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 ملتقىإشكالية ال
 

، عملية معقدة بصفة خاصةالنفس ة، وعلم عامبصفة االجتماعية م وعلالتعتبر عملية القياس في 

كبير من عدد اضيعها التي ترتبطبمونظرا لصعوبة اإلحاطة بمقارنة بالقياس في العلوم الدقيقة، 

يضع مجموعة أن يبلغ مستوى من النضج العلمي، جعله علم النفس ذلك أستطاع  معالمتغيرات، و

 . هإليجاد الكثير من الحلول للمشاكل التي صادفتا د عليهاعتمالتي  ،واألدوات النظرياتو منالمفاهيم

 

ت المتحدة األمريكية ، ما فطن إليه علماء النفس في الواليالقد ساعد على تطور حركة القياس

أثناء الحرب العالمية المتعلقةبالميدان العسكريالتي استعملت فادة من المقاييس النفسية من أهمية االست

امتدت محاوالت وفكثرت وتشعبت،  ،نجاح، فأخذت تنتشر بسرعة فائقةنظرالما حققته من  األولى

 .مجاالت أخرىالقياس إلى 

 

واالختبارات النفسية هي مقاييس موضوعية مقننة لعينات من السلوك، تتوقف قيمتها على 

ي الدرجة التي يكون فيها كل اختبار ممثال للسلوك المراد قياسه، وعلى مدي العالقة بين سلوك الفرد ف

 .االختبار وسلوكه في العمل، أو في أي نوع من السلوك الذي وضع في األصل لقياسه

 

ـفي سعيها الدائم لتحديد نوعي لمواردها البشريةـ تخصص المنظمات جهدا كبيرا وأمواال طائلة 

، ونظرا لصعوبة إيجاد األكفاء منهم، أخذت هذه، تدرك أهمية تطوير برامج انتقاء، القياسلعمليات 

يظهر من بعد أنهم غير مناسبين، أكبر من تكاليف  أفرادكثر من ذلك بدأت تدرك بأن تكاليف تعيين وأ

، لذلك أخذت تستثمر في وسائل االنتقاء من برامج قياس، تقنيين ومختصين في علم تطوير برامج انتقاء

 .نفسال

 

مهامه المتمثلة  أداءبعندما يتعلق األمر النفس على مستوى المنظماتيظهر دور المختص في علم 

، االنتقاءالتشخيص، عندما تباشر المنظمات عمليات على أرض الواقع، قياس في ترجمة تطبيقات ال

في ما هي تطبيقاتالقياس : والتطوير، وهو ما يجعلنا نطرح اإلشكال التالي البحث ،اإلرشاد والتوجيه

 ؟ علم النفس

 
 



 ملتقىأهداف ال
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 ؛تحديد سبل ووسائل التعامل مع بيانات عمليات القياس. 5
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 ملتقىالمحاور 
 

 ؛النفسفي علم النفسي ـ/األنثربومتريـ  القياسإشكالية . 1

 ؛تخصصات علم النفس الفرعيةفي القياس . 2

 ؛  المنظمات/في مختلف السيرورات القياس. 3

 االختبارات النفسية؛. 4
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 .القياس في علم النفس واقع وتطلعات. 6

 

 

 ملتقىالعلى لجنة اإلشراف 
 

 الملتقى رئيس الرئيس الشرفي
 مرادناهي كتوردال سه أحمديتالدكتوراألستاذ 

  
 الضيف الشرفي المشرف العام

 األستاذ الدكتور خطاش ربيعة الدكتور بن تونس طاهر
  

 رئيس اللجنة التنظيمية رئيس اللجنة العلمية
 صحراوي نادية األستاذ الدكتور ميزاب ناصر

 



 
 ملتقىاللجنة العلمية للأعضاء 

 

 جامعة مولود معمري ـ تيزي وزو بروفيسور صرانميزاب . د/أ
 جامعة مولود معمري ـ تيزي وزو بروفيسور صرداوي نزيم. د/أّ 
 جامعة مولود معمري ـ تيزي وزو بروفيسور عمر بلخير .د/أ
 جامعة مولود معمري ـ تيزي وزو بروفيسور خلفان رشيد.د/أ
 2الجزائر ـ جامعة أبو القاسم سعد هللا  بروفيسور خطاش ربيعة.د/أ
 2الجزائر ـ جامعة أبو القاسم سعد هللا  بروفيسور زناد دليلة.د/أ
 2الجزائر ـ جامعة أبو القاسم سعد هللا  بروفيسور بالش صليحة. د/أ
 2جامعة دمحم األمين دباغين ـ سطيف  بروفيسور البشير معمرية . د/أ
 البليدةسعد دحلب ـ جامعة  بروفيسور بوسالم عبد العزيز. د/أ
 جامعة مولود معمري ـ تيزي وزو  محاضر أ إيدير عبد الرزاق. د
 جامعة مولود معمري ـ تيزي وزو أ ةمحاضر سليمي ساسية. د
 جامعة مولود معمري ـ تيزي وزو أ ةمحاضر بوبكري حفيظة. د
 جامعة مولود معمري ـ تيزي وزو محاضر أ عداد حسان. د
 جامعة مولود معمري ـ تيزي وزو محاضر أ يحياوي حسينة. د
 جامعة مولود معمري ـ تيزي وزو محاضر أ حداد نسيمة. د
 جامعة مولود معمري ـ تيزي وزو محاضر أ بوطابة فريد. د
 جامعة مولود معمري ـ تيزي وزو محاضر أ بن تونس طاهر. د
 جامعة مولود معمري ـ تيزي وزو محاضر أ بوجملين حياة. د
 جامعة مولود معمري ـ تيزي وزو محاضر أ مراد ناهي. د
 جامعة مولود معمري ـ تيزي وزو أمحاضرة  طاوس هاشيم. د
 جامعة مولود معمري ـ تيزي وزو أمحاضرة  مقدم صفية. د
 جامعة عبد الحميد مهري ـ قسنطينة محاضرة أ سليماني صبرينة. د
 البليدةسعد دحلب ـ جامعة  محاضر أ نعموني مراد. د
 األغواطعمار ثليجي ـ جامعة  محاضر أ تدمحم بوعلي. د
 جامعة العربي بن مهيدي ـ أم البواقي محاضرة أ سليمة قاسي . د
 2الجزائر ـ جامعة أبو القاسم سعد هللا  محاضرة أ طوطاوي سجية. د
 2الجزائر ـ جامعة أبو القاسم سعد هللا  محاضرة أ زوي جقجيقةق. د
 2الجزائر ـ جامعة أبو القاسم سعد هللا  محاضر أ زيوي عبلة. د
 جامعة مولود معمري ـ تيزي وزو محاضرة ب عدة دليلة.د
 جامعة مولود معمري ـ تيزي وزو محاضرة ب نعاق هجيرة. د
 جامعة مولود معمري ـ تيزي وزو محاضرة ب ليندة بودينار. د
 جامعة مولود معمري ـ تيزي وزو أمساعد  حسان بن نابي. أ
   
