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 اإلعالى عو 
 لـ:"مختبر العلوم المعرفية" التاسعة الندوة الدولية

  بشراكة مع "التضامن الجامعي المغربي"
 6141أبريل  41 – 41 - 41أيام: الخميس، والجمعة، والسبت: 

 في موضوع:

 والتعلمات ،واللغات ،املعرفية

  Cognition, Langues  et Apprentissages 
 

 ، وعبد اجلليل باحدو لألستاذيو الفاضلني: بهعيسى شغبوشتكسميًا 
 

المملكة  – فاس –العلوم اإلنسانية، ظهر المهراز العلوم المعرفية" بكلية اآلداب ويعتزم "مختبر 

 :في موضوع تضامن الجامعي المغربي"التاسعة بشراكة مع "ال ةالدولي تهودنتنظيم ، المغربية

 والتعلماتواللغات،  املعرفية،
Cognition, Langues  et Apprentissages 

 
دعو أن ي المختبريّسر  ذلك، بناء علىو .6141 أبريل   16والسبت 15 والجمعة 14 الخميس:أيامخالل 

اللسانيات، وعلم : علوم المعرفيةال بقضايا تعليم اللغات ولغات التعليم داخل مجال الباحثين المهتمين

 بأبحاث ودراسات الندوة هذه إلى المساهمة في... وعلم االجتماع، والديداكتيكوعلوم التربية،  ،النفس

 .للندوةالعلمية  الورقة ألحد المحاور المقترحة في تستجيب

 السالمو

 

 (LASCOمدير "مختبر العلوم المعرفية" )

 مصطفى بوعنانيأ.د.
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 لعلمية للهدوةالوزقة ا

تتطي العمًٕ املعسؾٗٛ بكٌّٕا تغي زتىٕعٛ وَ التدضضات العمىٗٛ املّتىٛ بٕصـ وٗكاٌصوات التؿكري اإلٌطاٌ٘ 

)ٔستٜ اذتٕٗاٌ٘، ٔاالصطٍاع٘( ٔتؿطريِا، ٔتكٗٗطّا أٖغا. ذلك أُ دواؽ اإلٌطاُ دّاش وعكد ملعادتٛ 

 ٔاضتعىاهلا. املعمٕوات، ٔقادز عمٜ اضتكباه املعازف، ٔاالستؿاظ بّا،

ُّ املعسؾٗٛ تعَّٗ األٌػطٛ اإلدزاكٗٛ، ٔاذتسكٗٛ، ٔالرٍِٗٛ املعبأٚ يف وعادتٛ املعمٕوات الكادوٛ وَ احملٗط؛  ٔأل

ؾإُ العمًٕ املعسؾٗٛ، بّرا املعٍٜ، تعد املؿتاح الرٙ ٖطاعدٌا عمٜ ؾّي وٗكاٌصوات التعمي لدٝ املتعمي. 

ن: "اضتكاللٗٛ املتعمي"، ٔ"لػات التعمي"، ٔ"تعمي التعمي"... وطازا ٔبرلك ٖضبح طسح بعض املؿاِٗي لمٍكاش وَ وج

ملٍاقػٛ إغكالٗٛ العالقٛ بني املعسؾٗٛ ٔالمػات، ٔبني املعسؾٗٛ ٔالتعمىات، ٔبني المػات  -وَ بني وطازات أخسٝ-

 ٔالتعمىات. 

زاكا، ٔاٌتباِا... ٔزبطّا ٖتطمب العىن يف ِرا املطتٕٝ وَ التشمٗن، ؾّي الٕظاٟـ املعسؾٗٛ أٔال: ذاكسٚ، ٔإد

بالبٍٗات العضبٗٛ؛ ٖٔتطمب ثاٌٗا تؿكٗك العىمٗات المػٕٖٛ ٔوطتٕٖاتّا إىل عٍاصسِا الضػسٝ؛ كىا ٖكتغ٘ ثالجا 

. ٔيف ِرا الباب، ٖبكٜ التطاؤه عَ : أداٚ ٔوغىٌٕاالبشح عَ أصتع األضالٗب ألدسأتّا يف اذتكن التعمٗى٘

 ، وطسٔسا لمٍكاش ٔالبشح.املؿاتٗح املّٗطسٚ لمتعمي ٔوكتغٗاتْ

 وَ ِرا املٍطمل، تعىن الٍعسٖٛ/الٍعسٖات املعسؾٗٛ لمتعمي، عمٜ تطٕٖس ؾّىٍا لطبٗعٛ المػٛ ٔأضالٗب تعمىّا

