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درامعة 3قسنطینةصاحل بوب

امعة  ر  3قسنطینة السید مد
ٔمحد بوراس  كتور  ٔستاذ ا ا

:نـــلن عـــــیع

ورة ال  ةا ٔساتذة اجلامعیني تكوی الوطنیة ل

رباء حبضور مدرّ  دولینيبني و

2018ٔفریل 24- 22من 

ة..الیومكون: حتت شعار رتاف الغدا



ورة الت ةٔهداف ا كوی

ٔ نقل اخلربات انطالقا  د ٔعضاء هیئة التدرس يف اجلامعات وجتدید معارفمن م
ریة ورة الت، اجلزا ةسعى هذه ا ٔهكوی من ا ق مج :دافٕاىل حتق

ر امللاكت الفكریة ريلاس ،ٔستاذ اجلامعي اجلزا

ٔستاذ اجلامعيتطور ة ل ،املهارات التعلميیة والبیداغوج

منیة معارفه ىل إالبداع و ٔستاذ اجلامعي  ،حتفزي ا

ارات العمل امجلاعي ري  ساب الباحث اجلزا ،ٕا

ٔكرث مرونة راء احملارضات اجلامعیة وجعلها  دیدة ٕال ،ٕاجياد سبل 

لعملیة التعلميیة ة  .إالملام ببعض اجلوانب السیكولوج

امة عن ورة التمعلومات  ةا كوی

ىل ورشات  ورة  ةتعمتد هذه ا فصمعلیةكوی ةم ، حتت ٕارشاف خنبة من ومزتام
ولیني املمترسني ث،املدربني واخلرباء ا لیةدروسا وحمارضاتیقدمونح ومتارن تفا

دانیة .م

یار الورشة الت ٔستاذ حریة اخ ةوتبقى للك  ورشة (اليت تناسبه وفقا لعنوان الورشة كوی
دة ورة) وا ل انطالق ا ٔمه احملاور اليت تتضمهنا واملعلن عهنا مسبقا ق .و

ورة الت ةامجلهور املسهتدف من ا كوی

ني ٔساتذة اجلامعیني والباح ة(ا ٔو مؤق من )املامرسني ملهنة التدرس اجلامعي بصفة دامئة 
ریة ومن خمتلف التخصصات .اكفة اجلامعات اجلزا



ورة الت ةاكلیف ا كوی

ورة التىل ةلك راغب يف املشاركة يف ا لغكوی فع (دج10000: دفع م ا
ٔول جبامعة قسنطینة  ورة3كون الیوم ا ل انطالق ا )ق

سجیل :وشمل حقوق ال

ويل املؤطر ٔستاذشهادة ممضاة من اخلبري ا ارها ا ومن لورشة اليت اخ
امعة قسنطینة  ر  .3مد

ة ورة التكوی بة ا .حق

ة ورة التكوی م ا ٔ ة القهوة طی ة الغذاء واسرتا .وج

لمشاركني عروض ٕاقامة اكلیف االٕ 3قسنطینة امعةال تتحمل قامة، لكهنا تقدم 
دق  ة) جنوم4(يف ف ورة التكوی اصة  ٔسعار  .ب

ورة الت ةماكن انعقاد ا 3قسنطینة امعة : كوی

مة : توارخي 

رة املشاركة  ل ٕالرسال اس ٔ رة بعد هذا 2018مارس22ٓخر  ٔي اس ل  وال تق
ٕالجراءات التنظميیة الالزمةوذالتارخي ام  ىل الربید لق رة  س رسل  ، و

ه ٔد ور  ن حمدود / .لكرتوين املذ ٔما ٔوىلدد ا سجیالت ا ل ٔولویة  .وا

ستفسار و formationpro18@gmail.com:إالميیل- : لمراس

0697036906:الهاتف-



رة املشاركة اس

......................................:..................مس

لقب ......................................:.................ا

س :......................................................اجل

......:...........................................رمق الهاتف

لكرتوين ....:.....................................الربید 

.....................:............................التخصص

.......:.............................................اجلامعة

تارة ......:....................................الورشة ا

بدون إجابةوال تترك أي خانة تمأل كل الخانات الواردة أعاله بخط واضح.



قامئة اخلرباء
كتور محمد عصام حمو: ا

لبحوث العلمیةسفري  ويل  مع ا ٔممي يف ا
اليم اة فضائیةقدّ ومُ ٕا ا عرشة ق رامج يف اث م 

ني السوریني س ومؤسس احتاد املؤر رئ
ة والرشطة يف ديب مدرب املؤسسات احلكوم
مدرب دويل معمتد من مؤسسات عربیة ودولیة

یقدم
ة بعنوان كوی :ورشة 

ٔثري وإاللقاء ارات الت

الورشةحماور 
راسات اجلامعیة يف جمال إاللقاء اجلامعي-  ا
لبحوث العلمیة -  ويل  مع ا ٔثري وفق ا ICSRٔقرب وسائل الت
ٔستاذ احملبوب-  ٔدوات ثالث جتعلين ا
د والعرشن وطرائق التعامل معها-  ة شباب القرن الوا سیكولوج
امللل من احملارضات اجلامعیة-  .ارات ٕازا



