
  :الهدف من الملتقى
 -بدورات وورشات تدریبیة حول المحتوى التعلیمي الرقمي الطالبو  األستاذتزوید 

و كل ذلك من أجل االرتقاء بمستوي المقررات و المناهج  -االعداد و التدریب
تعلیم الكتروني مقلوب  التعلیمیة التقلیدیة و تحقیق التحول من التعلیم التقلیدي الى

  .یساهم في تحقیق جودة التعلیم
ضور: 1مالحظة ا الوطنية جامعاتنا من الدكتوراه لطلبة يمكن

ضور ا وتأكيد يل ال خالل من وذلك الوط امللتقى لفعاليات

أعاله املدون ي و لك يد ال   . ع

فردية:2مالحظة تكون ات   املشار

شر- 3مالحظة تم جماس كتاب القيمة  املداخالت

  :الكتابة شروط 

امللتقى -1 محاور أحد املقدم البحث ون ي  أن

البحــــــث -2 صـــــــفحات عــــــدد يتجــــــاوز ال عـــــــن20ان يقــــــل ال و 10صـــــــفحة

 صفحات

ع -3 امل انب ا  APAعتماد

ــط -4 ا ،16ــم) Sakkal Majalla(نــوع ، ــ الرئ للعنــوان ســبة بال

ـــم ب املقـــال صـــاحب الســـم ســـبة املقـــال12بال ضـــمن ن العنـــاو أمـــا ،

م ب ون م15فت ب ون في املقال مضمون أما  .14غليظ،

يـة -5 جن باللغــة ـص للم ســبة بال ـط ا )Times New Roman(نـوع

ممائل  ،12ب

السطر -6 أخر العطف وحروف الفواصل  .تجنب

الوقـــ -7 عالمــــات لمـــة ال ن بــــ مســـافة تــــرك أعــــاله،فعـــدم ن مبــــ ـــو كمــــا

تـــرك ثـــم مباشـــرة لمــة ال عـــد مـــثال الفاصــلة وضـــع أي صـــفر؛ بــاللون

صفر باللون مو و كما املوالية، لمة وال الفاصلة عد  .املسافة

الوصل -8 مزة القطع مزة وخاصة ة والنحو ة اللغو خطاء يح  ت

العطـــف -9 حـــرف ن بـــ مســـافة تـــرك بـــاو عـــدم ن مبـــ ـــو كمـــا لمـــة، للونال

لس ع لمة(حمر ال مسافة ).و ترك الفقرة  .سم1بداية

ا - 10 وعناو داول وا ال ش أرقام  .إ…وضع

حدود- - 11 ص م يقدم ية10ان أجن لغة و ية العر باللغة  اسطر

صفحة- - 12 حدود الذاتية تھ س املشارك يقدم   .ان

  :األشكالیة
متطلبات القرن الحادي و العشرین تفرض على النظم التعلیمیة المختلفة تزوید الطالب  ان

بمجموعة من المهارات المختلفة و التي تشكل اختالفا جذریا عن تلك التي كانت سائدة في 
العقود السابقة و بشكل أكثر تحدیدا فان هذه المتطلبات تفرض على المدارس أن تركز على ما 

منظمة الشراكة من أجل القرن الحادي و العشرین و في هذا الصدد حددت  یعرف بمهارات
و هي منظمة مؤلفة من شركاء تجاریین و صناع سیاسة و  مهارات القرن الحادي و العشرین

المستقبلین و قد تضمنت هذه  طالببعض االرشادات الخاصة بالمهارات الضروریة لل أساتذة
التفكیر الناقد و التعاون و اصدار األحكام و :التي شملت االرشادات مجموعة من المهارات و

التنور المعلوماتي و التنور الوسائطي و التعامل مع التطبیقات التقنیة و المهارات 
االجتماعیة و القیادة و المسؤولیة و التنور االقتصادي و التجاري و الكفایات الرقمیة و 

  .توجه الذاتي و فهم القضایا الكونیة  المرونة و القابلیة للتكیف و المبادأة و ال
 أساتذةو لكي تتمكن من تنمیة هذه المهارات بفاعلیة لدى الطالب فانه یتعین أن یتوافر لدینا 

الفعال في القرن الحادي و العشرین حتى تكون هناك  األستاذیتسمون بخصائص و سمات 
  .ى حد سواءعل للطالبو  لألستاذمخرجات تعلیمیة ذات جودة عالیة بالنسبة 

كما أن التدریب على استخدام التقنیة قد أصبح بمثابة مكون هام في كل من برامج تدریب 
سواء قبل أو أثناء الخدمة و لكي یتم استخدام التقنیة على نحو ناجح في العملیة  األساتذة

