
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
محيدي              الرئيس الشريف: األستاذ الدكتور يوسف 

مؤطر امللتقى: األستاذ الدكتور انجي شنوف                 
 رئيسة امللتقى: األستاذة أم هاين رمحاين

 رئيس اللجنة العلمية: األستاذ الدكتور حممد زوقاي
 أعضاء اللجنة العلمية

                                2جامعة البليدة  –أ د. نصر الدين بوحساين  -
                                    2جامعة البليدة   –أ د. حممد السعيد عبديل  -
                                  2جامعة البليدة  –أ د. عبد القادر لورسي   -
جامعة األغواط                                               –أد. مفتاح بن عروس  -
جامعة املدية                                             –أ د. النذير بوملعايل  -
جامعة املدية                                                               -د. حممد خليفايت  -
جامعة املدية                                          -د. بن يوسف محيدي  -
 جامعة املدية   –د. سعاد  عباسي  -
جامعة املدية                                                –د. موالي متقدم   -
جامعة املدية                                                  –د. حممد مداين  -
جامعة املدية                                                                –حسناوي د. فايزة  -
جامعة املدية                                                     –د. حورية مدان  -
جامعة املدية                                               –د. حممد بن حجر  -
جامعة املدية                                                    –هلية د. مسعود ان -
جامعة املدية                                                      –د. حممد توامي  -
جامعة املدية                                                          –د. عبد الرمحن زاوي  -
جامعة املدية                                                         –كي د. حممد م -
املدية                                                             –د. عبد السالم بن علية  -
                                                         2جامعة البليدة  –د. علي محيداتو  -
                                                     2جامعة البليدة  –د. أنيسة بن تريدي  -
                                                                       2جامعة البليدة  –د. فوزية سرير  -
                                جامعة املدية                                 –أ. حورية بشري  -
جامعة املدية                                                             –أ. خرية ولد العزازي  -
جامعة تيبازة.                                                                       –أ. ليلى بودرابين  -
                                                                2البليدة  جامعة –أ نصرية بودينة  –
 جامعة املدية. –أ. املختار اهليصاك  -
 
 

 املدية –الدكتور الصادق خشاب :  رئيس اللجنة التنظيمية  ال ي ة المشر ة على الملتقى 
 أعضاء اللجنة التنظيمية

د. بلخري دوايل                   -د. فؤاد بن أمحد نورين    -د. حممد كوشنان    -
                             د. عواطف قامسي احلسين                      -أ. حممد اهلامشي  - حممد سرير  د. -
 أ. سامل الصغري   -   بوكراسأ. حممد  -أ. هاجر خلضر الزين    -
     أ.العريب ركي     -علي برادي  أ.  - د. نبيل ولد حمي الدين -
    أ. نورة  كادي   - أ. عائشة العشمي   -أ. فاطمة بن ربيعي   -
أ. صليحة جالب  -  زوليخة حنطابليأ.  -   أ. عائشة مجعي   -
  أ. سهام دويفي  -فاطمة الزهراء عقال   -  أ. فاطمة عومير     -
 بن خاوة أمينةأ.  -أ عبد القادر فرجاين   -    أ. سهام عماد   -
 

 
 امللتقى. ب أن يكون البح  اا صلة مباشرة حأحد حماور جي -1
جي ب أن يكون البح  جديدا مل يسبق نشره أو املشاركة به  -2

 يف نشاطات علمية سابقة.
 ال تقبل البحوث املشرتكة. -3
تفضل البحوث امليدانية اات الصلة املباشرة حأحد حماور  -4

 امللتقى على البحوث العامة أو النظرية.
ابلنسبة للغة  ((Simplified arabicيكت ب البح  خبط  -5

بالنسبة للغة األجنبية  ((Times New Romanالعربية، وخط 

 .12، واهلوامش واإلحاالت حجم 14حجم 
لغات امللتقى هي اللغة العربية، واللغة األجنبية )فرنسية أو  -6

 إجنليزية(.
 معلومات هامة

 .2018نوفمرب  27و 26اتريخ انعقاد امللتقى:  -
ترسل البحوث عرب الربيد اإللكرتوين اآليت:  -

medea_med@yahoo.com  
   medea.dz-med@univأو 
 .  2018 أكتوبر 10يرسل امللخص مع املداخلة كاملة معا قبل:  -
يتم الرد على البحوث املقبولة بعد خضوعها للتحكيم العلمي   -

على املشاركة ، ويتم بعدها أتكيد الباح  2018أكتوبر  25قبل: 
 .2018نوفمرب  10لرتسل له الدعوة قبل: 

 دج. 5000حقوق املشاركة يف امللتقى:  -
 
 

 شرو  المشاركة 

 
 

 اجلم ورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

حيي  ارس ابملدية جامعة  
 
 

 :كلية اآلداب واللغات تنظم
 :امللتقى الوطين األول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8201نوفمبر  27و  26ومي ي  

 

 

السياسة التعليمية  
التجديد في                  ودينامية  

المنظومة التربوية  
 الجزائرية
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حوهلا مل يعد احلديث عن دور التعليم وأمهيته قضية يدور      
النقاش أو اجلدل،  قد أثبتت التجارب احلديثة واملعاصرة مبا 
ال يدع جماال للريب أبن تقدم الدول رهني الن وض بقطاع 

