
 

 

 

 

   
 

 
  

 
 

 

 

 الجمهورية التونسية 
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 جامعة القيروان
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 الجمعية التونسية للباحثين الشبان في علم االجتماع
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 الجلسة االفتتاحية

 2019أفريل  3األربعاء 

 االستقبال والتسجيل 8:00س

 افتتاح المؤتمر الدولي 8:30س

 عمار العامري السيد مدير المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بسبيطلة األستاذكلمة الترحيب :  -

 حمادي المسعوديكلمة السيد رئيس جامعة القيروان األستاذ :  كلمة الترحيب -

 حاتم بن سالمكلمة السيد وزير التربية األستاذ  -

 بوطبال سعد الدينبجامعة خميس مليانة بالجزائر األستاذ  االنسانيةكلمة السيد ممثل كلية العلوم االجتماعية و -

 هيكل بلقاسم كلمة رئيس لجنة التربية بمجلس نواب الشعب األستاذ -

 حمده كوكهكلمة السيد رئيس الجمعية التونسية للباحثين الشبان في علم االجتماع األستاذ  -

 

 المحاضرات االفتتاحية 

 André Robert البروفيسور   9:20س

 

 فرنسا Lyon2جامعة  

 فرنسا Lyon2جامعة   Françoise Lantheaume    البروفيسور 9:45س

 تونس المعهد األعلى للتربية عبد المجيد الناصرأ.د  10:10س

 تونس كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ياسين الزواريأ. د  10:30س

 10:50استراحة قهوة  س

 

 11:10  سالجلسة العلمية األولى                                                                          2019أفريل  3 األربعاء

 3القاعة  2القاعة  1المدرج 

 سعد الدين بوطبال رئيس الجلسة د.

 فيصل تليليالمقرر األستاذ 

 

 محمد علولو األستاذرئيس الجلسة 

 وهيبة سعد الالوياألستاذة  المقرر 

  كمال الحجامرئيس الجلسة األستاذ           

 وليد عرعوري ةمقرر الجلسة األستاذ           



 

 

 

 )تونس( : جامعة صفاقس،  ع محمد الناكو 11:10س 

 المدرسة الخاّصة والمدرسة العموميّة في العالم العربي

   تكامل في األدوار أم قطيعة مع تكافؤ الفرص في التعليم 
 

 

، زويتي سارة ألستاذةاومحمد دفون األستاذ  11:10س 

الدافعية : ئر()الجزا الطارف جديد بن الشاذلي جامعة

 التعلمية  كآلية للتقليل من ظاهرة االنقطاع المدرسي

  

 

 جديدجامعة الشادلي بن  ، هشام فروماألستاذ  11:10س 

)الجزائر( :  جامعة اإلخوة منتوري  ، عيسى مومنيواألستاذ 

 الجزائر واقع وآفاق اإلصالحات التربوية في

 

 هدى محمدواألستاذة  أيمن محمد خريساتاألستاذ  11:25س
تطبيق التعلّم الُمدمج في المدارس  معيقات: )األردن( الروسان

 الثانوية بمحافظة اربد من وجهة نظر عينة من أعضاء الهيئة 

 اإلدارية العاملين فيها
: 

 

  جامعة د.موالي الطاهر، سميرة بولقداماألستاذة  11:25س 
الجزائر  اإلصالح التربوي والتعليمي وآلياته )الجزائر(

  نموذجا

 
 جامعة الموصل، حارث العبيدياألستاذ  11:25س 

المناخ االجتماعي ( : )المغربجميلة الفيالليواألستاذة )العراق(

 في الحياة المدرسية ودوره في التحصيل العلمي لدى الطلبة 

 دراسة أنثروبولوجية في إحدى مدارس الموصل          

 