  خصصأن یمتلكوا المعرفة التقنیة باإلضافة الى المعرفة بمحتوى الت لطالبالتعلمیة البد ل
و المعرفة بطرق التدریس و الربط بین هذه المعارف عند التخطیط للتدریس و اعداد المحتوى 

  .الرقمي
أهمیة بالغة تتمثل في االصالح التربوي و  تصمیم المقررات الرقمیةكما  أن لمعرفة معاییر  

تحدید  فیها تتحدد المواصفات و االمتیازات التي تمثل أساسا لألفراد و المؤسسات كما یتم
البرامج التعلیمیة التي تستحق االعتماد التربوي و تضمن استمرار جودتها و جودة مخرجاتها و 

التربویة و صانعي القرار وواضعي  اإلداراتتكون كمرجع ألعضاء هیئة التدریس و  أیضا
ر ما السیاسات التعلیمیة و منفذیها من أجل استخدامها في االرتقاء ببرامج التعلیم و تحدید مقدا

أنجز  من تقدم و توجیه الجهود المبذولة في تطویر المناهج و الممارسات التدریسیة و التقویم 
  .ینالطالبلعقود قادمة و تزید من قدرات 

  :و التساؤل المطروح
و الطلبة مهارات تصمیم المحتوى الرقمي التعلیمي وفق  األساتذةماهي أسالیب اكساب 

  المعاییر العالمیة؟
  تحقیق مشروع التمكین الرقمي في التعلیم؟ و كیف یمكن

  و كیف یمكن تصمیم مناهج تعلیمیة رقمیة تحقق معاییر الجودة؟
  
 

ميقراطیة الشعبیة ریة ا   امجلهوریة اجلزا

  وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي

ملسی   امعة محمد بوضیاف 

عیة ج ت  ة واملش نرثوبولوج راسات    خمرب ا
  

 تحت الرعایۀ السامیۀ للسید مدیر جامعۀ المسیلۀ

  بداري کمالالبروفیسور 
مخبر الدراسات االنثروبولوجیۀ والمشکالت  إشراف مدیر

  رحاب مختارالبروفیسور  :االجتماعیۀ

  الملتقى الوطني حول: ينظم
  

 

 

  

 30/04/2019: الثالثاءيوم 

زالقي وهيبة/ د: رئيسة الملتقى  
قندوز منير/ د: رئيس اللجنة العلمية للملتقى   

  

  

  

  

واملواعيداستمارة -   :املشاركة

ـحول   لتعلميي وفق  ال ىل احملتوى الرمقي ا ٕ ا
  میة ل االعمعایري اجلودة 

داد  والتدریب االٕ



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

  

ي ترسل ** و لك يد ال إ :         املداخالت

ticsem2@gmail.com            

املداخلة إلرسال أجل   . 03/2019/ 30:   املةآخر

املقبولة املداخالت ع   20/04/2019:الرد

  

  

 المحور الثالث: التعلم االلكتروني و بناء المقرر االلكتروني
التعلیم االلكتروني و تحقیق البیئة التفاعلیة-  
المكونات األساسیة للمقرر االلكتروني في التعلم االلكتروني-  
األلعاب االلكترونیةمناهج التعلیم و تنظیم -   
  في التعلیم  Gamificationأهداف التلعیب -
 animakerالقصة الرقمیة و كیفیة توظیفها في الفصل -
  لتصمیم الدروس التفاعلیةArticulateStorylineبرنامج -
  نموذج مشروع تربوي برمجیات التحدي-
  في ضوء التقنیة التعلیمیة األستاذدور : المحور الرابع-
نجاح أكادیمیة خان للتعلیم االلكتروني قصة-  
   Doroob*         رواق *منصات المقررات االلكترونیة المفتوحة -

KHAN* 
  في التعلیم Teamsاستخدام -
  في التعلیم Swayاستخدام  -
   في التعلیمOne Noteاستخدام  -
  في التعلیم Formsاستخدام -
  في التعلیم   Recordingاستخدام -
لتدرج  SAMRالتعلیمیة حسب تصنیف بلوم و حسب نموذج  التطبیقات-

  .في ادخال التقنیة في التعلیم
  .كیف تستخدم  تطبیقات الواقع المعزز في تقنیات التعلیم-
  الواقع المعزز النظریة البنائیة و الواقع الملموس في تقنیات التعلیم-
 STEAM (Science Technology Engineering Artنظام -

Math) و التعلیم الجدید.  

