
 

                                                                             

  80/80/6182: اليوم الثاني برنامج

 د18: ة التدخل لكل مشاركمد         األولى     الجلسة الرئيسية  :سا9

 فاضل فايزة: ةالمقرر          د منصوري عبد الحق        .أ: الرئيس

نظرة على مدارس مدينة : دور الفضاء المعماري في تنشيط العملية التدريسية: 10مداخلة 

 .هندسة معمارية، جامعة باتنة –الديب بلقاسم . د.أل. باتنة

دراسة )المناخ المدرسي وعالقته بالتفاؤل والتشاؤم لدى تالميذ التعليم الثانوي  :19مداخلة 

 .أم البواقي جامعة –إبريعم سامية .د.أل. (في مدينة تبسة ميدانية لدى عينة من التالميذ

. د.أل  .لتفعيل دور األنشطة الالصفية في الحياة المدرسيةإستراتيجيات مقترحة   :08مداخلة 

 .جامعة ورقلة – بوعيشة نورة.و د بوشاللق نادية

 

 استراحة قهوة

 د18: ة التدخل لكل مشاركمد         الثانية     الجلسة الرئيسية  :سا28.08

 سعدون سمية: ةالمقرر               علي تعويناتد .أ: الرئيس

جامعة  –بوضياف بن زعموش ناديةد . أ: ل. التنشيط البيداغوجي ومتعة التعلم والتعليم: 02مداخلة 

 .ورقلة

دراسة ميدانية على عينة من تالمذة المرحلة - في السياق المدرسي  تمثل الملل: 01 مداخلة

 .2جامعة وهران  – زروالي لطيفة. د: ل. الثانوية

والتوافق الدراسي لدى  (األمل)التوجه نحو الهدف دراسة تحليلية للعالقة بين : 00مداخلة 

 .المركز الجامعي غليزان – زقاوة أحمد. د: ل .المراهق في التعليم الثانوي

 

 قراءة توصيات الملتقى: سا 22.08

 

 اختتام أشغال الملتقى: سا 21
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 محمد بن أحمد – 1جامعة وهران 

 EduPsy مخبر البحث في التربية وعلم النفس

 

 نظم الملتقى الوطني حولي

  النشاطات الدراسية التدريسية بين المتعة والملل
 1826 مارس 80و 80يومي 

  IGMO campusبمكتبة العلوم االجتماعية عمار بلحسن   
 

  80/80/6182: اليوم األول برنامج

 استقبال المشاركين والمدعوين  :سا9 – سا0.08

 :كل من من قبلتقدم كلمة ترحيبية  :افتتاح األشغال : سا 9

 د مزيان محمد .أ: السيد عميد الكلية

  د غياث بوفلجة.أ: السيد مدير المخبر

 ياسين آمنة. د: السيدة رئيسة لجنة التنظيم

 عابد محمد.أ: المقرر  – ماحي إبراهيمد.أ: رئيسال: الجلسة الرئيسية األولى: 08.سا9

  د18: مدة التدخل لكل مشارك

 .2جامعة وهران -د تيغزى امحمد .أ :ل. منهجية البحث في مواضيع المتعة والملل: 2مداخلة 

  .2جامعة وهران -غياث بوفلجة د.أل: مؤشرات المتعة والملل عند الطلبة: 1مداخلة 

  .2جامعة الجزائر - د علي تعوينات.أ: ل. استقصاء ميداني، الدراسة والتعلم واألستاذ الكفءمتعة  :0مداخلة 

 .استراحة قهوة: سا 28.08

 بن عيسى الهواري: المقرر – تيغزى امحمد.د.أ: رئيسال: الرئيسية الثانية الجلسة: سا 22

 جامعة سطيف –د بشير معمرية .أ: ل .الوجدان في العملية التعليمية:  4مداخلة 

 .الجامعة األردنية، عمان د إبراهيم الشرع .أل .:الطلبةالتعلم والتعليم بين المتعة والملل كما يدركه : 5المداخلة 
 .2جامعة وهران  –د منصوري عبد الحق .أ: ل. الفعل التربوي  ممتع بطبيعته :6المداخلة 

 

 .مناقشة عامة

    .استراحة الغذاء: 08.سا20 –سا  21
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 أشغال الورشات/ سا   26  – 08.سا 20: الفترة المسائية
 

 بمظاهرالتوافق واالتجاهات نحو الدراسة في عالقتهما : الورشة األولى: 5 القاعة

 المتعة والملل داخل المدارس

 بوزرمة مكيوسة: المقرر                       د بشير معمرية.أ: الرئيس

بن . أ: ل .الثانوية التوافق المدرسي لدى المراهق المتمدرس دراسة ميدانية على تالميذ المرحلة: 0مداخلة 

