الجمهورية الجزائري الديموقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الجزائر( )1بن يوسف بن خدة
كلية العلوم اإلسالمية
قسم اللغة والحضارة العربية اإلسالمية
مخبر الشريعة -مخبر مناهج البحث في العلوم اإلسالمية



الديباجة

تذكر وثيقة منهاج العلوم اإلسالمية ملرحلة التعليم
ّ
َ
ّ
املسطرة ّ
للمادة في صورة مالمح ُيتوقع ظهورها
الثانوي األهداف
على التلميذ عند ّ
تخرجه ،مثل ملمح العمل بتوجيهات القرآن
ّ
والسنة ،وأداء العبادة أداء صحيحا ،وفهم اإلسالم والتخلق
بأخالقه ،والتفتح على الغير وإجادة الحوار معه ،وممارسة
السلوك الصحي وغير ذلك من األمور التي تهدف  -من خالل
هذه املادة -إلى تكوين املواطن تكوينا يجعله معتزا بهويته
اإلسالمية وفخورا بانتمائه الوطنيُ ،وم ْس ِهما في تنمية املجتمع
وتطوره ،كما تسعى وتدعو إلى توفير جميع الوسائل الضرورية

امللتقى الوطني ّ
األول املوسوم بـ:

التي تسهم في تحقيق ذلك ،وعلى رأسها إعداد األستاذ إعدادا

تعليمية ّ
ّ
مادة التربية والعلوم

شامال متوازنا.
غير ّأن واقع تدريس هذه املادة يتطلب جهدا أكبر وعمال أوسع
ومنهجية أوثق وأضبط ،...وانطالقا من هذا الواقع ،جاءت
"تعليمية ّ
ّ
مادة العلوم
فكرة إقامة هذا امللتقى الوطني
الرهانات التربوية وتحديات الواقع" نهدف من
اإلسالمية بين ِ
خالله إال تهيئة طالب كلية العلوم اإلسالمية من خالل
ّ
مجموعة من اآلليات البيداغوجية واملعرفية في كليتنا الغراء،
من أجل تعريفهم بهذه املادة التعليمية ،وبرامجها ،وبمناهج
تدريسها...

الرهانات
اإلسالمية بين ِ
التربوية وتحديات الو اقع

الشركاء االجتماعيون
نادي اإلقراء والدراسات القرآنية  -نادي جسور

 محاوراليوم الدراس ي:
املحور ّ
األول :التعريف بمادة التربية والعلوم اإلسالمية ،مقرراتها،
مفرداتها ،برامجها.....
املحور الثاني :واقع األداء التدريس ي ألستاذ العلوم اإلسالمية
واملعوقات املهنية واالجتماعية في مراحل التعليم قبل الجامعي.
املحور الثالث :الوسائل واآلليات املساعدة على تهيئة أستاذ
التربية اإلسالمية خالل املرحلة الجامعية.

 أهداف اليوم الدراس ي:
-1تعريف الطالب الجامعي بمادة التربية والعلوم اإلسالمية
املدرسة في مؤسسات التعليم الجزائري في مختلف أطواره قبل
املرحلة الجامعية.
ّ
وبالتحديات
-2تعريف الطالب الجامعي بالواقع التدريس ي
التربوية التي يواجها أستاذ ّ
مادة العلوم اإلسالمية في مرحلة
التعليم األساس ي والثانوي .
-3تهيئة الطالب الجامعي لحسن مزاولة تدريس مادة التربية
والعلوم اإلسالمية ،من خالل تبني الكلية ملجموعة من اآلليات
والدورات البيداغوجية واملعرفية املساعدة.

 املستهدفون باليوم الدراس ّي (مشاركة وحضورا):
 أساتذة كليات العلوم االسالمية
 أساتذة تعليمية املواد املختلفة في املدارس
العليا لألساتذة
 أساتذة ومفتشو التربية الوطنية ّ
ملادة العلوم
االسالمية.
 طلبة كليات العلوم اإلسالمية مستوى
الدكتوراه وماستر.2
 شروط املشاركة:
 أن تكون املداخلة ضمن محاور امللتقى.
ّ
ألي
 أن يكون البحث أصيال لم يسبق تقديمه ِ
جهة أخرى.
 تحرر املداخالت باللغة العربية أو األمازيغية
أو اإلنجليزية.
ّ
الجدة والعمق والدقة
 تحري الباحث
واملوضوعية في مداخلته.
 ال يتجاوز حجم املداخلة  20صفحة.
 استعمال خط  Sakkala Majallaحجم16
في املتن ،العناوين الفرعية  16خط عريض،
العنوان الرئيس  24باللغة العربية ،وبحجم
 18بخط  Times New Romanباللغة
اإلنجليزية ،الهوامش في آخر البحث بحجم
 ،14يلحق بالبحث في أوله مختصرا باللغة
العربية وترجمة باللغة اإلنجليزية ،وفي آخره
تفصيل بيانات املصادر واملراجعُّ .
كل ذلك
وفق القالب املرفق.