، سٗح ٖتىجن أضاضّا ادتِٕسٙ يف وٍح أِىٗٛ وسكصٖٛ "لمىتعمي"، ٔوساعاٚ تأثري البعد "الٕدداٌ٘" ٔالتعمٗي بّا

ت/وطازات "وعادتٛ املعمٕوات" عمٜ املطتٕٝ الرِين/الدواغ٘. ٔتكُٕ عمٜ التعمي، ٔاالضتؿادٚ وَ ضرئزا

ِرٓ املكٌٕات زتتىعٛ، عٍاصس ٖمصً اإلساطٛ بّا لبمٕزٚ وكازبات سدٖجٛ لتعمي المػات ذاتّا، ٔتعمي وغاوني 

 وعسؾٗٛ بٕاضطٛ المػات؛ ٖٔكُٕ وبتػاِا كاوًٍا يف تطٕٖس وٍاِر وعسؾٗٛ لمتعمي، وبٍٗٛ عمٜ ؾّي وٗكاٌصوات

 التعمي املعسؾٗٛ ٔاالدتىاعٗٛ، ٔؾّي كٗؿٗٛ بٍاٞ املعازف، ٔاضتعىاهلا، ٔتبمٗػّا يف ٔععٗات وتػريٚ ٔشتتمؿٛ.

ٔألُ كاُ التعمي ؾعال ؾسدٖا حيتاز الدعي بٕاضطٛ عٍاصس خازدٗٛ )املدزع، الكتب املدزضٗٛ، املعٍٗات الرتبٕٖٛ، 

كىٍطمل، ٖكُٕ بّدف حتكٗل "التعمي الرات٘" أٔ  ٔالدعاوات البٗداغٕدٗٛ...(، ؾإُ التعمي مبطاعدٚ الػري

ٌّاٟٗٛ تتىجن يف وعسؾٛ أضالٗب التعمي، ٔعبطّا، -أٔلٗٛ، ٔصٕال إىل وسسمٛ غبْ-"اضتكاللٗٛ املتعمي" يف وسسمٛ غبْ

ٔالتشكي ؾّٗا وَ قبن املتعمي بالٍعس إىل عدً ٔدٕد دّن تاً أٔ وعسؾٛ تاوٛ، بن دزدات ٔودازز ترتأح 

 بني ِرا ٔذاك.ٌطبّا تؿأتا 
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إُ البعد املعسيف لمػات ٔالتعمىات ال ميكَ اإلساطٛ بْ إال يف إطاز وتعدد التدضضات، جيعن املعسؾٗٛ ستٕز 

اٌػػاهلا ٔاغتػاهلا. ٖٕٔاشٙ ِرا االختالف يف املٍطمكات ٔالتدضضات )عمي الٍؿظ، ٔعمًٕ المػٛ، ٔعمًٕ 

ٔاألٌجسبمٕدٗا، ٔغريِا(، متاٖص عمٜ وطتٕٝ املٍاِر )الٕصـ، األعضاب، ٔعمي االدتىاع، ٔالؿمطؿٛ، ٔعمًٕ الرتبٗٛ، 

ٔالتذسٖب، ٔالتضٕٖس الدواغ٘، ٔالتكٗٗظ...( اليت تطي كن ختضط، ٔتعدد زتاالت تطبٗل ٌتاٟر أحباثّا. إٌْ 

األوس الرٙ ٖؿغ٘ إىل غٍٜ األحباخ وَ خاله غٍٜ وٍطمكاتّا الٍعسٖٛ، ٔأدٔاتّا املٍّذٗٛ، ٔأِداؾّا، 

 ٔبْ ٖتي ختضٗب الٍكاش بٍّٗا ٔعىٍّا تؿاعال ٔتكاوال. ٔتطبٗكاتّا؛

ٔألُ التعمي ضرئزٚ طٕٖمٛ ٔوعكدٚ، تطتمصً وَ املتعمي تٕظٗـ اضرتاتٗذٗات وعسؾٗٛ ٔوطاوعسؾٗٛ عدٚ، ٔؾل 

كؿاٞٚ املتعمي أٔ كؿاٞاتْ، ؾإُ التعمي املكضٕد قد ٖكُٕ تمكاٟٗا أٔ وٍعىا، وَ خاله اذتغٕز الؿعم٘ )الؿضن 

