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 :امللتقى إشكالية

يشمل  الوجداا  جممدوا الاوا د  ل الوجدااالت السدب ي دثيرل جددد  جالداعا تا)الادل)ت لالوجدااالت السدب 

جهمددل  ددا  اددلد اللدداع تايؤمل ددوج يددتأا الوجدداا   دد أد ا   ) يكددو  بددثيرل الجغددل تاددد  تابددلاج يناددر الوجدداا  عت ا

  ددا اللفددا ت ددا ال ددنو ب تا دد أا  إرمددل كددولبج  امل يدداوي االددو بادد  اقوا دد  تام ددي جدد  بادد ب تا ددا  بادد  
ف
كثددد ا

األوكدل ب تاالدود عت  باغدهل ا، داب ب دير ادوي  ا)جداا  ل د  الال لدوب تا)الادلدب تبأاامدل الفثدد   دا اللفداب 

ت ادددو يشدددكل ابدددع جلادددر الا دددل تالثدددا ب اقمدددلد الدللدددن جددد  جمدددل)ت ال   ددداو ا   دددلااو اقا ادددو تال دددنو اج 

بلل  ماو تال طواا بالدل تجال ظدو ت طثا دلج ت  دع الداا  جد  ب  جمدلبا الا دل تالثدا    لتلهمدل الثدل دو   دا  ند  

ل د وات األ دد دج بجدل  دا الادلل  ال لس ج و   وع  وانوب ا) ب  اقملد الوجاا ي ل  ي نط  ناد  الغدوإ ا)  دا ا

الاابدديب وددل  الا ابددلت الوجااااددو جددل  ددلاد  ددا  ددو  ايؤ ددد ج لهددوا جددلإ اقددت ما اي ددلبا ل  ددنط الغددوإ   ددع اددوا 

 اقملد اقه   ا  الد ا   ل ج

 أهداف امللتقى:
 :ي عع اقن  ى ابع  ال اق األاااف ا، او 

 ت ناط الغوإ   ع الوجاا   ا  الد ا   ل ج 

 جثلعئ ال  ما  الوجاا ي لألشالإ تاق  ملت ت جمل بل  ج  اض 

 ت ناط الغوإ   ع الوكلإ الوجاا ي ت ببالعه اقخ نلوج 

 ت ناط الغوإ   ع ج ل بلت الوجاا   ا الت باو ت ال انا ج 

   جااوو األعتات اي ايدو  ا  الس الوجاا 

 محاور امللتقى:
 باماو الوجاا   ا  الد ا   ل ج .1

  ال و الوجاا  بثلقا جكوالت ال   او ا   لااوج ج2

  ال و الوجاا  بللص و ت جوعد اي الد ج3

 الوكلإ الوجاا يج ج4

 ال  ما  الوجاا ي لألشالإ ت اق  ملتج ج5

 ب لإ اق لهج تال ا يس بم ل بو الوجاا ج ج6

  الس الوجاا   ا  ن  ال لسج ج7

 



 

 

 الرئيس الشرفي للملتقى
  أ،د ،الخير قش ي

 رئيس امللتقى     
 أ.د. لحسن بوعبد هللا

  ئ س اللؤ و الانماو : بب ع جالما ج ااع

 ج ا  اللؤ و الانماو : ع ب  ثا هللا ص ااتي 

 اللجنة العلمية للملتقى
 بطا  جلجاوبت اد   ماو اقوا ع اليشااو / بجعج بو ثاهللا ي   

 الثالاا  -ب جلجاو الثالاا  بجعج ج ااع جالما

  اكال -الالعد ب جلجاو ابط ثود بجعج جالما 

 اقغاب -بجعج  ايو ج طلى ب جلجاو الابلط 

 بجعج با  ب  الصا جاماي ب جلجاو بنط و  مل 

  اكال - با اد –جلجاو ينا م بليلاا  –عب بعا  اباااا  ب تانو أ.