 تواريخ ومعلومات مهمة:
 بريد امللتقى:
islamicudication@gmail.com
 موقع امللتقى :كلية العلوم اإلسالمية خروبة
https://goo.gl/maps/XMtRfM o
A7A28eNApS8
 آخر أجل الستالم املداخالت (مصحوبة
بالسيرة الذاتية) :السبت  07جمادى األولى
1443هـ  11 /ديسمبر 2021م.
 اإلعالن عن املداخالت املقبولة :االثنين 16
جمادى األولى 1443هـ  20 /ديسمبر 2021م.
 املوعد املقترح للملتقى :السبت  5جمادى
اآلخرة 1443هـ  8 /جانفي 2022م.
 حقوق مالية :ال
 التكفل بالنقل واإلطعام واملبيت :ال
 شهادات حضورومشاركة :نعم
 مراعاة البرتوكول الصحي :مطلوب
للمشاركين والحضور.


الهيئة املنظمة واملشرفة على امللتقى:
 الرئيس الشرفي :رئيس الجامعة.
 املشرف العام على امللتقى :عميد الكلية.

 رئيس امللتقى :د .منير سعدي
 رئيس اللجنة العلمية :د .محمد بشيرباي
 رئيس اللجنة التنظيمية :أ.فتحي بودفلة
 املستشارالقانوني :د.عبد الوهاب مساعيد
 الشركاء االجتماعيين:
 نادي اإلقراء والدراسات القرآنية
 نادي جسور

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الجزائر( )1بن يوسف بن خدة
كلية العلوم اإلسالمية
قسم اللغة والحضارة العربية اإلسالمية
مخبر الشريعة -مخبر مناهج البحث في العلوم اإلسالمية



الديباجة

تذكر وثيقة منهاج العلوم اإلسالمية ملرحلة التعليم
ّ
َ
ّ
املسطرة ّ
للمادة في صورة مالمح ُيتوقع ظهورها
الثانوي األهداف

على التلميذ عند ّ
تخرجه ،مثل ملمح العمل بتوجيهات القرآن
ّ
والسنة ،وأداء العبادة أداء صحيحا ،وفهم اإلسالم والتخلق
بأخالقه ،والتفتح على الغير وإجادة الحوار معه ،وممارسة
السلوك الصحي وغير ذلك من األمور التي تهدف  -من خالل

هذه املادة -إلى تكوين املواطن تكوينا يجعله معتزا بهويته
اإلسالمية وفخورا بانتمائه الوطنيُ ،وم ْس ِهما في تنمية املجتمع
وتطوره ،كما تسعى وتدعو إلى توفير جميع الوسائل الضرورية

امللتقى الوطني ّ
األول املوسوم بـ:

تعليمية ّ
ّ
مادة التربية والعلوم اإلسالمية
األول املوسوم بـ:
امللتقى الوطين ّ

الرهانات التربوية وتحديات الو اقع
بين ِ

الشركاء االجتماعيون
نادي اإلقراء والدراسات القرآنية-نادي جسور

التي تسهم في تحقيق ذلك ،وعلى رأسها إعداد األستاذ إعدادا
شامال متوازنا.
غير ّأن واقع تدريس هذه املادة يتطلب جهدا أكبر وعمال أوسع
ومنهجية أوثق وأضبط ،...وانطالقا من هذا الواقع ،جاءت
"تعليمية ّ
ّ
مادة العلوم
فكرة إقامة هذا امللتقى الوطني
الرهانات التربوية وتحديات الواقع" نهدف من
اإلسالمية بين ِ
خالله إال تهيئة طالب كلية العلوم اإلسالمية من خالل
ّ
مجموعة من اآلليات البيداغوجية واملعرفية في كليتنا الغراء،
من أجل تعريفهم بهذه املادة التعليمية ،وبرامجها ،وبمناهج
تدريسها...