أٔ تعمٗىا عَ بعد )اإلٌرتٌت(؛ تعمي ٍٖضب عمٜ املغاوني بٕاضطٛ المػٛ )المػٛ أداٚ لتعمي العمًٕ، الدزاض٘( 

ٔاآلداب، ٔالتكٍٗات...(، أٔ تعمي المػٛ ذاتّا )المػٛ وادٚ لمتعمي: وٍطٕقٛ أٔ وكتٕبٛ(. ٔوَ عىل التىاٖص املكسز يف 

الجكاؾٗٛ ٔالب٠ٗٗٛ عمٜ التعمي -ؿطسٖٛ ٔالطٗاقٗٛ، ٖضبح التطاؤه عَ تأثري األبعاد الالضٍؿني وَ التعميِرَٖ 

)خضٕصا وع التشٕالت التكٍٕلٕدٗٛ، ٔوع اٌتػاز الجكاؾٛ السقىٗٛ( تطاؤاًل وػسٔعًا ٔعسٔزًٖا يف اآلُ ٌؿطْ. كىا أُ 

اضتشغاز عٕاون ٔدداٌٗٛ أخسٝ ممجمٛ يف: وتعٛ التعمي، ٔالسغبٛ يف التعمي، ٔتكدٖس الرات لدٝ املتعمي، ٔغريِا؛ 

ّي بػكن ومشٕظ يف حتٕه املتعمي وَ "وطتّمك" لمىعازف إىل "وٍتر" هلا، ؾُٗىط٘ املتعمي "ؾاعاًل" أضاضًٗا ٖط

يف تعمىْ، ٔلٗظ وػازكًا ؾْٗ ؾكط )ٍِٔا ٌطتجين التضٕزات اليت تعترب "املتعمي" وطتكبال "ضمبٗا" لمىعمٕوات اليت 

 تبمؼ لْ(.

، وَ وٍاقػٛ األؾكاز الطالـ ذكسِا لدٝ السعع لتضٕزاتٍاٌعسًٖا متكٍٍا السؤٖٛ املعسؾٗٛ، اليت ٌستغّٗا عىكًا 

"املسع٘"... كىا متكٍٍا أٔلٗات البشح املعسيف ٔأٔلٕٖاتْ وَ  ٔاألطؿاه ٔالساغدَٖ، ٔيف غكّٗا: "الطٕٙ" ٔ

 تٍأهلا ٔؾل ستأز حتّدد وٍطمكاتّا ازتباطًا باملتػريات التالٗٛ:

 ٛاملتػريات املعسؾٗ احملٕز األٔه:   -4

 املعادتٛ املعسؾٗٛ لمػات -

 املعادتٛ املعسؾٗٛ لمتعمىات -

 املتػريات الطٗاقٗٛ احملٕز الجاٌ٘:  -6

 اتالتٕاصن ٔالمػات ٔالتعمى -

 اتالجكاؾٛ ٔالمػات ٔالتعمى -
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 املتػريات الٕدداٌٗٛاحملٕز الجالح:  -3

 عالقٛ املتعمي بالمػات -

 عالقٛ املتعمي بالتعمىات -

 تػريات أخسٝاحملٕز السابع: و -1

 ...وتػريات قإٌٌٗٛ ٔدضتٕزٖٛ -

 ...وتػريات ضٗاضٗٛ ٔاقتضادٖٛ -

 : زتاالت تطبٗكٗٛارتاوظاحملٕز  -1

 يف الرتبٗٛ ٔالبٗداغٕدٗا -

 ٔارتاظ يف الدٖداكتٗك )التعمٗىٗٛ( العاً -

ازدّا، تكٗي لمبعد إُ احملأز )العاوٛ ٔالؿسعٗٛ( املكرتسٛ لمٍكاش يف ِرٓ الٍدٔٚ، بتعدد وطالكّا ٔتٍٕع ود

املعسيف يف اٌتّادّا ٔالٍعس يف تؿاصٗمّا زِاٌات تعىٗل الٍعس، ٔجتدٖد التضٕزات، ٔإغٍاٞ وطازات املعادتٛ 

، بؤزٚ ٔآلٗاتّأجتعن وَ المػات ٔالتعمىات يف ضٗاقات ستددٚ، ٔوَ خاله ؾّي البٍٗات املعسؾٗٛ لمىتعمي 

ٕٗد األٌعىٛ املعسؾٗٛ، ٔقٕٗد األٌعىٛ المطاٌٗٛ، ٔقٕٗد الطٗاقات إغكالٗٛ ؾّي العالقات الكاٟىٛ ٔاملىكٍٛ بني ق

 الجكاؾٗٛ.

