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 :ديباجة الملتقى
 

بجامعات حال التدريس  إلى  (2009أشارت وثيقة مكتب التربية العربي لدول الخليج العربية )       
التعليم الجامعي ما زال دون المستوى المطلوب، وأن أساتذة الجامعات ما ))حيث جاء فيها أن: ، عربية

 أسسمن ا مهم أساسا يعتبر التعليم الجامعيوبما أن ، ((زالوا يستخدمون الطرق التقليدية في التدريس
م المجتمعات وتنميِتها، وذلك من خالل إعد  اد الكوادرعالمنا المعاصر، وُمرَتَكزاً أساسّيًا في تقدُّ

ولكي تؤدي ، والعلمية والمهنية يةالتربو  هلة في مجاالت التعليم المختلفةوالطاقات، والقوى البشرية المؤ 
م المجتمعال وَكّمًا، وأن تكون  يََّز إنتاُجها بالمستوى والجودة كيفاً البد أن يتم ،جامعُة دوَرها في تقدُّ

يتطلب التعليُم الجامعي أستاذًا جامعّيًا  ،ولتحقيق ذلك ُمدَخالتُـها وُمـخرجاتُـها ذات نوعية مميزة وتنافسية.
من: َجوٍّ أكاديمي مالِئم، وخدمات  ،فرْت له جميُع الظروف واإلمكاناتمتميَِّز اإلعداد والتكوين، َتو 

، شاملة، ومتطلبات العصر المتسارعةمختلفة تسهم في جودة العملية التعليمية، وتلبيِة حاجات التنمية ال
يها األستاُذ الجامعي، وأكثِرها فاعليًة في إع ،الجامعي وُتَعدُّ وظيفُة التدريس داد من أهمِّ الوظائف التي يؤدِّ

ُدهم بالمعارف التخصصية، واالتجاهات السلوكية اإليجابية، والمهارات  ،الطََّلبة للحياة المستقبلية إْذ تزوِّ
 العملية الالزمة لتأهيلهم كي يصبحوا أعضاء فاعلين في خدمة مجتمعهم.

، ومن الخطأ أن نقول أن التدريس الجامعي هو نقل المعارف والمعلومات إلى ذهن الطالب       
 طرائقوهذا يتطلب  ،ووجدانّيًا ومهارّياً  معرفيا ـى بنمو الطالب نمّوًا متكامالً عملية ُتعنَ  هو بل

وكذا تقنيات ووسائل تعليمية تسهل عملية  ،حديثة ومتنوعة تتناسب وطبيعة المادةواستراتيجيات تدريس 
، والناقد(،  ،: التفكيرِ التكوين الجامعي وتربطه بعالم الشغل، وهي ترتبط ارتباطا وثيقا بـ بنوعيه: )اإلبداعيِّ

، وتمثيِل األدوار، والتعلُّم الذاتي، والحقائِب  وحلِّ المشكالت، والمناقشِة، واالستقصاِء، والتعلُِّم التعاونيِّ
عليمية، والتعليِم المبرَمج، والتعلُِّم باالكتشاف، ... وغيرها، حيث ينتقل الطالب من حفظ المعلومات، الت

التفكير، والنقد، واإلبداع.. وبذلك تظهر شخصيُته، التحليل، التركيب، التطبيق، التقويم، إلى: الفهم، 
 وتبرُز إبداعاته الكامنة.
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 ،التعلمذخيرة من مهارات ب الطالبتزويد التدريس في وتبرز أهمية تطبيق استراتيجيات         
 .وخلق جو تعاوني بينهم للنجاح الدراسي الطالبإثارة دافعية  ، وكذاطالب المبدعيناكتشاف الو 

مقارنة بجامعات أجنبية حديثة تدريس تطبيق استراتيجيات وطرائق جامعاتنا في  لتأخرونظرا      
ل التي توّص  التدريس العملية والناجحةاستراتيجيات كشف من خالل هذا الملتقى الوطني وعربية، أردنا 

ودراساتهم الميدانية، بما يكرس جودة  بناًء على خبراتهم في التدريس الجامعي جامعاتناأساتذة  إليها
 في المؤسسةيسهل عليه االندماج المهني  والتكوين الجامعي ويلبي متطلبات الشغل المستقبلية للطالب 

 ومن ثم تحقيق أهدافها.
 
 

 نظام )ل.م.د(  الجامعي في ظلوطرق التدريس  ُسبل تطوير استراتيجيات: األولالمحور 
 لية التكوينية العمسيرورة الحديثة ودورها في  استراتيجيات التدريس آليات تطبيق: المحور الثاني

 تخصصات العلوم االجتماعيةب
جودة  وتحقيق في العلوم االجتماعيةالحديثة التدريس  استراتيجياتتحديات تطبيق  المحور الثالث:
  التكوين الجامعي
 متطلبات الشغل المستقبلية. الجامعي التي تلبي التدريس وطرق أهم استراتيجيات  شرح المحور الرابع:

الورشة  ،العصف الذهني ) :مثلفي الجامعة حديثة الدريس التاستراتيجيات تطبيقات  المحور الخامس:
التعلم التعلُّم الذاتي، الحقائِب التعليمية، ، برَمجالتعليِم المُ الخارطة الذهنية، تمثيِل األدوار،  ،التعليمية

