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ـورية بن غربيط-رؿعون :اؾطػل ،املدردة و اؾشارع ػضاء ؾؾّعب :حاؾة
اجلزائر

ؼفدف مػذا ماٌؼال مإدي مادرتجاع مصضاء ماظؾعب مسـد ماظطػل .مؼؿشؽّل ماظؾعب ميفم
اظؾؾدان ماظعربقة مو مبؾدان ماظعامل ماظـاظث مخصوصا محول معػاػقم ماظشارع ،ماظزغؼةمممممممم
و مايوعة .مإن ماظؿواجد ماٌؽـف مظألرػال ميف ماظشارع مؼعؿرب مباظـلؾة مظؾلؾطاتم
اظعؿوعقة مأعرا مواضعا .مصاظشارع مضد مهول مإدي مصضاء مظؾعب ماألرػال ،مو مؼُؿـل مذظكمم
عؤذرا مظػشل مدقادة محضرؼة مععقـة .مو مإضاصة مإدي ماألرػال ماظذؼن مؼؾعؾون ميفم
اظشوارع،مندمأؼضاماظؿؿـالت،ماظػؼرمومايرعان.موممتـلمعلأظةمضققماظلؽـاتم
اظلؾبماظرئقليميفمتواجدماألرػالمباًارج.مم م
طقف مؼؿؿؾك ماظطػل محمقطه ماظػوري ماٌؿؿـل ميف ماظشارع؟ مو معاذا مجيد مخارجم
اظػضاءاتماٌؤدلاتقةماًاصةمباظؿـشؽةماالجؿؿاسقةمطاظعائؾةموماٌدردة؟مومعامػيم
اٌؿطؾؾات ماظيت مؼلؿفقب مهلا مػذا ماالدؿغالل ماٌؽـف مو مذؾه ماٌلؿؿر مظؾشارع؟ممممممم
ومطقفمؼشغلماظطػلماظشارع؟مومطقفمتـشأماظعالضةمععماىـسماآلخرمسـدعامغدركم
أنمطلماٌؿـوساتماظرتبوؼةمعرتؾطةممبلأظةماالخؿالطم؟مم م
اؾؽؾؿات املػتاحية:ماظطػلم–ماظشارع م–ماٌدردةم–مصضاءماظؾعبم–ماظؿؿـالتم
االجؿؿاسقة .م

خدجية ؼدّار :اؾتأثريات االجتؿاعية ؾؾحي عؾى منو اؾطػل

تفدفمػذهماٌلاػؿةمإديمدرادةمبعضماظؿأثرياتماظؾقؽقةماظيتمتطرأمسؾىممنوم
اظطػلميفمحيمصؼريمعنماظـاحقةماالجؿؿاسقة.مومؼؼدممحيمبوسؿاعة،ماظذيماخؿريم
ضصدا م يفمعـطؼةمتؼعميفمضاحقةمسؿراغقة،مخصوصقاتمممقزةمباظـلؾةمظؾؿفؿوساتم
االجؿؿاسقةماظيت متؽوغه.مإذمؼشغلمسددامطؾريامعنمأرػالماظشوارعمحقث ممياردونم
غشارات مخمؿؾػة .ميف محني مأن مشقاب ماظؿففقزات ماظلودقو-ثؼاصقة ماٌالئؿة مظـؿوم
عـلفم،مؼدصع ماألرػالمإدي متطوؼرمادرتاتقفقات متعوضماظـؼصماٌؿواجدميفمػذام
اجملال.م م
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اؾؽؾؿات املػتاحية :ماظؿأثريات م– ممنو ماظطػل م– ماظػضاء مخارج ماٌدردي م–م
اظؽػاءةم–ماظؿؾؼنيماظؼاسديم م