األول جامعة محمد  عبد اللطيف تلواناألستاذ  11:40س

جامعة سيدي محمد ، الزلماطي عبد الدايمواألستاذ  ، بوجدة

مدارس التعليم العتيق بالمغرب:  : ) المغرب( بن عبد هللا

 والمآالت الواقع
 
 

 
 )فرنسا( :8جامعة باريس ، عقيلي دبيشياألستاذة  11:40س 

 المدرس العربي: غياب الدورفي ظل السلطة

 

أزمة المدّرس : ()تونس األحمديصالح األستاذ  11:40س

  بين واقع الممارسة المهنية وانتظارات المجتمع

 

محمدعبدالقادر احمد أكرم األستاذ 11:55س   
المنظمة العربية عبد الحميد يحي عبد الحميد ، واألستاذ

  للتدريب وتنمية الموارد البشرية )مصر(:
المعاصر في تغير الفكر التربوي بتطبيق مفهوم التدريب 

 العملية التعليمية بالعالم العربي

 

 

 

) تونس ( ، جامعة صفاقسحرابيسالمي األستاذ  11:55س 

 أزمة المدرسة أم مدرسة األزمة؟

 

 3جامعــــة الجزائر، أّم الخير عيشوناألستاذة  11:55س 

 دور المدرسة في تعزيز استراتيجية أمن المجتمع)الجزائر( :

)الجزائر( تغيب   الحميد عشويعبد  األستاذ12:10س

تالميذ قسم النهائي عن الدروس الرسمية والتحاقهم بالدروس 

 الخصوصية بين الحاجة والتقليد

 

جامعة خميس مليانة  أم الخير سحنوناألستاذة  12:10س

)الجزائر( : دور المدرسة في تعديل السلوكات االنحرافية 

 للتالميذ 

المدرسة العليا  ودشمس الهدى بن ميلة األستاذ12:10س

لعلوم االعالم واالتصال )الجزائر( : أثر مواقع التواصل 

 االجتماعي على التحصيل الدراسي لدى المتعلمين.

 نقاش  12:40س
 



 

 

 15الثانية س الجلسة العلميّة                                                                           2019أفريل  3األربعاء 

  عبد المجيد ناصراألستاذ  رئيس الجلسة             

 فريد الصغيرياألستاذ  مقرر الجلسة              

 

 ياسين الزوارياألستاذ  رئيس الجلسة              

 سالم حرابياألستاذ  مقرر الجلسة

  عمار العامريرئيس الجلسة األستاذ               

 محمد ناكوع     المقرراألستاذ                       

 

 

جامعة ، سليم مغرانيواألستاذ  أحمد صباحاألستاذ  15س 

 راهن التكوين في المدرسة )الجزائر( : خميس مليانة

الجزائرية من خالل تحليل مضامين القانون التوجيهي 

 للتربية

 2008تحليل مضمون القانون التوجيهي للتربية لسنة 

 

 

                                        ،  عبد المالك سميرة و  األستاذةشارف  ناديةاألستاذ  15س
فوضى المصطلحات  : الجزائر() جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان

 .التعليمية في البرنامج التعليمي اإلصالحي 

 الطور المتوسط، الجيل الثاني                         

 

 جامعة محمد خيضر بسكرة، سليمة بوزيداألستاذة  15س

واقع إصالحات المنظومة التربوية في الجزائر  )الجزائر( :

 البيداغوجيةآفاق وتحديات "رؤية نقدية للمقاربات 

 

، جامعة قفصة  عبد الرحيم الخليفياألستاذ  15:15س 

 )تونس( : 

 الـمدرسة في العالـم العربي: 

 أزمة التخطيط االستراتيجي في التعليم واستراتيجيات التغيير

 

جامعة ، شمس الدين بن زيد األستاذ  15:15س

ـة في بنـاء شخصيالتعـلـّـميـّـة  دور )تونس( :تونس

 إجتمـاعـيـّة فـاعـلة

 )تونس( : جامعة تونس ،مسعود فياللياألستاذ  15:15س
المشهد التعليمي في تونس : تعّدد المكّونات وسؤال 