ٖكىَ اهلدف األمسٜ هلرٓ الٍدٔٚ، إذُ، يف إٌغاز غسٔط تؿكري مجاع٘ )واداً التؿكري ذاتْ ؾعن ؾسدٙ 

ًٛ لعمًٕ الرتبٗٛ  ٔوساؾكًا ٔالدٖداكتٗك ٔمجاع٘ أٖغًا( يف تؿاصٗن كٗؿٗٛ دعن العمًٕ املعسؾٗٛ دعاوًٛ أضاضٗ

هلا، عمٜ أضاضْ ميكٍٍا اضتٗعاب أُ تعمٗىًا ُوبًٍٍَٗا ٔوٍطذىًا )ٔؾل خضٕصٗات املتعمي املعسؾٗٛ، ٔالعضبٗٛ،  وٕدًّا

املعازف ٔتعمىّا ٔالتؿكري ؾّٗا، ٔخضٕصا إذا أقسُ بب٠ٗٛ غٍٗٛ، ٔوسّسبٛ باملتعمي،  اكتطابٔالجكاؾٗٛ(، أضاع 

 ٔوتكّبمٛ ألخطاْٟ ِٔؿٕاتْ.
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 بطاقة املشازكة
 لـ:"مختبر العلوم المعرفية" التاسعة دوة الدوليةالنفي 

 في موضوع: بشراكة مع "التضامن الجامعي المغربي"

 والتعلمات، واللغات ،املعرفية

  Cognition, Langues  et Apprentissages 

6141أبريل  41 - 41 - 41أيام: الخميس، والجمعة، والسبت:   
 

 ، وعبد اجلليل باحدو غبوشلألستاذيو الفاضلني : بهعيسى شتكسميًا 
 

 .............................................................................................................................. :االسم و اللقب 

 ...........................................................................................................................: العلمية الصفة

 ............................................................................................................................... :جهة العمل

 ..............................................................................................................................: املديهة  والبلد

 .........................................................................................بهية البخث املهتمى إليها )إى وجدت(: 

 ......................................................................... لفاكس:ا..................................................:اهلاتف

 ......................................................................................................................... الربيد االلكرتوني:

 ............................................................................................................................ :املداخلةعهواى 

...................................................................................................................................................... 

 .............................................................................................. املداخلة:احملوز الري تهدزج ضمهه 

 دزاسة قيد اإلجناش  دزاسة نظسية                          دانية                  دزاسة مي  املداخلة:  طبيعة

 ملصق                     شفوي عسض         نوعيتها:

  ال    السغبة يف نشس املداخلة:   نعم
 
 
 

.تنويه: يرجى كتابة االسم وجهة العمل، واملدينة، والبلد بالعربية والالتينية
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 املشازكة: شسوط 
 لم يسبق نشره أو المشاركة به في ملتقى علمي آخر. أن يكون البحث مبتكرًا -

 .تقبل المداخالت باللغات التالية: العربية، والفرنسية، واالنجليزية، واإلسبانية -

  التالية:بلغتين على األقل وفق الخيارات PowerPoint (PPT )تقدم كل المداخالت بواسطة  -

 (PPT) الشرائح العرض باعتماد لغة الشفوية لغة العرض

 الفرنشية أو اإلجنليزية العربية
 العربية أو اإلجنليزية الفرنشية

 العربية أو الفرنشية اإلجنليزية
 أو العربية اإلجنليزيةالفرنشية أو  اإلسبانية

، حد أقصىصفحة ك 41في  ق(: متنا، وهوامش، ومراجع، ومالحة)في صيغته الكامل البحثأن يجيء  -

، المسافة بين السطور: 41 الخط ، حجمSimplified Arabic)بالعربية:  سم 2..6*  64 الصفحة: مقاسات

 .(4.1، المسافة بين السطور: 46 الخط حجم Times new roman وبالالتينية: ،4.1

 مختصرة )تتضمن الصفات العلمية ية، مرفوقًا بسيرة علمللندوة العلميةإلى اللجنة  المداخلة ملخص يبعثأن  -

