الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزاة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة جياللي ليابس  -سيدي بلعباس -
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
بمشاركـة
مخبر الجزائر  :تاريخ ومجتمع (سيدي بلعباس)
تنظم ملتقى وطنيا حول:

المدر ر م :05

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مراسي ـم افتتــاح امللتقـى 09:30 -09:00 :سـاـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 كلمة رئيس اللجنة العلمية للملتقى :د .حلوش مصطفى كلمة رئيس الجامعة مداخلة افتتاحية :هندسة التكوين البيداغوجي وجودةأ.د مجاود محمد
التكوين في التعاليم العالي
اليوم ّ
األول 06:ديسمبر2017

12:45 –11:15سـا

رئيس الجلسة الثانية :أد.كريم ولد النبية

 أساليب تحليل حاجيات التكوين البيداغوجي ألساتذة التعليم
العالي
د .حلوش مصطفى (جامعة سيدي بلعباس)
ّ
 الكفاءة البيداغوجية لدى ّ
املكون
واملتكون في العلوم االجتماعية-
ّ
(ميكانيزمات البناء والتشكل)
أ.خديجي مختارية(جامعة تلمسان)

يومي 06 :و  07ديسمبر2017

15د .للمداخلــة***30د .للمناقشة
11:00 – 09:30ســا

المدر ر م :05

باملجمع الجامعي -كلية العلوم اإلنسانية
واالجتماعية -املدرج -05

رئيس الجلسة األولى د .مغربي زين العابدين

 منطق املمارسة السوسيولوجية ومــكانة األس ــتاذ الباحث -:
إش ــكال ــية امل ــوقع والـ ـ ـ ــدور-

 أعضاء اللجنة العلمية: د.حلوش مصطفى د.بلعجال فوزية د.مخلوف سيد احمد د.زايدي عز الدين أ.عشاش نورين د.حبال ياسين -أ.بن سعيد عبد القادر

 أعضاء اللجنةالتنظيمية:
 أ .سهالي محمد أ .شعدو كريم د .رقيق عبد الكريم د .مهيدة وهيبة د .بليفة ميلود أ .صديقي عبد النور د .الزين محمد -أ.مدودي نادية

د .بلعربي منور (جامعة سيدي بلعباس)

 معاييرالتكوين في تحقيق جودة التعليم لدى هيئة التدريس د .فالح
احمد (جامعة سيدي بلعباس)
المدر ر م :05

14:15 – 12:45سـا

رئيس الجلسة الثالثة  :د .منصوري زواوي

د .بن لعوج لطفي (جامعة مستغانم)
 تدريب األساتذة الجامعيين في الجامعة الجزائرية بين الواقع
 دورالعلوم اإلنسانية واالجتماعية في تنمية الشعوب
واملأمول واملعيقات
أ .صافي بن عتو(جامعة سيدي بلعباس)
أ.صيش ي يسري (جامعة الشلف)
 العلوم االجتماعية واإلنسانية في الجزائر الواقع واملأمول  -دراسة
 فلسفة التكوين الناجح في العلوم اإلنسانية واالجتماعية بين
النظرية و التطبيق
تحليلية للواقع واألهداف
د .بن طرات جلول (جامعة سيدي بلعباس)
د .بن مصطفى دريس (جامعة سعيدة)
 الجودة الشاملة في التعليم العالي.
 هندسة التكوين في العلوم اإلنسانية واالجتماعية-واقع ومطالب-
أ .بن سعيد عبد القادر(جامعة سيدي بلعباس)
صلعة محمد (طالب دكتوراه جامعة سيدي بلعباس)
 العلوم االجتماعية والتنمية املحلية -الواقع واملأمول
د بليفة ميلود(جامعة سيدي بلعباس)استراحــة  15د

************************

 واقعتدريس علم االجتماع

 عملية التكوين في العلوم االنسانية واالجتماعية بين التنظير

والتطبيق.
د .الطاوس علي (جامعة البليدة)
وجبة الغذاء

اليوم الثاني 07:ديسمبر2017

المدر 05

المدر 05

12:45 –11:15سـا

المدر 05

11:00 – 09:30ســا

 14:15 – 12:45سـا

رئيس الجلسة الثانية أ.دقدوس ي محمد
 تطوير الكفاءات البيداغوجية واملهارات لدى هيئة التدريس في نظام