ابتسام ذاذو :اؾطػل اجلزائري يف املدردة :ؿن دؾطة اؾؾغة إىل ؾغة
اؾسؾطة

عنماٌفممتـاولمعلأظةماخؿاللماٌؤدلةماٌدردقةماىزائرؼةمعنمعـظورمدودقو-
ظلاغي ،مدون مأن مغؿفم مبأؼة مجـقة مػوؼاتقة .مإذ مؼؿعؾق ماألعر مبإسادة متشكقصم
احؿقاجاتماظطػل/اٌؾؼَنمسؾىماظصعقدماظؾلاغيموماظـؼايف.ماغطالضامممامدؾقمميؽــام
ولقد مادرتاتقفقات مبقداشوجقة ماغدعاجقة مو مععارف مدؼداطؿقؽقة ميف ماياظةم
اظؿعؾقؿقة/اظؿعؾّؿقةماظيت متأخذمبعنيماالسؿؾار ماظػضاء ماظـؼايفمظؾطػل ،مومظغاتهماألممممم
ومطلمعامؼوجدميفماجملؿؿعماظذيمضدمؼُرصضمأحقاغاميفماٌدردة.مومرشممأنمسؾمم
االجؿؿاعماظؾلاغيمؼعؿرب مسؾؿامضدمؼؾققمأضرارامطؿامؼصػهمحمؿدمًضرمععؼال،مإالم
أغهمعنماظضروريماالسؿؿادمسؾقهمحقـؿامؼؽونمععماٌؾؼَّن مومظقسماظعؾمماظذيمندهم
دائؿامعالزعامظؾلقاداتماظؾلاغقة،مصاهلدفمػوموـبماإلحلاسمباظؽراػقةماظيتم
ؼوظقفا ماظطػل مواه معدردؿه مو مايد معن مػذه ماٌواجفة ماظيت متدور مبني ماهلوؼةم
اٌدردقةموماهلوؼةماالجؿؿاسقة.مم م
اؾؽؾؿات املػتاحية :ماظؾغةماألمم–مسؾمماالجؿؿاعماظؾلاغيم–ماهلقأةماٌدردقةم–م

اظطػل/اٌؾؼَّن م– ماالغغؿاس ماظؾلاغي م– ماظؿـؿني م– ماظوصم م– مسؾم ماالجؿؿاعم
اظدؼداطؿقؽيممم م

زبيدة دـودي :ؿؽاـة اؾطػل/اؾتؾؿيذ ضؿن املـظوؿة اؾرتبوية يف ؿرحؾة
اإلصالح

المميؽــامتـاولماٌلائلماٌؿعؾؼةمباظطػلمدونماظؿطرقمإديماٌدردةموماألداتذة.ممممم
ومؼعؿربماظطػلمبالمذكمغؿاجامظؾؿدردةمومأؼضامتؾؿقذامٌعؾمماظطورماالبؿدائيماظذيم
ؼطؾبمعـه ميفمإرارماإلصالحمسؾىموضعمػذاماظؿؾؿقذميفم"ضؾب"ماظعؿؾقةماظؿعؾقؿقةمممممممممم
و ماظؿعؾّؿقة .مؼفدف مػذا ماٌؼال مإدي مإبراز مبعض مسـاصر ماظـظام ماىدؼد ماًاصم
بؿؽوؼنماألداتذة،مومذظكماغطالضامعنمغؿائجماظؾقثماٌقداغي.مومعنمبنيماألبعادم
اٌكؿؾػة ماظيت متشؽل مػذا ماىفاز ،مضؿـا مبرتطقز مسؿؾـا مسؾى ماظرتبص ماٌقداغيمممممممم
ومممارداتماٌربيماظوصي.مومررحـاماظؿلاؤلماظؾلقط ماآلتي:مطقفمميؽنمظؾؿربيم
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اظوصيماظذيمؼلؿؼؾلماٌرتبصنيميفمأضلاعفمماٌلاػؿةميفماظؿغقريماٌعؿؿدمعنمررفم
ػذاماظـظامماىدؼدموماٌؿعؾقمباظؿؽوؼن .م
اؾؽؾؿات املػتاحية :ماظطػلم– ماظؿؾؿقذ م– ماألدؿاذم– مغظامماظؿؽوؼنم– ماٌربيم

