
 



جامعة زيان عاشور بالجمفة                 
العموم االجتماعية واإلنسانية كمية 

 
قسم عمم االجتماع والديمغرافيا ينظم 

 
: يوم دراسي حول

 
 
 

 

 

 :إشكالية اليوم الدراسي/ أوال

بدءا .  ميثل التقومي يف التعليم العايل نظاما حموريا تنبين عليو خمتلف العمليات البيداغوجية والتكوينية اليت مير هبا الطالب
وميثل األستاذ يف . باألعمال ادلوجهة، واحملاضرات، ومرورا بإعداد مذكرات التخرج، وما يلحقها من مسابقات يف مستويات أخرى

مستوى ىذا النظام، أكرب فاعل ميكنو ربقيق أىداف التكوين يف مراحل التعليم العايل، وذلك من خالل الطرائق ادلختلفة اليت ينتهجها 
 . التدريسيف

و استمراره .  ادلوجهات اليت يعتمدىا األستاذ من خالل خرباتو اليت يكتسبها و مطالعاتو وذباربو ادليدانية، ربدد مساره يف التقومي
وقد . يف تطبيق نفس االسرتاتيجيات، يدعو إىل وضعو يف دائرة التحليل عن مدى ذماعتو يف ربقيق كفاءات التكوين للطالب اجلامعي

خاصة وأن الربامج . يبدو األمر أكثر من ضرورة لتحليل ىذه القضية وغريىا من القضايا ادلتعلقة بالتقومي والتقييم يف التعليم العايل
.  ادلقرتحة يف سياسة اإلصالح، واليت تشهد ذبديدا يف حماورىا وحمتوياهتا ضمن منظومة التكوين، تستدعي ذلك

 التقومي بالنسبة للتعليم العايل مل يعد حبيس اجلامعة، كما أنو مل يعد يبحث يف خمرجات التكوين العايل عن األرقام والشهادات، 
 بات لصيقا باحلاجة االجتماعية أكثر من أي وقت مضى، خاصة منو ما LMDفالتحصيل العلمي ادلطلوب لدى طلبة التعليم يف نظام 

فالكفاءة صارت تنعكس على أداء ادلتخرجني يف خمتلف . يتعلق بالنسق االقتصادي ادلعروف سلفا يف استقبالو دلخرجات ىذا النظام
  .ما جيعل الطبقات االجتماعية على خمتلف مستوياهتا، تشارك يف تقييمها واستشراف ما ميكن أن ربققو يف ميادين التنمية. ادليادين

 ىذه ادلنطلقات وغريىا دما ميكن نقاشها يف مستوى التقومي، تفسح اجملال رمو ذبديد البحث خاصة لدى األستاذ والطالب 
. األمر الذي جعل منو قضية يرذبى ربليلها يف ىذا اليوم الدراسي. اجلامعي كفاعلني مباشرين يف عملية التكوين يف اجلامعة

   فما ىي اخللفيات النظرية ادلمكن تبنيها بني ماىو تقليدي ومعاصر؟
  وماىو واقع التقومي يف التعليم العايل بني ماىو نظري وما ىو ميداين؟

؟   LMDو كيف ميكن التأسيس السرتاتيجيات التقومي اليت تتناسب ومسار العلوم االجتماعية يف نظام 

أساليب التقويم في الجامعة بين التحصيل العلمي 

والحاجة الاجتماعية 
 



 
 :أهداف اليوم الدراسي/ ثانيا

. ـ حبث الواقع الذي تتم فيو عملية التقومي يف اجلامعة، خاصة منو ما يتعلق بالتعليم والتكوين يف ميدان العلوم االجتماعية
. ـ السعي رمو تقريب وجهات النظر حول مفهوم التقومي يف عملية التكوين العايل

. حبث اجملاالت ادلمكن التوفيق فيها بني التقومي يف اجلامعة والواقع االجتماعيـ 
. ـ إفساح اجملال لتالقح األفكار بني األستاذ والطالب لتقريب الرؤى اليت يُنظر من خالذلا لعملية التقومي

.  يف ظل إصالحات التعليم العايلLMDـ التأسيس دلنظومة موحدة يف اسرتاتيجيات التقومي تتالءم ونظام 
 :محاور اليوم الدراسي/ ثالثا