الذي نعيشه اليوم هو  وكشفت أبن التنا س احملموم ،تعليم ا
يف جوهره تنا س تعليمي منت ى غايته الر ع من مردودية 

 .التعليم  وجتويد خمرجاته

  وتشكل السياسة التعليمية القوة احملركة لنظام التعليم      
واملوجه األساسي ملساراته وحلركيته حنو الغاية سالفة الذكر 

وصياغة مبادئ ا  ،لذلك تسعى جل الدول إىل ضبط توج اهتا
التعليمية يف إطار العالقات التفاعلية احلتمية والعميقة بني 
التعليم وثقا ة اجملتمع ومتطلبات العصر من ج ة، وبني اهلي ة 
الرمسية الصانعة للقرار السياسي واهلي ة غري الرمسية امل تمة 
بشؤون التعليم والقائمة عليه من ج ة أخرى لتنت ي إىل بلورة 

رارات املالئمة والفعالة، على أن حتمل األخرية بني وطرح الق
طياهتا قابلية التعديل أو التغيري و ق ما تقتضيه املستجدات 

 .احملتملة، وما تفرضه النقائص املسجلة بعد التطبيق
وتعد اجلزائر واحدة من الدول اليت عرف نظام ا      

جتلى  تة منذ االستقالل إىل غاية اليوم التعليمي تغريات متفاو 
أبرزها يف اإلصالح األخري املدرج حتت مسمى املدخل 

كما أكد عليه الباحثون والقائمون - مثل ابلكفاءات؛ حيث
 احملكم اآلليات واجلوانباملن جي االختيار -على التعليم 

 الكربى  التوج اتالعام يف إطاره  تبلورالذي ت

 ة جتابهالرامية إىل إحداث هنضة  كرية وعلمية واسعللجزائر؛ و  مدخل  ي تحديد إشكالية الملتقى    
تغريات يطرأ علي ا من وما قد  ،هبا ضغوطات احلياة املعاصرة

 .الصعيدين الداخلي واخلارجي على
وقد عرف هذا اإلصالح حركية واسعة امتدت من سنة      

، واختذ صورا عديدة جتلت مظاهرها يف يومنا هذاإىل  2003
االستحداث والتجديد اترة، والتحيني اترة أخرى، ورغم كثرة 
البحوث والدراسات اليت خصته والندوات وامللتقيات اليت 

حماولة كشف الغطاء عن  حوى عقدت حوله إال أن 
التوج ات اليت ضبطت خططه وحددت حركيته وأهدا ه 
احلالية واملستقبلية يف ظل خصوصيات اجملتمع اجلزائري ظلت 
مغيبة، واقتصر االهتمام  ي ا على إبراز اإلجيابيات أو رصد 

 اهلنات والعثرات النامجة عن التطبيق.
املوسوم بـ  تقىأمام ذلك، أردان أن يكون هذا املل      

السياسة التعليمية ودينامية التجديد يف املنظومة الرتبوية "
آملني  للتدارس والتحاور يف هذا املوضوعمساحة "  اجلزائرية

أن نصل ابلدراسات املقدمة  يه إىل األهداف املرجوة 
 واملتمثل أبرزها يف:

 وبيان اإلطار املرجعي للسياسة التعليمية يف اجلزائر ديدحت -
 طبيعت ا وأهدا  ا يف سبيل تطوير التعليم.

الوقوف على واقع التجديد يف طرق ومناهج التدريس يف  -
 خمتلف املراحل التعليمية.

الغاايت  حتقيقالصعوابت اليت حالت دون  الكشف عن -
من العوائق وغريها املسطرة سابقا املتوخاة من اإلصالحات 

 التجديد أو التحيني الساري حاليا. اليت قد تعرتض
 

تقدمي صورة تقييمية شاملة عن واقع التجديد يف ظل  -
السياسة التعليمية املنت جة، واقرتاح ما ميكن أن يساعد 

 النقائص وسد الثغرات املسجلة.على تغطية 

 

ضبط املفاهيم، وبيان دور السياسة التعليمية يف  -1
 الن وض بقطاع التعليم وتنمية اجملتمع.

توج ات السياسة التعليمية ابجلزائر إلرساء دعائم  -2
 اإلصالح والتجديد.

العالقة بني السياسة التعليمية وخصوصيات اجملتمع  -3
 اجلزائري.

ظومة التعليمية ابجلزائر يف ظل املقاربة واقع املن -4
 ابلكفاءات.

قراءة تقييمية يف املرجعيات العامة للمناهج التعليمية يف  -5
 خمتلف األطوار.

 قراءة تقييمية يف قواعد بناء وتصميم املناهج الدراسية. -6
 قراءة تقييمية يف حمتوايت ومضامني الربامج التعليمية. -7
والتكنولوجيات احلديثة يف مسار مكانة التقنية  -8

 التجديد.
التجديد بني التصورات النظرية واملمارسات اإلجرائية  -9

 ومتطلبات التعليم املعاصرة.
 

ىمحاور الملتق   


