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 المؤتمرإشكالية 

    
 دًباجت:ال

عب ؤو   بالخػلُم   اإلاسجبطت ألاطئلتؤن   حػخبر ، مخىىغت واهذ مهما ،  الخخططاث خدَز

 الاحخماعي الظُاق إن  ، هاخُت مً: ف  ألاطبابخُث جخػدد   .للهُأث الػلُا كلم مطدز

ت  هسه حىدة ًجػل باطخمساز اإلاخغير والاكخطادي  هاخُت مًو . يزئِظحان اإلاىظىمت التربٍى

  جدظين ًظل ، ؤخسي 
 
 بها تهخم التي والشغل الشاغل ألاطاضالحجس  هى للجمُؼ مالخػل

 (....الػلمي والبدث الػالي الخػلُم وشازة ، والخػلُم التربُت وشازة) الىشازاث

حػمل وحشسف الىشازاث  ؤن ًجب والاكخطادًت، الاحخماغُت الخىكػاث جلبُت ؤحل مًو 

 في السغبت خلم ؤًًضا الضسوزي  مً الغاًت، هره لخدلُم. الخػلُم حىدة ىغل الىضُت 

ع ٌ   اإلاخػلمين لجمُؼ ًمىً الجىدة غالي حػلُم وجىفير ؤهفاء ؤشخاص لدي الخدَز  الىضى

جب ؤن وشير هىا إلى ؤن مظإلت   .إلُه  كلب طخطبذ في" اإلاػلم هفاءة" ؤو" الىفء اإلاػلم"ٍو

 غلى الخإهُد اإلاىاطب مً طُيىن  ،ذلً لخدلُمو . الُىم  تالظُاطُو  الاحخماغُت اإلاىاكشاث

 . واإلاسهبت للمػلم اإلادشابىت اإلاهام

لُم( اإلاػازف) اإلاػسفت هلل غً اإلاػلم ًدظاءٌ ، الاهخلائي ىهجاإلا في ؤهه رهسه : ؤلاهجاشاث ٍو

طلب. اإلاػلم إلى اإلاىولت اإلاهام مً الػدًد مً واخدة هره  بين مً ، ألاطئلت طسح ألاخير مً ً 

ظه طِخم الري اإلادخىي  غلى ، ؤخسي  ؤشُاء لت الخخُاز ، جدَز  لبىاء الفػالت( ألاطالُب) الطٍس

 الىخائج جدظين  ؤحل مً للخدلُم كابلت ؤهداف لخددًد ،تاإلاثالُ زفااإلاػو  اإلاهازاث

 ، آخس بمػجى. وجمُيزه وجىىَػه حػلُمه هُيلت اإلاػلم غلى ًجب وغلُه. اإلاخىكػتو  اإلامىىخت

  .اللساز ضاوؼفهى اإلالسز و  ، ألاولى للىهلت ، ألهه وافُت حػلُمُت مػسفت لدًه ًيىن  ؤن ًجب

 اإلاخػلم غلى الترهيز ،هبُداغىجي دوزه خالٌ مً ، اإلاػلم غلى ًجب ، ذلً إلى باإلضافت

م غً اإلاػسفت إجلان غلى اإلاخػلم ٌظاغد ،تبىائُ خطىة  فيو .حػلمه بخدظين والاهخمام  طٍس

اللظم  غلى ًدافظ ؤن ًجب هما، حشخُطُت مػسفت لدًه ًيىن  ؤن ًجب. بىائها( إغادة)



خىكؼ ، بشيل وامل الري ًدزض فُه  لت جدخله ٍو ظاغد ، جىضُدُت بطٍس  غلى اإلاخػلمين َو

ً مؼ الخػامل والخػاٌش  .آلاخٍس

 خازج حػبئتها مً ًخمىىىا ختى اإلاخػلمينفي  كُم غسض ؤًًضا اإلاػلم غلى ًجب ، مسبُا بطفخه

ا وىهه. زطتاإلاد
ً
 .وألاخالقي والفىسي  الجظدي جطىزهم غلى ًسهص فهى ، بامخُاش وطُط

لت اإلاػلم ًخدخل ، التربىي  الىفسخي الىهج في جُت مىاطبت بطٍس      وليىهه ًخدىم في . وجدٍز

ػصش  ًؤمً فئهه ، والخإدًبُت الاحخماغُت الجىاهب إدازة مػسفت  وجمىين وجدفيز مشازهت َو

