
الور�شات        

�سالح و تكوين امل�ستخدمني. وىل:   حماور الإ الور�سة الأ

الرئي�س: د. ف. فرحاين )جامعة التكوين املتوا�سل(

. قا�سمي )املعهد الوطني لتكوين م�ستخدمي الرتبية ،تيارت( املقرران: اأ.طبوب )نائب مدير التكوين(.           اأ

- مرجعيات و هياكل تكوين موظفي الرتبية / �س. داودي )املعهد الوطني لتكوين اإطارات الرتبية(.

�ساتذة  بوزريعة( - الرتبية و خريطة التكوين اجلامعي : املهن اجلديدة يف الرتبية، اأ قلي )املدر�سة العليا لالأ

�ساتذة اجلدد: هوية مهنية للبناء،ز. �سنو�سي )املدر�سة الوطنية متعددة التقنيات  وهران (. - الأ

- الربامج القدمية/الربامج اجلديدة: ما هي امل�ستجدات؟ م.عباد ) مفت�سة مركزية بوزارةالرتبية الوطنية(

- التكوين املتوا�سل واملفتوح عن بعد باجلزائر: نتائج جتربة تكوين املعلمني، ف. فرحاين،جامعة التكوين املتوا�سل.

الور�سة الثانية: طور التعليم البتدائي: املهام، ال�سري وامل�سار الدرا�سي

الرئي�س: ي. بن �سالغم، مدير الرتبية لولية مع�سكر.

املقرران : م. حمدي)مفت�س التعليم البتدائي(.         م. نعا�س ) مفت�س الرتبية الوطنية(.

�سالح واملدر�سة البتدائية: نحو منط جديد للت�سيري، م.بول�سان، نائب مدير  بوزارة الرتبية الوطنية. - الإ

�ستاذة جامعية )جامعة اجلزائر(. - املوؤ�س�سات الرتبوية: منطية و مبحث تنظيم ال�سغل، ف. ز بو�سنة اأ

- املنهاج يف الطور البتدائي، خالد بوقطاية، مفت�س التعليم البتدائي.

- تعليمية الفرن�سية يف املرحلة البتدائية، م بن ددو�س ، مفت�س التعليم البتدائي.

- ثقافة وفنون يف النظام الرتبوي: درو�س حول العرو�س الوطنية لفيلم للة فاطمة ن�سومر الذي عر�س على التالميذ  ت. بوكلة  دار ال�سينما م�ساهو، اجلزائر.

اآفاق الثالثة: الرتبية التح�سريية: ح�سيلة و  الور�سة 

الوطنية( الرتبية  الرئي�س: م�سي�س �سباح عفيفة )مفت�سة مركزية بوزارة 

. بوعنينبة )مفت�س الرتبية الوطنية(                      ن. �سعود )مفت�س الرتبية الوطنية( . املقرران: اأ

- الرتبية التح�سريية من غري الر�سمي اإىل الر�سمي،  ع. بن عمار. باحثة باملركز الوطني للبحث يف النرتوبولوجيا الجتماعية والثقافية.

- الرتبية التح�سريية احل�سيلة، م. مراد، مدير مركزي بوزارة الرتبية الوطنية.

- الرتبية التح�سريية يف اجلزائر القاعدة امل�سرتكة للكفاءات،  خ. قدار)مديرة مدر�سة خا�سة،  وهران(

- اإ�سالح املدر�سة ومكانة الرتبية التح�سريية: مفاهيم، متثالت و ممار�سات . د. عزوز)اأ�ستاذ جامعي. بجامعة عنابة(.

الور�سة الرابعة:  تقييم النظام الرتبوي: بيداغوجيا، اأخالقيات، تنظيم

الرئي�س: ف. عادل )رئي�س اللجنة الوطنية للمناهج(.

املقرران: لعرج )مفت�س التعليم البتدائي(.                                                 ا . فنيني )مفت�سة التعليم املتو�سط(.

- اأنظمة الفح�س الوطني: عنا�سر حتليل نقدي، ا. تي�سة ، مكلف بالدرا�سات والتلخي�س بوزارة الرتبية الوطنية.

- اأخالقيات وممار�سات تعليمية: حالة الدرو�س اخل�سو�سية والدرو�س اخلا�سة، �س. بوخاري )رئي�س م�سلحة التكوين، بومردا�س(، ك.�سدقاوي )اأ�ستاذ   

       جامعي، جامعة تيارت(.

