د.معزوزي ميلود

أد.جميدي محمد ،أد.حكويم عيل ،أد.بوجرإدة عبد هللا ،أد.دودو بلقامس

د.باكي إسامعيل

د.برقوق عبد إلقادر ،د.نصري إمحيدة ،د.معزوزي ميلود ،د.براكت حسني

د.كوإش رضا

د.زيناي بالل ،د.قادري تقي إدلين ،د.جنيب عبابسة ،د.باكي إسامعيل

د.قادري تقي إدلين
د .قيس فضل

د.قطاب محمد ،د.عايدي مرإد ،د.كريبع محمد ،د.إلعيد بن قويدر إبرإهمي
د.عبدي صاحل ،د.عياد مصطفى ،د.برإهميي قدور ،د.جرمون عيل
د.كنيوة مولود ،د.زروإل محمد ،د.قيس فضل د.غندير نور إدلين ،د.كوإش
رضا ،د.بن عبد إلوإحد عبد إلكرمي

بتارخي  24فيفري 2020
رئيس إلتظاهرة :د .انرص يوسف
رئيس إللجنة إلعلمية :د .تقيق جامل
رئيس إللجنة إلتنظميية :د .عبدي صاحل









أن تكون إملدإخةل ذإت صةل مع إحدى حماور إلتظاهرة
أن تس تويف إملدإخةل إلقوإعد إملهنجية إلعلمية وفق أسلوب
APA
أن تتضمن إملدإخةل ملخصا ابللغة إلعربية وأخر ابللغة
إلجنلزيية ،عىل أل يتعدى 300لكمة
أن تكون إملدإخةل شفوية ،فردية أو ثنائية
أخر أجل لرسال إمللخصات 13 :فيفري 2020
أخر أجل لرسال إملدإخالت 17 :فيفري 2020
إلتوإصل عىلnaceryoucef3@gmail.com :
0698381683



إبرإز أمهية وماكنة الاختبار وإلقياس يف إجملال إلراييض (إلتدريس
وإلتدريب والانتقاء وإلتوجيه)
إس تكشاف الاختبارإت وإملقاييس إحلديثة إملتاحة يف إجملال
إلراييض
توضيح إخلطوإت إملهنجية إلصحيحة لالختبار وإلقياس للبحث
إلعلمي يف إجملال إلراييض
عرض مناذج وجتارب إدلول إلرإئدة يف جمال إلقياس إلراييض وموإكبة
إلتطور إلتكنولويج لالختبارإت وإلقياس







إلقياس يف إجملال إلراييض (إملفاهمي وإلسس وإلمهية)
أنوإع إملقاييس والاختبارإت إملس تخدمة يف إجملال إلراييض
خطوإت ومهنجية إلقياس يف إجملال إلراييض
إلسس إلعلمية لالختبارإت وإملقاييس يف إجملال إلراييض
تكنولوجيا إلقياس يف إجملال إلراييض





يعد إجملال إلراييض من إجملالت إليت منت وتطورت ابلحتاكك
وإلتفاعل مع مجموعة من إلعلوم إخملتلفة اكلعلوم الانسانية والاجامتعية
وإلبيولوجية وإلحصائية.....
ل خيتلف إثنان حول إلمهية إلبالغة إليت يكتس هيا موضوع إلقياس يف
جمال إلتقومي إلراييض ملا يلعبه من دور هام وماكنة مرموقة يف مهنجية
إلبحث إلعلمي وبناء إلربإمج إلتدريس ية وإلتدريبية وإنتقاء وتوجيه
إلقدرإت وإملوإهب إلرايضية .فهو يعترب إحدى إلوسائل إلرضورية
للحصول عىل إملعلومات إلهامة يف هذإ إجملال وتقدير إلظوإهر تقديرإ
مكيا ،ما يسمح بتبويب وتنظمي إلبياانت لتطبق عليه خمتلف إلوسائل
إلحصائية ،وهذإ ما يسهل من تفسريها بشلك أبسط وأدق .وإلقياس
يف إجملال إلراييض كغريه من إجملالت إلخرى يتطلب مجموعة من
إلرشوط وإلسس إلهامة إليت جيب إحرتإهما وإلتقيد هبا من طرف
إلقامئني عىل إلقياس سوإء يف إلبحث إلعلمي دلى إلطلبة وإلباحثني أو
بناء إلربإمج إلتدريس ية أو إلتدريبية دلى إلساتذة أو إملدربني.

