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بلخيري وفاء / د: رئيسة الملتقى  

 

 

 

 1جامعة باتنة
 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية
قسم علم النفس وعلوم التربية 

 واألرطفونيا
مخبر بنك االختبارات النفسية  

 B.T.P.S.P .والمهنية والمدرسية

بالشراكة مع جمعية الطفولة 
 السعيدة 

 الوطني  الملتقى  ينظمان
 : ول حولاأل االفتراضي

 



 

 : إلاشكالية التي يطرحها موضوع التظاهرة

تهدف عملية التعلم والتعليم إلى إحداث تغيرات سلوكية مرغوبة لدى الاطفال سواء 

من الناحية العقلية كاملعرفة،  وطرق التفكير، او من الناحيـة الانفعاليـة كالتـذوق والتقدير، 

والاستمتاع بالفنون أومن  الناحية النفس حركية وما تشمله من مهارات، وتتوقف فعاليـة 

تعليم  في سن ما قبل التمدرس على ما يحدث من تغيرات في سلوك الاطفال في التعلم وال

إن التعليم الجيد يحتا ج إلى العديد من الشروط في العملية التعليمية . الاتجاه املرغوب

بكافة جوانبها  ، التي يقع في صلبها استراتجيات  التعلم والتعليم لكونها تعد الحلقة الواصلة 

ؤسسة التعليمية، وخبرات املعلم، ومحتوى املنهج، وقدرات الطفل ، وتتأثر بين إمكانات امل

والغايات التعليمية التربوية تتغير وتتطور باستمرار؛ نتيجة لتغير متطلبات  فاألهداف .بها

املجتمع، وظروفه الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية، والسياسية وذلك في ضوء تغيرات 

العصر، ومستجداته السريعة، وتحوالته املتسارعة، وتوقعاته وتحدياته املستقبلية،  و ملا 

املبكرة  وخاصة في سن ما قبل التمدرس من اهمية في حياة الفرد تشكله مرحلة الطفولة 

بشكل عام و حياة الطفل بشكل خاص حيث تتكون الخصائص النمائية للشخصية لتشكل 

الامر . اطار عمل و مرجعية للجهود الواجب بذلها من طرف الجهات  واملؤسسات املعنية  

يحاول ان يسلط الضوء  من خاللها على الذي  انبثقت منه اشكالية هذا امللتقى و الذي  

الصعوبات التي تعاني منها  رياض الاطفال  في محاولتها الارتقاء بدور ها التقليدي، والانتقال 

من هذا الدور إلى دور أكثر تأثيرا ينصب في تأهيل و اعداد القوى البشرية، و الافادة من 

وث التي تساعد في دفع  عجلة املؤسسات الاجتماعية والانتاجية والخدمية وعمل البح

التعليم إلى الاملام وتحسين العملية التعليمية التعلمية، حيث تأتي أهمية تنمية رياض 

الاطفال لتحقيق النجاح التنظيمي، ففاعلية التعليم ترتبط ارتباطا مباشرا بنوعية وكفاءة 

 .الاطفال فيها، وكفاءة مدرائها ومعلميها ومدى مالءمة بيئتها وقوة 

 . 

 



 

 :أهداف التظاهرة العلمية  - 

تحديد الاحتياجات ألاساسية لقطاع التعليم والتعلم في املدارس التحضيرية للمساهمة في  -

حشد الجهود املبذولة من خالل دعوة الشركاء من املؤسسات التعليمية للمشاركة في امللتقى 

 .من مدراء مربيات ومعلمين 

دريب املهنيين في مراحل التعليم في سن ما قبل محاولة رسم خرائط وبرامج تعليم و ت -

  .التمدرس

التعرف على الاستراتجيات الاكثر شيوعا لتنمية عملية التعليم والتعلم في سن ما قبل التمدرس -     

  .ضافته لدليل املعلم إليستفيد منها صانعوا القرار التربوي عند بناء املنهاج و 

 :املحاور ألاساسية للتظاهرة العلمية 

 .النمو والتعلم في الطفولة املبكرة ـ  .1

 . في سن ما قبل التمدرس وطرقه  التعليم و استراتجياته .2

 .ستراتجيات التخطيط والتنظيم في الرياض و دور الحضانة إ .3

 . للطفل في سن ما قبل املدرسة رغونوميا البيئات املدرسية أ .4

الرقمية للطفل في سن ما قبل التقليدية و  املكتباتمواصفات تصميم املكتبات و  .5

 .ةاملدرس

حركية في سن ما قبل ــــ  استراتجيات التنمية املعرفية و الوجدانية و النفس .6

 .التمدرس 

 (  تقيم الطفل و التقويم الذاتي)استراتجيات التقويم  .7

  . صعوبات التعلم والتعليم في سن ما قبل التمدرس  .8

في سن ما قبل  والتعلم ودولية في مجال التعليم عرض تجارب محلية وعربية .9

 .التمدرس
 

 

 

 



 