 وا  ل - 8بجعج جلباوي وااا ب جلجاو بل يس 

 ايؤلائا - 2جلجاو بطا  -اقوا ع اليشااو بجعج جامااو بشد ب ت اد الثالن   ماو 

 ايؤلائا - 2بجعج شنبب جالما ب جلجاو    طا و 

 ايؤلائا - 2بجعج اانب جالما امارب جلجاو    طا و 

 ايؤلائا -بجعج بو لص جثل كي ب جلجاو تااا  

 ايؤلائا - 2جلجاو بطا  -بجعج  ابلش ااىب ت اد الثالن   ماو اقوا ع اليشااو 

 بتكاااال  –كاا   –ب األكلعيماو الو  او لنانوم الت بواو تال ل او   Vus, Vببع ج 

  اقمنفو األ عااو –جلجاو جاا ا  -عج  بماو جالما الش اا  

 ايؤلائا – 2جلجاو بطا  -عج ص ااتي  ثا هللا بت اد الثالن   ماو اقوا ع اليشااو 

 ايؤلائا – 2جلجاو بطا  -  اب ت اد الثالن   ماو اقوا ع اليشااو  عج مليايو

 ايؤلائا -عجال ي ايانو ب جلجاو الثنااد 

 ايؤلائا - 2جلجاو بطا  -عج بوصنر  ثا اي فا ب ت اد الثالن   ماو اقوا ع اليشااو 

 ايؤلائا - 2جلجاو بطا  -عج  نود للااب ت اد الثالن   ماو اقوا ع اليشااو 

 ايؤلائا - 2جلجاو بطا  - لد ال ليلب ت اد الثالن   ماو اقوا ع اليشااو عج بو 

 ايؤلائا - 2جلجاو بطا  -عج بو و  ثا اي مااب ت اد الثالن   ماو اقوا ع اليشااو 

 ايؤلائا – 2عجبو بفا بوزاايبجلجاو بطا 

 

 

 

 

 



 

 

 

 اللجنة التنظيمية للملتقى:

 ججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج ئ  ل ابلش ااىببعب

 عب مليايو   اججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج ا  

 ص ااتي  ثاهللاعب

 عببو تبو بجلد 

 عب لكاات  ثا ال لصا

 بببوع ال  ماا

  واتزد  ثاال ما

 ع  ش   مو

  لبمب ج لد يل وت

 زاا   د 

 بوزااي عاال

 بوالبي ملاثاو

 بلتشو  ثا الهلعي

 

 :صياغة التوصياتلجنة 

 ببع بو ثا هللا ي   

 ببع جالما ج ااع

 ب بع جالما الالعد

 ببع بو لص جثل كي

 ببع ااى  ابلش

 ع ب  بماو جالما الش اا 

 ع ب اعا  اباااا  بت انو

 عب  ثا هللا ص ااتي 

 

 أمانة امللتقى
 تاواو ا،  و  اجلس



 

 

برنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامج 
 امللتقى

 9102جانفي 92اليوم األول: 

 بقاعة املحاضرات

12:11 

 االفتتاح الرسمي للملتقى

 النشيـــــــــــــــد الوطـــــــــــــــــني

 لحسن بوعبد هللا أ.دكلمة رئيس امللتقى:

 كلمة السيد عميد كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية : د.غراف نصر الدين

 الجامعة:أ.د الخير قش ي كلمة رئيس
 املحاضرة اإلفتتاحية 01:11–9::2

 ازدهار الوجدان في علم النفس بعد تولي سنواته العجافب ج ع : جالما ج ااع ب جلجاو الثالاا ب

 قهوة استراحة 01:11-01:01
 الجلسة العامة 01:01-00:01

 رئيس الجلسة :أ.د. محمد مقداد  / مقرر الجلسة : د. حمايدية علي
 العالقات الدولية ووجدان الشعوب، جن شا  –عب جالما الالعد ب جلجاو ابط ثود  9::01:01-01

 ألرغونوميا؟للوجدان في ا تصميم املنتجات: أي مكانة ، جامعة وهران،أ.د. بوحفص مباركي  9-00:11::01

 .عبر التاريخفي عالقاته الدولية للشعب التركي  الوجدانيالدور  ، اكال -با اد  –جلجاو ينا م بليلاا  –عب بعا  اباااا  ب تانو بج 00:11-01:09

01:09-00:01 Pr  Maache youcef,universite de Constantine2et  Dr  Zian chami,universite de Setif2 
L’éducation émotionnelle au service de l’apprentissage et de l’intelligence émotionnelle 