اظوصي .م

عائشة بن عؿّار :املؽاـة االجتؿاعية ؾؾطػل :حتؼيق ؿيداـي يف اؾودط
املدردي

اغطالضامعنمػدفمععاؼـةمممارداتماظعـف،ماظيتمؼؼوممبفاماٌربّونمواهمتالعقذم
االبؿدائي ،مأجرؼـا مهؼقؼا معقداغقا معن مخالل معؼابالت ميف مبعض ماٌؤدلاتم
اٌؿواجدةميفمعدؼـةموػران ،معـطؾؼني معنماظؼاغونماظداخؾيمظؾؿدردةماظذيمؼؿؿقورم
حولماظؼواسدماألدادقة ماظواجبماحرتاعفا.مصإذا متضؿـتماًطاباتماٌـؾـؼةمسنم
ػذاماظؼاغونميفماألداس ماٌؿـوسات،مصإنماظؿلاؤلمؼدورمحولمععرصةمعامإذامطاغتم
طاغت مػـاك معؽاغة مععقـة ميؼوق ماظطػل ميف ماٌؤدلة ماٌدردقة؟ مو مطقف مميؽنم
ظؾؿـظقم ماظرتبوي ميف ماٌؤدلات ماظرتبوؼة مأن مؼلؿح مظألرػال ماظؿعؾري مبؽل محرؼةممممممم
و مهؿل مبعض ماٌلؤوظقات؟ مطؿا مهاول معلاػؿؿـا مإبراز مبعض ماظؿؿـالتممممممممممم
وماٌؿارداتماظرتبوؼةمصقؿامؼؿعؾقمباٌؽاغةماالجؿؿاسقةمظؾطػل/اظؿؾؿقذ .م
اؾؽؾؿات املػتاحية :ماظطػوظة م– ماٌربون م– ماٌؽاغةماالجؿؿاسقة م– مايؼوق م–م
اظواجؾاتم–ماالدؿؼالظقة.

بدرة ؿعتصم-ؿيؿوـي :األرػال احملرؿون ؿن األدرة يف اجلزائر

ؼؿـاولماٌؼالمعلأظةماظؿؽػلمباألرػالماحملروعنيمعنماظعائؾةميفماىزائر.مومؼؿمم
اظؿؽػلمبفذهماظشرحيةميفمعؤدلاتمتلؿىمدورماظطػوظةماٌلعػةماظيتمارتػعمسددػا.م
ومظؼدممتمتلفقلمتطورمطؾريميفمػذاماظصدد،مومظؽنمؼُـؿَظرماظؽـريمضصدمهلنيمػذام
اظؿؽػلماٌؤدلاتي.متؾؼىماغشغاالتماٌكؿصنيمومطذاماظوزارةمعـصؾّةمسؾىمسؿؾقةم
غزعماٌأدلةمعـلماظؽػاظة.مؼؿؿـلمػذاماظعؿلمخاصةميفماظؼقاممحبوصؾةمحولمػذام
اظؿؽػلمإضاصةمإديمتؼدؼممتوصقاتميفمػذاماجملال .م
اؾؽؾؿات املػتاحية :ماألرػالماحملروعونمعنماظعائؾةم–ماظؽػاظة م–مدورماظطػوظةم

اٌلعػةم–مايضاغةماظؼضائقةم–ماٌلؿؼؾلم–معؼاوعةماظصدعة.
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حـيػة صاحلي -بن ذريف :األدرة و عـف اؾطػل :عالؼة اػرتاضية أم
حتؿية ؟

