الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
املدرسة العليا ألساتذة التعليم التكنولوجي  -سكيكدة-
الجزائر
فرقة البحث والتكوين الجامعي PRFU
مشروع البحث رقمI05L03EN210120190001 :

مقــدمـ ـ ـ ــة:
تنظم املدرسة العليا ألساتذة التعليم التكنولوجي سكيكدة امللتقى
الوطني ألاول في العلوم إلانسانية والاجتماعية يومي  92و 03نوفمبر
9392م بعنوان » :نحو رؤية مستقبلية ملهنة وقيم التدريس في عصر
التكنولوجيا الرقمية ...بحث في إشكاليات التحول من النمطية إلى
التجديد وإلابداع« ،حيث يعد فرصة لألساتذة والباحثين واملهتمين
بموضوع التدريس بأبعاده املختلفة لتبادل املعارف والخبرات في مختلف
ألامهمية أوالصلة بامليدان التربويأ .أ
القضايا ذات أ

إشكالية امللتقى الوطني:
إن أي جﻬد يستﻬدف التجديد والتﻄويرأالتربويين أﻻبدأأن يستندأ
إلىأتصورات مستقبلية واضﺤةألدور ألاستاذ ومسﺆولياتﻪأضمن مهنة
التدريس ،أفي أضوء التﻐير أالمتسارع في أتكنولوجيا أالمعلومات
والاتصاﻻت وعولمة أالنﺸاط اﻹنساني .أفمن الحقائق املقررة أن
الانفجار املعرفي وثورة «املعرفة» أهي أبرز ما ّ
يميز مهذا العصر ،لذلك
ُسمى بعصر «اقتصاد املعرفة»أ.

» نحو رؤية مستقبلية ملهنة وقيم
التدريس في عصر التكنولوجيا
الرقمية...
بحث في إشكاليات التحول من النمطية

إلى التجديد وإلابداع «

ولم تكن ألانظمة التربوية ،بمنأى عن تأثيرات مهذا العصر ،بل ربما
كان ميدان التربية من أكثر امليادين تأثرا؛ إذ إن التربية بمﺆسساتها هي
مسرح تلقي املعرفة ونمومها وتﺤليلها والربط بينها وبين تﻄبيقاتها
املختلفة .ومن مهنا كان لزاما على مهذه ألانظمة أن تجدد النظر في مهنة
التدريس ،وذلك بإعداد ألاستاذ باعتباره املكلف بها ،أوتﻄوير مهاراتﻪ
وكفاءاتﻪ التدريسية ملواكبة التﻐيرات .أ
فاألستاذ يعد الركيزة ألاساسية أوالحاسمة في مدى نجاح جهود
عملية التربية الحديثة ،إذ يأتي في موضع القلب من منظومة العناصر
املتفاعلة في مهذه العملية ،فهو املنوط بﻪ تربية النشء وتكوينهم،
باعتبارمهم الثروة البﺸرية املستقبلية للمجتمع ،بجانب كونﻪ الرائد الذي
يمنح عقولهم الفرص الحقيقية للتﺸكل والتﻄوير أوإرساء القواعد املتينة
لالنﻄالق نﺤو مجتمع املعرفة .أ