00:01-00::9 Vus, Victor .PhD in psychology, Associated Professor, Institute of Social and Political Psychology, National Academy of Educational Science of Ukraine, Kiev, Ukraine 

 The peculiarities of servicemen back from the combat operational zone value-semantic perception 
 .الجامعات األردنيةتأثير مهارات الذكاء الوجداني في اتصال األكاديميين بطلبتهم في  ،اقمنفو األ عااو –جلجاو جاا ا  -عج  بماو جالما الش اا   9-09:11::00

 ، تطور الوجدان من حيث الفكر والسلوك.2بجعج ي    بو ثا هللا ب طجعج ب  بلل  اعيا جلجاو بطا  09:11-09:09

 العلوم العصبية، الوجدان جوهر املخ.بجعج ااى  ابلشب جلجاو بطا ب  09:09-09:01

 ملاذا ال يهتم املدرسون بمقاربة الوجدان ؟، الغائب األكبر في التدريس الوجدانية، األهداف بجلجاو ت  نو –شثوح ب ب املد ب 2جلجاو بطا   –عب  ثا هللا ص ااتي  9::09:01-09

 طالب وطالبات والية الجزيرة، دراسة ميدانية على، الذكاء الوجداني لدى طالب وطالبات املرحلة الثانوية في ضوء بعض املتغيراتب جلجاو ايؤلاادب ال وعا  بعج جكي بلبفا بااا عيوا 9-00:01::09

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقشة  11::00:01-0 ـــــ ـــ ـــــ  منـ

 

 

 

  



 

 

 

 برنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامج امللتقى 

 9102جانفي 01اليوم الثاني: 

 7القاعة : املدرج          اإلنسانالوجدان في حياة  أهمية  ولى:الورشة األ 

 يوسفي حدة د.مقرر الورشة:                               ناني نبيلةد. رئيس الورشة : 03:39 – 0:99

نووية  جلجاو الثناادب اليشااوبطبع ب  ااي ا ج ار بت اد الثالن   ماو اقوا ع عج ال ي ايانو ب  12:09/ 12:11

 الوجدان األممي في صناعة القائد الفعال.

مخاطبة عج  الد  ثاا بطجعج اغلد بو ثا هللاب جخب  الا ابلت الل هاو ت ال غلئاوب جلجاو الواعيب  12:01/ 12:09

 النفس يقرار ستوأثره في تقويم السلوك وتحقيق اال ، آي القرآن للوجدان اإلنســــــــــــاني

 الوجدان مابين الذكاء والتناقض...أي أثر على حياة الفرد؟آج و بوع  ب جلجاو ب عج 9::12/ 12:01

 اآلطر النظرية لدراسة الذكاء الوجدانيجااكش ب جاا بجلجاو ب فادببج اجوش جااع ببج 01:11/ 9::12

ــــــ قياس املفهوم مشاعر التماسك النفس ي ك،0عج يوبلي  ادب جلجاو بل  و 01:09/ 01:11 مفهوم وجداني جديد،ــــ

 ــــــــ

ب 2جلجاو بطا ب ت اد الثالن   ماو اقوا ع اليشااو ببجعج ي    بو ثا هللا ب طجعج ب  بلل  اعيا  01:01/ 01:09

 تطور الوجدان من حيث الفكر والسلوك.

ب 2جلجاو بطا ب ت اد الثالن   ماو اقوا ع اليشااو ،ع  ش   موطجعج طجعج  موعي ببملإ 9::01/ 01:01

 التي تعاني من التوحد. النظريات املفسرة للتقمص الوجداني لدى الحاالت

 والحاجة إليها ..عاطفة الحب،جلجاو بل  و –بج قووق ألؤو  00:11/ 9::01

 استراحة قهوة 00:01- 00:11

جدلية الكم والكيف ب 2جلجاو الثنااد –جخب  ال الس ب  بو للاو يما وعج ب  بجعج بوبلل   ثا الالال 9::00/ 00:01

 في مقاييس الذكاء الوجداني في الدراسات النفسية والتربوية

الذكاء الوجداني وعالقته ب  2ت اد الثالن   ماو اقوا ع اليشااو بجلجاو بطا  ، بو وع ابملإعج 09:11/ 9::00