  اإلنصاف

 

 

 15 :30 Prof Gounani Karima ,université 

d’Oran 2 (Algérie) 

   L’école Algérien et les mutations sociales  

 

 

 

 

)الجزائر( : ابراهيم الخليل فارسي األستاذ  15:30س

في ( التعليم)اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو مهنة التدريس

 القطاعين الخاص والعام

 )دراسة مقارنة بين عينتين الجزائرية التونسية(

 

 

 حنان بوسحلةواألستاذة  أمينة زيادةاألستاذة  15:30س 

العنف  )الجزائر( : "أبو القاسم سعد هللا" 2جامعة الجزائر

 المدرسي: أزمة مدرسة أم أزمة قيم؟

 

 جامعة الوادي،  كريمة مقاوسياألستاذ  15:45س 

  واقع التواصل بين المدرسة والمجتمع )الجزائر( :

 

 

)تونس( القيروانجامعة ، عباس بوعالقياألستاذ  15:45س

 المدرسة  العربيّة بين رهانات المجتمع وتحديات العصر :

 

 ،  سميرة شارفاألستاذة  15:45س

  )الجزائر(:جامعة تلمسان
 المعلّم في المدرسة الجزائريّة

 بين األزمة والفاعليّة                        

 

الحميد عبد -2جامعة قسنطينة ،صونيا قاسمياألستاذ  16س 

)الجزائر( :  -مهري  

  



 

 

سي في المجتمع عالقة البيئة المدرسية بإنتاج الفشل المدر 

ممن وجهة نظر المعل  

-دراسة ميدانية-  
 

 

 جامعة محمد الخامس،  عبد الرحيم بونعيساتاألستاذ  16س

عليمية وأثره في إنتاج تمثل التلميذ للمؤسسة الت)المغرب( : 

 بالثانوي التأهيليالعنف المدرسي 

 )تونس( : جامعة صفاقس،  وهيبة طرشياألستاذة  16س 
المدرسة : نشأتها، وظائفها وأبرز المشكالت النفسية التي 

 يتعرض لها التلميذ

و األستاذ  ، جامعة المسيلة مصباح جالباألستاذ  16:15س 

مصادر ضغوط  )الجزائر(: جامعة الشلف،  محمد شبوب

دراسة )الوسط المدرسي من وجهة نظر المعلمينالعمل في 
 ميدانية مبدارس املسيلة(

 

 

 2، جامعة سطيف  أحمدعماد الدين خوانياألستاذ    16:15

)الجزائر( : بنية  1، جامعة باتنة  الزهراء زرقينواألستاذة 

التمثالت التربوية الذكورية نحو المرأة المتعلمة أساتذة 

 الجامعة انموذجا 

جامعة عبد الرحمان ميرة ، طاهر مزيانياألستاذ  16:15س 

 : )الجزائر(

 .نحو إدراج ثقافة اقتصاد الطاقة في المنظومة التربوية

 

  نقاش  16:30س

 رحلة سياحية لزيارة المدينة األثريّة لسبيطلة  17:30س 

 حفل موسيقي تنشيطي بنزل سفيطلة  20:30س

 
 

 

 9الجلسة العلمية الثالثة س                                                                  2019أفريل  4الخميس 

 Président  PROFESSEUR :André Robert 

Rapporteur Prof Hajamor Habib  

 

 مراد بهلولاألستاذ رئيس الجلسة 

 صابر عياشياألستاذ  مقرر الجلسة

 محمد عباس العامرياألستاذ رئيس الجلسة 

 علي المبروك األستاذ مقرر الجلسة

 

9 h  Prof Abdelouahab Ziani,  Prof Azeddine 
Belakehal et  Prof Ratiba Wided Biara 

Université de Biskra,(Algérie) 
 L’ architecture scolaire :une forme 

silencieuse d’enseignement et un générateur 

de comportements antisociaux 

 