- من املراقبة اإىل التقييم: طرق الت�سيري البيداغوجي، تواتي طليبة، مفت�س التعليم املتو�سط وزارة الرتبية الوطنية

الثانوي: املهام، الهيكلة واإعادة تنظيم البكالوريا الور�سة اخلام�سة: الطور 

- الرئي�س: م. بوهايل ) مدير الرتبية ق�سنطينة(

. عا�سر  )مفت�س الرتبية الوطنية(.                                              و�س.�سيخ ) مدير ثانوية(. - املقرران: اأ

- الطور الثانوي وهيكالته: معطيات تاريخية. ب. لبطاحي، اللجنة الوطنية للمناهج.

- اخليار التكنولوجي  يف الطور الثانوي، ا.مغزي، اللجنة املتخ�س�سة للمواد.

جنبية وملمح تخرج تالميذ الطور الثانوي، د. اأ قريد�س، )اأ�ستاذ حما�سر بجامعة م�ستغامن( - الكفاءات الل�سانية يف اللغات الأ

. عيا�سي، مدير الرتبية برج بوعريريج. اأ - اإعادة تنظيم البكالوريا: فر�سيات للعمل، 

   

 

مــم نــادي ال�صنوبــر ق�صــر الأ

 من 25 �إىل 26 جويلية 2015

ال�شعبية الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية 

وزارة الرتبية الوطنية

�لندوة �لوطنية لتقييم عملية تطبيق

 �إ�سالح �ملدر�سة  

�لندوة �لوطنية لتقييم عملية تطبيق

 �إ�سالح �ملدر�سة  

�لندوة �لوطنية لتقييم عملية تطبيق

 �إ�سالح �ملدر�سة  

�سا�سية وممار�سات مبتكرة لزامي وبرامج اجليل الثاين اأدوات التح�سيل الأ الطور الإ الور�سة ال�ساد�سة: 

�ستاذ باملدر�سة العليا القبة( - الرئي�س: ع. براح )اأ

- املقرران: ع. عراب ) مفت�س مركزي بوزارة الرتبية الوطنية(.                م. تون�سي )املجموعة املتخ�س�سة للمواد(

- تعليمية اللغة العربية: جتربة كتاب التعليم الثانوي، د./ ح . �سلوف، املجموعة املتخ�س�سة للمواد

�ستاذة بجامعة باب الزوار نتقال يف الريا�سيات: و. �سريخ، اأ - الإ

دب اجلزائري، متعددة اللغات وتعليمية اللغات-الثقافة، د. جماهد )اأ�ستاذة حما�سرة   - القراءة يف الو�سط املدر�سي وممار�سات حالية: مقتطفات للأ

�ساتذة مب�ستغامن(         باملدر�سة العليا للأ

. فاطمو�س مدير امل�سرح اجلهوي، بجاية. - حتوير الربامج واملمار�سات املبتكرة: حالة امل�سرح املدر�سي، اأ

- حتوير الربامج: تطبيق، مرافقة وتقومي �سريورة التنفيذ، �س. اإملان،اللجنة الوطنية للمناهج .

العلمي والتكنولوجي واملهني البعد  التوجيه املدر�سي ومكانة  ال�سابعة:  الور�سة 

 

الرئي�س: م. وهاب )مفت�س الرتبية الوطنية(.              

  املقرران:  م. كاب )مفت�س الرتبية الوطنية(.                                                     و.خناتلة ) مركز التوجيه املدر�سي واملهني مب�ستغامن(

 

ر�ساد املدر�سي وامل�سروع ال�سخ�سي للمتعلم، ف. قلي، مدير مركز التوجيه املدر�سي واملهني، برج بوعريريج. - الإ

- التوجيه املدر�سي يف املرحلة املتو�سطة والثانوية، ن. مّدور، مدير مركز التوجيه املدر�سي واملهني، عنابة.

- التن�سيق ما بني الوزارات من اأجل التعليم املهني، خالدي، مديرة مركزية بوزارة التكوين والتعليم املهنيني

الور�سة الثامنة:   الرتبية، املواطنة وحميط التلميذ

�ستاذ جامعي، وهران(. الرئي�س: م. بوزيان ) اأ

املقرران: اأ. عياد )مفت�سة التعليم املتو�سط(.                                                        ع. حميدو )مفت�س الرتبية الوطنية(.

