
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  امللخلى اشكاليت 

ٌعخبر ميدان صعىباث الخعلم من امليادًن الجدًدة وظبيا 

في ميدان التربيت الخاصت، خيث كان اهخمام التربيت 

الخاصت طابلا مىصبا على اػكال الاعاكاث الاخسي 

ت و  كتكاإلعا لكن  وغيرها، و  الحسكيتالظمعيت و البصٍس

اء ألاظفالمن  )فئت(مجمىعت بظبب ظهىز  في همىهم  ألاطٍى

و الظمعي و البصسي و الحسكي، و لكن ٌعاهىن من  العللي

 اكادًميت.-.حعليميتوصعىباث  مؼكالث 

لد بدأ املخخصىن في لفولرا  الحظاب( -الكخابت -)اللساءة

التركيز على هره الفئت بهدف في مجال التربيت الخاصت 

خاصت في و مظاهسها صعىباث الخعلم فهىم الخعسف على م

 -الكخابت -) الخعليميت( )اللساءة ألاكادًميتالجىاهب 

 ، وكرا في خصائصها.الحظاب(

ٌعد مىضىع صعىباث الخعلم من للد اصبذ ف ولهرا  

 الفسوق الفسدًتكرلك  التي جبدو فيها الهامت و  املىاضيع 

الخالمير الرًن ٌعاهىن  أن و كائمت الطيماومخخلفت   خباًىتم

صعىباث الخعلم ليظىا مجمىعت مخجاوظت و بالخالي من 

فاهه من الصعب الحدًث عن مجمىعت من الخصائص 

 كل جلمير ٌعاوي من صعىباث الخعلم .ًخصف بها 

جصاًد وظبت اهدؼاز ذوي صعىباث الخعلم داخل  إن وكما 

في  ملخخصينلجصائسي دفع بالباخثين و ااملجخمع املدزس ي ا

البدث  عن ألاطباب و الاباء بميدان التربيت الخاصت و ختى 

ت.  الاطتراجيجياث لخكفل بهره الفئت في املدزطت الجصائٍس

 

 الجمهىسيت الجضائشيت الذًملشاظيت الشعبيت

 الخعليم العالي و البحث العلمي وصاسة

 -خيشلت-جامعت عباط لغشوس

 

 

 الاوعاهيت و  الاجخماعيت مكليت العلى 

 كعم العلىم الاجخماعيت

 حىل  :العلمي الاول  ًىظم  امللخلى الىظني

 
 عن طريقة تقنية التحاضر عن بعد

Google meet. 

 .2222/ مارس/2/3: ايام  ذلك

 

 

 

ومن هرا املىعلم ازجأًىا من خالل هرا امللخلى الىظني العلمي 

اكع صعىباث الخعلم في املدزطت الاول الخعسف والبدث عن و 

ت والافاق املسجىة، ماهي اهجع العسق للخكفل بهره  الجصائٍس

الفئت   خاصت في الجاهب  الاكادًمي والىفس ي والاجخماعي 

وكرا مداولت اكتراح بعض البرامج العالجيت لهره الفئت التي 

 اصبدذ حؼكل عبء  على جميع الاصعدة.

 ليت:مً ثم جم ظشح  الدعاؤالث الخا

تما هى واكع صعىباث الخعلم في -  ؟املدزطت الجصائٍس

ماهي اكثر الصعىباث الخعلم املىدؼسة في املدزطت  -

ت؟  الجصائٍس

 ما هى واكع الخكفل الىفس ي والبيداغىجي لروي صعىباث -

ت للىكاًت - ماهي الاطتراجيجياث التي وضعتها الدولت الجصائٍس

جيت(في املدزطت والحد من اهدؼاز هره الفئت )بسامج عال 

ت.  الجصائٍس

 :اهذاف امللخلي الىظني العلمي الاول 

للد جاءث  اهداف امللخلي في عدة هلاط ولكن الهدف 

جددًد يغ الىضىء ظاهسة صعىباث الخعلم و السئيس ي هى حظل

مفهىمها والخعسف على الىاكع والافاق املسجىة لها في املدزطت 

ت ومداولت  الاخاظت بهره الظا  هسة من كل الجىاهب.الجصائٍس

 الاهداف الاخسي هي على الىدى الخالي:
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بين مإظعاث الخيشئت  يتالخيعيلإلاجشاءاث -4

 (....الخدوس العبادة –سظت املذ -)ألاظشة الاجخماعيت

 و الخكفل بهزه الفئت. لدشخيص املبكش 

زوي بواكع الاعتراف اللاهىوي ) املإظعاحي(  -5

 صعىباث الخعلم

صعىباث معخلبليت لزوي وجصىساث  سؤي  أفاق و -6

 .الخعلم في املذسظت الجضائشيت

 الهيئت العلميت للملخلى

 مذًش الجامعت الشئيغ الششفي للملخلى

 .شالت عبذ الىاحذ يعىس البروف

 سئيغ امللخلى

 .ظــــــذو عبذ الحفيـــــــــــجد/

 ىىس معشوفملد/:   سئيغ اللجىت العلميت

 

 

ي اواملخخص الىفع و دوس كل مً املعلم  واكع و -1

 .الخكفل بهزه الفئت الخاصت مًاملخخص في التربيت و 

اهدشاس  و وعبت الاحصائيت الخلذًشاث معشفت -2

 صعىباث الخعلم في املذسظت الجضائشيت.