 محاوراليوم الدراس ي:
املحور ّ
األول :التعريف بمادة التربية والعلوم اإلسالمية ،مقرراتها،
مفرداتها ،برامجها.....
املحور الثاني :واقع األداء التدريس ي ألستاذ العلوم اإلسالمية
واملعوقات املهنية واالجتماعية في مراحل التعليم قبل الجامعي.
املحور الثالث :الوسائل واآلليات املساعدة على تهيئة أستاذ
التربية اإلسالمية خالل املرحلة الجامعية.

 أهداف اليوم الدراس ي:
-1تعريف الطالب الجامعي بمادة التربية والعلوم اإلسالمية
املدرسة في مؤسسات التعليم الجزائري في مختلف أطواره قبل
املرحلة الجامعية.
ّ
وبالتحديات
-2تعريف الطالب الجامعي بالواقع التدريس ي
التربوية التي يواجها أستاذ ّ
مادة العلوم اإلسالمية في مرحلة
التعليم األساس ي والثانوي .
-3تهيئة الطالب الجامعي لحسن مزاولة تدريس مادة التربية
والعلوم اإلسالمية ،من خالل تبني الكلية ملجموعة من اآلليات
والدورات البيداغوجية واملعرفية املساعدة.

 املستهدفون باليوم الدراس ّي (مشاركة وحضورا):
 أساتذة كليات العلوم االسالمية
 أساتذة تعليمية املواد املختلفة في املدارس
العليا لألساتذة
 أساتذة ومفتشو التربية الوطنية ّ
ملادة العلوم
االسالمية.
 طلبة كليات العلوم اإلسالمية مستوى
الدكتوراه وماستر.2
 شروط املشاركة:
 أن تكون املداخلة ضمن محاور امللتقى.
ّ
ألي
 أن يكون البحث أصيال لم يسبق تقديمه ِ
جهة أخرى.
 تحرر املداخالت باللغة العربية أو األمازيغية أو
اإلنجليزية.
ّ
الجدة والعمق والدقة
 تحري الباحث
واملوضوعية في مداخلته.
 ال يتجاوز حجم املداخلة  20صفحة.
 استعمال خط  Sakkala Majallaحجم 16في
املتن ،العناوين الفرعية  16خط عريض،
العنوان الرئيس  24باللغة العربية ،وبحجم 16
بخط  Times New Romanباللغة اإلنجليزية،
الهوامش في آخر البحث بحجم  ،12يلحق
بالبحث في أوله مختصرا باللغة العربية وترجمة
باللغة اإلنجليزية ،وفي آخره تفصيل بيانات
املصادر واملراجعُّ .
كل ذلك وفق القالب املرفق.

 رئيس اللجنة العلمية :د .محمد بشيرباي
 تواريخ ومعلومات مهمة:
 بريد امللتقى:
islamicudication@gmail.com
 موقع امللتقى :كلية العلوم اإلسالمية خروبة
https://goo.gl/maps/XMtRfM o
A7A28eNApS8
 آخر أجل الستالم املداخالت (مصحوبة
بالسيرة الذاتية) :السبت  07جمادى األولى
1443هـ  11 /ديسمبر 2021م.
 اإلعالن عن املداخالت املقبولة :االثنين 16
جمادى األولى 1443هـ  20 /ديسمبر 2021م.
 املوعد املقترح للملتقى :السبت  5جمادى
اآلخرة 1443هـ  8 /جانفي 2022م.
 حقوق مالية :ال
 التكفل بالنقل واإلطعام واملبيت :ال
 شهادات حضورومشاركة :نعم
 مراعاة البرتوكول الصحي :مطلوب
للمشاركين والحضور.


الهيئة املنظمة واملشرفة على امللتقى:

 الرئيس الشرفي :رئيس الجامعة
 املشرف العام على امللتقى :عميد الكلية
 رئيس امللتقى :د .منير سعدي

 رئيس اللجنة التنظيمية :أ.فتحي بودفلة
 املستشار القانوني :د.عبد الوهاب مساعيد
 الشركاء االجتماعيون:
 نادي اإلقراء والدراسات القرآنية
 نادي جسور