 )الجزائر (: 2 جامعة الجزائر، خالد شنوناألستاذ  9س 

هندسة التكوين في إعداد المعلمين، ومبدأ ضمان الجودة في 

 المدرسة الحديثة 

التكوين وتجديد المعارف خطوة لتجاوز المعيقات وضمان  

 الجودة في المدرسة الحديثة

 

 

 

 مصطفى جويفلاألستاذ خالد عطيات و األستاذ  9س 

التحول إلى المدارس الجاذبة بين النظرية  )األردن( :

 والتطبيق

 

 



 

 

 

 

 

 

9 :15 Prof Walid Araouri(Tunisie) : 

Crise de l’école et littératie numérique ! 

 

 

جامعة محمد الصديق بن  ، نجمة قروازاألستاذة  9:15س 

 )الجزائر (: -جيجل–يحي 

 اإلصالح التربوي في الجزائر 

 )مناهج الجيل الثاني أنموذجا(   

 

 جامعة أحمد دراية أدرار،  بوفارسعبد الرحمان  9:15س 

تأثير ثقافة المحيط على تطبيق ثقافة الجودة في  )الجزائر( :

 المؤسسات التعليمية

 )دراسة ميدانية بالمؤسسات التعليمية بوالية أدرار(

 

 

9 :30  Prof Mohsen Salem(Tunisie)  

Sociologie des rapports entre école et familles 

La réussite scolaire au sein des familles 

favorisées 

 

 

)تونس( : ، جامعة صفاقس علي المبروكاألستاذ  9:30س 

المدرسة التونسية بين الواقع والتحديات: مقاربة 

 أنثروبولوجية

 

 

 ونس(:)ت جامعة القيروان، فريد الصغيرياألستاذ  9:30س 
العمومية ومآالت المدرسة التونسية بين الرهانات 

 الخصخصة

 " تمثل التحوالت وتحول التمثالت"
 

9 :45 Prof Mourad Bahloul , Université de 

sfax (Tunisie) : 

Ecole ,individu et modernité : les impératifs 

d’une mutation pédagogique 

 

 )تونس(:  بلقاسم الوسالتياألستاذ  9:45س 

 الفاعل التربوي ُمجّددا للبحث التعليمي والبيداغوجي 

 -أزمة التكوين التربوي في دائرة بوعرادة نموذجا-     

 

 

) الجزائر(: 2جامعة سطيفلزهر خلوة األستاذ  9:45س

عالمات الوهن في المنظومة التربوية الجزائرية ..التقييم 

  نموذجا 

 

 نقاش    10:15س

 استراحة قهوة 10:45س 

 

 

 11:05الجلسة العلمية الرابعة س                                                                      2019افريل  4الخميس 

Président PROFESSEURE Françoise 

Lantheaume 

 

 اسماعيل شعيبياألستاذ رئيس الجلسة 

 

 حمده كوكه  األستاذ رئيس الجلسة



 

 

Rapporteur Sihem Dheyaa Ferhi    خالد خليفياألستاذ  مقرر الجلسة  مروى قسومي ةاألستاذ مقرر الجلسة 

11 :05  Prof Dehane Amel, Université Badji 

Mokhtar Annaba (Algérie) 

 L’école algérienne : de l’éducation de 

l’intelligence cognitive et rationnelle à 

l’éducation de l’intelligence émotionnelle. 

 

أسس إصالح  )تونس( : حسن جمنياألستاذ  11:05س 
 اجملتمعاملنظومة الرتبوية انطالقا من واقعها احلايل وحاجات 

جامعة الشيخ العربي  ،سوسن مناصراألستاذة  11:05

بين خطط اإلصالح  المدرسة الجزائرية)الجزائر ( :  التبسي

 ومفارقات التطبيق.
 

 

11 :20 Prof Khadija Khelif ,Université Dr. 

