
  المحاور االساسية.
  اهمية استخدام االختبارات والمقاييس المختلفة  §
رسية والمد.استخدام االختبارات والمقاييس النفسية واقع وتحديات  §

  .ميةيكادوالمهنية في مجال البحوث األ
استخدام االختبارات النفسية والمدرسية والمهنية في واقع وتحديات  §

 .واالقتصاديةسسات النفسية والتربوية مؤمجال ال

  . هدافاأل
القاء الضوء على واقع استخدام االختبارات والمقاييس النفسية  §

 المؤسساتوفي مجال  ميةيكاداألوالمدرسية والمهنية في مجال البحوث 
  .النفسية والتربوية واالقتصادية

القاء الضوء على التحديات والصعوبات المواجهة اثناء  استخدام  §
االختبارات والمقاييس النفسية والمدرسية والمهنية في مجال البحوث 

  وفي مجال المؤسسات النفسية والتربوية واالقتصادية ميةيكاداأل
طير عملية استخدام أوصيات علمية وموضوعية من شانها تالخروج بت §

والمقاييس النفسية والمدرسية والمهنية في مختلف االختبارات 
 .المجاالت

  .اليوم الدراسيبرنامج 
  

اليوم 
 األول

استخدام واقع وتحديات - 3
االختبارات النفسية والمدرسية 

سسات مؤوالمهنية في مجال ال
  النفسية والتربوية واالقتصادية

 

مداخالت حول اهمية - 1
استخدام االختبارات والمقاييس 

  المختلفة.
  

استخدام واقع وتحديات -2
االختبارات والمقاييس النفسية 

رسية والمهنية في مجال والمد
 .ميةيكادالبحوث األ

 .اليوم الدراسيهيئة 
  وم الدراسيالي رئيسة

 / نادية بعيبن.دأ.
   فكرة اليوم الدراسي

  اسماء بوعود أ./
  اللجنة العلمية ةرئيس
  حدة يوسفي/ .د
  اللجنة التنظيمية رئيس
  لكحل  طارق سمير ./أ
  .لالتصال و التواصل

     baibennadia@gmail.com                                            .مديرة المخبر
 yousfihad@yahoo.fr  اللجنة العلمية.رئيسة 

  اليوم الدراسيحول 
  

اشكالية استخدام االختبارات النفسية والمدرسية 
  ، الواقع و التحديات...والمهنية

  
تكتسي عملية جمع المعلومات أهمية بالغة في جميع 
فروع علم النفس األساسية والتطبيقية وقد تمثل حجر 

كما تكتسي عملية  ،الزاوية في مجاالت كثيرة منها
استخدام أدوات القياس بصفة عامة واالختبارات 
النفسية والتربوية  خاصة المقننة منها  أهمية 
متزايدة في إعداد وإنجاز البحوث األكاديمية على كل 

ـ  المستويات التعليمية الجامعية (ليسانس
دكتوراه)من ناجية و في مجال  ـ ماجستير/ماستر

من  النفسانيينتلف االخصائيين لمخ  اليوميةالممارسة 
التشخيص والتكفل ،التوجيه  عملياتخالل 
من خالل ما توفره للباحث   لمهنيا،واالنتقاء واإلرشاد

على حد سواء من بيانات ومعلومات  واألخصائي
منظمة وموضوعية حول الظواهر المختلفة محل 

والتي يترتب عنها عادة  القياسالدراسة أو محل 
تشخيص ارات لها عالقة بعمليات المجموعة من القر

إلى  القراراتمن  وغيرها والتقويم والتنبؤ والتوجيه
جانب ما توفره من قياس موضوعي للمتغيرات النفسية 

إن استخدام هذه االختبارات .والعقلية بصفة عامة
يطرح تحديا كبيرا بالنسبة للباحثين والممارسين خاصة 

بحيث يفضل  عربية،أن معظمها صمم لبيئات غير 
، العربيةالبعض تصميم مقاييس جديدة صالحة للبيئة 

بينما يفضل البعض اآلخر تكييفها وإعداد معاييرها وفقا 
 . للبيئة المحلية

  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
  باتنة –جامعة الحاج لخضر 

  كلية العلوم االنسانية واالجتماعية والعلوم االسالمية
 تماعية.قسم العلوم االج

 
  

 B.T.P.S.P .  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ااادراسيدراسيدراسي   ااايوميوميوم

   حول...حول...حول...                           





   ---الواقع والتحدياتالواقع والتحدياتالواقع والتحديات---

   

 ينظم

   111999یوم یوم یوم 
   201520152015   مايمايماي

mailto:baibennadia@gmail.com
mailto:yousfihad@yahoo.fr


 

13:3016:00 912 
13:3016.00

 
09:00 
10:15  

13:30
13:45  

 بوضياف نوال، أ/  بن خرور خير الدينأ/ 
 المسيلة ج.باتنة /  ج.، 

 
  

13:45
14:00  

  2سطيف ،  ج.  أ / خلوة لزهر 
   

14:00
14:15  

  د/ دبراسو فطيمة  د/ بن غدفة شريفة
  2جامعة سطيف -جامعة بسكرة 


  

14:15
14:30  

  2سطيف  ، ج. د/ اسماء بوعود
–2  

14:30
14:45  

  باتنة ، ج. أ/ شنة زكية
  

14:45  -- 15:00   
20 

  دقيقة

 ،/ بوسالم عبد العزيز .د.ا
مدير مخبر القياس والدراسات 

  2النفسية جامعة البليدة 




  

4:0016:00
 

  دق10 

13:30  
13:45  

  صالح نويوةأ/ 
  جامعة سطيف


 

10:2012:30
 

13:45  
14:00  

  أ/ بوروبة امال
  2جامعة سطيف 


 

10:20  
  أ.د. نادية بعيبن جامعة باتنة  10:35

  

14:00  
14:15  

 د/ هاليلي ياسمينة
  جامعة باتنة

  
10:35  
10:50  

  خليفي نادية
  2جامعة البليدة 


–

1317 
14:15  
14:30  

  أ/ عطية دليلة.  صليحة القصأ/ 
  /  مؤسسة اعادة التربية تازولت2سطيف 


 

10:50  
11:05  

د/ يوسفي حدة   أ / مسعودي 
  الويزة  جامعة باتنة


 

14:30  
  أ/ سالت سليمة  جامعة باتنة   14:45

 
11:05  
11:20  

بوسنة الوافي زهير/ صورية 
  عثماني

  جامعة بسكرة
 

14:45  -- 15:00   11:20  -- 12:00   

16.30 الى 16.00    مناالختتام وقراءة التوصیات      
 


