
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجمهورية  الجزائرية الديمقراطية الشعبية
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 الرئيس الشرفي للملتقى

 -تبسة  -مدير  جامعة  العربي التبسي
 قواسمية عبد الكريم  األستاذ الدكتور:

 رئيس الملتقى

 الدكتور: بن مهدي مرزوق            

 
 

 البريد اإللكتروني للملتقى
moltakauniv12@gmail.com 

 

 ة الملتقىيإشكال
تراهن اليوم معظم دول العالم على حوكمة المؤسسات وإدارتها إدارة رشيدة، 

السيما المؤسسات التربوية والتعليمية لما لها من دور في تنشئة وتحضير الفرد، 

 ،واالجتماعية المنوطة بهوتطوير كفائتة لتحمل مسؤولية أداء األدوار االقتصادية 

 داخل مجتمعه. 

إن انتقال المجتمعات المعاصرة من مجتمعات االعتماد على الموارد الطبيعية 

والثروات الباطنية لألرض إلى تهيئة الفرد المنتج لثروة، يطرح اليوم على 

التعليمية رهانات وتحديات كبرى لالنتقال إلى اقتصاد المعرفة التربوية المؤسسات 

 أهمها:  ي يقوم على متطلبات تعليميةالذ

 تطوير رأس المال البشرّي من خالل توفير المناخ التعليمي الُمساعد ، وتأسيس

 لبناء المعرفة حتى تصبح أهّم عنصر إنتاجّي.

 رف والخبرات األجنبية، وإنشاء مؤسسات البحث عن المعرفة اتوفير المع

 غير المتوفرة. 

  ّة التي تُشّجع على االبتكار، واإلبداعدعم انتشار الثقافة االجتماعي.  

  تدعم البحث والتطوير، عن طريق توفير بيئة تفاعليّة تشّجع اإلنسان على

 .إنتاج المعرفة

  توفير بنية اتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، من أجل المساهمة في بناء

 .مجتمع معلوماتيّ 

 يا وتعميم الحرص على بناء منظومة فعّالة لتعليم تطبيقات التكنولوج

 استخدامها.

إن المتطلبات السابقة تفترض وجود نظام جيد لالتصال لضمان نوع من وحدة 

الفكر وإتاحة الفرص لمناقشة المشكالت وتبادل اآلراء والخبرات، وإيجاد جو من 

األلفة والتعاون في إطار العالقات اإلنسانية اإليجابية. ولهذا فإن نجاح المؤسسات 

ق أهدافها يرتبط بشكل كبير بنجاح عملية االتصال داخلياً التعليمية في تحقي

 ً  ، وخارجيا

وفي هذا اإلطار  ونظرا ألهمية االتصال بالنسبة لجودة العملية التعليمية 

ارتأينا أن ندعو  األساتذة واألساتذة الباحثين والطلبة الباحثين والفاعلين 

وطني   موضوعه   والمختصين ففي المجال التربوي إلى المشاركة في ملتقى

االتصال والمجتمع التربوي لبحث و لمناقشة أهم القضايا والمشكالت ذات الصلة 

 بالعملية االتصالية في المجتمع التربوي. 

 واقع االتصال في المجتمع التربوي الجزائري. :وتتمحور إشكالية هذا الملتقى حول
 

    

 

 
      

 محاور الملتقى
اهيمي والتصورات اإلطار ألمف المحور األول:

 النظرية لالتصال في المجتمع التربوي
 التربوي. االتصال 

 التربوي. المجتمع 

المحور الثاني: العالقة بين االتصال والمجتمع 

 التربوي.
  الثالث التربوية األطوار في االتصال قضايا. 

 التربوية. المؤسسات في اإلداري  االتصال إدارة 

 لميذ.الت المعلم اإلدارة بين االتصال 

 االجتماعي. والشريك اإلدارة بين االتصال 

 التربوية المؤسسات في االتصالية العملية معوقات. 

  المحور الثالث: وسائل االتصال واستخداماتها في

  العملية التربوية
 التقليدية االتصالية الوسائل استخدامات  

 في الحديثة االتصال وأساليب طرق استخدام

 .التدريس

 المدرسية اإلدارة في االتصال أساليب استخدام 

 والتعليمية

 الخاصة التربية في االتصال أساليب استخدام. 

 النفسي اإلرشاد مسائل في الحديثة التكنولوجيات 

 والتربوي

ل ظالمحور الرابع: مستقبل المجتمع التربوي في 

 التعليم عن بعد .
 في والتلميذ المعلم ةالمدرس بين التربوي االتصال 

 Covid 19 . كورونا سفيرو تفشي ظل
 عن التعليم  نطاق في التربوية المناهج تطبيقات 

 .بعد
 في بعد عن التعليم ظل في التربوي االتصال معوقات 

 الجزائر.

 

 التربوي والمجتمع االتصال
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 أهداف الملتقى 
  عرض أحدث الدراسات والبحوث األكاديمية والتطبيقية في

 مجال االتصال التربوي .