 عند طلبة الجامعة.بالذكاء الروحي واملرونة النفسية 

 ايؤلائاج –جالما بباكل ب جايااو الت باوب ت)يو بل  و ب  ايؤلائاج –ال ليل بباكل ب جلجاو  نشنو  09:09/ 09:11

 اثر الذكاء االنفعالي للمعلم وتقييمه لصعوبات القراءة والكتابة لتالميذ الطور األول ابتدائي

 فعالية بديل العقوبة في استثمار  وجدان الهاكرز ب بجال ي ي   ب جلجاو  ال ت  09:01/ 09:09

 ايؤلائا-0-بل  و –جلجاو اي لج ي غا  -  طبع : ابت لم بلتحبطب ع : و االو يحا 9::09/ 09:01

 ودورها في التربية الوجدانية وأهميتها للطفل األسرة

ــــاقشة 00:01/ 9::09 ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ  منـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كلمة االختتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام وتالوة التوصيات

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 برنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامج امللتقى :

 9102جانفي 01اليوم الثاني  

  :7الوجدان ومكونات الشخصية                                  القاعة :  :الورشة الثانية 

 د. عامــر نـــورة مقرر الورشة:                              غذفة شريفة د.بن:رئيس الورشة  00:01 – 2:11

الذكاء الوجداني  ب 2جلجاو بطا ب ت اد الثالن   ماو اقوا ع اليشااوب صناالو ال صعجب  اووو شاالوب بج 12:09/ 12:11

 -دراسة تحليلية من منظور الصحة النفسية-وعالقته بالتوافق الزواجي

جلجاو   ثا اي ماا جهاي  ط بع: بوجااعد جالماب ثا اي نا  ب  جادزد بطبع،2جلجاو بطا بعببن ااتم بن لب   12:01 /12:09

 9الذكاء الوجداني و عالقته بفعالية الذات لدى عينة من طلبة جامعة سطيف -2   طا و –
تكامل املجاالت الثالثة في " حركي الوجداني والحس، املجال املعرفيتكامل بجلجاو ب دزي تزتب جنافو  ناوا عب 9::12/ 12:01

 )رؤية معرفية عصبية(."عملية التعلم نموذجا

جلجاو ثالن   ماو اقوا ع اليشااوب ت اد ال،  لجدا  دادج عب طجشنبب لا دو جعجطب جلجاو بم الثواقاب  لجددا ادددو دج ع 01:11/ 9::12

 الوجدان وعالقته بمكونات الكيان..2بطا 
 باقا بو الانال لألبل ود بوز ياوب و االو بنمهايب بج2جلجاو ايؤلائاباليرو بوال محبج 01:09/ 01:11

 .عالقة الوجدان بمعنى الحياة و الصحة النفسية لدى الشباب

 جلجاوب ت اد الثالن   ماو اقوا ع اليشااوببعج ابلش ااى ب عب  ثا ال لصا  لكاات ب عب وبلد وطامو ب 01:01/ 01:09

 العزلة الوجدانية واالجتماعية لدى الطالب الجامعي في ضوء بعض املتغيراتب2بطا 

حالة اللعب الرمزي و التفكير الرمزي عند  الذكاء:العالقات بين الوجدان و ب2جلجاو بطا  ب ا لاددددل ا ادوعج  9::01/ 01:01

 .الطفل

عجز التعبير االنفعالي  )Alexithymieااللكستيميا  العالقة مابين،92جلجاو بطا  ب ولس ب آجلد عج  00:11/ 9::01

 و مكونات الشخصية و اضطراباتها. (الوجداني

 استراحة قهوة 00:01- 00:11

 اإلحباط عند املراهقة الجزائرية وانعكاساته السلوكيةب 2عبجثل     ثو ب جلجاو بطا   9::00/ 00:01

النموذج السببي للعالقة بين االلكستيميا وأنماط  -2-جلجاو ايؤلائاب عجلوا س بااادب عج  لتي جؤا و 09:11/ 9::00

 التعلق في ظهور االضطرابات السيكوسوماتية لدى الطلبة الجامعيين

جخب  األ اواوجال تالو ليو ج  ب مااعد لا عب بو  لص جثل كي ب بنمملاا  د دب عتا  ول موب  ا وب جالما 09:09/ 09:11