وعليﻪ فمن الضروريأ إعادة النظر في أدوار ألاستاذ وكيفية تﺤويلها
من النمط التقليدي إلى النمط الحديث الذي أضاف واجبات
ومسئوليات متجددة ،تستوجب إعداده وتأمهيلﻪ لها ،خصوصا مع
املﺸكلة التي نعيﺸها اليوم والتي أثارمها معظم املفكرين والتربويين في
الوطن العربي أواملتعلقة بعجز ألانظمة التعليمية عن تخريج أجيال
يتمتع أون بصفات التفكير العلمي والنقدي وإلابداعي ،فهي بذلك ﻻ تعمل
على إيجاد أجيال مبدعة ومستقلة وقادرة على حل املﺸك أالت التي
تصادفها بموضوعية وبأساليب علمية .أ
وبناء على ذلك ،وإيمانا بفاعلية التأثير الذي يﺤدثﻪ ألاستاذ املتﻐير
في أدواره واملتجدد في ممارساتﻪ على نوعية التدريس ومستواه ،فقد
كانت القناعة بأمهمية البﺤث في املوضوعات املتعلقة بمهنة التدريس
عموما وأدوار ألاستاذ وإعداده خصوصا ،ليتمكن من القيام بأدواره
املستقبلية املرتقبة ،والوصولأ إلى تﻐذيات راجعة ﻻبد منها ﻻستدراك ما
وصلنا إليﻪ من حالة تردي وضياع لألجيال .أ
وعليﻪ فاﻹشكالية البﺤثية للملتقى تتمﺤور حول التساؤل التالي :أ
إذا كان مهناك توقعات مرتقبة للمهارات التي يفترض أن يمتلكها
املتمدرس كي يتمكن من التكيف مع الﻄبيعة املعقدة وسرعة التﻐير،
ألادوار التي ينبغي أن يتقنها ألاستاذ بﺤيث تلبي خصوصيات
أ
فما هي
الرؤية املستقبلية ملهنة التدريس من جهة وتكسب املتمدرس املهارات
املرتقبة منﻪ من جانب أخر؟ أ

أهداف امللتقى الوطني:
يسعى مهذا امللتقى الوطني إلى تﺤقيق ألامهداف آلاتية :أ
 التأسيس لحراك علمي مستمر ومتجدد وصوﻻ إلى التجديد
وإلابداع في مجال مهنة التدريس وألابعاد التي تتصل بها.
 البﺤث في واقع مهنة التدريس والتفكير في سبل تﻄويرمها لتﺤقيق
أمهداف تربوية وتعليمية مﺸتركة.
 إتاحة الفرصة لألسـساتذة والباحثين واملهتمين للتﺤاور ،وتبادل
الخبرات حولأ التﺤديات املستقبلية التي تواجﻪ مهنة التدريس.

 مﺤاولة البﺤث عن مدى تأثير التجديد التربويأ على تﻄوير الجوانب
الديداكتيكية والبيداغوجية في مهنة التدريس.

محـ ـاور امللت ــقى الوطني:
املحور ألاول :ألادوار املستقبلية لألستاذ بين النمطية والتجديد؛
املحور الثاني :سنة أولى تدريس ...تجربة جديدة بين ألاستاذ
والطالب؛
املحور الثالث :سؤال إعداد ألاستاذ للقيام بأدوار إيجابية في
تطوير منظومة التربية والتكوين؛
املحور الرابع :الجوانب الديداكتيكية والبيداغوجية في مهنة
التدريس وسبل تطويرها؛
املحور الخامس :قيم التدريس في عصر تكنولوجيات إلاعالم
والاتصال وسبل تطويرها (التعليم الرقمي ،التربية القيمية ،التربية
الرقمية ،وسائل التواصل الاجتماعي والتدريس)...؛
املحور السادس :تحديات ألاستاذ في عصر الاقتصاد املعرفي؛
املحور السابع :سؤال القيم في مهنة التدريس بين الثبات
والتحول؛
املحور الثامن :مهنة التدريس والتميز ...رؤى وآفاق مستقبلية.
كما يمكن إغناء وإثراء هذه الالئحة بمواضيع وإشكاليات أخرى
تصب في صلب القضية املركزية للملتقى.

الرئيس الشرفي للملتقى الوطني:
د .جمال بوجعدار
مدير املدرسة العليا ألساتذة التعليم التكنولوجي  -سكيكدة-