مإظعاث الخيشئت  اكتراح ئجشاءاث جيعيليت بين  -4

(  دوس العبادة -املذسظت -) ألاظشةالاجخماعيت  

 صعىباث الخعلم. بزوي للكشف املبكش و الخكفل 

 مداوز امللخلى

 ،وجحذًذ ممفهىم صعىباث الخعل  جحذًذ  -1

خأخش ال) –بعض املصعلحاث املخذاخلت معه

، مع ركش بعض (الخ--الذساس ي، بغء الخعلم

 . الدشخصيت ملحكاثا

الخصائص الىفعيت والعلىكيت والاجخماعيت  -2

 لزوي صعىباث الخعلم في املذسظت الجضائشيت.

في املذسظت صعىباث الخعلم  بزوي  واكع الخكفل -3

 .خاصت الاكادًميت ،الجضائشيت  مً كل الجىاهب 

 

 

  يوزع جمانًايوزع جمانًا

6العدد :   

 وال تنسونا من صاحل دعائكم

 هللاُ َلَعنَهُن  

 ؟منُهن  َفَهل أنِت

 
 

 

 اعضاء اللجىت العلميت.
ػسفي مدمد د/  أ،)ام البىاقي( ةز د/ عامس هى .ىافي،ػ ليىدهد/.أ

)ام  /فضال هادًتد/خمصاوي طهى، د .أ(2)طعيف ، الصغير

.د/خلىة ،(.د/ بادٌع عبد اللادز .أبسكان صالح،/، د البىاقي( 

د/ لبرغ .،(2خافسي شهيت ')طعيفد/  (2لصهس)طعيف

د/ مأمن د/بهخىن هصس الدًن ،، د/بىكعف مدمىد   زاضيت،

د/ -، )ام البىاقي(،د/لعسغ خليمت../ اًدًى ليليىدفيصل ،

دسي بزخال طميت)الؼلف(ـد/ كاجت كلثىم)الؼلف(، د/

(،د/هىادف زابذ)خميع ملياهت(، د/كخفي 2صابس)طعيف 

عدائكت .د/ة)ام البىاقي(طدًس  خماز د/عصوش)املظيلت(،

فضلىن .د/)واد طىف(اخمد جلىل د/طاميت)واد طىف(، 

د/بن ،د/ بن عشي سعيدة، بوعجوج الشافعي/ د ،الصهساء)ام البىاقي(

  عمران بوبكر،

 تسئيغ اللجىت الخىظيمي

 د/عماسة عبذ الحليم.

 اعضاء اللجىت الخىظيميت:

 ،عمرون/أ، ،سميرة هامل /،أكىاش ي طاميت، /أ./ .طميت اوي دػي /،أ
 .سلمي مصيبح./ مليكة،أ

 :تيىلاعضاء اللجىت الخ
 ،  مساد بالىلي، خمصة عىاًجيت، فىشي عمساوي علي صيد

 ششوط املشاسكت

 .ان ًكىن البدث ضمن اخد مداوز امللخلى 

 العلميت ان ًخصف البدث بالجدًت و الاصالت و املىهجيت 

  الا ًكىن كد طبم وؼسه او كدم  للمؼازكت في ملخلياث وظىيت او

 دوليت.

  د عدد صفداث البدث عن  صفدت. 15الا ًٍص

 

 



   
 

 15فعالياث اًام امللخلي في  ًدضس الباخث ملخصا لخلدًمه ازىاء 

 دكيلت.

  وبخغ  14ًكخب البدث بملاضSakkal Majalla و التهميؽ

لت 12بملاض   APA7في املتن واملساجع وبعٍس

  جسطل امللخصاث واملداخالث الى العىىان إلالكترووي الىجىد في

كلمت مع ذكس على الاكثر  250الاطفل على ان ال ًخجاوش امللخص

 .زالر كلماث مفخاخيت

 صفدت. 20صفداث وال جخجاوش  10املدخالث جتراوح ما بين 

  اللجىت العلميت لها الحم في زفض الاعمال التي ال جلتزم بؼسوط

 املؼازكت.

 .جلبل املؼازكاث الفسدًت والثىائيت 
 

 جىاسيخ اظخلبال امللخص و املذاخلت: 

 .31/12/2021 جل الظخلبال امللخصاثاخش ا -

 .5/1/2022 مللبىلتجاسيخ الشد على امللخصاث ا-

الكاملت  املذاخلتاخش اجل الظخالم -

31/1/2022. 

djeddou.hafed@gmail.com 

 لالظخفعاس الشجاء الاجصال :-

 0661206120/او0550036566
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