ب العفاس احلب سور الربوف
ري يف الرتبیة والتعلمي والتدریب خ

ISESCOلرتبیة والعلوم والثقافة ة  ى املنظمة إالسالم ٔوريب معمتد  ري  خ
لتدریب وإالبداع الرتبوي ببارس ٔوريب  ر املعهد ا مد

رش والتوزیع ببارس ة وال لطبا دود  ر مؤسسة شباب بال  مد
:یقدم

ةورشة  :بعنوانكوی

ت القرن كّ یف متُ  ساب بعض كفا ت، (21ن الطالب من اك ل املش
)التفكري الناقد، التفكري إالبداعي، التواصل الفعال

حماور الورشة

ات؟- ىل ا د  ع بتاكر و لتعمل وإالجناز و مني دافعیة الطالب  یف 
ت؟- ل املش ت التفكري الناقد وإالبداع و كسب الطالب كفا یف 
ىل التواصل الفعال؟- ارات طالبك  اراتك و مني  یف 
ت؟- ّ الطالب لهذه الكفا مي مدى مت یف تقوم بتق



سور  ن عبد العزز النصارالربوف صاحل 
سعودٔستاذ املناجه وطرق التدرس  جبامعة امل

عیة ج راسات والبحوث  ام املركز الوطين  ر  مد
ذي  ر التنف لشباب يف السعودیةاملد لٕالسرتاتیجیة الوطنیة 

ٔحباث الشباب لمركز الوطين  ٔمني العام  ا
ٔهيل ىل التعلمي العايل ا املرشف العام 

:قدمی

ةورشة  :بعنوانكوی

ٔعضاء هیئة التدرس: املدرس احلیوي منو العلمي واملهين  وسائل وطرق ا

حماور الورشة

لتخصصوسائل- منو العلمي واملهين ذات العالقة  وطرق ا
ملؤسسة التعلميیة- منو العلمي واملهين ذات العالقة  وسائل وطرق ا
متع- منو العلمیة واملهنیة ذات العالقة  وسائل وطرق ا
و- منو العلمیة واملهنیة ذات العالقة  .وسائل وطرق ا



راهمي ٓمال محمد ٕا سور  الربوف
ا  ولوج لعلوم والتك امعة السودان 
لرتبیة البدنیة ويل  لس ا عضو ا

لسوید ضة  ا الر ولوج ولیة لتك ٔاكدميیة ا عضو ا
ٔوريب حتاد ا مدربة معمتدة من 

:تقدم

ة بعنوان كوی :ورشة 

متزي املؤسيس سرتاتیجي وا هندسة القرار 

حماور الورشة

ٔوريب - متزي ا ة ا ادة الرائدةلف والق
سلسل اخلیارات إالسرتاتیجیة يف مؤسسات التعلمي العايل-
مناذج القرار املنظويم-
لیيل التاكميل- القرار الت
لتعلمي العايل- ٔهداف إالسرتاتیجیة  ظومة ا مسار هندسة القرار وم
هندسة الرؤیة -
ات الفكریة يف هندسة القرار وهندسة الرؤیة- ٔطرو ستفادة من ا
لمتزي املؤسيسا-  .ملسارات املهنجیة 



شار اح: املس ن مف حيي ا
شارات س لتدریب و ويل  متزي ا س مركز ا رئ

لربجمة ربوي ومعاجل  شار  مس
ٔكرث من  ة30مصمم  بة تدری حق

ربویة مصنفة معّد لربامج 
لشباب املثقف ریة  لجمعیة اجلزا ي  ب الب س املك رئ

:قدمی

ة كوی :بعنوانورشة 

اسرتاتیجیات التدرس الفعال
حماور الورشة

ٔمناط التعمل-
ة التعامل مع لك صنف- نفسیات الطلبة ویف
ارات التواصل الفعال-
الربجمة إالجيابیة والتحفزي-
ٕادارة الوقت-
هنیة- .اخلرائط ا



Professeur Ali Kouadria

Ex recteur de l’université 20 aout 1955 Skikda (Algérie)

Présente :

Un atelier de formation intitulé :

« La psycho – pédagogie dans l’enseignement supérieur »

Les axes abordés sont :

1. L’acquisition des savoirs et modèles de connaissance ;

2. L’approche par objectifs dans l’acquisition des savoirs ;

3. L’approche par compétences dans l’acquisition des

savoirs.

4. La compétence réflexive et métacognitive chez

l’enseignant.



الهیئة المشرفة على الدورة التكوینیة

األستاذ الدكتور أحمد بوراس رئیسا شرفیا-

األستاذ الدكتور حمادوش ریاض مشرفا عاما-

الدكتورة سمیشي وداد، الدكتورة قجالي آمنة: رئیستا اللجنة التنظیمیة- 