رئيس (ة) امللتقى الوطني:
د .إبتسام غانـم م ع أ ت ت سكيكدة

أعضاء اللجنة العلمية:
د .إبتسام غانـم م ع أ ت ت سكيكدة رئيسا

أ.د حكيمة آيت حمودة جامعة الجزائر  20عضوا أ
أ.د عمر بولهواش جامعة سكيكدة عضوا أ
أ.د سليمان بومدين جامعة سكيكدة عضوا أ
أ.د يوسف حديد جامعة جيجل عضوا أ
أ.د البﺸير لعريط جامعة عنابة عضوا أ
د جمال بلبكاي م ع أ ت ت سكيكدة عضوا أ
د زمهير شالبي جامعة سكيكدة عضوا أ
د موس ى مﻄاطلة جامعة سكيكدة عضوا أ
د .كريمة بن صﻐير جامعة قامل سـ سـة عضوا أ
د .كوكب الزمان بليردوح جامعة أم البواقي عضوا أ
د .إيمان بوكراع جامعة جيجل عضوا أ
د .صبرينة سليماني جامعة قسنﻄينة  20عضوا أ
د .عبد الرزاق باللموش ي جامعة الوادي عضوا أ
د .ع أزوز كتفي جامعة املسيلة عضوا أ
بﺸار عضوا أ
د .سماح بلعيد م ع أ أ
د .عمر جعيجع م ع أ بوسعادة عضوا أ
د .مالك نسيمة م ع أ ت ت سكيكدة عضوا أ
د .نجاة بولسان جامعة سكيكدة عضوا أ
د .أمينة بوالحروف م ع أ ت ت سكيكدة عضوا أ

أعضاء اللجنة التنظيمية:
د .العيدي بابوري م ع أ ت ت سكيكدة رئيسا
د .مالك نسيمة م ع أ ت ت سكيكدة عضوا أ
د .إبتسام غانم م ع أ ت ت سكيكدة عضوا أ
د .رياض بوعيﻄة م ع أ ت ت سكيكدة عضوا أ
د .فيصل خلفاويأ م ع أ ت ت سكيكدة عضوا أ
وفاء كﺤل الراس م ع أ ت ت سكيكدة عضوا أ
فايزة ملياني م ع أ ت ت سكيكدة عضوا
حمزة بن وريدة م ع أ ت ت سكيكدة عضوا أ
سهام طيبي م ع أ ت ت سكيكدة عضوا أ

شروط املشاركة في امللتقى الوطني:

 .1أن ﻻ يكون البﺤث قد قدم أو نﺸر من قبل .أ
 .2أن تكتب البﺤوث باللﻐة العربية أو الفرنسية أو إلانجليزية.
 .3أن يكون البﺤث مستوفيا لقواعد البﺤث العلمي املتعارف عليها.
إلانجليزية أوملخصا بلﻐة البﺤث.
 .4أن يتضمن البﺤث ملخصا باللﻐة أ
 .5تكتب البﺤوث باللﻐة العربية بنوع الخط )(Traditional arabic
حجم  41للمتن و  12بالنسبة للتهميش واملراجع ،أما البﺤوث باللﻐات
ألاجنبية فتكتب بنوع الخط ( ،)Times New Romanحجم  12للمتن،
و 42للتهميش واملراجع.
 .6أن يتبع نظام التوثيق ) (APAفي آخر نسخة لﻪ.
 .7أن ﻻ يزيد العدد إلاجمالي لصفﺤات البﺤث عن  42صفﺤات.
 .8تعﻄى ألاولوية للمداخالت الفردية وامليدانية وألاصيلة.
 .9سيتم عقد امللتقى عن طريق تقنية التﺤاضر عن بعد.
 .11ستنﺸر املداخالت في كتاب جماعي تﺤدد تكاليفﻪ ﻻحقا.

املدعـوون للمشارك ـة في امللتقى:
 أساتذة :الجامعات ،واملراكز الجامعية .أ
 الباحثون وطلبة الدراسات العليا.
 أساتذة أومفتش ي قﻄاع التربية والتعليم .أ

ت ـواري ـ ـخ هامـ ـ ـ ـة:
 آخر موعد ﻻستالم المداخالت كــاملة مهو 24 :نوفمبر 0204م .أ
 إشعار أصحاب املداخالت املقبول سـة قبل تاريخ 42 :نوفمبر 0204م.
 إرسال برنامج امللتقى ألصحاب املداخالت املقبولة 02 :نوفمبر
0204م.

م ـ ــواقع هامـ ـ ــة:


لتﺤميل مطوية الملتقى الوطني أنقر على الرابط التالي:

http://www.enset-skikda.dz/images/seminaire/cn1shs2021.pdf

 لتﺤميل قالب كتابة األوراق العلمية أنقر على الرابط التالي:
http://www.enset-skikda.dz/images/seminaire/template.docx


ترسل األوراق العلمية المشاركة على البريد اإللكتروني التالي:

cnshs2021@enset-skikda.dz

