
 

 
 

 وحدة بحث تنمية املوارد البشرية

ــــــــــــــــــــم   تنظــــــــــــــــــــــ

 بالتعاون مع كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية 
 

العاشر حول مكانة الوجدان  دولياملؤتمر ال

 في علم النفس الحديث
 م8102 جانفي 30 -29

 

 

 

شعبيةاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال  
لميوزارة التعليم العايل والبحث الع  

 -2 سطيف-حممد ملني دباغني جامعة
« تنمية املوارد البشرية :وحدة حبث  

 

 

 

 عنوان املراسالت:

توجه املراسالت باسم األستاذ الدكتور لحسن 

دولي س اللجنة العلمية للمؤتمر الرئي –بوعبدهللا 

لم النفس الحديث "، الوجدان في ع"مكانة  العاشر

، 2، جامعة سطيفوحدة بحث تنمية املوارد البشرية 

 سطيف، الجزائر.

  

 البريد اإللكتروني: 

doylettres@yahoo.fr 

urdrh@hotmail.com  

 

 :اإلنترنتاملوقع على شبكة 

 

http://www.urdrh.com 

 

 تواريخ هامة:

  :آخر موعد الستالم ملخصات املداخالت هو

 .2302يونيو  03

  :موعد إشعار أصحاب امللخصات املقبولة هو

 2302يوليو  30

  :ـــــــــــــــــــاملة هو  03آخر موعد الستالم البحوث كــــــــــــ

 .2302نوفمبر 

  :إشعار أصحاب املداخالت املقبولة نهائيا هو

 .2302ديسمبر 00

 

 املشاركة في املؤتمر: رسوم

 ب:دفع رسوم املشاركة املقدرة 

دج بالنسبة  0333دج بالنسبة لألساتذة ،  0333 -

للطلبة نظير وجبتي غذاء ليومين  + استراحة قهوة 

 ليومين + حقيبة امللتقى .

 املشاركاملبيت وتذكرة السفر على عاتق  -

تنشر املقاالت )املدخالت( املقبولة بعد إعادة  -

تحكيمها وفق معايير النشر الخاصة بمجلة الوحدة 

 في عدد خاص بامللتقى.
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 املدعوون للمشاركة في املؤتمر:

  أساتذة الجامعات، واملراكز الجامعية واملعاهد

 املتخصصة.

 .الباحثون وطلبة الدراسات العليا 

  العاملون في املؤسسات املختلفة النفسانيون . 

  املنظمات ذات الصلة ورجال األعمال وكل املهتمين بعلم

  .النفس

 شروط املشاركة في املؤتمر:

 بأحد محاور املؤتمر. -0
ً
 أن يكون البحث متصال

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

 تكتب البحوث بالعربية أو الفرنسية أو اإلنجليزية. أن -0

 لقواعد البحث العلمي  -4
ً
أن يكون البحث مستوفيا

 املتعارف عليها في كتابة األبحاث العلمية.

مرفقة بملخص البحث قبل  استمارة املشاركةترسل  -0

 ، عن طريق البريد اإللكتروني املبين أدناه.2302يونيو  03

 03ي حالة القبول يجب أن يرسل البحث كامال قبل ف -6

 ، عن طريق البريد اإللكتروني.2302نوفمبر 

 بدقة في حالة القبول النهائي. استمارة التسجيلملء  -2

طلبة لصالح  تنظم على هامش املؤتمر ورشتين :مالحظة

 حول:الدكتوراه 

 النفسية. وأدوات القياس في البحوث التربوية  - 0

 مناقشتها. وبأعمال الطلبة تقديم عروض  - 2

 

وعلى الرغم من أن مجالي العقل والبدن تناولهما الباحثون في 

علم النفس منذ عقود طويلة، إال أن املجال الوجداني لم 

يسلط عليه الضوء إال في السنوات األخيرة. أما في العالم 

طور الجنين.  تزال فيما ربي، فإن الدراسات الوجدانية الع

الحالي ليسلط الضوء على هذا املجال املهم  املؤتمرلهذا جاء 

 في حياة اإلنسان.

 أهداف املؤتمر:

 إلى تحقيق األهداف اآلتية: دولييسعى املؤتمر ال

 تسليط الضوء على الوجدان في حياة اإلنسان. .0

 التصميم الوجداني لألشياء واملنتجات و مبادئعرض  .2

 ممارساته.

 اده املختلفة.عبأ الضوء على الذكاء الوجداني وتسليط  .0

 التعليم. تسليط الضوء على مقاربات الوجدان في التربية و .4

  معرفة األدوات الحديثة في قياس الوجدان .0

 :ؤتمرمحاور امل

 أهمية الوجدان في حياة اإلنسان. .0

 عالقة الوجدان بباقي مكونات الشخصية اإلنسانية. .2

 جودة الحياةعالقة الوجدان بالصحة و  .0

 الذكاء الوجداني. .4

 املنتجات. التصميم الوجداني لألشياء و .0

 بناء املناهج والتدريس بمقاربة الوجدان. .6

 قياس الوجدان في علم النفس. .2

 

 

 مقدمة:

ن رد البشرية" بجامعة محمد ملياتنظم وحدة بحث "تنمية املو 

مكانة العاشر حول " دولي، املؤتمر ال2دباغين/ سطيف 

 30 -29"، وذلك يومي علم النفس الحديث الوجدان في

، الجزائر. املؤتمر مفتوح 2م، بجامعة سطيف 2302جانفي 

املهتمين بموضوع الوجدان والشخصية  لكل الباحثين و

 العلمية لتسليطاركة ببحوثهم وتجاربهم اإلنسانية للمش

 .الضوء على هذا املجال املهم في حياة اإلنسان

 

 إشكالية املؤتمر:

الوجدانات التي يسببها  مجموع العواطف )الوجدان  يشمل

مثير محدد( واالنفعاالت )الوجدانات التي ال يكون سببها 

لعب الوجدان دورا مهما في حياة الفرد ي غامضا وغير واضح(.

 في الفكر وفي السلوك،   تأثيراالوجدان  والجماعة. يؤثر
ً
كبيرا

بهما كذلك.  إذ يدفع نحو بعض املواقف ويمنع من   ويتأثر

، ويحول دون بعضها اآلخر، األفكاربعض، ويقرر بعض 

 وأثرهمابسبب هذين االمرين )عن العاطفة، واالنفعال، 

وهو يشكل إلى جانب العقل  الكبير في الفكر، والسلوك(.

 والبدن، املجال الثالث من مجاالت الشخصية اإلنسانية

  .ومالحظة وتطبيقامية والتطوير بحثا املعنية بالتن

 