- العنف يف الو�سط املدر�سي: احل�سيلة والعلج، ز . ماحي، رئي�سة مكتب، بوزارة الرتبية الوطنية.

- الرتبية الفنية والريا�سية يف النظام الرتبوي اجلزائري، ي .عمارة، مفت�س الرتبية الوطنية.

�ستاذ جامعي، جامعة بوزريعة. اأ - العلوم الجتماعية وامل�ساكل البيداغوجية ،ر . بو�سعادة، 

- الوتائر املدر�سية: تنظيم الزمن املدر�سي، م. �سايب الذراع الثاين، مكلف بالدرا�سة والتلخي�س بوزارة الرتبية الوطنية.

، املعاجلة والدعم  الور�سة التا�سعة:  الرتبية املتخ�س�سة 

الرئي�س:  ق. جهلن )مدير الدرا�سات بوزارة الرتبية الوطنية(.

املقرران: م.قادري )رئي�س مكتب بوزارة الرتبية الوطنية(                            ر.�سي�سيو )مفت�س الرتبية الوطنية(.

- التعليم املتخ�س�س يف اجلزائر، احل�سيلة، ك. بن دحمان، مدير فرعي بوزارة الرتبية الوطنية.

- املدار�س املدجمة يف اجلزائر، الواقع امليداين، ن، لرق�س و  و. بوزيد مديرية الن�ساط الجتماعي.

- التعليم اخلا�س ا�سكاليات و حتولت،  ر. اأوبي�س، مدير مكتب بوزارة الرتبية الوطنية.

. لناك، مدير الرتبية بتيزي وزو �سابقا. - الرتبية املدجمة من اأجل اإدماج مدر�سي و اجتماعي للتلميذ  ذوي الحتياجات اخلا�سة،م.اأ

-  الر�سوب املدر�سي ، الت�سرب و�سبل املعاجلة ،ر .حمجوب، املعهد الوطني للبحث يف الرتبية.

الور�سة العا�سرة:  املنظومة الرتبوية و التفتي�س

الرئي�س ،ح. جبلي )اأ�ستاذ حما�سر بجامعة اجلزائر(.

املقرران: ز. اأوقلل ) مفت�س عام للبيداغوجية (                                                م. لو�سيف )مفت�س عام بوزارة الرتبية الوطنية(.

- اأنظمة التفتي�س، : مقاربة مقارنة، م. بلعزيز، مفت�س مركزي للبيداغوجيا . 

- و�سائل احلوكمة البيداغوجية: هيئة املفت�سني و م�سروع املقاطعة، ن.م�سقم، مفت�س عام بوزارة الرتبية الوطنية.

- مفت�س البتدائي، اأي دور يف اطار املنهاج؟ ع. قرجوم مفت�س مركزي للبيداغوجيا بوزارة الرتبية الوطنية.

لفخامــة  ال�ساميــة  الرعايــة  حتـت 

بوتفليقة العزيز  عبد  اجلمهورية  رئي�س 



�سباب الدواعي و الأ

تندرج الندوة الوطنية لتقييم تطبيق اإ�سالح املدر�سة يف اإطار تعميق م�سار اإ�سالح املنظومة الرتبوية الذي �سرع يف اإقامته ابتداء من �سنة 2003، حيث �ستتم املزاوجة بني 

تية: امل�ساعي الثالثة الآ

20 و21 جويلية 2014؛ يومي  وطنية  ندوة  بتنظيم  ج  وتوِّ لزامي  الإ التعليم  لطور  مرحلي  تقييم  باإجراء  املا�سية  ال�سنة  فيه  �سرع  الذي  ول  الأ · امل�سعى 
والتكنولوجي؛ العام  الثانوي  التعليم  طور  بتقييم  واملتعلق  ال�سنة  هذه  اأجنز  الذي  الثاين  · امل�سعى 

البيداغوجي،  التحوير  يف  املتمثلة  الثالثة  �سالح  الإ ركائز  اإىل  امل�ستندة  اجلودة  موؤ�سرات  من  انطالقا  الرتبوي  النظام  تنظيم  اإعادة  على  ين�سّب  الذي  الثالث  · امل�سعى 
�سالح، مرحلة حا�سمة من �ساأنها ف�سح املجال لنقا�ش وا�سع  كرث تدخال يف الإ واحلكامة واحرتافية املوظفني عن طريق التكوين.لقد بلغ النظام الرتبوي مبعية الفاعلني فيه الأ

