دعوة للمشاركة يف

قياس نواتج التعلم
الرياض  -اململكة العربي�ة السعودية

١٤٣7/٢/21-19هـ

املنظم

 2015/12/3-1م

مقدمة
يرافــق عمليــات التطويــر يف التعليــم املزيــد مــن االهتمــام بالقيــاس والتقويــم وذلــك ألهميــة ضبــط اجلــودة لتحقيــق كفايــة عاليــة
لألنظمــة التعليميــة ورصــد األداء وربطــه باملؤشــرات العامليــة.
وحيــث إن قيــاس نــواجت التعلــم يعــد مــن أبــرز املجــاالت الــي حيــرص املركــز الوطــي للقيــاس والتقويــم علــى تطويرهــا ،وإسـ ً
ـهاما منــه
ً
يف إبــراز القضايــا ذات الصلــة بهــذا املفهــوم -لــدى املعلمــن وأعضــاء هيئ ـ�ة التدريــس ،والباحثــن ومتخــذي القــرار ،وتنشــيطا حلركــة
البحــث العلــي يف هــذا املجــال املهــم -يعقــد املركــز املؤتمــر الــدويل الثــاين للقيــاس والتقويــم حتــت عنــوان «قيــاس نــواجت التعلــم» يف
مدين ـ�ة الريــاض خــال املــدة مــن  21-19صفــر 1437هـــ املوافــق  3-1ديســمرب 2015م.

أو ًال :أهداف المؤتمر
1.1االستفادة من التجارب واالجتاهات العاملية يف مجال قياس نواجت التعلم.
2.2دراسة وتقويم اجلهود واملمارسات املحلية يف قياس نواجت التعلم.
3.3إثراء اجلوانب العلمية يف مجال قياس نواجت التعلم.

ثان ًيا :محاور المؤتمر
1.1النظم المعرفية المعاصرة للتعليم.
•التعليم املبين على النواجت.
•التعليم املبين على الكفايات.
•التعليم املبين على املعايري.
2.2قضايا واتجاهات في قياس نواتج التعلم.
•طرق قياس نواجت التعلم.
•حتديات وإشكاالت يف قياس نواجت التعلم.
•أساليب حديث�ة يف قياس نواجت التعلم.
•محددات قياس نواجت التعلم.
+ 966 11 490 9090

+ 966 11 210 3097

3.3تجارب دولية ومحلية في قياس نواتج التعلم .
ّ
4.4تطبيقات قياس نواتج التعلم في:
•حتسني جودة التعليم العام .
•حتسني جودة التعليم العايل.
•املحاسبي�ة واملسؤولية يف التعليم.
•حتسني جودة الربامج واملقررات.

ً
ثالثا :مواعيد مهمة

التاريخ

احلدث
آخر موعد الستالم امللخصات

 9جمادى األوىل 1436هـ املوافق

إشعار املشاركني بقبول امللخص

 24جمادى األوىل 1436هـ املوافق

آخر موعد الستالم أوراق العمل

 ١٥شوال 1436هـ املوافق

إشعار املشاركني بالقبول النهايئ

 ١٧ذو القعدة 1436هـ املوافق

موعد املؤتمر

 19صفر 1437هـ املوافق

 28فرباير  2015م
 15مارس  2015م

 31يوليو  2015م
 1سبتمرب  2015م

 1ديسمرب  2015م

رابعا :شروط تقديم البحوث العلمية وأوراق العمل
ً
1.1أن يكون البحث أو ورقة العمل يف إطار أهداف ومحاور املؤتمر وفق شروط ومعايري البحث العليم.
2.2أال يكون البحث أو ورقة العمل قد سبق نشره أو تقديمه ألي جهة أخرى.
3.3أن ترتاوح كلمات البحث أو ورقة العمل بني  3,400و  8,500كلمة.
4.4أن يكون البحث باللغة العربي�ة أو اإلجنلزيية.

ُ َّ
ويفضل حضور الباحث الرئيس.
5.5أن يلزتم الباحث أو أحد الباحثني (يف حال كونهم أكرث من واحد) حبضور املؤتمر،

+ 966 11 490 9090

+ 966 11 210 3097

إجراءات التقديم و القبول
1.1الدخول على املوقع اإللكرتوين للمؤتمر ica.qiyas.sa
2.2تعبئ�ة استمارة االشرتاك يف املؤتمر.

ّ
3.3يرسل للمشرتك اسم املستخدم وكلمة املرور اللتان تمكنانه من إرسال النسخة اإللكرتوني�ة لكل من امللخص ،أو ورقة العمل يف
حال القبول.
ً
4.4يرفق الباحث ملخصا لسريته الذاتي�ة بالعربي�ة أو اإلجنلزيية.
5.5ختضع امللخصات والبحوث للتحكيم العليم.
6.6حيق للجنة العلمية تصحيح بعض املعلومات واملصطلحات إذا لزم األمر.
ُ َّ
7.7ستضمن األوراق املقبولة يف كتاب املؤتمر (كتاب األوراق البحثي�ة) وعرضها من خالل موقع املؤتمر ،وموقع املركز على شبكة
اإلنرتنت بأسماء مقدميها ،ويعد إرسال الكاتب أو الباحث حبثه أو ورقته العلمية إىل املركز الوطين للقياس والتقويم لغرض
املشاركة بها يف املؤتمر إذنا منه للمركز بنشرها.
8.8ستقدم فعاليات املؤتمر على ذاكرة خارجية للمشاركني املسجلني يف املؤتمر.

+ 966 11 490 9090
+ 966 11 210 3097
ica@qiyas.org
ica.qiyas.sa