 .تأثير اللون على سلوك املستهلك وأهميته في تصميم املنتوجات ب2األ طل  بجلجاو تااا  

الذكاء الوجداني ب2جلجاو بطا ، ج جال ا بمد ببج زكااتي     وب بعج ع  ش جالما بجد بعج بتجنا ا  ماا  09:01/ 00:09

 جامعة الوعالقته باختيار نوع التخصص لدى عينة من طلبة 

الذكاء اإلنفعالي وعالقته     2الثنااد  –جلجاو لوا س ب   ا  ب ب الم ايانو بوشفامو طجعجب ابمهل  جنوع طجعج 9::09/ 09:01

          0بالتفكير اإليجابي لدى مرض ى القلب
 منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقشة 00:01/ 9::09

 االختتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام وتالوة التوصيات كلمة
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 79القاعة :.                 الوجدان و الصحة وجودة الحياة                   :الورشة الثالثة 

                 مقرر الورشة:د.علطي صوفيا                                                رئيس الورشة :د. باعة صليحة     00:01/  2:11

مستوى الذكاء الوجداني لدى املمرضين وعالقته بأساليب ب2صوواوب جلجاو بطا  عجي اا وليلدبعج نطي 12:09/ 12:11

 -دراسة ميدانية بمستشفى سعادنة عبد النور -إدارة ضغوط عملهم. 

12:09 /12:01 Dr. BOUZID BAA Saliha ,Université de BEJIAI , L’intelligence émotionnelle, facteur de réussite 

professionnelle et de bien –être 

ب 2ت اد الثالن   ماو اقوا ع اليشااو ب جلجاو بطا  بط ب ببملإ  الف  -ط ب عاال بوزااي    -عب  مليايو   ا  9::12/ 12:01

 جودة الحياة وعالقتها بالتفاؤل لدى عينة من طلبة الدكتوراه )ل.م.د(

العالقة التفاعلية بين الذكاء الوجداني والسعادة   نم ل ب ببج ابمهل  ب  ع بلدب جلجاو ج  ثا هللا بااايب 01:11/ 9::12

 ودافعية االنجاز.

الذكاء الوجداني وعالقته بالشعور بالسعادة لدى املراهق املتمدرس في  جلجاو ب فادب طجعج ابملإ  وجوب 01:09/ 01:11

 -دراسة ميدانية بثانوية احمد غازي بوالية املسيلة -املرحلة الثانوية

الذكاء الوجداني ب 2بجعجااى  ابلش ب طجعج  ثل ي بل ا ب ت اد بالن   ماو اقوا ع اليشااوب جلجاو بطا  01:01/ 01:09

وعالقته باالحتراق النفس ي لدى عينة من األطباء املناوبين باملؤسسة االستشفائية العمومية )الزهراوي( 

 باملسيلة.

الذكاء الوجداني كمؤشر للصحة النفسية ومنبئ للوقاية من الضغط ب 2جلجاو ايؤلائا،عج شاالي ا لإ 9::01/ 01:01

 النفس ي)دراسة ميدانية في إطار علم النفس االيجابي(

بالذكاء الوجداني من خالل تقدير  القيمة التنبؤيةجلجاو بع ا ب  بجبلقو باالتب ب2جلجاو تااا   بصل د  ماي بج 00:11/ 9::01

 الذات ومستوى الطموح لدى طلبة الجامعة.

 استراحة قهوة 00:01- 00:11

الغضب والقلق واستراتيجيات التعامل مع الضغط النفس ي  دراسةعجاليت  ثا ال الم كااموبجلجاو  دزي تزتب 9::00- 00:01

دراسة ميدانية  -املركزة حول االنفعال كعوامل استهدافية لإلصابة بارتفاع ضغط الدم الشرياني األساس ي

 -مقارنة بين املرض ى وغير املرض ى

الرفاه النفس ي  ب2  اا ب ت اد بالن   ماو اقوا ع اليشااو ب جلجاو بطا  بجعج ي    بو ثاهللا ب طجعج و ي 09:11/ 9::00

 عند املتقاعدين املصابين باألمراض املزمنة

 دور الضبط االنفعالي في الصحة واملرض.  ال تب بعجبجا و ب    واا  بجلجاو2بجعجو االو كاكوشب جلجاو الثنااد   09:09/ 09:11

