجلسة الخامسة  :التربية و إدراك الخطر الطرقي
رئيس الجلسة :السيد عفيف الفريقي ،رئيس المنظمة العربية للسالمة الطرقية
2424أثر توظيف استراتيجيات الميتامعرفية في تنمية المهارات التربوية في مجال السالمة الطرقية
خالد عتيق ،استاذ التعليم العالي بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية – بني مالل -المغرب
2525رقمنة الحكاية من أجل نجاعة أفضل في مجال التربية الطرقية
محمد أومراي ،أستاذ باالكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بفاس -المغرب
2626ثقافة استعمال الطريق بين تحوالت الواقع ونظم تدبيره

عبد الرحمان الزكريتي ،أستاذ التعليم العالي بجامعة عبد المالك السعدي – تطوان  -المغرب

2727االليات التربوية في توجيه سلوكات السائقين الشباب

امبارك الطايعي ،أستاذ التعليم العالي بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ابن طفيل -القنيطرة -المغرب

2828السلوك وإدراك الخطر لدى السائقين
إلونغا فيلكس ،طالب دكتوراه بكلية علوم التربية -الرباط -المغرب
2929التربية في مجال السالمة الطرقية :هل نركز على العوامل الرئيسية؟
كوثر الزنيبي – نسرين السويسي -كوثر تكيتو – جامعة محمد الخامس الرباط -المغرب
3030مقاربة اإلدماج والتربية على إدراك الخطر
نور الدين أهرة ،رئيس قسم التربية والعالقة مع األوساط المهنية والمجتمع المدني المغرب
المناقشة
نهاية اليوم الثاني
التوصيات
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