   
   
   
   



 ملتقىأعضاء اللجنة التنظيمية لل
 جامعة مولود معمري ـ تيزي وزو محاضرة أ نعيمةمدان . د
 جامعة مولود معمري ـ تيزي وزو محاضر أ مراد ناهي. د
 جامعة مولود معمري ـ تيزي وزو بمحاضر قدور عثمان. د
 وزوجامعة مولود معمري ـ تيزي  محاضرة ب صحراوي نزيهة. د
 جامعة مولود معمري ـ تيزي وزو مساعد أ بلطاس دمحم. أ
 جامعة مولود معمري ـ تيزي وزو أمساعدة  سعودي ملحة. أ
 2الجزائر ـ جامعة أبو القاسم سعد هللا  مساعد ب ساسي بالل. أ

 جامعة مولود معمري ـ تيزي وزو طالبة دكتوراه دريوش راضية
 جامعة مولود معمري ـ تيزي وزو طالبة دكتوراه بن مومن أسماء

 جامعة مولود معمري ـ تيزي وزو طالبة دكتوراه جغور ليندة
 جامعة مولود معمري ـ تيزي وزو طالبة دكتوراه يفصح فروجة
 جامعة مولود معمري ـ تيزي وزو طالبة دكتوراه يفصح فاطمة
 جامعة مولود معمري ـ تيزي وزو طالبة دكتوراه يلوين عقيلة
 جامعة مولود معمري ـ تيزي وزو طالبة دكتوراه أمزيان بهية

 جامعة مولود معمري ـ تيزي وزو طالب دكتوراه أيت شعالل لياس
 جامعة مولود معمري ـ تيزي وزو طالبة دكتوراه خطار فتيحة

 جامعة مولود معمري ـ تيزي وزو طالبة دكتوراه أيت جودي يمينة
 جامعة مولود معمري ـ تيزي وزو طالب دكتوراه وردان مزيان
 جامعة مولود معمري ـ تيزي وزو طالبة دكتوراه أعراب كميلية
 جامعة مولود معمري ـ تيزي وزو طالب دكتوراه أعراب خالد
 جامعة مولود معمري ـ تيزي وزو طالب دكتوراه محديد فاتح

 
 

 المعنيون بالمشاركة في الملتقى
 
 .الدكتوراهطلبة ذات الصلة واألساتذة، ممثلي المؤسسات 

 
 

 ملتقىمراسلة ال
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 ملتقىشروط المشاركة في ال
 

 .أو الفرنسيةتقدم البحوث في المؤتمر باللغة العربية أو . 1

 تقبل المشاركة الثنائية؛. 2

 المراجع والمالحق؛ بما في ذلكصفحة  20ال يزيد عدد صفحات المداخلة عن  أن. 3

 ؛للبحوث المحررة باللغة العربية 1,15، تباعد األسطر 16مقاس ، Arialالخط . 4

 للبحوث المحررة باللغة األجنبية؛ 1,15، تباعد األسطر 14، مقاس Arialالخط . 5

 ؛لة كاملةبكلمات مفتاحية والمداخ ملخص: أن يقدم ضمن أرسال واحد. 6

 وجبتي اإلطعام ،دج لغير األجراء 2000دج لألجراء و 5000طي المساهمة المالية المقدرة بـ تغ. 7
 .ولوازم الملتقى، لتبقى اإلقامة على عاتق المشارك

 
 

 تواريخ هامة
 

 كاملة المداخالتوملخصات الآخر أجل الستالم 
 2018 سبتمبر15
 على المداخالت المقبولةتاريخ الرد 
 2018 أكتوبر15

 إرسال الدعوات
 2018 نوفمبر2

 انعقاد المؤتمر
 2018 وفمبرن14ـ13

 
 

 ملتقىاستمارة المشاركة في ال
 

  :المتدخل هوية
  :صفة المتدخل

  :علميةدرجة الال
  :االنتماء مؤسسة/ جامعة 
  :النقال

  :البريد االلكتروني
  :محور المداخلة
  :عنوان المداخلة

 