أثر املرونة النفسية على السلوك ول موب جلجاو األاواط ب طجعج بخاسب اليشد ب جلجاو اقايوب  كاوا طجعج 09:01/ 09:09

 اإليجابي عند طلبة قسم علم النفس

 ، عالقة الذكاء الوجداني بالضغوط النفسية لدى عينة من األساتذة الجامعيين .بج لتز  ماادب جلجاو  نشنو 9::09/ 00:01

 مناقـــــــــــشة 0001/ 9::09

 كلمة االختتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام وتالوة التوصيات 11::0/ 00:01
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   77الذكاء الوجداني                                                      القاعة :  :الورشة الرابعة 



 

 

 رئيس الورشة :د. عــواج سامية                            مقرر الورشة:د. تزكرات عبد الناصر 00:01 – 2:11

الذكاء العاطفي للقوى البيعية  في املؤسسة ب 2طجع بم الا    س ابجلجاو بطا  عج  ددواج بلجاو ب 12:09/ 12:11

 --ALABILIدراسة ميدانية لعينة من رجال البيع بمؤسسة  –الجزائرية.

لدى -،الذكاء الوجداني والعوامل الخمسة الكبرى للشخصية 2عجب   ثا الا م  الطلاا بجلجاو    طا و  12:01/ 12:09

 -علم النفس وعلوم التربيةعينة من طلبة 

في                       دور الذكاء الوجداني في نجاح األفراد: قراءة ب0جلجاو بل  و عجبش     لالاي ب عجبات اقخ ل ب 9::12/ 12:01

 أون. -نموذج بار

نماذج من أدوات قياس الذكاء ب 92ب   ماد لامااو بجلجاو الثناادطجعجب 2 اجوش بمد دب جلجاو ايؤلائاطجعج 01:11/ 9::12

 الوجداني.

الذكاء ،بملجاو لقو ،ابت لم الا باقا بو الانال ألبل ود ال انا  ال ف ولوجاب بفافادب عجكاامدو بدددددد  صغادددددا عج 01:09/ 01:11

 -سكيكدة –الوجداني لدى الطالب الجامعي: دراسة ميدانية باملدرسة العليا ألساتذة التعليم التكنولوجي 

 الجزائر

الذكاء الوجداني: مدلوله، واتجاهاته، وأهميته في الفعل ،2عجيوب     ش تعجصليل   و  ب جلجاو بطا  01:01/ 01:09

 التعليمي.

 ت اد بالن   ماو اقوا ععجع  ش جالما بجد  بعج  لكاات  ثا ال لصاب بج ب  اواود بنا  ببج بل ي جالماب  9::01/ 01:01

الذكاء الوجداني لدى التالميذ املتفوقين عقليا ذو صعوبات التعلم األكاديمية من  ب2بطا جلجاو اليشااوب

 دراسة مقارنة بين التالميذ العاديين واملتفوقين ذوي صعوبات التعلم-املرحلة االبتدائية 

االجتماعية لدى الطلبة ذوي ،مستوى املهارات 2  اق باد   ابجلجاو ايؤلائا عججالب ج ثلحبجلجاو اق انوبعج 00:11/ 9::01

 الذكاء الوجداني،)دراسة ميدانية بجامعة املسيلة(

 استراحة قهوة - 00:01/ 00:11

أثر برنامج إرشادي  ،2اليشااوبجلجاوبطا  بجعجي    بو ثاهللا ت طجعج  لبا بلجاوبت اد بالن   ماو اقوا ع 9::00/ 00:01

 ة.املرحلة املتوسط فيلتنمية الذكاء الوجداني في خفض مستوى السلوك العدواني 

الذكاء الوجداني وعالقته بالشعور بالسعادة لدى املراهق ،   طبع بابملإ  وجوب جلجاو جالما  اغا ب فاد 09:11/ 9::00

 املتمدرس في املرحلة الثانوية

الذكاء الوجداني عند فئة املعاقين عج جانوعي     و جلجاو الا اا بك ا جال ا بتي لج بللثوااد  ب  زا و عجلوزاعا 09:09/ 09:11