ملمؼعدمخيػىمسؾىمأحدمأنماظعـف مضد مأصؾحمعنماظظواػرماٌـؿشرةميفماجملؿؿعم
اىزائري ،مبل مو مأصؾح معن ماظلؿات ماألدادقة ماظيت متطؾع مؼوعقاتـا محؿى مأغـام
أصؾقـا مغشعر مبأن مخطرا معا مؼرتبص مبـا مو مبأوالدغا مدون مأن مؼؽون مهلذا ماًطرم
دؾبمعوضوسي،مومطأغـامغعقشمحاظة "ضؾقمسصابيمذياسي".مومهلذامغؿلاءلمعام
ػو مدؾب ماغؿشار مػذه ماظظاػرة ماظدخقؾة مسؾى مجمؿؿع معـل مجمؿؿعـا ،مخاصة مإذام
وجدغامأنماظػاسؾنيميفمػذهماظؼضقةمػممأرػالمملمؼؿفاوزمدـفمماًاعلةمسشر؟!م
اٌالحظة ماألوظقة مهلذه ماظظاػرة متوحي مأن مػؤالء"األرػال ماجملرعني" مػم محصقؾةم
رؾقعقةمظؿـشؽةماجؿؿاسقةمصاذؾة،مومغؿاجمأدرمعػؽؽةمومعـقرصة.ماظدراداتماظيتم
أجرؼتمػـامومػـاكمأطدتمػذهماٌالحظة،مبلمومأذارتمأنمػؤالءماألرػالمؼؾعؾونم
أ دوارامعؿعددةماألوجهميفمػذهماظظاػرة،مصفممضؾلمطلمذيءمسادةمعامؼؽوغونمضقاؼام
ظواظدؼنمسـقػنيمتعؾؿوامعـفؿامطقفمتؽونماظؼلوةماظوجهماآلخرمظؾقبماظواظدي.مطؿام
أغفممجـاة،مدؾوطقاتفممذاذةمومتـؾئ ممبلارمذاتيموماجؿؿاسيمعـقرف،مومػمميفم
حاظة محبث مسن معرجعقة مضقؿقة متفذب مغزواتفم مو متؾعث مإذارات ماٌلؤوظقةم
ألوظقائفم.
اؾؽؾؿات املػتاحية :ماألدرة م– ماظؿـشؽة ماالجؿؿاسقة م– ماظطػوظة ماٌؿأخرة م–م
اٌـظوعةماظؼقؿقةم–ماظصورةماظواظدؼةم–ماظؿغرياتماالجؿؿاسقةم–ماظعـف.

حسني بن دمحان :درادة إؽؾيـيؽية الزدواجية اؾثؼاػة .رعاية اؾطػل يف
املؤدسة أو ؿن بؾد أجـيب

اغطالضامعنماظؿلاؤلمحولماظـؼاصة،ماظؾغةموماىلدمبوصػفممعؤذراتمػوؼاتقةم
سؾىمحمكماظغريؼةمداخلمدقاقماظؿغريماظـؼايفمأوماألدري،مؼداصعمعؤظفماٌؼالمسنم
صؽرةمأنماظؾغةمتشؽلماالغدصاع.مومؼعؿربماإلدمممتـالمظالغدصاعمبوادطةماظـؼاصة.متضعمم
اظـؼاصةميفماظؾغةمسـاصرمتضؿقـقةمتـؿؼلمعنمجقلمإديمآخر.مومؼربزمػذاماٌؼالمصرضقةم
أنماظعالضةمباظؾغةمتؾينماظعالضةمععماظعامل .م
ميؾكماإلغلانماٌؿؽؾممثؼاصةمتؿفلدمعنمخاللماظؿواصلمومالمميؽنمهلذهماظـؼاصةم
أنمترصضميفماظعالج،محقثمؼُربزمػذاماألعرماسؿؼادؼنماثـني:م
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ؼرتؽزماالسؿؼادماألول،مو مػومطؾقـقؽي ،مسؾىمإصغاءماظصدىماظـػلاغيماظداخؾيم
ظؾشكص،ومؼؾقّنماالسؿؼادماظـاغيمأنماظشكص ،مبوصػهمدساعةمظؿفلقدماظالوسي،م
ؼأخذمممقزاتمخاصةمبهموصقمثؼاصاتمععقـة .م
ؼؿطؾب ماالغؿؼال معن ماظػضاء ماظـؼايف ،مأو ماظعائؾي مإدي مصضاء مآخر موجود مصضاءم
ودقط ،مأي مغوسا معن مإمخاد مضضاؼا ماظػضاءؼن ماظـؼاصقني ماظيت مميؽن مأن متؿػق،ممممممم
وماغؿظارمعدةمحمددةمظؽيمتعرفماظؿقوالت.ممممم م
اؾؽؾؿات املػتاحية :ماالجؿقافم– ماالغدعاجم– معـلماألغام– ماظؿؾادلماظـؼايف م–م