 . جامعة –بن يحي فرح . صالح هداية وأ

دراسة ميدانية . تأرجح المعاش اليومي لدى طلبة الجامعة بين تجاذبات الُمتعة وتنافرات الملل: 0مداخلة 

 .المدرسة العليا للقبة -تمار ناجي. وأجامعة تيارت،  -روبي محمد. أ: ل .تحليلية

جامعة  - قادري حليمة.د: ل دور مجالس أولياء األمور في صياغة اتجاهات أبنائهم نحو الدراسة: 9مداخلة 

 .2وهران

. بالشعور بالمتعة لديهم  اوعالقتهاتجاهات المتفوقين في مادة الرياضيات نحو طرق تدريسهم : 28مداخلة 

 .باتنةجامعة  - عكسة حليمة.بن فليس خديجة وأ.دأ: ل –دراسة إستطالعية

 .امعة المسيلةج – سليم عمرون.أ: ل.اتجاهات تالميذ السنة الرابعة نحو الدراسة في المتوسطة: 22مداخلة 

 –منةياسين آ.ود ثايري غنية :أثر الشعور بالمتعة والملل على اتجاهات التالميذ نحو الدراسة ل: 21مداخلة 

 .2امعة وهرانج

  .2امعة وهرانج – درماش آسيا: ل .دراسة ميدانية– اتجاهات التالميذ نحو الدراسة: 20مداخلة 

 .عابد محمد.الزهراء وأ.مرياح  ف: أل. ثقة التلميذ بنفسه وعالقتها بنجاحه أو فشله الدراسي: 24مداخلة 

 

 .مناقشة عامة

 التفاؤل والتشاؤم، التعليم السعيد وجودة حياة التلميذ: الورشة الثانية: 6 القاعة

 صالح نعيمة.أ: المقررة                       د بوشاللق نادية.أ: الرئيس

 

درجة ممارسة أساتذة المواد العلمية للتعليم السعيد من وجهة نظر عينة من تالمذة المرحلة : 25مداخلة 

 .2جامعة وهران–بوقصارة منصور ورشيد زياد .د: ل. دراسة ميدانية -. المتوسطة
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 .جامعة تيزي وزو -معروف لويزة. العسلي وردية  و د.أل : 26مداخلة  
 Impact de l'organisation du temps scolaire sur les fluctuations journalières  et 

hebdomadaire  des comportements des élèves en classe. 

 .المركز الجامعي غليزان –فلوح أحمد .د: دراسة ميدانية ل –مناخ البيئة الجامعية  :20مداخلة 
 .2جامعة وهران – غياث حياة.بزايد نجاة ود.د: ل.  ألمل والتشاؤم لدى طلبة جامعة وهرانا: 20مداخلة 

دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة  -  LMDواقع التفاؤل والتشاؤم في ظل نظام : 29مداخلة 

 .2جامعة وهران -سعدون سمية، فاضل فايزة وهاشمي إحسان : ل.تلمسان

 .2جامعة وهران –بحرة كريمة : ل. جودة حياة التلميذ وعالقتها بالتحصيل الدراسي: 18مداخلة 

 

 .مناقشة عامة

 مظاهر المتعة والملل والتنشيط البيداغوجي: الثالثةالورشة : 0 القاعة

 الزهراء.مرياح ف.أ: ةالمقرر                       د الديب بلقاسم.أ: الرئيس

مداب عبد هللا . بوفارس عبد الرحمان وأ. أ: ل. ة والملل في المدارس االبتدائيةمظاهر المتع  :12مداخلة 

 .جامعة أدرار -

 .هندسة معمارية، جامعة باتنة –سعادة مريم  .أل: 11مداخلة 
 Les TIC pour une génération motivée.  Cas des écoles primaires de Batna 

 –طاشمة راضية .د: ل. التمثالت االجتماعية لمتعة الدراسة والتدريس لدى الطالب واألساتذة :10مداخلة 

 .جامعة تلمسان

قائم على نظام الوصاية في تنمية مفهوم األمل لدى طلبة السنة فاعلية برنامج تدريبي  :14مداخلة 

 .2جامعة وهران  –بقال أسمى .د: ل أولى جامعي

 .2جامعة وهران  –محرزي مليكة .أ: ل. البحث عن المتعة في الدراسة: 15مداخلة 

 .جامعة مستغانم –عمار ميلود .عالق كريمة وأ.د: ل .إشكالية الملل عند الطالب الجامعي: 16مداخلة 

  . Comment lire pour combattre l’ennui en classe.  جامعة مستغانم –دحو مليكة . لد: 10مداخلة 

 

 .مناقشة عامة
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