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  الشعبيةالديمقراطيةلجمهورية الجزائرية ا
 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 جامعة حسيبة بن بوعمي ــ الشمف

 
 التنمية المحمية في الجزائر مخبر المجتمع ومشاكل

 
 

بالتعاون مع كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية 
: ينظم ممتقى وطني حول

التربية والتنمية في المدرسة الجزائرية 
  2018 نوفمبر27 /26: يومي

 
 ديباجة

واجيت الجزائر بعد االستقالل مباشرة مشاكل كثيرة؛ اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية، وورثت نظاما تربويا  
غريبا عن واقعيا وتاريخيا من حيث المبادئ والمناىج والغايات، ومنذ االستقالل إلى يومنا ىذا والجزائر تسعى إلى تطوير 

المدرسة والجامعة من خالل منظومتيا التربوية التعميمية بما يتناسب مع ىويتيا وقيميا الوطنية وتاريخيا من جية، وبما 
 التنمية بمختمف ىتستمزمو المستجدات والتطورات الحاصمة في العالم المتقدم عمى المستوى التربوي والتعميمي، وعمى مستو

 .أشكاليا وعمى المستوى الحضاري مدنيا وعمميا وتكنولوجيا من جية أخرى
 وعمى الرغم من المحاوالت العديدة والمبادرات المتكررة التي أطمقتيا الجزائر منذ االستقالل حتى اآلن لتطوير 

المنظومة التربوية التعميمية، الزالت المدرة الجزائرية تعاني مشاكل كثيرة عمى المستوى التربوي التعميمي حيث الفشل 
البيداغوجي وضعف المستوى التعميمي والفساد السموكي واألخالقي، وعمى المستوى االجتماعي والتنموي إذ لم تقم المدرسة 
من خالل التربية والتعميم والتكوين بدورىا في تطوير المجتمع وفي إنتاج التنمية المطموبة؛ فيي لم تستطع تحقيق الغايات 

المرجوة، األمر الذي دفع القائمين عمييا إلى إعادة النظر في كل مرة، وبعد كل فشل في المناىج التربوية والتعميمية 
 .المعتمدة، لكن دون جدوى

 إن تقدم أي مجتمع مرىون بالدور االيجابي لمنظام التربوي التعميمي السائد في ىذا المجتمع، تقدم   مشروط 
بالنظام التربوي الذي يبني االنسان الفرد واإلنسان المجتمع، ويجسد المنظومة اإلنسانية القيمية الراقية الفردية واالجتماعية 

في واقع الفرد وفي حياة المجتمع برمتيا، فتصبح حقا وفعال التربية، ويصبح التعميم في خدمة الفرد والمجتمع ومن العوامل 
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الضرورية لمتطور واالزدىار وإلنتاج التنمية بمختمف أشكاليا، باعتبار التنمية استراتيجيات وخطط مرسومة مدروسة وواعية، 
قائمة عمى أسس ومعايير عممية دقيقة تحدد المنطمقات والمبادئ والمناىج واألىداف، وكونيا مجيودات جبارة مبذولة في 
 .جميع المستويات والقطاعات تستيدف التغيير االيجابي لموعي والفكر وتطوير حياة الفرد والمجتمع نحو األفضل باستمرار

 ال يمكن لمتنمية الشاممة والمستدامة أن تتحقق في غياب دور التربية والتعميم، وىو دور مرتبط بشكل أساسي 
بميام وصالحيات المدرسة في صمتيا باألسرة والمجتمع وبالعمم والفكر والحرية واإلبداع، ولكونيا أحد أعضاء الثالثية في 
المنظومات التربوية وىي األسرة والمدرسة والمجتمع، فالمدرسة المتطورة الرائدة تنتج التنمية وتدفع المجتمع نحو االزدىار 

 .والرفاىية، أما المدرسة المتخمفة الراكدة تنتج الفشل والتخمف والضياع
فكيف تتحول المدرسة الجزائرية من خالل التربية والتعميم والتكوين من مدرسة فاشمة ال تساير المدرسة في العالم المتقدم 

 إلى مدرسة تنتج التنمية والتطور واالزدىار؟
 :محاور الممتقى

 .مفيوميا، أبعادىا، أشكاليا، دورىا: التربية- 1
 .مفيوميا، أبعادىا، أشكاليا، دورىا: التنمية- 2
 .واقع، مشاكل، حمول، آفاق: التربية والتعميم في المدرسة الجزائرية- 3
 أّية عالقة؟: التربية والتنمية في المدرسة الجزائرية- 4
 .التربية والتعميم والتنمية في المدرسة الجزائرية ومسؤولية التغيير- 5

