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 موضوع الملتقى
 

 واقع وأفاق إصلاح المنظومة التربوية 

 بين التجارب المحلية والنماذج العالمية

 الملتقى وأهميته: ديباجة
 

تحتل المنظومة التربوية في أي بلد من البلدان أو أمة من األمم مكانة محورية   

مركزية التي ونظرا لهذه المكانة ال ،مركزية تدور حولها مختلف المنظومات األخرى

تحتلها كانت محل االهتمام باعتبارها أداة تكوين الثروة البشرية التي تصنع التطور 

 والحضارة.

وانطالقا من هذا المبدأ فقد بدأت الدولة الجزائرية منذ االستقالل في بناء منظومة  

تربوية تستجيب لحاجات البلد وتطلعات األمة للخروج من دائرة التخلف واللحاق بركب 

وقد عرفت المنظومة التربوية بمختلف مراحلها منذ االستقالل عدة  التقدم والتطور،

    تغييرات وتطويرات متأثرة بتغير الرؤى والسياسات والتجاذبات المحلية والدولية 

 قوقد دخلت منظوماتنا التربوية منذ سنوات في سلسلة من التغييرات أو ما أطل  

تحسين أداء هذه المنظومة وتجاوز السلبيات  عليها اإلصالحات التي هدفت إلى

المراحل  -المناهج – األهدافونظرا لتعقد النسق التربوي في مختلف مكوناته ) السابقة،

اإلدارة والتكوين....( فقد أثارت هذه اإلصالحات نقاشا على مختلف  –طرق التدريس  –

ها وبعد سنوات من األصعدة سواء السياسية أو التربوية حول غاياتها ومدى مالءمت

 تطبيقها مازالت تحتاج إلى مراجعة وتقييم وتقويم.



يجاد مختلف الحلول   وباعتبار الجامعة مركزا علميا يهتم بالبحث والتوجيه والنقد وا 

 فهي انعكاس للتطلعات ودراسة للمشكالت ومحاولة طرح سبل التطوير.

لى فتح هذه النافذة النقدية لهذا يسعى قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطفونيا إ  
بين األساتذة والباحثين الجامعيين وبين المشرفين على هذه اإلصالحات سعيا إلى تقييم 

في محاولة من اجل جمع ، علمي موضوعي من اجل تحسين أداء منظومتنا التربوية
 الفعاليات المختلفة لمناقشة هذا الموضوع.    

البحوث التي تعالج هذا الموضوع من مختلف  أمام الحوار حيث نسعى إلى فتح باب   
جوانبه ليس فقط أمام الباحثين الجامعيين بل حتى أمام الهيئات التي تتابع هذا 

 مختصين ... ةالموضوع في الميدان من مفتشين أو أساتذ
 : نوعين من األهداف وتتمثل أهداف هذا الملتقى الوطني في

 :األهداف العامة 
 ع المنظومة التربوية الجزائرية. تشخيص موضوعي علمي لواق -0
مناقشة علمية لإلصالحات التربوية بين األهداف النظرية والصعوبات  -0

 .الميدانية
فتح باب الحوار والتفاعل بين الجامعة والهيئات التربوية في سبيل تحسين  -2

 أداء المنظومة التربوية.

تجاوز السعي للوصول إلى منظومة تربوية ذات كفاءة تستجيب للتطلعات وت -4
 الصعوبات    

تشخيص واقع وآفاق إصالح النظام التربوي بين التجارب المحلية والنماذج  -5
 العالمية 

 : األهداف الخاصة 

 مناقشة المناهج الجديدة .  -0

 التعرف على بعض النماذج العالمية الناجحة في ميدان اإلصالح التربوي.   -2

 ظومة التربوية.طرح حلول لبعض الصعوبات والمشكالت الموجودة في المن -4



 : محاور الملتقى 
 المناهج الجديدة خلفيات التأسيس وصعوبات التطبيق. -0
 تجارب المحلية والنماذج العالمية.المنظومة التربوية الجزائرية بين ال -0

)طرائق  الصعوبات والمشكالت التي تواجهها المنظومة التربوية على مستويات -2
تكوين المربين.....( -الدراسيةالمراحل -اإلدارة والتكوين-التقويم-التدريس

 بمختلف مكوناتها وسبل مواجهتها. 

 نموذج إصالح التعليم العالي)نظام ل.م.د( وعالقته باإلصالحات التربوية. -4

 البحث العلمي في خدمة األداء التربوي. -5

 العالقة بين الوسط الجامعي كهيئة بحث والميدان التربوي كوسط تطبيقي.  -6

 

  التنظيم: –التمويل  -المشاركة –الهيئات ذات العالقة 
 الجامعة.–الكلية  –القسم  -
 .مديرية التربية لوالية المسيلة -

  .التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهنيركز م -

   .مؤسسات التعليم والتربية بمختلف أطوارها -

 مراكز البحوث التربوية والتعليمية.  -

 وسائل اإلعالم بمختلف أشكالها. -

 زارية مكلفة بملف اإلصالح التربوي.السعي للتعاون مع هيئات و  -
 : شروط المشاركة 

 فقط. ترسل الملخصات والمداخالت على عناوين البريد االلكتروني -

 تقبل إال المداخالت الفردية فقط، وتكون األولوية للمداخالت الميدانية. -

 .APAتكتب المداخالت وفقا للمنهجية العالمية  -

 تواريخ مهمة 
o  0200أكتوبر  05آخر أجل إلرسال الملخصات 
o  0200ديسمبر  02أخر أجل إلرسال المداخالت المقبولة 

 



 الجمهوريـــة الجزائــرية الديمقراطيــة الشعبيــة

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة المسيلة

                                                          كلية اآلداب والعلوم االجتماعية

                                                اعلم النفس وعلوم التربية واألرطفونيسم ق

 

 حول: الوطني الثانيالملتقى 
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 ..….……..………… :Grade –                              الرتبـــة: .............                                       -
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