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 صاتملخ

زكريا صماحي وخدًجة رمعون: إلاصالحات السراعية: بعض الاوعكاصات على 
 اصتعمال ألاراض ي مً طرف السراعات؟

ففي الفحاخت جظهس أزسها لفعُان بنثرة  خظب القؿاعاث املظتهدفت ضحاخاث متخف لا جأزير 

قت شغل ألازاض ي مً ؾسف  في، وأخد أهم مإشساتها هى ؾٍس خىى جىظُم وهُهفت الفػاء الٍس

الحىش  الؿازئت على هىعُت ألاشجاز  الثولرا جدى   ،متخف  املداضُل الصزاعُت املمازطت فيها

املشجسة )الغاباث وأشهاى جدهىزها أو ئضحاخها(. ًخؿسق هرا املقاى )بعؼ مً هخائجه جىضفىا ئليها 

في ئؾاز مشسوع بدث( ئلى جدفُل الاوعهاض متخف  لاضحاخاث الصزاعُت املىخهجت في الجصائس مىر 

بدثُت التي على الصزاعاث )أهماؽ وجىطع فػائي(، وجظهس هره الىزقت ال 2691 اطخقحالها طىت

قازبذ مُداهُا أزبع بفدًاث )مىغىع هرا العمل( حشابهاث وأًػا اخخحافاث بازشة بُنها. الدظاؤى 

السئِع في هرا الاطهام ًخمدىز خىى: ما هى دوز الفاعفين املدفُين بالىظس ئلى قسازاث "السطمُين"؟ 

 هل هىاك عىامل أخسي مخدخفت؟ وئذا مان وعم فما هي؟

 الجصائس.      -شجسة - بظاجين الخػس - لسوم - شزاعت  -: ئضحاخاثيةتفتاحاملكلمات ال

ع التعليم ما قبل املدرس ي في الجسائر : ثأمالت حول عىاصر  ،روزا محجوب ثوص 
 بييوية لضياصة جدًدة

 لنً الابخدائي، الخعفُم مع مقازهت ألاخىاى أخظً في الجصائس في املدزس ي قبل الخعفُم ًنً لم

ت الاضحاخاث بداًت ومىر زا شهدها 2002 في التربٍى  بأن   الخرلير عفُىا. القؿاع لهرا ملحىظا جؿى 

جا حاء والري 1002 حاهفي في الطادز لفتربُت، الخىحُهي القاهىن   قد الاضحاخاث لظفظفت جخٍى

ل لؿسق  خطىضا لبري  عىاًت أولى قت النثير ٌعخقد. بالؿفىلت الخنف  ت بؿٍس  التربُت وشازة أن   عفٍى

ل لخدمت املىخجت الىخُدة الجهت هي الىؾىُت  أن   ًثبذ الىاقع لنً املدزس ي، قبل بالخعفُم الخنف 

دة، بطُغ مىحىدة الخدمت مً الىىع هرا د هرا باالعخباز ألاخر ٌظخىحب الىغع وهرا مخعد   الخعد 

". مدزس ي قبل ما حعفُم" هي واخدة حظمُت وفق جخىاحد والتي الخدمت هره عسع ؾسائق في املخباًً

ل مظألت جدخفها التي لفمهاهت جدفُحا البدثُت الىزقت هره جقترح  الظُاطت في بالؿفىلت الخنف 

ت  مً ألاطاطُت القاهىهُت الىطىص مػمىن  جدفُل مً اهؿحاقا ذلو وجقازب الجصائس، في التربٍى

 .الجصائس في الخعفُم مً الىىع هرا ججسبت خطُفت على وباالعخماد حهت،

 النمي املفمذ - الىىعي املفمذ - الخغؿُت - املدزس ي قبل ما الخعفُم - الجصائس: يةتفتاحاملكلمات ال

