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 :إشكالية الملتقى

و لمواكبة ما وقفات التقويمية لعناصر المنهاج من خالل المتتالية إصالحات بالجزائر التربوية  تعرف المنظومة  

ماضيين تحوالً في خالل العقدين الشهدت هذه البحوث  .وعلم النفسبحوث والدراسات في علوم التربية توصلت إليه ال

رؤيتها لعملية التعليم والتعلم، حيث كان االهتمام منصبا على العوامل الخارجية؛ كشخصية المعلم وإعداده، وبيئة التعلم 

إلى العوامل الداخلية؛ كالكيفية التي يتم بها تكوين هذا االهتمام وعناصرها، ودافعية المتعلم، والمحتوى الدراسي، وانتقل 

أنماط تفكيره، و كذا أساليببرات المتعلم وقدراته العقلية، وخأي  ،أو ما يسمى بما وراء المعرفة رفةواكتساب المع

مما أدى إلى ظهور نماذج تدريس وتعلم جديدة إلى جانب طرائق . وأساليب تعلمه، وقدرته على التذكر ومعالجة المعرفة

وعليه جاءت فكرة  .األهداف المتوخاة لكل مرحلة تعليمية نشطة واستراتيجيات تسّهل حدوث عملية التعلم وبالتالي تحقيق

ألجل مناقشة الموضوع وإثرائه من طرف الباحثين المتخصصين في علوم التربية وعلم النفس وكذا لتقى تنظيم هذا الم

  :ولإلجابة على التساؤل التاليوزارة التربية الوطنية ب وأساتذةالممارسين من مفتشين ومديرين 

 ف النماذج التعلمية وطرائق التدريس النشطة خالل ممارسة العملية التعليمية التعلمية ؟يتوظّ  قعواهو ما  -

 :محاور الملتقى

 :المحور األول -

 .قاعدية نظريةمفاهيم ...( أبعاد التعلم لمارزانو، نموذج بايبي، نموذج اوزبل، نموذج برونر)نماذج التعلم 

 :المحور الثاني -

  .وفي العملية التعليمية التعلمية ي اكتساب المعرفةف نماذج التعلمتطبيقات 

 :المحور الثالث -

 .(نماذج تطبيقية، دراسات ميدانية) والتحصيل الدراسي طرائق التدريس النشطة واستراتيجيات التعلم

 :أعضاء اللجنة العلمية والتنظيمية
 هني حاج احمد. د.أ
 طاجين علي. د.أ
 قيدوم احمد. د.أ
 كريمة عالق.د.أ
 مصطفي  ميموني. د.أ
 بن احمد قويدر. د.أ
 ماحي محمد. د.أ
 د مكي محمد.أ
 عمار ميلود. د
  امال عمراني. د
 مرنيز عفيف. د
 مسكين عبد هللا .د
 الزهرة.سيسبان ف.د
 عليلش فلة.د

 بن عروم وافية. د
 الدين عز عثمان .د
 بوثليجة رمضان.د
 غبريني مصطفى. د
 برابح عامر. د
 بورزق يوسف. د
 جة شارفكرو.أ
 بلكرد محمد.د
 بشير عدة. د.ط
 عثماني عابد. د.ط
 بلعباس خيرة . د.ط
 محمودي محمد. د.ط
 بلقاسمي بوعبد هللا.د.ط
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 االفتتاح: د 11سا، 01

 مرنيز عفيف.د: كلمة المنسق العلمي للملتقى 
 .قيدوم أحمد.د.أ: الكليةكلمة السيد عميد 
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 .نماذج التعلم مفاهيم نظرية قاعدية: ىاألول جلسةال
 دحمون أحمد :مقرر الجلسة                 غبريني مصطفى. د :رئيس الجلسة

 (0ج سطيف)مريم، جواج يمينة  عيسات :د 01سا، 01
 .مفاهيم نظرية حول نموذج  أبعاد التعلم لمارزانو

 (ج بشار)حميدي نجاة  :د 01سا، 01
 -أنموذجا–ورشات التفكير المشترك  واستراتيجيات التعلم طرائق التدريس النشطة

