
 

 أ.د.  الرئٌس الشرفً للملتقى الوطنً رئٌس الجامعة: _

بوثلٌجة د.  _عمٌد كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة:

  رمضان

مخبر تحلٌل المعطٌات الكمٌة والكٌفٌة للسلوكات  مدٌر_ 

 د. عمار مٌلود. النفسٌة واالجتماعٌة:

 أد. قماري محمد :للملتقى الوطنً  ٌس اللجنة العلمٌةرئ_ 

 :االفتراضً  الملتقى الوطنًرئٌس _ 

  بلخٌر حفٌظة   د.قوعٌش مغنٌة /   د.           

 

 والتنظٌمٌة : عضاء اللجنة العلمٌةأ

 

 

 

 

 مووو  بووو لئرا   المد سووو  الكتووو   تطووو    ساااا: 10:50

        / "نم ذئوو "  الففرف  فو  العلو ، كتو   التقو ف،  الو  التوللف 

_  اة حمارٌااد حٌاا   د. عمااار مٌلااود  د. مرنٌااع عفٌاا    

  مستغانم . جامعة

 the textbook : a conceptual سا: 11:00

approach  /  حورٌةبلمدانً أ.   أ.بن عصمان إٌمان 

 .     جامعة    –

 نش ط المحت ى تبلفغ ف  اللغ ّف  الصع ب ت سا: 11:10

 الغنً عبد. د / -نم ذئ - االبتدا ّف  ال ابع  للسن  الق اءة

 .  سوق أهراس جامعةعمالً_ 

 نشوووو ط كفوووو ءات تملوووو  معفقوووو ت تقوووودف   سااااا: 11:20

 نظوو   ئهوو  موو  ال ابعوو  السوون  تالمفووذ لوودى ال ف ضووف ت

 إبتودا ف ت بإحودى مفدانفو  اإلبتودا   "د اسو  التعلف، معلم 

جامعاااة  –أ. عاااعوع أحماااد راماااً  /   "  سوووطف  بلدفووو 

 المسٌلة.

 المد سوو  ب لكتو   المتعلقو  الصووع ب ت أهو، ساا: 11:30

   الغ بفو  اللغو  كتو ب – االبتدا   التعلف، أس تذة  ئه  م 

                -أنم ذئووووووو  ابتووووووودا   الخ مسووووووو  للسووووووون  ال ف ضوووووووف ت

 جامعة الطار . –ربٌحة أ. بوالتوت /

 تطبفوو  ت ائوو  التوو  البفداغ ئفوو  المشووكالت سااا: 11:40

  ئهوو  موو  الئرا  فوو  المد سوو  فوو  الثوو ن  الئفوو  منوو ه 

   د اس  مفدانف  ببعض تدا ف االب الم حل  معلم  نظ 

صاااٌفور  أ.د  /  ئفئوو   الفوو  سووط  ة ببلدفوو  االبتوودا ف ت

 .جٌجلجامعة  –سلٌم   أ. لفعة ولٌد

 علووو   تلثف هووو  الد اسوووف  البووو ام  كث فووو  ساااا: 11:50

               اإلبتدا فوو  الموودا   فوو  التعلمفوو  التعلفمفوو  العملفوو  مسووف ة

جامعاة  –ٌماة العهاراءد. علٌلش فلاة   د. سٌسابان فاط /

 مستغانم.

 : مناقشة.سا  12:00

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

 اإلفتتاح. . سا: 09:00
 بلعباس ٌعقوبًجامعة: أ.د. كلمد السٌد رئٌس ال

 بوثلٌجة رمضانكلمة ترحٌبٌة للسٌد عمٌد الكلٌة: د. 
 : أ.د. قماري محمدالعام للملتقى  المشركلمة السٌد 

  أهمٌة الكتاب المدرسً / المعوقات والصعوبات . الورشة األولى :
 
 
 