 " سمعيا " دراسة ميدانية

الكفاءة 2ت اد بالن   ماو اقوا عاليشااوبجلجاوبطا عج بفد ي اماثوب جلجاو بل  و ب عج وبلد ول موب  09:01/ 09:09

بجودة الحياة في ضوء بعض املتغيرات ) الجنس، السن، الحالة االجتماعية، الخبرة الوجدانية للمعلم وعالقتها 

 املهنية، مكان العمل

 -نماذج و تطبيقات   –الذكاء الوجداني ب   2عج باياو ايت جمب ب جلجاو بطا   9::09/ 09:01

 منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقشة 9/00:01::09

 كلمة االختتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام وتالوة التوصيات             
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 والتعليم                                  القاعة : قاعة املناقشات التربيةالوجدان في :الورشة الخامسة 



 

 

 عج للاا  نودمقرر الورشة:                            ع ب ثا اي فا  بوصنررئيس الورشة : 00:01 – 2:11

املضامين التعليمية بين أولوية تحصيل  ددد 2ت اد   ماو اقوا ع اليشااو دد جلجاو بطا   -عج  ثا اي فا  بوصنر 12:09/ 12:11

 التربية الجمالية باملدرسة الجزائرية ــ وأهمية تربية الوجدانـــ قراءة نقدية لواقع ممارسات  املعرفة

،مدى توافر كفايات التربية 2لجاو بطا بجعب للاا  نودبعب  ثا ال الم ع ااشب ت اد   ماو اقوا ع اليشااو  12:01/ 12:09

 األقدمية( -الجنس -الوجدانية لدى معلمي املرحلة االبتدائية،حسب بعض املتغيرات)املؤهل

دراسة ميدانية على -عالقة الذكاء الوجداني بالقيادة التربوية جلجاو ااعايوب ،عج  ما حؤلج بع ج  شاا بالعد 9::12/ 12:01

 -بمدينة ورقلةعينة مديري املؤسسات التربوية 

.البعد الوجداني للعملية 2عج لثنى ز ات بجلجاو ايؤلائا عج  نامو شااليب جلجاو جالما بوضالفج اق انوب 01:11/ 9::12

مية.
ّ
 التعليمية التعل

االبتدائية و التربية الوجدانية داخل املدرسة اقاكلايؤلجعا جانوب  باااماو بمد دب جلجاو  لقو بب لإ  ثاايب 01:09/ 01:11

 مقترحات للتحسين من قبل املعلمين

أسس التربية الوجدانية للطفل كما يدركها املعلم وواقع ب 2عج  اامو جل ا دب عج جنافو شاثل يبجلجاو ايؤلائا 01:01/ 01:09

 .تطبيقاتها في العملية التعليمية 

 والعنف املدرس ي لدى تالميذ املرحلة املتوسطة، الذكاء الوجداني ب الم ت بج  ث ثو  تباببيحا بج  9::01/ 01:01

الذكاء الوجداني وعالقته بدافعية التعلم لدى ب2طجعج بوزتا و  ثا الفاا ب جلجاو بطا  جاتابا صالاوبعج  9/00:11::01

 .تالميذ املرحلة الثانوية 

 استراحة قهوة 00:11/00:01

ب جلجاو ت  نو  بب ب املد شثوح ب  2جلجاو بطا  بت اد الثالن   ماو ا قوا ع اليشااو  بعب  ثا هللا ص ااتي  9::00/ 00:01

 األهداف الوجدانية ، الغائب األكبر في التدريس : ملاذا ال يهتم املدرسون بمقاربة الوجدان ؟

 2بالن   ماو اقوا ع اليشااو بجلجاو بطا  بجعج ي    بو ثاهللا ت طجعج شاا ي  مابت اد 09:11/ 9::00

صنافة "  بمعيار االبتدائي التعليم دالالت القيم الوجدانية الواردة في منهاج اللغة العربية للسنة األولى من

 كراتوول" لألهداف الوجدانية.

موقع املكون الوجداني في  بجلجاو ق انو  بع ب ج لصااو  ما ب  2جلجاو بطا   بع ب بو و  ثا اي ماا  09:09/ 09:11

 .العملية التعليمية الحديثة، وسبل تفعيلها في املدرسة الجزائرية

الذكاء الوجداني ودوره في تنمية املهارات املعرفية جلجاو ا)اواطبا ما بويس بب طجعجب  بنا    د ب عج 09:01/ 09:09

 والتحصيل الدراس ي  دراسة تحليلية سوسيولوجية للواقع املدرس ي.