 .6141 دجنبر 41قبل ، (في الملتقيات العلمية اإلنتاجات العلمية، والمشاركات ، ووالتربوية

 فبراير 41قبل  (عن طريق البريد االلكتروني)كاملة  المداخلة بعثوايأن على الراغبين في نشر مداخالتهم  -

 .باللغة اإلنجليزيةمقال، والثاني ين: األول بلغة كتابة ال، مصدرة بملخص6141

 (ISBN)برقم دولي  كتاب في )لمن يرغب في ذلك( نشر وقائع الندوة ستعمل اللجنة التنظيمية على -

 .ويسلم للمشاركين أثناء انعقاد الندوة

 .دقيقة 61 مدة العرض: -

 .6141 فبراير 61ابتداء من  ويرسل إلى المشاركينالندوة سيعلن عن برنامج  -

 

 :املشازكة  ومزس
 .أورو )أو ما يعادلها( 411: ، والخبراء، وغيرهماألساتذة الباحثون -

 .أورو )أو ما يعادلها( 11الطلبة الباحثون:  -

 .أورو )أو ما يعادلها( 31مختبر العلوم المعرفية: أعضاء  -

 .أورو )أو ما يعادلها( 41الطلبة الباحثون المنتمون لمختبر العلوم المعرفية:  -

إلى السيد  (Western Union - Money gramمن شركات الصرافة ) تبعث رسوم المشاركة عبر تحويل -

 .مدير الندوة )مصطفى بوعناني( وباسمه

 

 يستفيد المشاركون في الندوة من:

 .حقيبة الندوة -

 .شهادة المشاركة -

 .(ISBNوثائق الندوة )كتيب الملخصات برقم دولي  -

 .(ISBNفي كتاب )بإيداع قانوني ورقم دولي  وقائع الندوة منشورة -

 .، ووجبتا غذاء اليومين: الثاني والثالث من الندوةواليوم الختامي عشاء اليوم االفتتاحي وجبتي -

 .جولة سياحية بفاس العتيقة يوم األحد صباحا -

   :للندوة ونياإللكترالبريد  باسم األستاذين: مصطفى بوعناني وبنعيسى زغبوش عبرتبعث المراسالت  -

lasco.colloque.9@gmail.com 
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 توازيذ مهمة:

 المداخلة إضافة إلى السيرة العلمية. صرسال ملخإل آخر أجل :6141 دجنبر 41 -

 .من قبل اللجنة العلمية لمن قبلت مقترحاتهم باإليجاب: الرد 6141 دجنبر 34 -

 .م في نشر مداخلته()لمن يرغ رسال المداخالت كاملةآخر اجل إل: 6141 فبراير 41 -

 .قرار اللجنة العلمية حول قبول المقال أو اقتراح تعديالت عليه: 6141 فبراير 61 -

 : وقائع الندوة الدولية.6141 أبريل 41 - 41  – 41 -

 

 مدير الهدوة 

 مدير مختبر العلوم المعرفية مصطفى بوعناني

 نائب مدير الهدوة

 المغربي ية للتضامن الجامعيعضو اللجنة العلم الوكيلي عزيزمحمد 

  

 للهدوة: التحضرييةاللجهة 

 مدير مختبر العلوم المعرفية مصطفى بوعناني 

 المغربي رئيس التضامن الجامعي عبد الجليل باحدو

 نائب مدير مختبر العلوم المعرفية بنعيسى زغبوش 

 المدير التنفيذي للتضامن الجامعي امبارك امباركي

 و مختبر العلوم المعرفيةعض عزيز التازي

 عضو مختبر العلوم المعرفية إسماعيل علوي

 عضو مختبر العلوم المعرفية، ونائب رئيس التضامن الجامعي المغربي رشيد شاكري

 

 اللجهة املهظمة للهدوة:مهسقا 

 عضو مختبر العلوم المعرفية إسماعيل علوي 

 المغربي يالمدير التنفيذي للتضامن الجامع امبارك امباركي

 

 اللجهة املهظمة للهدوة:
 بنعيسى زغبوش مصطفى بوعناني  مليحنعبد االله ب

 سناء الراشدي إسماعيل علوي عزيز التازي

 عبد الناصر السباعي مونية مبروك كمال الناجي

 لطيفة هبلي رشيد شاكري رشيد ناجي

 عبد الفتاح دوبلي بناني حسناء لطفي خديجة لعميم

  الحسن الخفيفي ازيعبد اهلل حج
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 :مبخترب العلوم املعرفية ساعدة الللةة الةاثينمب

