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ن املعروف أن الرتبية نشاط وعملية اجتماعية ىادفة تستمد م
إذ إهنا رىينة اجملتمع بكل ,  اجملتمع الذي توجد فيو مادهتا من

فقد  ومؤثرات وقوى وأفراد ؛ لذلك ما فيو ومن فيو من عوامل
كان من أىم وظائفها إعداد اإلنسان للحياة , والعمل على 

املطلوب مع جمتمعو الذي يعيش فيو  حتقيق تفاعلو وتكيفو
وألن ىذا التأثر والتأثري ال ميكن أن حيصل  فيؤثر فيو ويتأثر بو

من خالل املؤسسات االجتماعية املتنوعة اليت تتوىل مهمة  إال
بغريه , وتعمل على حتقيق انسجامو  تنظيم عالقة اإلنسان

 ياملطلوب مع حميطو وتنمية وعيو الرتبو

       انطالقا مما سبق وتأسيسا عليو مت اختيار موضوع 
 عنوانا املؤسسات االجتماعية ودورىا يف تنمية الوعي الرتبوي

, املؤسسات االجتماعية للطبعة األويل للملتقى الوطين حول 
والذي سيتم من خاللو تسليط الضوء على اجلوانب 

  األكادميية للموضوع واإلطالع على التجارب

ا     باملؤسساتواملمارسات العملية يف ىذا اجملال 
 اجلزائرية, إضافة إىل التعرف على التجارب الدولية الجتماعية

 .يف ىذا اإلطار

 محاور الملتقى

  .دور األسرة في التفوق المدرسي :المحور األول
  -أوال
  -ثانيا
  -ثالثا
  -رابعا

األسرة والتسرب المدرسي : المحور الثاني
  -أوال
  -ثانيا
  -ثالثا
  -رابعا

الوازع الديني وتفعيل الهرم القيمي : المحور الثالث
  -أوال
  -ثانيا
  -ثالثا
  -رابعا

  إصالح البنية المدرسية من داخل األسرة :المحور الرابع
  -أوال
  -ثانيا
  -ثالثا
  -رابعا

 اشكالية الملتقى



 
: شروط المشاركة في الملتقى

 
أن يتسم البحث بالتأصيل واحلداثة, و أن ال يكون - 1

. مستال من مؤلف, أو مداخلة أو مقال أو حبث سابق
أن ال يكون املقال املشارك بو منشورا, أو مت اإلشرتاك بو - 2

. يف ملتقى أو يوم دراسي سابق

. أن ينصب البحث يف أحد حماور امللتقى- 3
 حبجم simplified Arabicحترر املقاالت خبط - 4
, وحترر اهلوامش بطريقة آلية يف هناية كل صفحة, حبجم 16
.  بطريقة علمية ومنهجية12
.  صفحة15أال تتعدى املداخلة - 5
 سطرا على األكثر 15أال يتعدى امللخص - 6

: مواعيد هامة

:  آخر أجل الستقبال امللخصات- 1
:  تاريخ الرد على املشاركات املقبولة- 2
:  آخر أجل الستقبال املداخالت كاملة- 3
: ترسل املداخالت إىل- 4
  :البريد اإللكتروني 

: أو على الفاكس

الملتقي الوطني استمارة المشاركة في 
حول المؤسسات االجتماعية ودورها في تنمية الوعي 

التربوي 
 .............................................االسم

  ............................................بللقا
:..............................................  الوظيفة

........................................ الدرجة العلمية
................... .....................مؤسسة العمل

:............................................. اهلاتف
:............................................. الفاكس

:.................................... الربيد اإللكرتوين
:...................................... حمور املشاركة

:.....................................  عنوان املداخلة
 
 

: ملخص المداخلة
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