
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الشعبيةا

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 باتنة –جامعة الحاج لخضر 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية

 
 حول ادراسي االمجلس العلمي للكلية ينظم يوم

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1023ديسمبر  03:يوم 

 

 :البريد االلكتروني
facultechssi@yahoo.fr 

 

 

 .كمال بوقرة/ د: (رئيس الجلسة) الجلسة األولى

 (03:90-03:90 : )المحاضرة األولى

 نور الدين جبالي/ د.أ

 "نحو جودة التدريس لدى األستاذ الجامعي" 

 (00:00-03:90:)المحاضرة الثانية 

 فرحاتي العربي / د.أ

 وإستراتيجيةوضعية الحصة التطبيقية التقليدية الجامعية "

  ".ترحةالتحديث المق

 (00:90 -00:00:) المحاضرة الثالثة 

 بن حرز اهلل عبد القادر/ د.أ

وتحديات (د.م.ل)محاضرة العلوم اإلسالمية  في نظام "

 ."التكيف

 (00:90-00:90):المحاضرة الرابعة

 أحمد عيساوي/د.أ

أقسام  -قراءة في الطريقة المثلى للحصص التطبيقية" 

 ."الدراسات اإلسالمية أنموذجا

 .(00:10 -00:90): قشةمنا

 .جمال بن دعاس/د (:رئيس الجلسة) الجلسة الثانية
 (00:10 -00:10: )األولىالمحاضرة 

  عوار دالل/ أ
English language teaching value and 

pedagogical problems in the departement of 

sociology. 

 (01:00 -00:10 :)المحاضرة الثانية
 براهمي صباح/ بيبيمون كلثوم ،أ/ أ
 ".البيداغوجية إلعداد درس على الخط/ الضوابط المنهجية "

 (01:10 -01:00:)المحاضرة الثالثة
 أمزيان وناس/ د.أ
المحاضرة مشكالت تدريس االختبارات االسقاطية بين "

 "والتطبيق
 (01:10-01:10) :الرابعة المحاضرة

  درغال رشيد/ د
 "التدريس الجامعي بين الواقع والمأمول"

 (.09:00 -01:10)  :المحاضرة الخامسة
 آسيا علوي/ د

 مشكالت التدريس الجامعي للحديث وعلومه"
 "الواقع والمأمول

 (09:09-09:00):مناقشة

 .االختتام وتوزيع الشهادات

 

 بيداغوجيا التدريس الجامعي

في ضوء العالقة بين المحاضرة                 

 والتطبيق في العلوم اإلنسانية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخبرة التدريسية ضمن شروط بيداغوجيا المشكالت بسؤال

والوضعيات والكفايات، والقدرة على إدماج تكنولوجيا 

مات في التدريس، والطبقة العليا تتعلق بسؤال الوعي المعلو

  .إدماجية،أم إنتاجية.بالمرجعيات التدريسية المتبناة

قرر المجلس ،وعليه ومن أجل تذليل صعوبات التدريس 

العلمي لكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية والعلوم اإلسالمية 

ي تنظيم يوم دراس 00/1009/ 09في اجتماعه المنعقد يوم 

، ووضع صعوباته الفنية حول المفهوم الجديد للتدريس

واالبستمولوجية وما تثيره الممارسات من مشكالت، موضع 

الدراسة العلمية، كصعوبات تحيين المعارف العالمة وصياغتها 

في ضوء بيداغوجيا المشكالت ووضعيات اإلدماج، 

وصعوبات استثارة التفكير النقدي، والعصف الذهني، وتوليد 

لتخصصات في نطاق الميدان البدائل، وصعوبة إدراك امتداد ا

المعرفي الواحد، وتمدد المواد إلى بعضها البعض، وصعوبات 

إدراك الصيغة المعرفية الجشطالتية،بحيث تنتفي معها كل 

أشكال التنافر المعرفي، وصعوبة التكامل بين المطبق 

والمحاضر، في ظل تعدد المرجعيات البيداغوجية، ومحاولة 

بة األستاذ المحاضر والمطبق من اإلجابة عن ما أشكل المقار

عمليات التنسيق البيداغوجي، وذلك بغرض تنوير الفاعلين 

البيداغوجيين طلبة وأساتذة وإدارة بنماذج التدريس األكثر 

األدوات المعرفية واألمبيريقية التي يتيحها علم  ووضع فعالية

 .  التدريس في متناولهم لتجاوز تلك الصعوبات

 لتظاهرة العلميةالمحاور األساسية ل
مشكالت تدريس العلوم اإلنسانية في ضوء :  المحور األول 