 لهالليمحمد  حنان المقدم عتيقة بونو

 كريم الوردي إكرام بن الصديق

 

 

  هة مقري  اجللسا  العلميةجلمهسقا 

 مختبر العلوم المعرفية كمال الناجي ومونية مبروك

 

 

  اجللسا  العلمية مقريو

 عزيز الزهري حسيبة الطايفي البرنوصي الدين بونتيل نور

 عزيز ربيع يونس بن عالل محمد متوفق

 حنان الخضار سمية الناصري جواد الكنوني

   

 اإلعالم والتواصلجلهة  مهسقا

  مختبر العلوم المعرفية سناء الراشدي

 التضامن الجامعي المغربي ومختبر العلوم المعرفية رشيد شاكري

   

 جلهة اإلعالم والتواصل

 فدوى بن طها محمد المتوفق هدى بلمكي

 صابر الهاشمي إيمان الشاهدي إسماعيل لمراني علوي

   

 للهدوة: العلميةاللجهة مهسقا 

 رفيةمختبر العلوم المع نائب مدير بنعيسى زغبوش

 ابراهيم باعمراني 

 

 لتضامن الجامعي المغربياللجنة العلمية لضو ع
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 للهدوة: العلميةاللجهة 

 اإلسم الكامل
 

 املؤسسة

 جامعة صيدي محمد بن عبد هللا، بفاش، املغرب )مختبر العلوم املعرفية( مصطفى بوعناني

 جامعة صيدي محمد بن عبد هللا، بفاش، املغرب )مختبر العلوم املعرفية( بنعيسى زغبوش

 د بن عبد هللا، بفاش، املغرب )مختبر العلوم املعرفية(جامعة صيدي محم عزيز التازي

 برتراند طرواديك
Bertrand TROADEC 

 )مختبر العلوم املعرفية( ، فرنضاوغويانا لجامعة ألانتي

 برنارد الكس
Bernard LAKS 

 جامعة باريط العاشرة، باريط، فرنضا )مختبر موديكو(

 ليدوفيتش فيراند
Ludovic FERRAND 

 يولوجيا الاجتماعية واملعرفية(بل، كلير فونتين، فرنضا )مختبر الباصكا ز جامعة بلي

 برنارد ليطي
Bernard LETE 

 (الدراصات وامليكانسمات املعرفية، فرنضا )مختبر  ليون  جامعة 

 كونوسينتي مايكل أنجلو
Micaelagelo 

CONOSCIENTE 
 جامعة ثوران، إيطاليا

 دلفين بيكار
Delphine PICARD 

   ، مركسIUF  لفرنضا فرنضا )املعهد الجامعي -ي، إكط آن بروفانط جامعة إكط مارصا

PsyCLE) 

 أنيال فيزو
Anila FEZJO 

 جامعة كيبيك مونريال، كندا 

 زغودجر سبانسر  جولي
Julie SPENCER RODGERS 

 ألامريكية ، الواليات املتحدةوالية كاليفورنيا، صان لويط اوبيضبوالبوليتكنيك بجامعة 

 جامعة قطر، قطر )مختبر العلوم املعرفية( نمبارك حنو

 )مختبر العلوم املعرفية( ، أميان فرنضاجامعة بيكاردي محمد الملياني

 بياتريس بودان
Beatrice Boudin 

 ، أميان فرنضاجامعة بيكاردي

 املغرب )مختبر العلوم املعرفية( -مد بن عبد هللا، بفاشجامعة صيدي مح إسماعيل علوي

 (EDIPS )مختبر ثونط -ثونطجامعة  سليم مصمودي

 لبنان -الاثحاد العاملي للمؤصضات العلمية سرور الطالبي المل

 الضعودية -ثونط / جامعة امللك عبد العسيس، جدة ، صفاقطجامعة  غازي شقرون

 )مختبر العلوم املعرفية( املغرب-ن التربية والتكوين )ثازة/الحضيمة/ثاونات(املركس الجهوي مله محمد مراحي

 الجسائر -البليدةجامعة  نادية صام

 قطر -قطرجامعة  الفياض حنان

 اململكة العربية الضعودية -املجمعة جامعة  الشباناتعبد اهلل خالد 

 (ثطوير املمارصات النفضية والتربويةبر تمخ) الجسائر  -جامعة قاصدي مرباح، ورقلة بوشاللق نادية
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