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 إشكالية اليوم الدراسي: 

قطاع التربية والتعليم من أهم القطاعات في أي دولة، لذلك هو يأخذ حيزا كبيرا من   يعتبر

اهتمام الحكومات فتخصص له ميزانية كبيرة لإلنفاق عليه وتخطط له تخطيطا دقيقا بوضع 

 برامج ومناهج مالئمة حتى يرقى إلى ما تصبو إليه متطلبات التنمية والتطور. 

فألحقت به عّدة اصالحات منذ   ،وقد اهتمت الجزائر كغيرها من الدول بقطاع التربية والتعليم  

االستقالل إلى يومنا هذا سواء ما يخص التسيير كبناء المدارس وتجهيزها أو التخطيط فيما 

البرامج والمناهج وآخر ما أقرته من اصالح في هذا المجال هو اصالحات الجيل   .يخص 

تحوي جملة من التحوالت على المقررات والمناهج والكتب المدرسية وحتى الحجم    الثاني التي

الساعي. إال أن هذه االصالحات ومع مرور الوقت عرفت اختالالت وخلقت جدال كبيرا في  

لذلك  وجب   ،أرض الواقع سواء من طرف األسرة التعليمية أو األولياء وحتى التالميذ أنفسهم

تمكنت اصال  :التساؤل التي وضعت ألجله وهو هل  الهدف  تحقيق  من  الثاني  الجيل  حات 

التربوية جودة   تحسين  ؟ هل تمكنت هذه االصالحات من  واتباث نجاحها  الرقي بالمنظومة 

مع   المدرسة  تكييف  من  وتمكنت  االجتماعية  والبيئة  الخارجي  المحيط  مع  وتناسبت  التعليم 

االصالحات في ظل الجدل القائم في متطلبات التحوالت االجتماعية ؟ ماهي رهانات هذه  

والخروج  االصالحات  هذه  في  البحث  المختصين  من  يستدعي  ما  وهذا  التربوية؟  األسرة 

المنظومة  في  الثاني  الجيل  أهمية  حول  التخصصات  مختلف  في  نقاشات  بعد  بتوصيات 

 التربوية.

 محاور اليوم الدراسي: 



 

وعلوم التربية. ضبط  مفاهيم االصالح التربوي بين علم االجتماع-  
طبيعة اصالحات الجيل الثاني . -  
البرامج والمقررات الدراسية في الجيل الثاني -  
األخطاء في المناهج التربوية والمقررات الدراسية والكتب المدرسية  -  
مكانة المتعلم والمعلم في اصالحات الجيل الثاني -  
معوقات اصالحات الجيل الثاني  -  
ميدانية عن مشاكل اصالحات الجيل الثاني دراسات  -  

 اللجنة العلمية:

أ.د ملفي عبد القادر جامعة مستغانم -  

أ.د براهيم أحمد جامعة مستغانم-  

أ.د إسعد فايزة زرهوني جامعة مستغانم-  

2أ.د حجيج الجنيد جامعة وهران -  

2أ.د موالي الحاج مراد جامعة وهران  -  

د بلهواري الحاج جامعة مستغانم-  

د طيب براهيم علي جامعة مستغانم  -  

د حيرش بغداد ليلى أمال جامعة مستغانم-  

د مركاش فريد مركز البحث في األنثربولوجيا االجتماعية والثقافية وهران-  

2راشدي خضرة جامعة وهران -د  

 اللجنة التنظيمة:

د بن دنيا ميلود جامعة مستغانم -  

خيرة جامعة مستغانم طالبة الدكتوراه عمور -  

طالبة الدكتوراه طاهيري نصيرة جامعة مستغانم -  



 

 تواريخ مهمة:

2021سبتمبر 25آخر آجل الستالم الملخصات :   

2021أكتوبر14يتم الرد على المشاركين   

2021نوفمبر8آخر أجل الستالم المداخلة كاملة    

zerhounifaiza@yahoo.fr ترسل المداخالت إلى االيميل التالي :    

تعلم اللجنة العلمية للملتقى الوطني أن  نفقات التنقل وااليواء تكون على عاتق 

 المشاركين.

 

 

 

 

 

 


