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 بالتعاون مع

  النفسية والاجتماعيةت            مخبر ثحليل املعطيات الكمية والكيفية للسلوكا

 :ملتمى وطنً افتراضً حول

 

 

 

 

 

 

 

 :إشكالية الملتقى

  تعرف المنظومة التربوٌة بالجزائر إصالحات متتالٌة من خالل الولفات التموٌمٌة لعناصر المنهاج ولمواكبة ما توصلت 

إلٌه البحوث والدراسات فً علوم التربٌة وعلم النفس ولمجابهة التحدٌات فً كافة المجاالت المعرفٌة والتكنولوجٌة 

 شهدت هذه البحوث خالل العمدٌن الماضٌٌن تحوالً فً رؤٌتها لتموٌم عملٌة التعلٌم والتعلم وأدواته، هذه .والمفاهٌمٌة

من أهم العملٌات التربوٌة التعلٌمٌة إذ ال ٌمكن بأي حال من األحوال أن تكون عملٌة البناء -  ٌعنً التموٌم –األخٌرة 

فً معزل عن عملٌة التموٌم المائمة على المكاسب والنتائج وممارنتها بما رصد ...واإلعداد العملً واالنفعالً واألخاللً

سواء تعلك األمر بعملٌة لٌاس وتمٌٌم ما توصل إلٌه أو عملٌة معالجة وتعدٌل كل ما ...لها من أهداف معرفٌة ووجدانٌة،

ٌدخل ضمن إطار مكونات الفعل التربوي بأدوات نالت حمها من التطور هً األخرى لما ٌؤهلها ألن تكون موضوعٌة 

موثولة النتائج، هذا التطور شمل المفهوم ومراحل التصمٌم وأدوات التأكد من الصالحٌة وحتى معاٌٌر الحكم، مما أدى 

إلى ظهور نماذج تموٌم ولٌاس جدٌدة إلى جانب اختبارات وأدوات تسّهل عملٌة التموٌم وبالتالً تحمٌك األهداف المتوخاة 

وعلٌه جاءت فكرة تنظٌم هذا الملتمى ألجل منالشة الموضوع وإثرائه من طرف الباحثٌن واألساتذة . لكل مرحلة تعلٌمٌة

المتخصصٌن فً علم النفس وعلوم التربٌة وكذا الممارسٌن من مفتشٌن ومدٌرٌن بوزارة التربٌة الوطنٌة ولإلجابة على 

والع االختبارات التحصٌلٌة فً لٌاس نتائج التعلم فً نظام التموٌم التربوي حسب توجهات هو ما :- التساؤل التالً

 اإلصالح التربوي فً الجزائر؟

 :محاور الملتقى

 .االختبارات التحصٌلٌة مفاهٌم نظرٌة لاعدٌة: المحور األول -

 . تصمٌم االختبارات التحصٌلٌة بٌن النظرٌة الكالسٌكٌة والحدٌثة: المحور الثاني -

 .(نماذج تطبٌمٌة، دراسات مٌدانٌة)االختبارات التحصٌلٌة فً منظومة التموٌم التربوي : المحور الثالث -

 .رؤى استشرافٌة- استمراء للوالع : نظام التموٌم التربوي :المحور الرابع -

 :أعضاء اللجنة العلمية والتنظيمية
 هنً حاج احمد. د.أ
طاجٌن علً . د.أ
قٌدوم احمد . د.أ
 كرٌمة عالق.د.أ
 مصطفً  مٌصوري. د.أ
 حولة دمحم. د.أ
 جناد عبد الوهاب. د.أ
 قوعٌش مغنٌة. د
 عباسة أمٌنة. د
 بن عروم وافٌة. د
  بلخٌر حفٌظة. د
 لدي سمٌة. د
 عمارمٌلود .د
الزهرة .سٌسبان ف.د
 تواتً حٌاة.د

 بورزق ٌوسف. د
 الدٌن عز عثمان .د
 علٌلش فلة.د
 غبرٌنً مصطفى. د
 برابح عامر. د
 لعرٌض حسنً. د
 كروجة شارف.د
زهراوي خروفة .د
 نزاي الزهراء. د
 بوحاللة صالح . د.ط
 هاللً فرٌد. د.ط
 عطٌة عبد الرحمن . د.ط
 محمودي دمحم. د.ط
 حمارٌد حٌاة.د.ط

 سهلى فٌصل
 2022 أفريل 17:  أخر أجل إلرسال المداخالت

 2022 أفريل 20: الرد على المداخالت المقبولة

 مدة ألصاها شهرٌن بعد انعماد الملتمى لتعدٌل مداخالتهم وفك شروط نشرالمجازة لل بحوثال ٌمنح ألصحاب: مالحظة
 .النشر

 ٌحصل المشاركون على شهادات مشاركة موقعة من قبل الهٌئة المنظمة. 

   ًتنشر األبحاث المتمٌزة فً مجلة أكادٌمٌة محكمة تصدر عن الجامعة، أو بالجزء الثانً للكتاب الجماع

 .ذو ترقٌم دولً" نظام التقويم وفق توجهات إصالح المنظومة التربوية في الجزائر: "حول

   (رئٌس الجامعة)ٌعموبً بلعباس . د.أ:  رئيس الشرفي للملتقى

  (عمٌد كلٌة العلوم االجتماعٌة)بوثلٌجة رمضان .د.أ:    رئيس الملتقى

 (مدٌر المخبر)عمار مٌلود .د:     مدير الملتقى

 مسكٌن عبد هللا. د–مرنٌز عفٌف . د:      المنسق العلمي للملتقى

 لماري دمحم. د.أ:       رئيس اللجنة العلمية

 بلكرد دمحم.د:        رئيس اللجنة التنظيمية

 

:التواصل عبر البرٌد االلكترونً  

testcolloque22@gmail.com 

 امتيازات المشاركة