 (ج وهران)مداني كلتومة أمينة  :د 01سا، 01
  .دراسة تحليليَّةنظرية أوزبل . التعلم ذو المعنى واستراتيجياته في تطوير العملية التعليمية التعلمية

  (ج تموشنت)، مسعودي امحمد (مستغانم ج)مرنيز عفيف : د 11سا، 00
  .التدريس الفعالةكأحد نماذج نموذج بايبي ءة تحليلية لقرا

 (ج مستغانم) بلعربي عبد القادر :د 01سا، 00
 .تقديم األنشطة وفق الطرائق النشطة في التعليم االبتدائي

 .مناقشة :د 01سا، 00
 ......ـــــــ......ـــــــ......ـــــــ......ـــــــ......ـــــــ......ـــــــ......ـــــــ......ـــــــ.....

 .في العملية التعليمية التعلميةنماذج التعلم الحديثة تطبيقات : ةالثاني الجلسة
 محمودي محمد :مقرر الجلسة                    بوثليجة رمضان.د :رئيس الجلسة

 (ج تيارت) محمد بلعالية :د 01سا، 00
  .التعلم النشط عن طريق استرتيجية حل المشكالت

 (ج المدية)عباسي سعاد، مريم كيبيش  :د 01سا، 00
 .يف كتاب السنة أوىل ابتدائي" ألعب وأقرأ: "دراسة حتليلية ألنشطة: دور اللعب يف تعلم القراءة

 (ج مستغانم) ع الرحمن بن صافي ،زينب بلقندوز :د 11سا، 00
 .إسرتاتيجية الذكاءات املتعددة كمدخل للتدريس

 (ج األغواط)ام الخيوط إيمان ،كمال بورزق :د 01سا، 00
 .فاعلية نموذج اوزبل في العملية التدريسية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية

 (ج مستغانم) بلكرد محمد :د 01سا، 00
 .ضوء نظرية السيطرة الدماغية هلريمان والتعلم يف أمناط التفكري

 .مناقشة: د 01سا، 00
 ......ـــــــ......ـــــــ......ـــــــ......ـــــــ......ـــــــ......ـــــــ......ـــــــ......ـــــــ.....

 .طرائق التدريس النشطة واستراتيجيات التعلم والتحصيل الدراسي : ةالثالث الجلسة
 بلقاسمي بوعبد اهلل :مقرر الجلسة             عالق كريمة.د.أ :رئيس الجلسة

 (ج ورقلة)رة رقيةبوقصا، (ج المدية)دحمون احمد : د 01سا، 00
 .األساتذةفي التعليم الجزائري من وجهة نظر ( الصف المقلوب)ام التعلم المقلوب واقع استخد

 (ج الجلفة)غريب مختار، عبد اهلل مصطفى : د 11سا، 00
 .التعليم الثانوي نحو استراتيجيات التدريس الحديثة التعلم التعاوني أساتذةاتجاهات 

 (ج معسكر)اني محمد لحسن صدار وز  :د 01سا، 00
 .التعاوني اتجاهات أساتذة التعليم المتوسط نحو استخدام إستراتجية التعلم

 (لةيج المس)موساوي ام السعد : د 01سا، 00
 .إستراتيجية العصف الذهني في التدريسفاعلية 

 (ج جيجل)فردي  الغفور سيليني، عبد بسمة :د 01سا، 00
 .االمالئية اءاألخط تقليص في التعاوني التعلم أثر

 (ج البليدة) بن عباد فتحي ،قاضي حنان :د 01سا، 00
 .استراتيجيات التعلم النشط ودورها في تنمية مهارات التفكير واالتجاه نحو المادة الدراسية

 (عين تيموشنت. ج.م)، بلقاسمي بوعبد اهلل (ج مستغانم)مسكين عبد اهلل  :د 01سا، 00
 .اللغة العربية المقاربة النصية في تدريس أنشطة

 مناقشة عامة :د 11سا، 00
 ــــــــــ اختتام الملتقىــــــ  توصيات واقتراحات الملتقىقراءة : د 01سا، 00