ا مػلًما بطفخهو . اإلاخػلمين ًُ  اإلاساهم/  الطفل مسافلت خالٌ مً التربىي  الدغم ًلدم ، هفظ

 ُت. اإلادزط  خهُئبو  ، غائلخه في ، هيل

ادة مهازاث لغسض اطتعداد على املعلمون  هل ولكً   جم وهل املتعلمين في ألاعمال ٍز

ً هؤالء ألاطاجرة   ؟املقاوالجيت بيداغوجيا  علىجكٍو

 الىضُت الهُئاث جدسص  ؤن ًجب ، الحالُت والاكخطادًت الاحخماغُت الخددًاث حهتاإلاى و 

ص غلى ادة كدزاث جىمُت  حػٍص ادة جدَزع  طىز ه  ؤن ًجب   ىهجهرا ال فيو. ألاغماٌ ٍز  ٍز

  .وطىه جىمُت في ٌشازن مظخلبلي مىاطًا لوالري طُػخبر الخ الشاب اإلاخػلم لديألاغماٌ 

 ألاطالُب بخددًث الجامػاث باخثى ًلىم ؤن الضسوزي  مً ، ذلً جدلُم ؤحل مً

ادة جطىز  التي الخػلُمُت  في للباخثين السئِسخي الخددي هى هراو . الخػلُم في ألاغماٌ ٍز

ت والػلىم ، والاحخماغُت ؤلاوظاهُت الػلىم  الُىم.... ، التربٍى

ٌ  الباخثىن  كادها التي الػدًدة الىلاشاث مً السغم غلىوللد الخظىا   مهازاث مىضىع خى

ع ظُت اإلامازطاث وجيىًٍ ، الاخترافُت اإلاهازاثو  ، الخدَز  اإلاىاكشاث ؤن  ...  ، الفػالت الخدَز

ادة ألاغماٌ  مىضىع التي دازث  خٌى  ع ٍز  اإلادددة ألاهداف في  لم جطب بُداغىحُا جدَز

 .اإلاػلمين جيىًٍ في

ددودة في طُاكاث، هي مسجبطت بمهازاث مخػددة ال طاإلاا جبلى م، اإلاهازة  اإلالاوالجُت

ب ؤو الخػلُم  ؤو الػِش ؤو اإلاطير.  والخدٍز



ًًجب ان ًيىهىا   حػلُمهم بفػالُت اإلاهخمىن  اإلاػلمىن ف "   اإلاخػلمين إغداد غلى كادٍز

 السغبت ولديهم ، مظخلل بشيل فُه ًخػلمىا ؤن اإلاخىكؼ مً واكخطادفي مجخمؼ  للػِش

  (Barry ,2005,p7) ". خُاتهم طىاٌ حػلمهم مىاضلت غلى واللدزة

ىضح ًخدخل ، الىدى هرا غلى. وشط ممازض هى اإلاػلم ،وبطفت غامت  وظائف زالر ٍو

 اإلاػلم هفاءة ؤو الىفء  اإلاػلم ىمًً والخثلُف خُث والخػلُم التربُت هي مهمخه: ؤطاطُت

 ، ألاوحه مخػددة ، الخطىزٍت ، اإلاػسفُت ، الػلالهُت ، الػاطفُت ، الخىُفُت" اللدزة هره في

 .جفاغلي مىظىز  في لرواءا جؤطس التي.." 

 الىطجي اإلالخلى هرا مً هخىكؼ الغاًت ولهره. البىاءة ألافياز مىاكشت ًىاطب مىضىغىا

 الاحخماغُت والػلىم تالتربُ غلىم مجاٌ في مخخططين باخثينؤطاجرة و  مشازهت هخبت مً 

ٌ  إًجاد ؤحل مً البدثُت خبراتهم شازهتإلا حىهمتال مجاٌ فيو وؤلاوظاهُت  ٌخال مً خلى

 :الخالُت ألاطئلت غلى ؤلاحابت

ٌ  الفػالت ؤلادازة ؤحل مً •  إلامازطاجه حدًدة دفػت اإلاػلم ٌػطي هُف ، الدزاطُت للفطى

 اإلاهىُت؟

ادة هفاءة" همىذج دمج ًمىً هُف • ب؟ هىدطت في" ألاغماٌ ٍز  الخدٍز

 جصائسي؟ال التربىي  ؤلاضالح دغم بسهامج مً حصء" الخػلم ؤحل مً الخػلم" بُداغىحُا هل •

 في واإلاخدزبين اإلادزبين جيىًٍ هظام في ميان " ENACTION" للخػلم اليشط    طُيىن  متى •