 مهارات التفكیر االبداعيو  OTB Learningالتعلیم خارج الصندوق -

  

  

 محاور الملتقى: 

 المحور 1: المحتوى التعلیمي الرقمي
كیفیة الوصول الى المحتوى  التعلیم الرقمي-  
عرض نماذج عن المحتوى التعلیمي الرقمي و خاصة باستخدام التعلم -

  المقلوب
المدارس من المحتوى التعلیمي الرقمي الستخدام التعلم المقلوباحتیاجات -  
المحتوى التعلیمي الرقمي المرتبط بالمناهج الدراسیة-  
معاییر تصمیم المقررات الرقمیة-  
نماذج عن معاییر المحتوى الرقمي-  

 المحور2: تصمیم المناهج التعلیمیة الرقمیة
برامج العروض التقدمیة-  
مبرامج صناعة األفال-  
.األشرطة الوثائقیة التعلیمیةبرامج صناعة  -  
برامج انشاء الدروس التفاعلیة-  
أثر استخدام األجهزة اللوحیة في التعلیم-  
تطبیقات اآلیباد-  
طریقة استخدام األیباد في الصف-  
  ایرسیرفرAir Serverبرامج-
تطبیقات الواقع المعزز التفاعلي-  
تطبیقات الكتب السجالت االلكترونیة-  
خاصة لمادة الریاضیات و خاصة لمادة العلوم و مادة –تطبیقات المواد -

الخ...اللغة االنجلیزیة  
تطبیقات لذوي االحتیاجات الخاصة-  
  

  

  

واللقب-                                              .................................................................:سم
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للملتقى  العلمية نة :ال  

قسنطينة. د.أ جامعة ، العا التعليم أستاذ لوكيا، اش     3ال

العا/د.أ- التعليم أستاذ مختار، املسيلةرحاب .جامعة  

د- املسيلة/أ جامعة العا التعليم ،أستاذ الدرا .زرو  

جامعة/ د.أ- العا التعليم أستاذ السعيد، محمد قاصري

 املسيلة

محمد/أد- جامعة العا التعليم ستاذ أ الرحمن عبد برقوق

سكرة  خيضر

املجيد/ أد- عبد وم جام,  د العا التعليم زائرأستاذ ا 2عة  

رشيد/ د. أ- زائر,   بوسعادة ا جامعة العا التعليم 2أستاذ  

د- السعيد/ أ يمينة املسيلة,  بن جامعة العا التعليم ستاذ أ  

د ميمونة/أ ة خيضر,  مناصر محمد جامعة العا التعليم أستاذ

سكرة  

الدين/د.أ ن ز امل,  ضياف جامعة العا التعليم سيلةأستاذ  

جيجل/. د.أ- جامعة العا التعليم أستاذ يوسف، .حديد  

وك/ د-أ- م لفة, طحطاح ا جامعة العا التعليم أستاذ  

لي/ د-أ- ران,  بوسيف و جامعة العا التعليم 2أستاذ  

الناصر/د عبد املسيلة,  عزوز محاضر،جامعة أستاذ  

يبة/ د- و املسيلة,    زال جامعة محاضر،   .أستاذ

املسيلة/د- جامعة محاضر، أستاذ ، ع ا .در  

دة/ د فر محاضر.نوادري املسيلة, أستاذ جامعة  

سكرةجوادي/. د جامعة محاضر، أستاذ . يوسف،  

ام/د- س املسيلة,   بلقرمي جامعة محاضر، أستاذ  

لفة. د- ا جامعة محاضر، أمحمد،أستاذ ي العر . بن  

عمر/د- تيارت,  بوسكرة محاضر،جامعة أستاذ  

الطيب/ د- املسيلة, تومي جامعة محاضر، أستاذ  

رة/د- البو جامعة ، محاضر أستاذ الطيب، هللا جاب  . 

جلول . د- املسيلة. مقورة جامعة محاضر، . أستاذ  

البوا/د- ام جامعة محاضر، أستاذ لطفي، ي .دن  

قاملة/د- جامعة محاضر، أستاذ ، بامون . آمنة  

رمضان/ د- املسيلة.  خطوط ،جامعة محاضر .أستاذ  

مصباح/د- املسيلةأستاذ.  جالب جامعة .محاضر،  

عاشور / د املسيلة. علوطي محاضر،جامعة .أستاذ  

رفيقة- /د الشلف.  يخلف جامعة محاضر .أستاذ  

ي/ د و ا هللا املسيلة. ضيف محاضر،جامعة .أستاذ  

و/ د ر عنابة. دزاير محاضر،جامعة أستاذ  

جمعية/ د شة الشلف. بوك محاضر،جامعة أستاذ  

لي/ د سعد البليدة. محمد محاضر،جامعة    2.أستاذ

للملتقى  التنظيمية نة  ال

و بولوجية ن الدراسات بمخ عضاء الدكتوراه طلبة

جتماعية  املشكالت

 