Moulay Tahar – Saida-  (Algérie) : 

Les programmes officiels de l’enseignement 

du FLE en Algérie, quels objectifs ? 

 

 

 )تونس( : أحمد عثمان األستاذ 11:20

تأثير الفشل المدرسي في منظومة محو األمية وتعليم الكبار 

 :المحددات والنتائج

 

 اسالمواألستاذ مجدي خصاونة األستاذ  11:20

دور معلمي  )األردن(: جامعة اليرموك ، الفاخري

الدراسات االجتماعية  في تنمية انماط المسؤولية 

 المجتمعية لدى الطلبة
 

 

11 :35 Prof  Sabeur Ayachi (Tunisie) : 

 

La crise  de l’école : manifestations et pistes 

de solutions  

 

 )تونس( : فيصل تليلي  11:35

    اإلصالح التربوي في تونس: اإلشكاليات والرهانات

 

 

تاذ 11:35 ــــ تاذ   رحالناصررررر  األس ــــ  أحمد ذهبيو األس

فاعلين  )الجزائر(: مة ال ـــــة الجودة بين أز مدرس نات  ها ر

 وضعف اإلصالح 

 

11 :50  Prof Hajamor Habib ,Université 

Lyon 2 (Tunisie) : 

Le travail enseignant face à la crise de l’école 

en Tunisie : une approche sociologique de 

Françoise Lantheaume du rapport à la 

«souffrance ordinaire   

 

 

 جامعة خميس مليانة، سرررعد الدين بوطبال األســـتاذ 11:50 

ــــكالت : )الجزائر( ــــي اجتماعي لمش ــــة تحليل نفس المدرس

 +االبتدائية في الجزائر

 

 

جامعة الجياللي بونعامة  ، فايزة ربيعياألستاذة  11:50

المتوسط  اتجاهات أساتذة التعليم )الجزائر( : خميس مليانة

 نحو المقاربة بالكفاءات

رابح سيساني  واألستاذ  محمد خماد األستاذ  12:05 

 واقع تغيير:       )الجزائر(نصر هللا بوحميدة     واألستاذ

                                              المنظومة التربوية الجزائرية في ظل اإلصالحات المدرسة

 

 عبد القادر دوحةواألستاذ  هند بن حميدةة األستاذ 12:05

مشكالت تدريس مادة العلوم االجتماعية في  )الجزائر( :

 المرحلة الثانوية

 
 



 

 

 نقاش   12:20س                                                                                                                   

 

 14:30س الجلسة العلمية الخامسة                                                                2019أفريل  4الخميس 

 سعد الدين بوطبالاألستاذ  الرئيس

 كمال البوعزيزي  األستاذ المقرر                 

 

 لزهر خلوةاألستاذ  الرئيس

 عبد الرحيم الخليفي األستاذ المقرر                     

 عقيلة دبيشي األستاذة الرئيس

 عباسي بوعالقي األستاذ المقرر                        

 

 

 )فلسطين(: صالح موسىاألستاذ  14:30س 

 التعاون بين المدرسة واألسرة والمجتمع المحلي  

 الواقع والمعيقات        

 

جامعة عبد الحميد ، عزيزة خلفاوياألستاذ  14:30س

الثاني في  مناهج الجيل )الجزائر(: -قسنطينة –مهري 

 أزمة إنتاجالمدرسة الجزائرية :إصالح أم 

  

 )تونس( : خالد خليفياألستاذ  14:30س

 أزمة المدرسة التونسية :هل هي أزمة قيم أم أزمة إمكانات؟ 

 

جامعة ، عبد الحفيظ معوشة األستاذ  14:45س 

 )الجزائر(:خنشلة

 فرط النشاط وقصور االنتباه عند تالميذ المرحلة االبتدائية

دراسة ميدانية ) تالميذ السنة األولى ابتدائي ( بالمدرسة 

 خنشلة -انسيغة–االبتدائية جبايلي رابح 

 