 :اللجنة العلمية -

 ةيوسفي حد د.أ:  رئيسة اللجنة

املؤسس الوظيفة الرتبة الصفة الاسم واللقب

 ة
  1باتنة استاذ دائم استاذ  عضوا بوفولة بوخميس/ اد

 1باتنة  استاذ دائم استاذ  عضو يوسفي حدة /اد

 1باتنة  استاذ دائم استاذ  عضو يسمينة هاليلي /اد

 1باتنة  م ئاستاذ دا استاذ عضو بن فليس خديجة /اد

  2سطيف  استاذ دائم استاذ محاضر عضو بن غذفة شريفة/د

 املسيلة استاذ دائم استاذ محاضر عضو بولسنان فريدة /د

 1باتنة  استاذ دائم  استاذ محاضر عضو بلخيري وفاء /د

 1باتنة استاذ دائم استاذ محاضر عضو يمينة عطال /د

 1باتنة  استاذ دائم  استاذ محاضر عضو عز الدين بشقة /د

 1باتنة أستاذ دائم استاذ محاضر عضو زغيش وردة/ د

 1باتنة أستاذ دائم استاذ محاضر عضو صونيا عواج/د

استاذة  عضو وهيبة هامل / د

 محاضر 

 1باتنة استاذ دائم

 ام البواقي  استاذ دائم استاذ محاضر عضو بوزيد ابراهيم / د

 جيجل  استاذ دائم استاذ محاضر عضو مسعودي الويزة / د

قسنطينة  استاذ دائم  استاذ محاضر  عضو  حميزي وهيبة  / د

3  

جامعة  استاذ دائم  استاذ محاضر  عضو العقون لحسن / د

 بسكرة 

جامعة  استاذ دائم  استاذ محاضر  عضو  فتال صليحة / د

 تيزي وزو 

 



 

 :اللجنة التنظيمية -

 ةعورة لين: رئيس اللجنة التنظيمية

 جلول دليلة / ا:مساعد رئيسة اللجنة التنظيمية 

 املؤسسة الرتبة الصفة الاسم واللقب

 1باتنة  طالبة دكتوراه عضوا لعرابة نجمة 

 1باتنة  طالب دكتوراه عضو ا سماء   حمان

 1باتنة  طالبةدكتوراه عضوا حليوش اخالص

 1باتنة  طالبة دكتوراه عضوا  مقيدش صفاء 

 1باتنة  طالبة دكتوراه عضوا بوقعدة احسان

 1باتنة  طالبة دكتوراه عضو زارع سعييدة 

 1باتنة  طالب دكتوره عضوا حدار عايدة 

 1باتنة  طالب دكتوره عضوا معماش نهاد

 1باتنة  طالب دكتوره عضوا بومعزة كريمة 

 1باتنة  طالب دكتوره عضوا جديد حنيفة 

 1باتنة  طالب دكتوره عضوا رحالي باسم 

 1باتنة  طالب دكتوره عضوا بوسليماني سلمى 

 1باتنة  طالب دكتوره عضوا لعوير انفال

 1باتنة  طالب دكتوره عضوا عرعار فردوس 

 :الفئات املعنية بالتظاهرة  -

√ أساتذة    √  باحثون   √ طلبة 

√  رياض  ي اداريين و مسير  مربيات ،  معلمات طور التحضيري  ، (: توضيح)فئات أخرى

  .الاطفال 



 

 :شروط كتابة املداخالت 

 .العربية، الفرنسية وإلانجليزية: تقبل جميع البحوث املحررة باللغات .1

 ويكون متعلقا بموضوعأن يكون البحث املقدم للنشر أصيال يتسم باملوضوعية والجدية،  .2

 امللتقى  ومحاور 

 يزيد حجم البحث عن  .3
ا

كلمة بما في ذلك املراجع  4777كلمة وأن ّل يقل عن  7777أّل

 .والهوامش

أن يشتمل البحث على ملخصين أحدهما بلغة البحث وآلاخر بلغة مغايرة، على أن يتضمن  .4

اإلضافة إلى الكلمات امللخص الهدف من البحث وإلاجراءات والنتائج املتوصل إليها، ب

 .املفتاحية

، أما البحث املنجز 14حجم  Sakkal Majalla أن يكون البحث املنجز باللغة العربية محرًرا بخط .5

 1املسافة بين ألاسطر . 12حجم  Times New Roman بإحدى اللغات ألاجنبية فيحرر بخط

 .سم من كل الجهات .2الهوامش 

 .APA 6 وفق دليل جمعية علم النفس ألامريكيةالتوثيق في البحوث والدراسات يكون  .6

  wbelkhiri@ymail.com: إلى عنوان البريد إلالكتروني التالي WORD ترسل البحوث في ملف .7

  . تخضع جميع البحوث إلى التحكيم العلمي السري  .8

تنشر في عدد خاص من احسن البحوث التي حازت على الترشيح من طرف اللجنة العلمية  .9

 .مجلة الروائز

 :مهمةتواريخ 

 2727 كتوبرأ 37: املداخالت  إلرسالجل أخر آ

 . 2727 ديسمبر 5بتداءا من إ: الدعوات  وإرسال الرد النهائي على املداخالت

 : رسال املشاركات إو  للتواصل

   wbelkhiri@ymail.com:رئيسة امللتقى

  yousfihad@yahoo.frرئيسة اللجنة العلمية 
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 استمارة املشاركة

 مخبر

 بنك الاختبارات النفسية و املدرسية و املهنية 

 نةيق مع جمعية الطفولة السعيدة باتبالتنس

 :...........................................................................الاسم واللقب 

 :...................................................................................الرتبة 

 :...............................................................................التخصص

 :.................................................................................الجامعة

 :...................................................................البريد الالكتروني 

 .......:...................................................................رقم الهاتف 

 ( بوستار) مشارك ببحث         مشارك بدون بحث       مشارك بملصق علمي : طبيعة املشاركة 

 :.........................................................................محور املداخلة 

 :..............................................................................عنوان املداخلة 

 :..................................................................................ملخص املداخلة 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

........................ 

 ..............................................:الكلمات املفتاحية 

 :مالحظة 

 .كاملة املداخلة  قبلترسل استمارة املشاركة في الصفحة الاولى 

  مداخلة فريدة محمد: مثال .ترسل املداخالت باسم املشارك 

 

 


