
 

 حول تقويم مسيرة علم النفس في الجزائرالتاسع امللتقى الدولي 

 م0282ابريل  02 -81

 دعوة للمشاركة

 . مقدمة:1 

حول التاسع ، امللتقى الدولي 2 سطيفمحمد ملين دباغين /بجامعة  "املوراد البشرية وحدة بحث " تنميةنظم ت

، الجزائر. 2بجامعة سطيف ، م2112ابريل   20 -18يومي"، وذلك  تقويم مسيرة علم النفس في الجزائر"

في العلمية وتجاربهم  ببحوثهم  للمشاركة  واملهتمين بفروع علم النفس املختلفةلكل الباحثين امللتقى مفتوح 

 .تقويم مسيرة علم النفس في الجزائر

 امللتقى:  . إشكالية1 

 ما يراد تقويمه. مكونات من مكون  أي في الضعف أو القوة نقاط عن يكشف كونهمن  أهميته التقويم يكتسب

 التقويم فعمليات . ذاك أو النظام هذا  لتطوير قرارات من عليه يترتب ملا وذلك عملية شديدة األهمية  فهو

 األمر، صحيحة وغير مضللة نتائجهاستكون  واملوضوعية واإلتقان الدقة من عالية درجة على تكن لم إن

قد تسبب له الضرر الجسيم. ، ال تفيد ما نرغب في تقويمه، ولكن خاطئة قرارات اتخاذ عليه يترتب الذي

وعندما يتعلق األمر بمسيرة علم النفس، سيكون التقويم ضروريا ملعرفة ما تم إنجازه، وما لم يتم بعد، وما 

سنة،  مائةإذا كانت املسيرة في الطريق السوي والسليم. يتجاوز عمر علم النفس في الجزائر اآلن أكثر من 

تطورا كبيرا اإلستقالل وقد تطور علم النفس في سنوات م، 1919حيث نشأ مع نشأة جامعة الجزائر سنة 

سواء على مستوى التدريس أو  البحث العلمي أو املمارسة. وعلى الرغم من هذا العمر املديد لهذا العلم، فإن 

  .تقويم مسيرته لم تتم، لهذا، جاء هذا امللتقى ليقوم كمسيرة علم النفس في الجزائر على مدى هذه السنوات

 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

-2سطيف -حممد ملني دباغنيجامعة    

  وحدة حبث " تنمية املوراد البشرية"



 . أهداف امللتقى:2

 يسعى امللتقى الدولي إلى تحقيق األهداف اآلتية:

  على مستوى التدريس تقويم مسيرة علم النفس في الجزائر. 

  .تقويم مسيرة علم النفس في الجزائر  على مستوى البحث العلمي 

 .تقويم مسيرة علم النفس في الجزائر  على مستوى املمارسة املهنية 

  تقويم علم النفسفي  األخرى االستفادة من تجارب البلدان. 

 

 . محاور امللتقى:3 

 تقويم تدريس علم النفس في الجامعات الجزائرية. .1

 تقويم البحث العلمي النفس ي في الجزائر. .2

 تقويم املمارسة النفسية في مختلف القطاعات. .3

 .تقويم مسيرة علم النفسفي  األخرى البلدان تجارب عرض  .4

 

 املدعوون للمشاركة في املؤتمر. 4

 املعاهد املتخصصة.الجامعية و راكز املأساتذة الجامعات، و   .1

 الدراسات العليا. الباحثون وطلبة .2

 علماء النفس العاملون في املؤسسات املختلفة.  .3

 .  بعلم النفساملنظمات ذات الصلة ورجال األعمال وكل املهتمين   .4

 

 . شروط املشاركة في امللتقى:5

 بأحد محاور امللتقى. أن -1
ً
 يكون البحث متصال

 أن ال يكون البحث قد قدم أو نشر من قبل. -2

 أن تكتب البحوث بالعربية أو الفرنسية أو اإلنجليزية. -3

 لقواعد البحث العلمي املتعارف عليها في كتابة األبحاث العلمية. -4
ً
 أن يكون البحث مستوفيا



، علللن طريلللق ال ريلللد اإللكترونلللي 2115 نلللوفم ر 31مرفقلللة بم الللث البحلللث قبلللل  اسلللتمارة املشلللاركةترسلللل  -5

 املبين أدناه.

    عن طريق ال ريد اإللكتروني.   ،2112 يناير 31قبل   في حالة القبول يجب أن يرسل التدخل كامال -7

  بدقة في حالة القبول النهائي. رة التسجيلاستماملء  -8

 

 . تواريخ هامة2

   :2115 نوفم ر 31آخر موعد الستالم م اصات املداخالت هو. 

  :2112/ 11/ 11موعد إشعار أصحاب امل اصات املقبولة هو 

  :2112 يناير 31آخر موعد الستالم البحوث كاملة هو. 

  :2112/ 12/ 11موعد إشعار أصحاب املداخالت املقبولة نهائيا هو. 

 

 . تسهيالت املشاركة في امللتقى:7

   املؤتمر امللتقى على حساب منظمياإلقامة واألكل بالنسبة للمتدخلين تكون خالل أيام. 

  .تذاكر السفر على حساب املتدخلين 

 

 . عنوان املراسلة:8

 ،بوعبد هللا لحسنأ.د/ 

 رئيس ال جنة العلمية للملتقى

، سلللللطيف، 2منسلللللق  امللتقللللى، جامعللللة سللللطيف –توجلللله املراسللللالت باسللللم األسلللللتاذ الللللدكتور لحسللللن بوعبللللدهللا 

  doylettres@yahoo.fr        o@urdrh.cominf  الجزائر.  ال ريد اإللكتروني:

 

 املوقع على شبكة اإلنترنت .9
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