        / فو  الم حلو  االبتدا فو  المد سو  الكتو    ساا:  9:20

  .مستغانم جامعة  _د. قوعٌش مغنٌة  محمد قماري  أ.د 

 التعلووووف، تئ فوووود فوووو  المد سوووو  الكتوووو   أهمفوووو  سااااا: 09:30

 فاااً للبحاا  الااوطنً جاااب س ساالٌم _ المع ااادد.  /.االبتوودا  

 .02الجعائر _ جامعة   د. قادري ابراهٌم  الجعائر -التربٌة

 د اسووو  - المد سووو  الكتووو   فووو  الصووو  ة د   ساااا: 09:40

   بب تن  االبتدا   الط   معلم  م  عفن  عل  مفدانف 

 .01باتنة _ جامعة غنام  صلٌحةد.   /

 فوو  الع بفوو  اللغوو  لموو دة المد سوو  الكتوو   د  سااا:  09:50

 ابتوودا   األ   الطوو  ) "التالمفووذ لوودى األخالقفوو  القووف، ت سووف 

 .جامعة خمٌس ملٌانة  – حٌاة بوقصارة. أ/  (نم ذًئ 

 فو  كتو ب  – األدبفو  للم اد الم حد الكت   ئ دةسا:  10:00 

 المعلمووف  نظو   ئهوو  مو   ابتوودا   الث نفو  للسوون  الع بفو  اللغو 

مرصالً حورٌاة . د/  الئلف  ب الف  مفدانف  د اس  -  المعلم ت

  .جامعة الجلفة _داودي خٌرة . د  المدٌة _ جامعة 

 العملفووو  فووو  المد سووو  الكتووو   اسوووتخدا، ف علفووو سااا:  10:10

 سااا ٌلة. أ /  -أنم ذئووو  سووو   الووو اد  مووو  عفنووو  –  التعلفمفووو

 تٌسمسٌلت._ جامعة  بوطٌب

  الموتعل، تف عو    المعل، أداء بف  المد س  الكت  سا:  10:20

  األغواط.جامعة  _جغدم فاطمة . أ/ 

 الّت ب ّفوو  المنظ موو  فوو  المد سوو  الكتوو    اقوو  سااا: 10:30

 اللّغوو " كتوو  الّشوو مل   الئوو دة معوو فف  منظوو   موو  الئرا  ّفوو 

   عاللاً نوال. أ / االبتدا    الّتعلف، م  الخ مس  الّسن " الع بّف 

 البوٌرة .  جامعةٌحٌاوي _  حفٌظة . أ

 

 
 

 الكتاب: األول  االفتراضً برنامج الملتقى الوطنً

االبتدائٌة المرحلة فً المدرسً  

 " وأفاق واقع"

 د. بلكرد محمد / د. بورعق ٌوس الجلسة األولى: برئاسة 



 

مجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبيةا  

 وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي

ابديس _مس تغامن_ ة عبد امحليد ابنجامع  

 لكية العلوم الاوساهية والاجامتعية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االبتدائً التعلٌم فً التربوٌة االصالحات اهم على الضوء إلقاء  -1

 .االبتدائٌة المرحلة تالمٌذ  الحتٌاجات راسًالد المن ج مراعاة مدى -2

 الناحٌااة ماان)  للطفاال العمربااة للمرحلااة المدرسااً الكتاااب مناساابة ماادى -3

 .االبتدائً التعلٌم فً(  واالنفعالٌة والجسمٌة العقلٌة

 .للمجتمع والدٌنٌة االجتماعٌة للمعاٌٌر المدرسً الكتاب مراعاة مدى -4

 ..ومضمونه المدرسً الكتاب شكل بٌن العالقة طبٌعة تحدٌد -5

 هاااذ  تالمٌااذ ٌواج  ااا التاااً المدرسااً بالكتاااب المتعلقاااة الصااعوبات أهاام -6

 . المختصٌن نظرة وج ة من المرحلة

 الكتاااااب مناااااهج حااااول والتطبٌقٌااااة النظرٌااااة المسااااتجدات علااااى االطااااال  -7

 .المدرسً

 .المدرسً بالكتاب مرتبطة مٌدانٌة وأبحا  دراسات عرض -8

 .الجامعة و التربٌة قطا  بٌن الخبرات ادلتب. -9

 

 

 تعلٌمٌة كوسٌلة المدرسً الكتاب أهمٌة :المحور األول_ 

 ظل فً التعلٌمٌة والبرامج المناهج: المحور الثانً _

 .الحدٌثة االصالحات

 فً المدرسً الكتاب لواقع تقٌمٌة دراسات: المحور الثال _ 

 . عائرالج فً التعلٌمٌة والبرامج المناهج  ضوء

 المعوقات أهم على الضوء تسلٌط: المحور الرابع_ 

 مضمونه و شكله و الكتاب محتوى تعترض التً والصعوبات

 . مدارسنا فً  التعلٌمٌة والمناهج البرامج فً

 الكتاب جودة لتحسٌن اقتراحات: المحور الخامس_ 

 .مضمونا و  شكال المدرسً

 

 

 

 

 التعلٌمٌة المنظومة باهتمام تستأثر التً عناصرال  من المدرسً الكتاب     

 عام بشكل التربوٌة المنظومة إصالح سٌاق فً عنه الحدٌ  جاء  والذي

 الوسائل أهم من تعد تربوٌة وسٌلة و تعلٌمٌة أداة المدرسً الكتاب وٌعتبر.