تتمثل اأهدافه فيما يلي:

مد، من حيث الكفاءات التي  ميكن  1. جعل النظام الرتبوي يكت�سي روؤية ا�ست�سرافية من خالل حتديد العمليات املهيكلة التي بو�سعها اأن ت�سعه يف ن�سق طويل الأ
خالقيات؛ تكميمها وامل�ستندة اإىل مقت�سيات قبلية ترتبط بتوفري ال�ستقرار واعتماد م�سلك الأ

يف   النجاح  ن�سبة  الت�سرب،  )التخلي،  النظام  مردود  موؤ�سرات  �سوء  على  وهذا،  املدر�سة،  اإ�سالح  توطيد  �سمان  اأجل  من  ولويات  لالأ منطقي  ترتيب  اإقامة   .2
المتحانات الر�سمية، املقارنة الدولية،...(؛

والكفاءات؛ �سا�سية  الأ واملعارف  القيم  حيث  من  الثاين  اجليل  برامج  على  طراأت  التي  التغريات  تبيان   .3
توافقي؛ م�سعى  اإر�ساء  بغية  واجلمعوية،  والنقابية  واملهنية  املوؤ�س�ساتية  فئاتهم  مبختلف  الرتبوي  النظام  و�سركاء  الفاعلني  كل  اإ�سراك   .4

املدر�سية. املوؤ�س�سات  وت�سيري  الق�سم  ملمار�سات  ق�سوى  اأهمية  منح   .5
�ساتذة  كرث متثيال للعملية الرتبوية من م�سوؤولني بيداغوجيني واإداريني )الو�ساية والهياكل املحلية(، املدر�سني، الأ ت�سمل امل�ساركة يف هذه الندوة القطاعات والفعاليات الأ

الباحثني، التنظيمات النقابية واجلمعوية وكذا املنتخبني وممثلي املوؤ�س�سات التي لها �سلة ب�سوؤون املوؤ�س�سة املدر�سية.

ولويات  �سا�سية، الأ تتوىل اجلل�سات العامة توجيه وهيكلة النقا�ش يف هذه الندوة حول اإ�سكاليات وجمالت اأفقية تركز على املنهاج، مكانة الرتبية القاعدية والتعلمات الأ

املعطاة لطور التعليم البتدائي وللرتبية التح�سريية، التوّجه العلمي والتكنولوجي، مكانة اللغات يف امل�سار الدرا�سي، رقمنة املوارد البيداغوجية وكذا تكوين امل�ستخدمني وتقييم 

النظام بوا�سطة موؤ�سرات املردود. ت�ستند جممل هذه املحاور اإىل اإرادة ت�سعى لت�سور وو�سع النظام الرتبوي �سمن متطلبات اجلودة وال�سفافية والتناف�سية العلمية والبيداغوجية، 

خالقيات. حتقيق ال�ستقرار واعتماد م�سلك الأ

اإن نوعية امل�ساركني من اأكادمييني )اجلامعات ومراكز البحث( وممتهني الرتبية، مع نظرة كا�سفة خارجية دولية، تعرب عن التوازنات التي يتعني اإيجادها يف جمال التفكري 

وبناء املدر�سة.

�سالح الذي يتميز بتخرج اأول دفعة من حملة �سهادة البكالوريا ل�سنة 2015. وتتمثل هذه املحاور فيما يلي: تتطرق ع�سر ور�سات ملناق�سة حماور ذات �سلة بتقييم نتاج الإ

امل�ستخدمني؛ وتكوين  �سالح  الإ ركائز   .1
الدرا�سي؛ وامل�سار  ال�سري  املهام،  البتدائي:  الطور   .2

فاق؛ والآ احل�سيلة  التح�سريية:  الرتبية   .3
والتنظيم؛ خالقيات  الأ البيداغوجيا،  الرتبوي:  النظام  تقييم   .4

البكالوريا؛ امتحان  تنظيم  واإعادة  الهيكلة  املهام،  الثانوي:  الطور   .5
املتجددة؛ املمار�سات  و  �سا�سية  الأ اللغات  الثاين:  اجليل  مناهج  و  جباري  الإ الطور   .6

واملهني؛ والتكنولوجي  العلمي  البعد  ومكانة  املدر�سي  التوجيه   .7
التلميذ؛ وحميط  واملواطنة  الرتبية   .8