الفنية واالبستمولوجية وبيداغوجيا حل  معطيات علم التدريس

 .المشكالت 

التنسيق والتكامل بين المحاضر والمطبق في :المحور الثاني

 .  تدريس وادارة المعرفة العلمية في العلوم اإلنسانية 

شكالت تدريس المعرفة العلمية الجامعية في م:المحورالثالث

 .(علم االجتماع، علم النفس، علوم التربية )العلوم االجتماعية 

مشكالت تدريس المعرفة العلمية في العلوم : الرابع المحور

  .اإلسالمية

مشكالت تدريس المعرفة العلمية في :المحورالخامس

لفلسفة، تاريخ، علم اآلثار، ا)تخصصات العلوم اإلنسانية 

 .( اإلعالم 

 

 اللجنة العلمية

 صالح بوبشيش/ د.أ:رئيس التظاهرة

 العربي فرحاتي/ د.أ:رئيس اللجنة العلمية      

  عمراني عبد المجيد/ أد    

 براجل علي / أد    

 بوخافة السعيد/ أد    

 خمري الجمعي / أد    

  بلقاسم بوقرة  / أد    

    صحراوي مقالتي / أد               

 ش محمد  قار/د    

 رشيد باقة           / د                

 اللجنة التنظيمية

         جمال بن دعاس/ د                

 كمال بوقرة/ د   

   غيالني السبتي/ د   

   عمر حيدوسي/ د                

   قاسمي السعيد/ أ                

            احمد عبد الحكيم بن بعطوش/ أ     

 الفترة الصباحية

  (.00:30 -00:00:)الجلسة االفتتاحية
 .(فرحاتي العربي/ د.أ)كلمة السيد رئيس المجلس العلمي

 (صالح بوبشيش/ د.أ)كلمة السيد عميد الكلية
 

 

 

 

 

 

 الورقة العلمية لليوم الدراسي حول
   في ضوء العالقة بين  لتدريس الجامعيابيداغوجيا  "

 "التطبيق في العلوم اإلنسانية المحاضرة
يعد التدريس الجامعي من حيث هو عمليات بيداغوجية   

علي بين الذوات، تنتظم رسميا في جماعية ذات طابع تفا

الزمان والمكان الستهالك المعرفة أو إنتاجها أو استثمارها، 

من أبرز مرفولوجيات أو مكونات اإلصالح الجامعي 

األخير، حيث يتموقع في خطة اإلصالح، كما لو أنه الشرط 

ألهداف المتعلقة بالملمح العام للشخصية االضروري لتحقيق 

 .معات المعرفيةالمشروطة في المجت

وبسبب الموقع المتميز لفعل التدريس في منظومة اإلصالح، 

تهتم المصالح البيداغوجية الجامعية والهيئات العلمية، بكل 

ما يؤهل خبرات الفاعلين البيداغوجيين، إلدارة العملية 

التدريسية في ضوء شروط ومقتضيات جودة الحصة 

برزها على التطبيقية والتوجيهية والمحاضرة، ولعل أ

اإلطالق هو االنتقال بالفريق البيداغوجي من ثقافة اإلدارة 

التقليدية للعملية التدريسية القابعة في التلقين اللفظي للمعارف 

وحشو الذاكرة، المؤسسة فنيا على عمليات العرض 

الخ وإبستمولوجيا ...واإليضاح والشرح والتلقين والتفسير

ارف والمتلقي الذي ال المرسل الع)على بيداغوجيا الدمج 

إلى ثقافة استخدام فنيات التذاوت عبر تقنيات الحوار ( يعرف

والجدال والحجاج والسؤال التشخيصي والبنائي والتقويمي 

والتغذية الراجعة، وتحفيز الذكاء ووضع الذات حيال 

مشكالت موضوعية، وإدماج تكنولوجيا المعلوماتية والتحكم 

وتصنيف وتبويب ومعالجة  في مهاراتها، من بحث وبرمجة

 .بما يقود الفريق البيداغوجي إلى إنتاج المعرفة الخ..حوارية

وبناء عليه فالمشكلة التدريسية في ضوء اإلصالح الجديد 

القائم على تجميع المعرفة اإلنسانية في ميادين، دون المساس 

بالتخصص الدقيق كهدف للتحكم لمعرفي، والمنحازة إلى 

ت، تبدو معقدة وتواجهنا وكأنها طبقات، بيداغوجيا المشكال

فالطبقة القاعدية منها تتعلق بسؤال التكامل المعرفي 

االمتداد ) وشروطه التدريسية، إن على مستوى الميدان 

أو على مستوى تقسيم المادة ( المعرفي بين تخصصات 

( أعمال تطبيقية وتوجيهية  وأالعلمية بين زمنيين محاضرة 

 لق والطبقة الوسطى تتع

 