 لما عملً وتوضٌح تفصٌل ف و الدراسٌة المناهج عناصر ضمن التعلٌمٌة

 المنظمة التعلٌمٌة الحقائق المتعلم اكساب فً قوي ومساعد  المن ج ٌقترحه

 ومحتواها بمستواها الرسٌمة المقرارات لتنفٌذ المدرس ٌد فً ووسٌلة  

 وٌعد   المدارس فً استخداما التعلٌمٌة األدوات أكثر من وهو المحددٌن

 للمادة العرٌضة الخطوط ٌفسر ف و   التعلٌمٌة العملٌة فً للمدرس ركٌعة

 والمفاهٌم واألفكار المعلومات ٌتضمن  كما   تدرٌس ا وطرق اسٌةالدر

 ال امة واالتجاهات والم ارات القٌم كذلك وٌشمل   معٌن مقرر فً األساسٌة

 .للتالمٌذ توصٌل ا المراد

 ٌحتل المدرسً الكتاب أن على التربوي بالشأن الم تمٌن أغلب ٌتفق ٌكاد و

 المادة على ٌشتمل لكونه نظرا ويالترب الفعل مكونات ضمن بارعة أهمٌة

 وفق وعرض ا وتبوٌب ا وتنظٌم ا اختٌارها وقع التً التعلمٌة التعلٌمٌة

  .والتعلم التعلٌم على للمساعدة معٌنة من جٌة

 من بلوغ ا المراد األغراض طبٌعة باختال  المدرسً الكتاب طبٌعة وتختل 

 أو المطبوعة الوثائق كلش ٌأخذ ف و   والتعلم التعلٌم أثناء استعماله خالل

 تتغٌر التً االشكال من وغٌرها القراءة كتب أو   والتطبٌقات التمارٌن كتب

 . الكتاب وظٌفة بحسب

 البرنامج تجسد التً المطبوعة الوثٌقة هو الجعائري المدرسً والكتاب

 وإكساب م للمتعلمٌن المعار  نقل أجل من الوطنٌة التربٌة لوعارة الرسمً

 . التعلم سٌرورة تفعٌل على والمتعلم المعلم من كل ومساعدة تالم ارا بعض

 فٌه ٌتوفر أن وجب التعلٌمة العملٌة فً دور  المدرسً الكتاب ٌحقق ولكً

 االهمٌة ل ذ  ونظرا مراعات ا ٌجب التً واألسس الشروط من مجموعة

 إخراجه فً ٌخضع فإنه أساسٌة تعلٌمٌة كوسٌلة المدرسً للكتاب والخطورة

   العامة المعاٌٌر من تستنبط المعاٌٌر من جملة وفق   دقٌق ضبط عملٌة إلى

 الخاصة المعاٌٌر إلى وصوال هد  أو كوحدة الكتاب تعنً التً تلك وهً

 . الخ.... العلمٌة المادة ووظٌفة كاللغة التقنً بالجانب ت تم التً وهً

 

 

 أهدا  الملتقى الوطنً إشكالٌة الملتقى الوطنً

 محاور الملتقى الوطنً



 

 أ.د.  جامعة:الرئٌس الشرفً للملتقى الوطنً رئٌس ال _

بوثلٌجة د.  _عمٌد كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة:

  رمضان

مخبر تحلٌل المعطٌات الكمٌة والكٌفٌة للسلوكات  مدٌر_ 

 د. عمار مٌلود. النفسٌة واالجتماعٌة:

 أد. قماري محمد :للملتقى الوطنً  رئٌس اللجنة العلمٌة_ 

 :االفتراضً  الملتقى الوطنًرئٌس _ 

  بلخٌر حفٌظة   د.قوعٌش مغنٌة /   د.           