الجتماعي؛ والدعم  املتخ�س�سة  الرتبية   .9
والتفتي�ش.                 الرتبوي  النظام   .10

�سكالية بالن�سبة اإىل ال�سياق املحلي والوطني، عنا�سر تخ�ش  جتري اأعمال الور�سات وفق ثالثة اجتاهات تتمثل يف: معاينة الو�سعية للمجال املعني )معطيات كمية ونوعية(، الإ

كرث جراأة، غري اأنها تقا�ش من حيث قابلية تطبيقها على املدى الق�سري واملتو�سط والطويل. �سكاليات املطروحة يف اأبعادها الواقعية الأ جابة عن الإ فاق وعنا�سر الإ الآ

ي اإ�سالح للمدر�سة اإىل وقفات علمية وبيداغوجية، وفرتات لتقييم/�سبط نظامها واأنظمتها الفرعية، بحيث ي�ستند اإىل عنا�سر مرجعية قائمة تتمثل يف: تقرير اللجنة 
يحتاج اأ

�سالح املنظومة الرتبوية )2000(، اإجراءات احلكومة )2003(، القانون التوجيهي للرتبية الوطنية )2008(، ح�سيلة وتو�سيات الندوة الوطنية )جويلية 2014(. الوطنية لإ

توجد اإرادة تتميز باملو�سوعية والتقا�سم بخ�سو�ش التنظيمات التي اأقيمت والكفاءات التي اأجنزت من اأجلها، وذلك مراعاة لرتاكم التجربة للمنظومة الرتبوية منذ 

فاق اإىل غاية �سنوات 2030.  ال�ستقالل وقدرتها احلالية على ر�سم الآ

2015 25 جويلية  ال�سبت 

امل�شاركني ا�شتقبال   :  07:00 ال�ساعة  يف 

الر�شمي االفتتاح   :  08:45 ال�ساعة  يف 

ول االأ الوزير  ال�شيد  كلمة   -

الوطنية الرتبية  وزيرة  ال�شيدة  كلمة   -

�شرتاحة ا

12:00 وىل:      من ال�ساعة 10:00 اإىل ال�شاعة  اجلل�شة العامة االأ

اأ�شتاذ جامعي بجامعة اجلزائر. الرئي�س: م�شطفى حداب، 

املقرران: الدكتورة ن. بن قفور، )اأ�شتاذة حما�شرة ا، م د ت بوزارة الرتبية الوطنية(.                         ن. تيكامرا )مديرة الرتبية – �شعيدة(.ن. 

طار املنطقي واإعادة التاأ�شي�س البيداغوجي: فريد بن رم�شان )اأ�شتاذ جامعي، مكلف بالدرا�شات والتلخي�س بوزارة الرتبية الوطنية(. �شالح: االإ ركائز االإ  -  1
الوطنية(. الرتبية  بوزارة  عام  )مفت�س  م�شقم  ن.  �شا�شية:  االأ والتعلمات  القاعدية  الرتبية  لزامي:  االإ الطور   -  2

الوطنية(. الرتبية  بوزارة  مركزي  )مدير  مي�شوم  ع.  الوطنية:  اال�شت�شارة  نتائج  والتكنولوجي:  العام  الثانوي  التعليم   طور   -  3
القبة(  �شاتذة  لالأ العليا  باملدر�شة  )اأ�شتاذ  براح  ع.  والتطبيق:  املنهجية  هداف،  الثاين:االأ اجليل  برامج   -  4

ا�شرتاحة

13:30 اجلل�شة العامة الثانية:        من ال�ساعة 12:15 اإىل ال�شاعة 

الرئي�س: ن. بوروبة )مفت�س عام بوزارة التكوين والتعليم املهنيني(

�شاتذة مب�شتغامن(        وم. �شحامي )مفت�س مركزي بوزارة الرتبية الوطنية( �شتاذة حما�شرة باملدر�شة العليا لالأ املقرران: الدكتورة ليلى جماهد )اأ

 

�شتاذ جامعي بجامعة م�شتغامن  اأ البيداغوجية: العربي جرادي،  امل�شتلزمات  التقليدية:  والقيم  الرتبية   -  1
جامعي،  �شتاذ  اأ طوالبي،  الدين  نور  خالقيات:  واالأ الرتبية  املجتمع،   -  2

مازيغية. االأ اللغة  تعليم  لرتقية  الوطني  املركز  مدير  جامعي،  اأ�شتاذ  دوراري،  الرزاق  عبد  اجلزائرية:  الرتبوية  املنظومة  يف  اللغات   -  3

13.30 ا�شرتاحة الغداء ال�شاعة 

اجلل�شة العامة الثالثة                                    الور�شات  املوازية                                       ال�ساعة 15

ق�شنطينة( جامعة  )رئي�س  جكون  الرئي�س:ع. 