،  علي فارسواألستاذ  رابح هوادفاألستاذ  14:45س

إشكالية العالقة البيداغوجية )الجزائر(: 2جامعة سطيف 

 والتربوية بين األستاذ

 -دراسة تحليلية-والتلميذ بالمدرسة الجزائرية   

 

جامعة الشيخ العربي  ،لدمية عابدياألستاذة  14:45س

 )الجزائر( : التبسي

من وجهة  المدرسة والتربية اإلعالمية للطفل الجزائري 

 بمدينة تبسة . متوسطة مسعي محمد الطاهر نظر أساتذة

 

أسماء واألستاذة  مختار بروالاألستاذ  األستاذ 15 س

معوقات التواصل )الجزائر(:  1، جامعة باتنة  خماجة

  البيداغوجي في المجال المدرسي

 

 

 

، جامعة فوزي لوحيديواألستاذ  منال األسوداألستاذة  15س

)الجزائر(: الوادي دور الفاعلين التربويين في الحد من ظاهرة العنف   

 المدرسي

دراسة ميدانية على عينة من تالميذ السنة الثالثة ثانوي 

 بالثانوية عبد العزيز الشريف بالمدينة الوادي

 

،  نادية فرحاتواألستاذة  رفيقة يخلف: األستاذة 15س 

إشكالية توظيف )الجزائر(:  -الشلف-جامعة حسيبة بن بوعلي

 ديداكتيكي  في المادة التعليمية.
  

 

،  خليدة بوبترة واألستاذة النوي الجمعي األستاذ :1515س 

:المفهوم العباءة اإلصالح :)الجزائر(  2جامعة سطيف   

االصالح التعليمي في الجزائر حول بعض الدالالت   

 

 

 

)الجزائر( 3،جامعة الجزائر  خديجة يحمياألستاذ  15:15س

أهمية ثقافة الحوار و االتصال في حل مشكالت الفاعلين : 

 داخل المدرسة .

 

 

جامعة محمد الصديق بن  ، العيد حيتامةاألستاذ  15:15س

واقع التعليم ومكانته في  ) الجزائر( :   -جيجل –يحي 

  الوطن العربي

   



 

 

 فوزية مصبايحواألستاذة  أمال مقدماألستاذة  15:30س

واقع الجودة التعليمية للمدرسة الجزائرية في ظل (: )الجزائر

اإلصالحات التربوية الحديثة من وجهة نظر أساتذة التعليم 

 االبتدائي والمتوسط والثانوي

  :)الجزائر(  فاطيمة بن خليفةاألستاذة  15:30س

 التقويم التربوي : بين نظام االمتحانات التقليدي

 واستراتيجيات التقويم الواقعي الحديث

 كنزة قوطالواألستاذة  نصر الدين بويحياألستاذ 15:30س 

المقاربات البيداغوجية المفسرة للتعليم اإلبداعي  )الجزائر( :

 المقاوالتي

نظرة تشخيصية وفق المقاربات البيداغوجية للتعليم  -

 –االبداعي المقاوالتي 

 

 نقاش 15:45س

                                                                                            

       

 الجلسة الختامية                                                                                             

 عمار العامري للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بسبيطلة األستاذكلمة االختتام : السيد مدير المعهد العالي  -

 حمده كوكهكلمةاالختتام: السيد رئيس الجمعية التونسية للباحثين الشبان في علم االجتماع األستاذ  -

 دين بوطبالسعد الكلمة االختتام: السيد ممثل كلية العلوم االجتماعية واالنسانية بجامعة خميس مليانة بالجزائر األستاذ  -

 اسماعيل شعيبيكلمة السيد منسق اجازة التربية والتعليم االستاذ  -

 فيصل تليلي كلمة السيد كاتب عام الجمعية التونسية للباحثين الشبان في علم االجتماع األستاذ -