 اسرتاتيجيات التقومي بني النظري وادليدان :المحور الثاني   التقومي بني ادلفاىيم الكالسيكية وادلعاصرة:المحور األول
 LMD رمو البحث عن منظومة موحدة للتقومي يف ظل نظام :المحور الرابعواقع التقومي يف ظل احلاجة االجتماعية    :المحور الثالث

 : شروط المشاركة في اليوم الدراسي/رابعا
. ـ أن يكون البحث يف أحد حماور اليوم الدراسي

. ـ أن يلتزم بالشروط ادلوضوعية وادلنهجية اليت يتصف هبا البحث العلمي
. ـ أن ال يكون قد سبق نشره أو تقدميو أو يكون حمتوى يف حبث أو أطروحة

. دبا يف ذلك ادلالحق وادلراجع (  A4) صفحة 15ـ أال يزيد البحث عن 
 للهوامش اليت توضع يف أسفل الصفحة مع التعليقات إن 12 يف متنو و16حبجم  ( Simplified Arabic )ـ يقدم البحث مكتوبا خبط 
. سم يف كل جانب2وجدت، وحدود الصفحة 

. ـ اجلهة ادلنظمة لليوم الدراسي غري ملزمة بتقدمي الرد على البحوث اليت ال تستويف الشروط ادلذكورة سابقا
 : لجنة اليوم الدراسي/خامسا

الشيخ حممد برابح /  عميد كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية، د:الرئيس الشرفي                   
طوال عبد العزيز / د: رئيس اليوم الدراسي                             

بشريي زين العابدين / د: رئيس اللجنة العلمية                                       
: أعضاء اللجنة العلمية

 بوىالل عبد احلليم/ د  بوكربوط عز الدين/ أ د  حسان ىشام/ أ د  قلي عبد اهلل/ أ د 
جلود رشيد / د بكاي ادليلود.  دبومانة حممد / دلعريب احممد ن اب/ د
العيشي سعد / د  بن ملوكة بلخري/ د حممدي عبد القادر / د سحوان عطاء اهلل / د
حاج يوسف مليكة / د غريب حسني/د  سربوت عبد ادلالك  / د جناوي عبد العزيز / د
 بن شريط عبد الرمحان/ د طلحة ادلسعود / د صفاسن سعيدة / د  بن سليم حسني/ د

 مهدي عمر   / دطعبة سعاد / د ابراىيمي أم السعود / د العابد ميهوب / د 
 زبريي حسني/ د  ضبع مرمي/  د  بن عبد السالم حممد  / د ربيح نعيمة/ د 
فرحات عبد الرمحان / د تومي بلقاسم/ أ  حرواش دلني    / د  بلقماري ىدى/ د 
 كاكي حممد/ دشريف عامر / أطوبال ابراىيم / د بن عروس أمني/ د

 



 
 

  حلباوي خلضر/  أ  :رئيس اللجنة التنظيمية
     

: ةتنظيميأعضاء اللجنة ال
   بلبول نصرية / د هنايلي حفيظة  / دعايدي مجال / د يونسي عيسى/ د
 شداد عبد الرمحان/ أ  لعروسي بوعالم/ أ مسعودي الطاىر/ د اذلادي عامر/ د
 حبة وديعة  /   أ  علة ادلختار/ أ  عروي ادلختار/ أ محيدة عبد القادر/ أ 
 عباسي ياسني/ أ سالمي خدجية/ أ  لكحل خرية  / أ عزوز حممد  / أ
 لباز بن زيان/ أ زرنوح احممد/ أبورقبة مصطفى  / أ محيدات ادليسوم/ أ
 حمفوظي فؤاد/ أ  دمحاين حممد/ أ  بلول امحد/أ بورقدة صغري/ أ

 
 2017 / 03/ 26:  يرسل ملخص البحث مع السرية الذاتية يف أجل أقصاهـ:  تواريخ مهمة

 على أال تلتزم اجلهة ادلنظمة بإعادة البحوث 2017 / 04/ 02:ـ يرسل البحث بصورتو النهائية بعد التحكيم وادلوافقة يف أجل أقصاه
  2017 / 04 / 10: موعد اليوم الدراسي.                 اليت ال تستويف الشروط ادلطلوبة

   djelfasocio@yahoo.fr        أو@gmail.com   zinounour:  توجو مجيع ادلراسالت على الربيد اإللكرتوين
   0663703700 /  0665901803    /     0542633187   :                    أو االتصال برقم اذلاتف

 
 مصاريف اإليواء واإلطعام والنقل على عاتق المشاركين: مالحظة 