املقرران:    ل. مترابط )مفت�س الرتبية الوطنية(                           وف. موبحة )مفت�س التعليم املتو�شط(

وهران. بجامعة  �شتاذ  اأ رمعون،  ح�شن  مقارنة،  مقاربة  الوطني:  التاريخ  تعليم   -   1
تون�س. منوبة،  بجامعة  �شتاذ  اأ مرزوقي،  �س.  الطرق،  مفرتق  يف  التون�شية  املدر�شة   -  2

فرن�شا(  ديكارت،  باري�س  )جامعة  �شتاذ  اأ غوتييه  رف  الدولية،  املقارنة  حتمله  وما  باملناهج  اخلا�شة  ال�شيا�شات   -  3
ال�شنغال(  دكار،  ديوب،  اأنطا  ال�شيخ  بجامعة  �شتاذ  )اأ داف  م.  العوملة؟  �شياق  يف  وطنية  تربوية  منظومة  اإ�شالح  ملاذا   -  4

2015 26 جويلية  حد  الأ

اجلل�سة العامة الرابعة                                            الور�سات  املوازية                                 من ال�ساعة 09:00 اإىل ال�ساعة 11:00

�ستاذة جامعية )جامعة اجلزائر( اأ الرئي�س: �س. غطا�س، 

. مزيل )مفت�س الرتبية الوطنية(                       و م. بلعبا�س )مفت�س الرتبية الوطنية( املقرران:  اأ

والثقافية( االجتماعية  نرثوبولوجيا  االأ يف  البحث  مركز  باحث،  �ستاذ  )اأ جماهدي  م.  د.  االجتماعية،  وال�سبكات  التوا�سل  -الرتبية،   1
2015-2010، م. بلعزيز )مفت�س مركزي بوزارة الرتبية الوطنية(. �سنوات  الر�سمية:  الوطنية  االمتحانات  يف  املدر�سية  النتائج  تقييم   -  2

الوطنية( الرتبية  بوزارة  مركزية  )مديرة  ميزايب  �س.  ودولية،  وطنية  مقاربة  اجلزائر:  يف  للتالميذ  املدر�سية  املكت�سبات  تقييم   -  3
املنظومة الرتبوية واملعطيات االقت�سادية )كلفة التكوين والتمدر�س(: عنا�سر املقارنة، د. اأ. بن اأحمد )مفت�س مركزي بوزارة الرتبية الوطنية(  -  4

ا�سرتاحة

اجلل�سة العامة اخلام�سة                              الور�سات  املوازية                    من ال�ساعة 11:15 اإىل ال�ساعة 13:30

�ستاذة جامعية )بجامعة تلم�سان( اأ الرئي�س: ن. ب. طبال، 

      املقرران: ج. عبا�س، نائبة مدير )وزارة الرتبيةالوطنية(                   وط. نايت �سليمان )املجموعة املتخ�س�سة للمواد- وزارة الرتبية الوطنية(.

1 - الرتبية ورقمنة املوارد البيداغوجية: جتربة الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد: ع. قارة، مدير الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد،وزارة  
            الرتبية الوطنية.

الوطنية( الرتبية  بوزارة  مركزي  )مفت�س  عوملي  �س.  املطلوبة،  التغيريات  املدر�سة:  التنظيمية  والقوانني  الت�سريع   -  2
م�ساريع البحث الوطنية حول املنظومة الرتبوية اجلزائرية، ابراهيم �ساحلي )اأ�ستاذ جامعي ومدير املعهد الوطني للبحث يف الرتبية، وزارة الرتبية الوطنية(  -  3

13.30 ا�سرتاحة الغداء ال�ساعة  

اجلل�سة العامة ال�ساد�سة                                            من ال�ساعة 14:00 اإىل ال�ساعة 18:00

1- تالوة تقارير املحا�سرات

2-تالوة تقارير الور�سات

 اختتام الندوة الوطنية