 

 والتنظٌمٌة : عضاء اللجنة العلمٌةأ

 

 

 

 

 العصدددد    الخصوصدددد    مراعدددد   مدددد   سااااا: 10:30

 لتالم ددد  الم رسددد  الكتددد   منددد     نددد   فددد  والمعرف ددد 

  معسكر. جامعة_  بورحلة نبٌل . أ  / .اال ت ائ 

 الم رس  ف  التر و   اإلصالح   أ م سا: 10:40
جامعة -د. عباسة أمٌنة ، د. شرقً حورٌة ./ الجزائر   
 مستغانم.
 أفقّ    راس  الجزائر، ف  الم رس ّ  الّتأل ف  سا: 10:50

 العر ّ د  اللغ  كت  -.والتعلّ مّ   الّت  وغرافّ   الصالحّ   ف 

 /               -نمو جدددددددد   اال ت ائّ دددددددد  الخ مسدددددددد  السددددددددن  لتالم دددددددد 

  سوق أهراس. جامعة_  جوامع رضا. د

 la dimension socioculturelle سا: 11:00

dans le manuel scolaire de la 4ème AP 

de la  deuxième génération./ بوحجر . د

 سعٌدة .  جامعة، د. حدبً أنٌسة _ سعاد 

 : مناقشة.سا  11:10

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 اإلفتتاح. . سا: 09:00
 بلعباس ٌعقوبًكلمد السٌد رئٌس الجامعة: أ.د. 

 بوثلٌجة رمضانكلمة ترحٌبٌة للسٌد عمٌد الكلٌة: د. 
 : أ.د. قماري محمدالعام للملتقى فالمشركلمة السٌد 
 د. بلخٌر جفٌظة  : رئٌسة  الملتقى ةكلمة السٌد
 .الحدٌثة االصالحات ظل فً التعلٌمٌة والبرامج المناهج : ثانٌةالورشة ال

 
 
 
 

 الطور منطق ف  قرا   الم رس  الكت   فع ل   سا:  9:20

 التعل م من األول للطور والتكنولوج   العلم   التر    التعل م 

 _     عٌشوش شٌطرأ. ،   هدى سالم. د   / نمو ج  اال ت ائ 

  . 02سطٌف جامعة 

 لمرحلدد  الم ن دد  التر  دد  وكتدد   منهدد   فدد  القدد م سااا: 09:30

_  أ.محماودي محماد،  بوثلٌجاة رمضااند.  /..اال تد ائ  التعل م

 مستغانم.جامعة 

)  الم رس  الكت   ف  الحج    الغ  ضرور  سا: 09:40

     /    نمو ج  ا ت ائ  الخ مس  للسن  العر    اللغ  ت  ك

 .الجلفة_ جامعة  لٌلى غضباند.   

 ظل ف  الت ر س وطرائق التعل م   المن    فع ل  سا:  09:50

 التعلد م اسدت   نظدر وجهد  مدن الجزائدر ف  الح  ث  اإلصالح  

جامعاة  –  .عطٌة عبد الرحمن ،أ .بوحاللة صالحأ/   اال ت ائ 

 مستغانم.

 –   لكفد  ا  والمق ر   الم رس  الكت   محتو سا:  10:00 

 أغٌاات. د/ .ا تد ائ  الرا عد  للسدن  القرا   لكت   تحل ل    راس 

  أدرار. _ جامعة سالمة

. أ /   الم رسد  الكت   تصم م ف  الجو   مع   رسا:  10:10

 قساام التربٌااة، فااً للبحاا  الااوطنً المعهااد_  لٌناادة بسااعً باان

 .،(الجزائر) البٌداغوجً االبتكار و المواد وتعلٌمٌة علٌمالت

 تددأل ف فدد  اللغددو  االكتسدد   نظر دد   اسددتثم رسااا:  10:20

  خمٌس ملٌانة.جامعة  _ لعواس رٌمة. د/  الم رس  الكت  

 
 

 

 الكتاب: األول  االفتراضً برنامج الملتقى الوطنً

االبتدائٌة المرحلة فً المدرسً  

 " وأفاق واقع"

 د. علٌلش فلة / د. سٌسبان فاطٌمة الزهراء الجلسة األولى: برئاسة 



 

 أ.د.  الرئٌس الشرفً للملتقى الوطنً رئٌس الجامعة: _

بوثلٌجة د.  _عمٌد كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة:

  رمضان

الكمٌة والكٌفٌة للسلوكات مخبر تحلٌل المعطٌات  مدٌر_ 

 د. عمار مٌلود. النفسٌة واالجتماعٌة:

 أد. قماري محمد :للملتقى الوطنً  رئٌس اللجنة العلمٌة_ 

 :االفتراضً  الملتقى الوطنًرئٌس _ 

  بلخٌر حفٌظة   د.قوعٌش مغنٌة /   د.           