 :أهداف الممتقى
 .التربية، التعميم، التكوين، التنمية: تحديد المفاىيم- 1
 .معاينة واقع التربية والتعميم والتكوين في المدرسة الجزائرية- 2
 .معاينة واقع التنمية في الجزائر- 3
 .تحديد عالقة التربة بالتنمية في المدرسة الجزائرية- 4
 .بيان كيفيات إسيام المدرسة الجزائرية في التنمية الوطنية-  5
 .تحديد معوقات التنمية التربوية التي تواجو المدرسة الجزائرية- 6
 .اقتراح حمول واستراتيجيات إلسيام المدرسة الجزائرية في التنمية الوطنية- 7
 .رؤية استشرافية: التنمية والتربية في المدرسة الجزائرية- 8
 

 الرئيس الشرفي لمممتقى
 العباسي عبد اهلل، مدير الجامعة. د.أ

 رئيس الممتقى
 محمد الصالح بوقشور. د.أ

 المنسق العام لمممتقى
 تقية محمد الميدي حسان. د.أ

 
 رئيس المجنة العممية

 جياللي بوبكر. د.أ
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 أعضاء المجنة العممية

 مالح أحمد                 جامعة وهران. د.                                أ
 عبد القادر بوعرفة         جامعة وهران. د.                                أ
 منير بهادي                جامعة وهران. د.                                أ
 عبد المجيد دهوم          جامعة الجزائر. د.                                أ
 تومي عبد القادر           جامعة الجزائر. د.                                أ
 موسى عبد اهلل             جامعة سعيدة. د.                                أ
 ضامر وليد عبد الرحمن    جامعة الشمف. د.                                أ
 أحمد عياد                 جامعة تممسان. د.                                أ
 فارح مسرحي              جامعة باتنة. د.                                أ
 ثابت قسول                 جامعة سيدي بمعباس.                                 د
 سيد مخموف أحمد          جامعة سيدي بمعباس.                                 د
 مذكور مميكة               جامعة الشمف.                                 د
 بوكبشة جمعية             جامعة الشمف.                                 د
 بمعالية دومة ميمود         جامعة الشمف.                                 د
 بمبولة مصطفى             جامعة الشمف.                                 د
 عبد القادر شارفي          جامعة الشمف.                                 د
 بمعالم عبد القادر           جامعة الشمف.                                 د

 
 رئيس المجنة التنظيمية

 عجوط محمد . أ
 أعضاء المجنة التنظيمية

 بوزار نور الدين
 عبد العزيز خيرة
 بوغالم جمال
 داود خميفة

 بوحجمة محمد
 جمول خدة معمر
 فركوس مرقب
 قادم معمر
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:شروط المشاركة  
.أن يكون البحث متصال بأحد محاور الممتقى*-   
.أن يكون أصيال لم يسبق عرضو أو نشره من قبل*-   
.أن يستوفي كل شروط البحث العممي من حيث الشكل والمضمون والمنيجية والتوثيق*-   
.أن يكون خاليا من األخطاء المغوية*-   

 كممة يتضمن اإلشكالية والعناصر األساسية في اآلجال 300أن يرسال الباحث ممخصا لبحثو في حدود - *
.المعمن عنيا أدناه ضمن االستمارة المرفقة  

. صفحة في اآلجال المعمن عنيا أدناه25 إلى 15بعد الموافقة المبدئية، يرسل النص الكامل لمبحث من   
 .12، واليوامش بنط 14 بنط Arabic Traditional: يكتب الممخص والبحث بخط*- 
.تكتب اليوامش أسفل كل صفحة، عمى أن تمحق قائمة المصادر والمراجع في آخر البحث*-   
. دج2000:  تقدر بـحقوق المشاركة*-   
:طريقة الدفع*-   

:المواعيد  
.2018 نوفمبر 27 و 26 يومي: تاريخ تنظيم الممتقى*   
.25/07/2018: آخر أجل إلرسال الممخصات*   
.25/09/2018: آخر أجل إلرسال النصوص الكاممة لمبحوث*   

:تنبيه  
:عناوين وأرقام  
 avicennemohammed@gmail.com: ترسل الممخصات والبحوث إلى البريد اإللكتروني* 
027727121: ىاتف المخبر         *   
0665564520: ىاتف رئيس المجنة العممية         *   
0551504006: ىاتف رئيس المجنة التنظيمية         *   
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 :استمارة المشاركة
 :تتضمن المعمومات التالية

 : ............................................االسم والمقب
 : ..........................................المؤهل العممي

  .................................................:الهاتف
 : .......................................البريد االلكتروني
  .......................................:الجامعة األصمية
 : ........................................محور المشاركة
 : ........................................عنوان المداخمة

 :الممخص
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
...................................................................................................................... 

 