  التعرف على أحدث المستجدات النظرية وتطبيقاتها في

 .التربية والتعليم

  التعرف على واقع العملية االتصالية بين الفاعلين في المجال

 .ربويالت

  تبادل الخبرات واالطالع على التجارب الوطنية الميدانية في

 .التربية والتعليم

  استشراف معالم التَّحديات التي تواجه التربية والتعليم

 ً  .ميدانيا

 دراسة مشروعات تتعلق بتطوير ميدان التربية والتعليم. 

  عرض التَّجارب النَّاجحة في مجاالت االتصال التربوي 

 ة التعليمية بما يتناسب مع توجهات اإلدارية تطوير البيئ

 .للتربية والتعليم في الجزائر

 اإلفادة من التَّقنيات الحديثة في التربية والتعليم. 

 عرض أحدث الدراسات في تخصصات التربية والتعليم. 

 عرض أحدث األبحاث في محاور المؤتمر. 

  تبادل الخبرات البحثية والعلمية في جلسات ونقاشات

 .قىالملت

 استمارة المشاركة
..................اإلسم:..............................................................

.......... 

.........................................اللقب:.......................................

......... 

الدرجة 

 .............................................العلمية:...........................

العنوان 

 ...................................الشخصي:....................................

........................الهاتف:......................................................

.......... 

البريد 

 ...........................................................اإللكتروني:.........

العنوان 

 ...............................المهني:...............................................

الهاتف 

.................................المهني:.............................................

. 

 .........................الكامل للمداخلة...............................العنوان 

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

.......... 

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

 صفات وضوابط المشاركة:موا    

 

وطلبة  واألساتذةالمشاركة مفتوحة لجميع الباحثين /  1

 .الماجستير والدكتوراه
تقبل البحوث المشتركة بما ال يزيد عن باحثين للبحث / 2

 .الواحد

أصالة البحث وعدم نشره أو تقديمه في سياق آخر،  / 3

 ويعتبر التقديم من الباحث إقرارا ضمنيا وصريحا بأصالة

 .البحث ويتحمل هو مسؤولية ذلك

 .تتوافق البحوث مع احد محاور المؤتمر أن / 4

 أو الفرنسية يقّدم الباحث ملخصا بالعربية و االنكليزية/ 5

وتتراوح كلماته  مفتاحيهكلمات  3مرفقا بما ال يقل عن 

  .كلمة كحد أقصى 500و  200بين 

 .2022فيفري 1../ أخر اجل إلرسال الملخصات 6

 ..2022فيفري 15اريخ الرد على الملخصات المقبولة / ت8

 .2022مارس  30/ أخر اجل إلرسال المداخالت كاملة 9

/ تنشر المقاالت التي تحصلت على مالحظة قبول 10

بالنشر في عدد خاص من مجلة الدراسات اإلعالمية 

مصنفة تصنيف ج صادرة عن كلية العلوم اإلنسانية 

 عربي التبسي تبسة. واالجتماعية جامعة الشيخ ال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لجان الملتقى:
 الرئيس الشرفي للملتقى
 -تبسة  -سيمدير  جامعة  العربي التب

 األستاذ الدكتور: قواسمية عبد الكريم

 لجنة اإلشراف
 عميد كلية   العلوم  اإلنسانية   والعلوم االجتماعية.

 األستاذ الدكتور:  حفظ هللا  بو بكر

 البحث في دراسات اإلعالم والمجتمعمدير مخبر 
 بلخيري رضوان ألستاذ الدكتور: ا

 رئيس الملتقى

   وقبن مهدي مرز الدكتور:  

 رئيس اللجنة العلمية:
    جامعة العربي التبسي  تبسة      رئيسا.         بلخيري رضوانالدكتور: األستاذ 

 أعضاء اللجنة العلمية: 

 االسم واللقب االسم واللقب

 د. راضية قراد ا.د علي سلطاني

 د. مراد ميلود أ.د لدمية عابدي

 د. حجام الجمعي ا.د سميرة لغويل

 د. رشيد خذير د.  هارون منصر

 د. إسماعيل زياد ا.د وردة حمدي

 د. الطيب بلغيث د. الطيب البار

 د. رضوان بوهيدل د. منير طبي

 د. عبد العني بوزيان د. بدر الدين مسعودي

 ا.د.حكيم بن بعطوش د. عطاء هللا ظريف

 ا.د. بدر الدين زواقة د. أكرم بوطورة

 فاطمة الزهراء تنيود.  د. نصر الدين حداد

 د. سيفي نسرين د. بوعزيز بوبكر

 د. الطاهر بن نادي د. العربي غانم

 د.عاشور المولدي د. مالك محمد

 د. سحاري مصطفى فاتح جبليد. 

 د. محمد الدام د. عاطف سراج

 رئيس اللجنة التنظيمية:
   :رئيسا            جامعة العربي التبسي        عبد الرحمان بن عطاء هللاالدكتور 

 أعضاء اللجنة التنظيمية:
   :عضوا  جامعة العربي التبسي                                  عبد الحي عبد اللطيفالدكتور 

  :عضوا جامعة العربي التبسي                                               أميرة  ذويباألستاذة 

   :عضواجامعة العربي التبسي                                              سعيدي خليل األستاذة 

   :عضواجامعة العربي التبسي                                              معمر ربوح   األستاذة 

   :عضواجامعة العربي التبسي                                     سهام بولسنان          األستاذ 

 

 