 .الفعالُت -
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 طمة هاف
 
ال: هل أصهمت إلاصالحات التربوية في الجسائر في ثكويً رأش مال ق

 بشري؟

ً زأض ت في الجصائس وجقُُم جأزيراتها على جهٍى عسف على لاضحاخاث التربٍى  ٌظتهدف املقاى الخ 

قادزة على  الباخثت حعخبرها والتي ،املاى البشسي بىاء على هخائج العدًد مً البدىر خىى املىغىع

ًمننها أن جيخج زأض ماى بشسي. وعخقد أن  الىظام التربىي في الجصائس، وفي  امإشساث جسبىٍ   أن جهىن 

ث املترالمت الىقذ الساهً، قد طمذ بدشنُل زأض ماى بشسي ولنىه في "مجمل املإهحاث، الخبرا

د في حصء مىه قدزجه على العمل أو على لاهخاج لىفظه أو لغيره" غير مافي  مً ؾسف فسد والتي جدد 

 وغير مخحائم مع مظخىي الىطـ املنهي لألشخاص املىظفين.

تيةتفتاحاملكلمات ال  زأض املاى البشسي  - هجاعت التربُت -مإشساث التربُت   -: لاضحاخاث التربٍى

 الجصائس.  -التربىي الىظام   -

ار: إلاصالح التربوي لضىة   بين إلادماج واملقاومة 2002عائشة بً عم 

ا ألصحاب ا 1001 ئشهالُت لاضحاح البُداغىجي لظىت جمثل  ً لقساز مً في الجصائس جدد

 طُاطُين ومتخف  فاعلي الىظام التربىي. وئذا ماهذ النثير مً ألابدار قد أظهسث ضعىباث 

اضحاح املدزطت وخطىضا مً وحهت هظس بُداغىحُت، فان  بعؼ الفاعفين ال ًصالىن ب القُام في

ًىاضفىن الدظاؤى خىى مأالث هره الخغُيراث الراث الىؿاق الىاطع واملىحهت بالخطىص 

 : لُ  جم  الىظس وهما لفمعفمين. ًؿسح هرا املقاى حظاؤلين أطاطين مً أحل معالجت هرا املىغىع

 ا هى جأزيره على الخمثحاث واملمازطاث الخعفُمُت؟؟ وم 1001ئضحاح ئلى 

 .الجصائس - ممازطاث - جمثحاث - هظام جسبىي  - هىعُت - حغُير -: ئضحاح يةتفتاحاملكلمات ال

ًوصتفي: بيداغوجيا املشروع في الضىة الخامضة ابتدائي: ثكويً املعلمين بولىوار 
 وممارصات ألاقضام )ثحقيق ميداوي(

ذ ئعادة ئضحاح الىظام التربىي الجصائسي، والتي جم الشسوع فُه بداًت 
 
ها 2003جبي ، جىح 

د أن جهىن فاعفت والتي جدشهل مً زحازت مقازباث مىهجُت حعد    حدًدا هدى هصعت اهخقائُت جٍس

 البُداغىحُا بىاطؿت املشسوع حصءا منها.

 هجاش "مشترك" ملشسوع ًخدقق ًخم  البىاء "املشترك" لفمعسفت وفق هرا الؿسح بىاطؿت ئ

س حماعي أو فسدي ملعازف،  ت لهرا املىخج لفمخعفمين مً جؿٍى  ً في مىخج نهائي، وحظمذ العمفُاث املإد

مهازاث عِش وخبرة أزىاء اليشاؽ. ًدىاوى هرا املقاى مىاقشت بعؼ ألاطئفت خىى واقع هره 

ئس مً خحاى جدقُق مُداوي أحسي املىهجُت املظختدمت في قظم الظىت الخامظت ابخدائي في الجصا

خمثل هدفىا في ذلو: معسفت لُ  ًخم ممازطت بُداغىحُا املشسوع   بىاطؿت جقىُت الاطخمازة، ٍو