 التعلُّم ،التفكير الناقد ،التجارب المعملية، المناقشةأسلوب التعلم بالغمر، بيداغوجيا الخطأ، ، االلكتروني
، التعلم التنافسي  برامجألهداف  هذه الطرق واالستراتيجياتومدى تحقيق  ، التعلُِّم باالكتشافالتعاونيِّ

 .التعليم الجامعي
 

 الملتقى الوطني محاور 
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 : للملتقى الوطينالرئيس الرشيف 

 -مدير الجامعة- علي شكري  أ.د/
 

 مدير امللتقى: 

 -عميد الكلية-برابح محمد الشيخ د/  
 

 : امللتقى الوطينرئيس 

 ينــــــريب حســـــد/ غ
 

 رئيس اللجنة العلمية:
 د/  بلمبارك سمية

 
 :أعضاء اللجنة العلمية

 

 -2-جامعة الجزائر –األستاذ الدكتور بلعربي الطيب 
 -2-جامعة الجزائر –األستاذ الدكتور زبدي ناصر الدين
 -جامعة المسيلة -األستاذ الدكتور قدوري رابح 
 -جامعة المسيلة -األستاذ الدكتور عمور عمر 
 -جامعة المسيلة -الدكتور مجاهدي الطاهر 
 -جامعة الجلفة-الدكتورة ضبع مريم      

 -جامعة الجلفة-مسعودة   الدكتورة بن قيدة
 -جامعة الجلفة-      جميلة هرمزالدكتورة 
 -جامعة الجلفة-      أسماء خويلدالدكتورة 

 -جامعة الجلفة-الدكتور بوصالحيح حمدان 
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 -2-الجزائر جامعة –الدكتور زقعار فتحي 
 -جامعة الجلفة-الدكتور ميهوب العابد 
 -جامعة الجلفة-الدكتور بلعربي امحمد 
 -جامعة الجلفة-الدكتور بومانة محمد  
 -جامعة الجلفة-الدكتور مهدي عمر  
 -الجلفةجامعة -الدكتور حربي سليم    
 -جامعة الجلفة-الدكتور جلود رشيد   
 

 
 

 
 رئيس اللجنة التنظيمية:

 أ/ حساني رشيد
 أعضاء اللجنة التنظيمية
 أ/ بن قسمية موسى األسعد

 أ/ قحقوح عامر
 أ/ دوارة أحمد

 أ/ ضيف فاطنة
 أ/ عمران ماجدة

 
 
 
 
 
 

 للملتقى الوطني التنظيمية اللجنة



 

  الجلفة جامعة  

 نسانيةكلية العلوم االجتماعية واإل
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  شروط تقديم المداخالت:

 
 السابقة.محاور الأن تكون المداخلة مرتبطة بأحد . 1
 .أخرى أن ال يكون البحث قد سبق نشره أو عرضه في ملتقيات أو ندوات . 2
 .ضرورة التقيد بالمنهج العلمي المتعارف عليه في البحوث العلمية. 3
سة التابع المؤس ،، اسم الباحث ورتبته العلميةداخلةتتضمن الورقة األولى العنوان الكامل للم. 4

العربية لغة الالعنوان االلكتروني وملخصين للموضوع أحدهما ب جامعة(، الكلية و القسم، اللها )
 لغة أجنبية.والثاني ب

(. وللمداخالت Simplified arabic 14أن يكتب البحث بالنسبة للمداخالت باللغة العربية ). 5
  (.Time new roman 12باللغة األجنبية )

 إشارة إلى المرجع في نهاية الفقرة       -( APAالمقال بانتهاج النسق العالمي في التوثيق )ُيكتب . 6
 -)لقب المؤلف، اسمه، سنة. صفحة( وقائمة المراجع مرتبة أبجديا في نهاية المقال

. مع ملخص ال يزيد صفحة 13وال تقل عن  صفحة 18ال تزيد عدد صفحات المداخلة عن . 7
 بلغتين: لغة البحث ولغة أخرى. عن صفحة واحدة

 :تواريخ هامة  

 .2016 نوفمبر 10 :يوم هو كاملة مع االستمارة آخر أجل الستالم المداخالت -
 .2016نوفمبر  20 يوم: المقبولة المداخالت إبالغ أصحاب -
 2016ديسمبر  08تاريخ إجراء الملتقى الوطني هو يوم: الخميس  -

 
 
 
 

 
 



 

  الجلفة جامعة  

 نسانيةكلية العلوم االجتماعية واإل
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 الوطنياستمارة التسجيل بالملتقى 

 

  التكوين الجامعيآليات تطوير وتطبيق استراتيجيات التدريس وفق جودة 

 (L.M.Dفي تخصصات العلوم االجتماعية في ظل نظام ) متطلبات الشغلو
 2016 ديسمبر 08يوم الخميس 
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 التاريخ:.........................=====================================

 مداخلة عبر البريد اإللكترونيالكامل للنص الترسل استمارة المشاركة و:  hocine.ghrieb@yahoo.com 

  ال تقبل الملخصات التي ال تتوافق وهذا النموذج. 

 

 لمشاركين في الملتقىعلى عاتق ا مصاريف اإليواء والنقل واإلطعام: هامة مالحظة


