
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: ٌدٔٚلن الػسيف السٟٗظ
 .قػ٘ اخلري الدكتٕز األضتاذ 

 2ودٖس جاوعٛ ذلىد ملني دباغني ضطٗف

: العاً املػسف
 .الدَٖ ٌؿس غساف.د 

عىٗد كمٗٛ العمًٕ اإلٌطاٌٗٛ ٔ االجتىاعٗٛ 

 : العمىٗٛ المجٍٛ زٟٗظ.
 .خمٕٚ لصِس.د 

 زٟٗظ قطي عمي الٍفظ ٔعمًٕ الرتبٗٛ
 ٔ األزطٕفٌٕٗا  

:  التٍظٗىٗٛ  المجٍٛ زٟٗظ

 شٖاُ غاو٘. د

 :أعطاٞ المجٍٛ العمىٗٛ
 فسٖدٚ قىاش د.ا             جدٔ بَ بٕطاليب د.ا
 تٕفٗل ضاوع٘د .ا                      ٖظـلُٕ ل٘ـع د.أ
 الدَٖ ؾالح تػمٗت د.أ             بٕعم٘ الدَٖ ٌٕز د.أ
    بدٖعٛ دلرب آٖت د                             بػٕه دشِري.أ

 

 بمكاضي بمكٗدًٔ.د                اهلل عبد ؾحسأٙ. د
 ؾاحل عتٕتٛ.د                الطالً  عبد خالد.د
 ٖٕضف خٍٗؼ.د            احلكٗي عبد بٕؾمب.د
 ٌٕٖٕٚ ؾاحل.د                              ؾاحل بٕعصٚ د
 حطٍٗٛ أمحٗد.د            ٌعٗىٛ السمحاُ ضرت.د
 حبسٙ ؾابس. أٔومٗم٘ محٗد                       د . د
 وٍٜ خسوٕؽ.د                           عاٟػٛ وكدً.د
 ؾٗفٗٛ جدٔال٘. د . د                   بمعسب٘ مجٕع٘. د
 أٔومٗم٘ محٗد.د                       رلتاز بٕثمجٛ. د
    ٖٛعن خمٗف٘.د            الطالً عبد دعٗدؽ.د
 وٍٜ خسوٕؽ.د                خمٗفٛ بَ فاطٗىٛ. د
 ِدٝ ضالً. د                        محٗدٚ بَ ٍِد.د
 دلٗمٛ وعازغٛ.د                  ضعٗدٚ عىازٚ بَ.د
 قصٔٙ ججٗكٛ. د           بٕطباه الدَٖ ضعد .د

 :أعطاٞ المجٍٛ التٍظٗىٗٛ
 عبد وصٔش.دلعصاشقٛ محصٚ      . د       ِٔٗبٛ جٍُٕ.د

           شكسأٙ حطٍٗٛ/ د         ؾفٗٛ بٕفاضٛ.د        احلمٗي
   .خباب وصٖاُ الػسٖف/ د.  بٕبكس بكاز/ ا

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :لٍدٔٚاٖٛ ـإغكاه

تػري الدزاضات البٗداغٕجٗٛ املعاؾسٚ إىل وفازقات 
جتىع بني احلىاع ٔالتفاعن الكبري بني الرَٖ 

ميٗصُٔ ِرٓ الكتابات جتآ التكَٕٖ ٔالتعمي 
ٔالتكٕٖي، ٔبني التػاؤً ٔاحلرز ٔالتحفظ اليت 

وطألٛ التؿحٗح وَ خاله ثػسات ٔوػاكن  تٕاجْ بّا
وطت يف أغمبّا األعي وؿداقٗٛ االختبازات ٔوبدأ 

تكافؤ الفسص التعمٗىٗٛ، فاملىازضات التكٗٗىٗٛ 
لٗطت بس٠ٖٛ يف تفطري ضعف املمىح العاً لمطالب يف 

وطتٕٖات التعمٗي بؿفٛ عاوٛ؛ كٌّٕا عىمٗات 
تتدممّا ثػسات يف رلتمف كفاٖاتّا التدطٗطٗٛ 

. لتٍفٗرٖٛ ٔالتكٕميٗٛٔا

 فعاال فسعٗا ٌظاوا ٖعد فالتكٕٖي اإلطاز ِرا ٔيف
 ٖكُٕ أُ البد حبٗح غاون، كٍظاً التدزٖظ ضىَ

 ختمٕ ال إذ ،ٔكفاٖاتْ ٔأضطْ مبفاِٗىْ ومىا األضتاذ
 أٙ يف لمىعمي املطمٕبٛ الكفاٖات قٕاٟي وَ قاٟىٛ أٖٛ

 بالتكٕٖي اخلاؾٛ الكفاٖات وَ تعمٗىٗٛ وسحمٛ
 يف تجري إغازٚ ضىٍْ يف ِٕ األخري عَ ٔاحلدٖح

 ،االختبازات ٔبٍاٞ األض٠مٛ إضرتاتٗجٗٛ إىل عىكّا
 

 كفاٖات يف تدٌ٘ إىل الدزاضات بعض تجري حبٗح
 هلا، ممازضتّي ٔتدٌ٘ بالتكٕٖي املتعمكٛ املعمىني

 ٔإدازٚ االختبازات بٍاٞ يف ؾعٕبٛ ٖٕاجُّٕ ٔأٌّي
 .الؿف٘ الطؤاه

 وكؿٕد جّدا ٖبره أُ املعمي وَ ٖفرتض ٔعمْٗ
 اٌتباِْ ٖسكص أُ ٍٖٔبػ٘ األض٠مٛ، ٔضع عمٜ لمتدزٖب

 وطتٕٖات بني تاً ازتباط ٍِاك أُ اعتباز عمٜ
 إٌٔاع ٔبني التالوٗر إجابات يف تظّس اليت التفكري
 يف ٖسكص املعمي كاُ فإذا ٖؿٕغّا، اليت األض٠مٛ
 ٖفكس أُ املتٕقع غري فىَ احلكاٟل تركس عمٜ أض٠متْ
 .التعمٗي وساحن غتٜ يف ابتكازٖا تفكريا الطالب

 التكٕميٗٛ العىمٗات وعظي أُ ِٕ املالحظ أُ كىا
 الب٠ٗات وَ كجري يف ٔاملعمىني األضاترٚ ميازضّا اليت

 زٔتٍٗٗٛ ٔبطسٖكٛ وفٗد غري بػكن تتي الؿفٗٛ
 فمطفتّا يف ختطع مل العىمٗات ِرٓ أُ إىل باإلضافٛ

 ..ٔالتكٕٖي لمتحمٗن األداٟٗٛ ٔخؿاٟؿّا

 

: لٍدٔٚا أزـوح

. التكٕٖي الرتبٕٙ زؤٝ ٌظسٖٛ-1

يف املؤضطات الرتبٕٖٛ  ٔاقع املىازضات التكٕميٗٛ-2
. ٔ اجلاوعٗٛ 

 .التكٕٖي يف ضٕٞ املكازبٛ بالكفاٞات -3

. دزضٗٛاملوػكالت التكٕٖي ٔقٗي الالعدالٛ -3

. التكٕٖي دلاه تكَٕٖ املعمىني يف-4

 .جتازب تكٕميٗٛ ٌاجحٛ -5

 :آجاه اضتالً املداخالت
 

 :تازٖذ تسضن املداخالت كاومٛ قبن

 2020فٗفسٙ     15
 :عمٜ الربٖد االلكرتٌٔ٘ التال٘

colloquespsychosetif@gmail.com 
 