ايؾمماظؾغويم–ماظؿعششماظـؼايفم–معوضوعماالخؿالف .م

مجيؾة بوراؾب :اؾطػل األصمّ و عالؼته باألدرة

ؼؿعرّض مػذا ماٌؼال مإدي مبعض ماظعـاصر مبفدف ماإلجابة مسؾى ماألدؽؾة ماظؿاظقة:م
طقفمؼـؿوماظطػلماىزائريماألصممداخل ماظعائؾة؟مومطقفمتلاػم مسؿؾقة ماٌراصؼةم
اظعائؾقةميفمإسدادماظرباعجماظعالجقةموماظؾقداشوجقة؟ م
تؿعددمأذؽالماظصؿممحلبمدرجةمصؼدانمحادةماظلؿع،محقثمؼؿلؾبماظصؿمم
اًػقف مو ماٌؿودط ميف مزفور مدؾوطات مظغوؼة مو مغػلقة معغاؼرة متؾك ماظـاوة مسنم
اظصؿمماظشدؼدموماظعؿقق .م
إضاصة مإدي مػذا ،متربز مسدة مأصـاف معن ماظعائالت محلب متؽػل مطل معـفام
باألرػالماظصم،معـلمرػلماألدرة ماٌطؾؼة،ماظطػلماظقؿقم ،ماظطػلماٌفؿل،موماظطػلم
اٌؿؾـى ...م
ومهلذا،مصؿعددماظصؿم مؼشؽّلماظلؾوطاتماظعائؾقةمومباٌؼابلمصإنماظطػلماألصمم
ؼصؼلمذكصقؿهمؼوعقامحلبماٌؿقزاتماظعارػقة،ماالضؿصادؼةموماظـؼاصقةمظعائؾؿه.مممم م
اؾؽؾؿات املػتاحية :ماظصؿم م– ماظؿواصل م– ماظطػل ماألصم م– ماظؿواصل مشريم
اٌـطوقم–ماظعالضةماألبوؼةم–ماٌراصؼةماظعائؾقةم–ماظؿـشؽةماالجؿؿاسقةم–ماظؿؿدرس .م

ؿادؾني ؽابوري-ؽوـؽوبو :حق األرػال يف اؾرتبية ببورؽيـاػادو

إن مايق ميف ماظرتبقة معلأظة متفم مطل ماجملؿؿعات ماإلغلاغقة .مو مباسؿؾارم
بورطقـاصادومبؾدا ميفمررؼقماظـؿو،مإالمأغهمؼرؼدمجعلمضاغونماظرتبقةمعنمأوظوؼاته.م
ظؼد ممتت مإضاعة مخمططات مسؿل مظغرض متطؾقؼفا مسؾى مذيقع معلؿوؼات ماٌـظوعةم
اظرتبوؼةمومسؾىمذيقعمأصعدة مايقاةماظعادؼةمعـل :مجماغقةماظؿعؾقممإدي مشاؼة مدنم
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اظلاددةمسشر،متؽاصؤماظػرصميفماظرتبقةمبدونممتققز.مومظؽنمتطؾققمػذهمايؼوقم
ؼواجهمسدةمسراضقلمدودقوظوجقةموماضؿصادؼة.ميفمحنيمومبػضلماظدسمماظذيمتؼدعهم
اٌـظؿاتماظدوظقة،مأصؾحمحقماظطػلميفماظرتبقةمذقؽامصشقؽامحؼقؼة،مومغالحظمأؼضام
ارتػاعمغلؾةماظؿؿدرسمسؾىماٌلؿوىماظورين.مظؽنمعامزالمػـاكمجفودمجيبماظؼقامم
بفامىعل ماٌدردةماظؾورطقـابقةمتؿؿؿعمبرتبقةمومتعؾقممغوسقني ،مومظقسمصؼطمتوصريم
تربقةمذياػريؼة .م
اؾؽؾؿات املػتاحية:ماظطػوظةم–مايقم–ماظواجبم–ماظرتبقةم–متؽاصؤماظػرصم م
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