ــــاقشة 00:01/ 9::09  منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كلمة االختتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام وتالوة التوصيات 
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 الوجدان في التصاميم و ممارسة الحياة              القاعة :قاعة التأهيل.  :الورشة السادسة

 رئيس الورشة :أ.د. معمرية البشير                               مقرر الورشة:د. بوعزة الصالح 03:39 – 0:99

وجداني في التكفل  –إدماجي فكري ،مسامة برتوكول ج ب  ع امو لثنى بجيوبلي     وب بعج بو تبو اجلدب  12:09/ 12:11

 بأطفال ذوي صعوبات التعلم.

الجانب الوجداني وعالقته بفعالية ب 3بطجعج وطامو ب ااببجلجاو ايؤلائا 2-ع: تلااد  ااعيب جلجاو بطا  12:01/ 12:09

 -دراسة ميدانية على عينة من القائمين باالتصال-حمالت االتصال االجتماعي

الذكاء الوجداني وعالقته بسلوك املستهلك النهائي لدى ب92صلبا ت عج اجوشمنىبجلجاو بطا   عجبالاي  9::12/ 12:01

 .الطالب الجامعي

دور مؤسسات التنشئة  االجتماعية في تربية :   الل و ببجل وقا علانوبجلجاو جالما  اغا ب فاد بجولئلد 01:11/ 9::12

 االسرة انموذجا.-املتطليات والعوائق -الوجدان

التعلم املنظم ذاتيا: التأثيرات املتبادلة ب 2جلجاو بطا  عج  ثلا ول تقبجلجاو  دزي تزتبعج بت  مل   ااموب 01:09/ 01:11

 .بين العمليات الشخصية والسلوكية والبيئية

مع    (Empathie )قدرة األخصائي النفساني على املشاركة الوجدانيةب 2بوجالد و االوب جلجاو بطا  بج  01:01/ 01:09

 العميل.

ضمور الذكاء الوجداني و ظهور الطالق عج جااتف ق و  ب جلجاو  نشنوببج لالالي ايمل ب جلجاو بم الثواقاب  9::01/ 01:01

 العاطفي لدى عينة من املتزوجين)دراسة ميدانية بوالية سطيف(

تنمية الجانب الوجداني لدى املتعلم من خالل :  2بلشاود   د  : جلجاو بطا ،ب ععجبو لد ال ليل  00:11/ 9::01

 -مع نموذج تطبيقي -إستراتيجية التدريس بالقصة 

 استراحة قهوة 00:11/00:01

الصدى في بطج عج  واتزد  ثا ال ماب ت اد بالن   ماو اقوا ع اليشااوب 2عجبوألؤو جخ ل بجلجاو بطا  9::00/ 00:01

 العالج االسري النسقي بين االطار النظري و املمارسة العيادية

الذكاء ب2طجعج  ثا الا ا  الصايب ت اد بالن   ماو اقوا ع اليشااوب جلجاو بطا  طجعجبوالبي ملاثاوب 09:11/ 9::00

 الوجداني و عالقته باتخاذ القرار في حل املشكالت لدى القياديين باملؤسسة االقتصادية "

الذكاء الوجداني و عالقته بفاعلية الذات ايؤلائا –وغا ا و االوج جلجاو ال كوا  اق واصل ب جاكل اي اتبو عج 09:09/ 09:11

 لدى املراهقين الجانحين

التربية الوجدانية داخل :   لقو ب عب ب لإ  ثااي باقاكل ايؤلجعا جانو–0045جلي  8جلجاو  باااماو بمد د بعج 09:01/ 09:09

 املدرسة االبتدائية و مقترحات للتحسين من قبل املعلمين

الذكاء الوجداني: املفهوم ، :  2عبب   مل د باااد ب جلجاو بطا   –عببملي ا جالموعباقاكل ايؤلجعا جانو  9::00/ 09:01

 النماذج ،و  تطبيقاته في الوسط التعليمي

ــــاقشة 00:01/ 9::09  منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كلمة االختتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام وتالوة التوصيات

 