رئيس الجلسة األولى  :د .مخلوف سيد أحمد
 مسارات التكوين في علم االجتماعبالجزائر-سياسات وواقع-

أ  .تكوك تواتي(جامعة وهران)
 تكوين األخصائي النفس ي بين متاح نظري و مفقود تطبيقي

أ .موس ي محمد (جامعة سيدي بلعباس)
 تكوين األخصائي النفس ي في الجامعة الجزائرية.

أة .عبد الرحيم خديجة (جامعة سيدي بلعباس)
 معالم الهرطقة الفكرية لإلصالح الجامعي في الجزائر :أي نخبة

ألي جامعة؟
.أ  .صالي كمال (جامعة وهران )
 التكوين الجامعي في العلوم االجتماعية في ظل تطبيق نظام
 :LMDبين متطلبات الجودة وتحدي املعوقات

دة .بوحارة هناء (جامعة سيدي بلعباس)


العلوم االجتماعية بين البرامج التكوينية وحاجات املجتمع
دة .عبد الرحيم ليندة(جامعة سيدي بلعباس)

ل.م.د بما يتوافق ومتطلبات الجودة الشاملة

رئيس الجلسة الثالثة :د .لونيس ي إبراهيم
 خصائص وصفات األستاذ الجامعي من وجهة نظرالطلبة

أة .حرطاني امينة (جامعة سيدي بلعباس )
 طرق ونماذج التكوين في العلوم اإلنسانية واالجتماعية

د .الزايدي عزالدين (جامعة سيدي بلعباس)

أ.د .بشالغم يحي (جامعة تلمسان)
 تكوين األساتذة بين الواقع واملأمول

أة .مزغراني حليمة (جامعة وهران)

 تدريس العلوم اإلنسانية واالجتماعية باستخدام تكنولوجيات

 اهتمامات الباحث السوسيولوجي الجزائري ومواكبته لحاجيات

اإلعالم واالتصال.

د .بوخبزة محمد (جامعة سيدي بلعباس)
 دور تكنولوجيات االعالم واالتصال في العملية التعليمية (نظام
التعليم االلكتروني)  E-learningنموذج املوودل moodle
أ .شعدو كريم (جامعة سيدي بلعباس)
 مهارات التدريس لدى األستاذ الجامعي ودورها في فعالية
التكوين الجامعي.

أة.مدودي نادية (جامعة مستغانم)
 تقدير احتياجات سوق العمل وموائمتها مع مخرجات التعليم
العالي -خريجو العلوم االجتماعية واالنسانية.

دة .بلعجال فوزية (جامعة سيدي بلعباس)
 ثنائية التكوين األكاديمي والتربص امليداني للطلبة في العلوم
اإلنسانية واالجتماعية

أ.عشاش نورين(جامعة سيدي بلعباس)

استراحــة  15د


تكنولوجيا اإلعالم واالتصال آلية جديدة للتكوين عن بعد في ميدان

العلوم اإلنسانية واالجتماعية  -تقنية الفيديو كونفرونس أنموذجا د.
رقيق عبد الكريم (جامعة سيدي) بلعباس)

املجتمع.

د .مهيدة وهيبة (جامعة سيدي بلعباس)
 تقويم عمليات التقويم من وجهة نظر األستاذ والطالب التقويم

كمعيارلهندسة التكوين
أة .خطيب زوليخة(جامعة سيدي بلعباس)
 البحث امليداني في الدراسات السوسيوسياسية وإشكالية الحذر في

مجتمع الخوف .

أ .كرايس الجياللي (جامعة تيسمسيلت )
 نحو رؤية شمولية و نقدية ألزمة التكوين في العلوم االنسانية.

أ.مهيدي خالد (جامعة سيدي بلعباس)
 اختتــام أشغــال امللتقـى
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ قراءة التوصيات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
وجبة الغذاء