ا املشسوع املعني بهره الدزاطت فهى املشسوع زقم   املعىىن بـ: "قساءة ولخابت خهاًت".    1في القظم؟ أم 

املخعفم  - بُداغىحُا املشسوع - FLEالفسوظُت لغت أحىبُت  : دًدالخُويةتفتاحاملكلمات ال

 الجصائس. - املىخج املفمىض - الفاعل
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 : مشكلة ثطبيقل.م.دهظام حمد ملياوي: إصالح م

ل مظاز جؿبُق ئضحاح هظام الشهاداث الجامعُت في الجصائس مىغىع هرا لاطهام في هرا 
 
ًمث

ً ىظام العدد مً مجفت ئوظاهُاث، ف جطمُمه ًؿسح في  (ى.م.ددلخىزاه ) -ماطتر -لِظاوعالخهٍى

ً في الجامعت  قت خحا ملشهفت الخهٍى جي  ئذا مان لادزاج ، لنًوظقُتبؿٍس  لهرا لاضحاح الخدٍز

  ه،ماهىا ًتشىه مًأزض ى في الجصائس قد 
 
ججظُده  ضعىباث في الىاقعذلو، أظهسث مقابل ه، في فاه

في الظىىاث هام خىى هرا الىظام  عجص معفىماحيلىحىد  بظببألاقظام والهفُاث في  مُداهُا

ً.   وخطىضا في ظل ،ألاولى ً في البُداغىحُا وفي هىدطت الخهٍى  هقظ جهٍى

با بداًت لاضحاح بىاطؿت ئعداد مقس   ن  عفُىا القىى بأ لم ٌظخجب لهرا الىمـ زاث محائمت جقٍس

ً حامعي هىعي.  على مظخىي ؿسح القىى أن  هرا لاشهاى ًًمنً جماما لفؿفب الاحخماعي خىى جهٍى

في الخدنم هاججت باليظبت لألغفبُت عً غع  والري واحه مشنحاث خقُقُت جىفُر الىظام 

ً عفىماحي و امل وعخقد أن  جطىزاث الجهاث الفاعفت خىى جؿبُق هره ألطاجرة. غع  في جهٍى

 بين زدود فعل  الاضحاخاث، وبالخطىص الؿفبت وألاطاجرة، قد جأزجحذ
 
قت واوشغاالث غير مىز

ت.  زاهٍى

 -اطخقحالُت  -اخترافُت  -بُداغىحُا  -ى.م.د هظام  - الخؿبُق-  : ئضحاحيةتفتاحاملكلمات ال

ً    .الجصائس  -جهٍى

: هظام الصحة الجسائري بين مجاهية العالج براهامية راهيمبو  ًوصف عبو
 في هتفقات الصحة والتحكم

ع لىفقاث الصحت  مقازهت بالىاجج الداخلي الخام دوى العالم ئلى ئحساء دفع الازجفاع الظَس

فائي شالىظام الاطد في ئضحاخا ئضحاخاث على هره املىظىمت لديهم. في هرا الظُاق، شسعذ الجصائس

ادة ئهفاقاها تعفُه بغُت الخدنم في ٍش في الخنفل بالسعاًت  ، وقد جم  ئقساز ئدزاج حعدًحاث مهم 

ل املظد ت، الدظُير وجمٍى  ُ شفُاث وعسع السعاًت الصحُت. ًقترح هرا املقاى عسغا ملداوز الصح

 
 
م في ؾفب السعاًت الصحُت، ئعادة حشنُل لاضحاح الطحي في الجصائس والتي جخمدىز خىى: الخدن

ل املإطظاث العمىمُت لفصحت.  اليظُج الاطدشفائي وهمـ جمٍى

البراعت  -البراعت الصحُت  -البراعت املداطبُت  -: ئضحاح هظام الصحت يةتفتاحاملكلمات ال

 الجصائس.      -هفقاث الصحت - بىاطؿت الظىق 



 

 

 