 الجصائس؟

 

غاٌ خلباخثين الاشلكمىا بىضح مداوز مخػددة بمىً  ، البدثي اإلاجاٌ هرا جىطُؼ ؤحل مً

ت للدزاطاث اإلاُداهُتخُث طغليها   :خػطى ألاولٍى

 :1 املحوز 

 .اإلاهىُت اإلاهازاث لبىاء/  في" اإلاخيىن /  اإلايىن " لـ تؤلاداٍزاإلالازبت  •



ب •  .اإلاهىُت اإلاهازاث بىاء ًخدم ههج:   مظاغدة الساشدًً غلى الخػلمالاهدزاغىجي  او  الخدٍز

س في الفػالت التربىٍت ؤلاحساءاث جددًاث •  ؟"الخدَزع" مهىت جطٍى

 :2 املحوز 

 .الػالي مالخػلُ في بدًلت ملازبت": اإلالاوالجُت" اإلالازبت •

ع • ادة جدَز  ماهي اإلاخطلباث؟ : اإلادزطت في ألاغماٌ ٍز

ادة زوح هخلم هُف: التربىي  وألاداء الػمل •  الُىم؟ اللظم في ألاغماٌ ٍز

 :3 املحوز 

ً هىدطت ؤمام زهاهاث   اإلاػلم: رويال الخػلم اليشط  هدى •  .الخيٍى

ادة  اإلالاوالجُت و • ع ممازطاثالبدث غً الجىدة في : اليشط الخػلم الٍس  الجصائس  في الخدَز

 . الُىم

 :4 املحوز 

 .اإلاخػلم غىد  الخمثالث جدٌى  : خٌى ضيروزة " الخػلم  حػلم"  ابُداغىحُ " جإزير •

ت اإلاػسفت مً • جي الػمل إلى وألاخالكُت الاحخماغُت للجىاهب ؤلاداٍز  زوح جخلم هُف: الخيٍى

 الُىم؟ ، اللظم في ، اإلابادزة

ؼ في اإلاخػلم إشسان •  ملازباث؟ ؤي: للمجخمؼ هادفت مشاَز

 

 

 

 

 



 :العلمية اللجنة

 

 .جامعت مظتغاهم ، الجصائس.  ز حفيظتاسببد / زئيظت امللتقى: 

 

 

 

 

 المنظمة اللجنة

 

 الجصائس ، مظتغاهم جامعت. القادز عبد لفيام/  ألاطتاذ

 .الجصائس ، مظتغاهم جامعت.أحمد بساهيم /  ألاطتاذ

 .الجصائس ، مظتغاهم جامعت. عيس ى بً بسباز /  د

 .الجصائس ، مظتغاهم جامعت. طوميت خييش/  د

 .جامعت مظتغاهم ، الجصائس .لفي عبد القادزاألاطتاذ / م

 .جامعت مظتغاهم ، الجصائس.بساهيم أحمد  ألاطتاذ / 

 .جامعت مظتغاهم ، الجصائس.بتظام ا ألاطتاذة / شاشو 

 .الجصائس. مظتغاهم جامعت. فاًصة ٌظعد شزهوويألاطتاذة / 

 .الجصائس. 02جامعت وهسان .جميلت  عشابد / 

   .وهسان املدزطت العليا لألطاجرة. .د /  طلطاوي طهيلت

 .الجصائس.جامعت مظتغاهم   .د / مىاد طميرة

 .الجصائس .اهمجامعت مظتغ.د / طيب ابساهيم علي 

 .الجصائس. 02جامعت وهسان .د / جسادى خيرة 

 .جامعت مظتغاهم ، الجصائس.د / طيدي موس ى ليلى 

 .الجصائس.جامعت مظتغاهم .زي حاج او هد / بل

 .جامعت مظتغاهم ، الجصائس. أمالش بغداد ليلى ير /ح د

 .الجصائس .جامعت مظتغاهم.ل صليحت اد / غص 

 . الجصائس .جامعت مظتغاهم.يفوز هادًت ط د / بً

 .جامعت مظتغاهم ، الجصائس.ز حفيظتاسببد / 



 .الجصائس ، مظتغاهم جامعت. أميىت يطيب - مغساوي /  د

 .الجصائس ، مظتغاهم جامعت. هىد بلقاطم/  د

 .الجصائس ، وهسان جامعت. تميىأ مغساوي /  د

 .الجصائس مظتغاهم جامعت. طفيان قوة بً/  د

 .الجصائس مظتغاهم جامعت. أمين لوح بً/  د

 .الجصائس مظتغاهم عتجام. حفيظت بوشٍان بً/  د

دة ثاليكج/  د  .الجصائس مظتغاهم جامعت. فٍس

 .الجصائس ، مظتغاهم جامعت. حفيظت زازببا/  د

 