 

 والتنظٌمٌة : عضاء اللجنة العلمٌةأ

 

 

 

 

 الث لثدد  للسدد   التدد خ   كتدد   تضددم   مدد   سااا: 10:30

 / د. لقاااوقً الماشااامً _ جامعاااة.الوط  ددد  للقددد   ابتددد ا  

 ورقلة. مركز المتواصل التكوٌن

مواصف ت الكت   الم خس  م  وجهد   ردخ  سا: 10:40

/  أس تذة التعل   االبتد ا     كتد   الل د  العخب د   موذجد   

 مستغانم.  جامعة_    ، د. بلكرد محمد بلخٌر حفٌظةد.

 الث لثد  السد   تالم دذ أمهد ت لد   القلق ح ل  سا: 10:50

  خاسد   والج خاف د  التد خ   مد  ت  ت خ سده  أث  ء ابت ا  

/ د.بورزق ٌوسا  ، أ. أم الخٌاوط  مست     بم     م  ا   

  .مستغانم جامعة_   إٌمان 

 المخحل  ف  م  التعل  الم  هج تطو خ جو ة سا: 11:00

كت   التخب   االسالم   لتالم ذ الس   الث      -االبت ا    

مسكٌن عبد هللا ، أ. سناوي فاطمة . د /ابت ا    موذج  

 مستغانم .  جامعة_ 

 

 الم خسدد  الكتدد   جددو ة لتحسدد   اقتخاحدد ت سااا: 11:10

نتااري _  هللا، أ. ساامٌة عباد / أ.د  لباوز.ومضمو   شكال

 ورقلة . جامعة

 : مناقشة.سا  11:20

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 اإلفتتاح. . سا: 09:00
 بلعباس ٌعقوبًكلمد السٌد رئٌس الجامعة: أ.د. 

 بوثلٌجة رمضانكلمة ترحٌبٌة للسٌد عمٌد الكلٌة: د. 
 : أ.د. قماري محمدالعام للملتقى  المشركلمة السٌد 
 د. قوعٌش مغنٌة : رئٌسة  الملتقى ةكلمة السٌد

 حلول واقتراحات ./ تقٌمٌة لواقع الكتاب المدرسً  دراسات :الثالثةالورشة 

 
 
 
 

 الل   لكت   واللس     المعخف   المعط  ت ا سج   سا:  9:20

    بومسحة العربً. د   /"أ موذج  ابت ا   الث     الس  ".العخب  

  .تٌسمسٌلتجامعة  _

 لح ج ت الم خس  الكت   محتو  استج ب  م     سا: 09:30

 -قوٌدر بن  خدٌجة/ أ.    موذج  ابت ا   الث لث    الس المتعلم  

 تٌبازة._ جامعة    علٌوة أمٌن، أ.  02جامعة الجزائر 

 الكت    حو االبت ا   التعل   أس تذة إتج ه ت سا: 09:40

_  .بلمواري فاطمةد   /  موذج  القخاءة كت   -الم خس 

 .سٌدي بلعباسجامعة 

 التقدو   أ وات حدو   ا  االبت الطوخ معلم  آخاءسا:  09:50

 –، أ. شرٌفة رقٌق  مكاوي حفٌظة. أ/  الث    الج   م  هج ف 

 .01باتنة جامعة 

 الم خسدد  الكتدد   فدد  التعل م دد  الصددوخة  ددو سااا:  10:00 

 جدو   رخ د  ضدوء فد  للمدتعل  المعخف  لل مو مواءمته  وم  

 السددد  - العخب ددد  الل ددد  كتددد   لصدددوخ تحل ل ددد   خاسددد - ب  ج ددد 

باتنااة _ جامعااة  قااارة مربوحااة. د/ .- موذجدد  ابتدد ا   مسدد الخ 

01 .  

 اإلبد اي  التفك دخ ت م د  ف  الم خس  الكت    وخسا:  10:10

 التخبو ددد  البدددخامج رددد  فددد  االبت ا  ددد  المخحلددد  التالم دددذ لددد  

_  د. قاادي سااومٌة / .مسددت     بوال دد  م  ا  دد   خاسدد -الح  ثدد 

  .تٌزي وزو.جامعة  –جامعة مستغانم ، محمد براي 
 

 

 

 الكتاب: األول  االفتراضً برنامج الملتقى الوطنً

االبتدائٌة المرحلة فً المدرسً  

 " وأفاق واقع"

 د. قوعٌش مغنٌة / د. عباسة أمٌنة الجلسة األولى: برئاسة 