 
 شروط المشاركة واآلجال:

 
حسب الضوابط الشكلية ادلرفقة وترسل يف صيغة ملف مرفق يف اآلجال احملددة للعنوان  Wordتقدم األوراق ادلقرتحة  يف شكل  -

 للملتقى: االلكرتوين 

  hafida.berber@univ-mosta.dz 
berberhafida@yahoo.fr 

 
 

 اآلجال: 
 : ؤلاغالن غً اإلالخلى2022حاهفي  11

ل   15  لػىىان + ملخظ مىحص ا  اإلاىغد النهائي لخلدًم اإلالخطاث :: 2022ؤبٍس

ل  30  اإلالبىلت بلساز اللجىت الػلمُت.  اإلالخطاثإشػاز ذوي : 2022ؤبٍس

 .: آخس مىغد الطخالم ألاوزاق النهائُت بالشيل اإلاطلىب2022ماي 20

 .بلساز اللجىت الػلمُت اإلاخدخلين اشػاز: 2022ماي 21-30  

 ؤشغاٌ اإلالخلى.حىان :  00 
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 لمراسالت: خاليا التنسيق وا
  أحمد براهيمد.  
  77707227701200   /77707007537200  

 ، اجلزائر. 72777، مستغامن، 000كلية العلوم االجتماعية، جامعة عبد احلميد بن باديس مستغامن، ص.ب 
 730370071/730370072هاتف/فاكس: 
   hafida.berber@univ-mosta.dz   :  الربيد اإللكرتوين

berberhafida@yahoo.fr  

 /http://laboratoire.univ-mosta.dz/diacicult/ar:   اإللكرتوينادلوقع 
 

 
 الضوابط الشكلية للمداخالت:

 صفحة.   00زية أو الفرنسية يف حدود ميكن حترير ادلداخالت بإحدى اللغات العربية أو االجنلي -
، أماا بالنسابة للماداخالت باللغاة الفرنساية ف او 03حبجم  Simplified Arabicنوع اخلط بالنسبة للمداخالت بالغة العربية هو  -

Times New Romain  07حبجم . 
 كلمات.  5كلمة مرفق بكلمات مفتاحية في حدود   051ملخص ال يتجاوز ترفق المداخلة  ب -
كما يلي:  ادلؤلف، سنة النشر بني قوسني، عنوان ادلقال بني شولتني، اسم اجمللة أو عنوان ادلرجع  يذكر ادلؤلف يف أخر الصفحة، -

ادلداخلااة، مرتبااة ناا   مكتااوب بشااكل مائاال، اساام الناشاار، مكااان النشاار، اجلاازم، رقاام الصاافحة. أمااا قائمااة ادلراجااع فتكااون يف  ايااة
 أجبديا.

 نرتنت تعرض يف قائمة ادلراجع بالكيفية التالية:من شبكة األ ادلراجع ادلستقاة
 Smith, J.P. (1997). Comparing Search engines for resarch. [ En Line]. Adresse internet: http://www... 
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 اجل ورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 والبحث العلميوزارة التعليم العايل 

 مستغامن –جامعة عبد احلميد بن باديس 
 كلية العلوم االجتماعية

 
 خبر حوار الحضارات، التنوع الثقافي وفلسفة السلمم

 
 
 
 

 
 
 

 ..………………………………………….………………………………………………االسم واللقب:
 .............................الوظيفة/الرتبة:...........................................................

 …………………………………………………………….………………….…………ادلؤسسة األصلية

 ......................................................................................عنوان ادلراسلة:....
 ............................ ...........................................................اذلاتف:............

 ................. ................................................... الربيد اإللكرتوين:.................
 ......................................................حمور ادلداخلة.....................................

 .........................................................ادلداخلة:............................... عنوان
 …………………………………………………………………………………………ملخ  ادلداخلة:

 .....................................................:..............................الكلمات ادلفتاحية 

  ……………………..............………………………………: صفحة 51خلة كاملة في حدود المدا
 

 استمارة المشاركة

 
 

 

  على كل من يريد المشاركة في هذا الملتقى مأل هذه االستمارة وإرسالها إلى البريد االليكتروني التالي:

  hafida.berber@univ-mosta.dz 
berberhafida@yahoo.fr 
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