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  :املقدمة 

مبا أن العامل غدا أكثر ارتباطا . موضوع هذا املؤمتر هو تربية املوهوبني وتنميتهم يف العامل العريب
وتقاربا، وقد وصف بأنه قرية صغرية، ومبا أن التحديات احمليطية  والتكنولوجية واالجتماعية 

عامل العريب قادرين على تتجاوز احلدود، يكون من الضروري أن يكون املوهوبون وخاصة يف ال
العمل بفعالية يف مثل هذا العامل، والن يتأتى هلم ذلك إال إذا اكتسبوا التربية املناسبة واملهارات 

إلكسام املهارات الضرورية والتربية املناسبة، من الضروري أن يعمل املعنيون باملوهبة . الضرورية
تجارب حول أجنع السبل لتربية املوهوبني واملوهوبني مع بعض لتبادل األفكار واخلربات وال

يف هذا اإلطار، نرحب باخلرباء والباحثني يف جمال املوهبة واإلبداع واملعلمني واآلباء . وتنميتهم
والطلبة للمشاركة يف املؤمتر الدويل السابع الذي ينظمه خمترب تنمية املوارد البشرية الذي سيكون 

وكلنا أمل يف أن   .يف جمال املوهبة وتربية املوهوبني وتنميتهم فرصة فريدة لتبادل األفكار واخلربات
 .يسلط هذا املؤمتر الضوء على حماور املؤمتر كلها



  

  :حماور املؤمتر

  :تربية املوهوبني وتنميتهم يف األسرة. 1
  .أساليب التنشئة االجتماعية ودورها يف تنمية املوهبة �
  .التغذية السليمة ودورها يف تنمية املوهبة �
  .عب األطفال ودورها يف تنمية املوهبةل �
  .إتقان اللغة العربية ودورها يف تنمية املوهبة �
  البيئة املساعدة يف تنمية مواهب املتفوقني عقليا وقدرام اخلاصة �
  .الوقاية من تدمري املوهبة وكبتها �
  :تربية املوهوبني وتنميتهم يف املدرسة. 2

  .طرائق التدريس ودورها يف تنمية املوهبة ����
  .أساليب التقومي املدرسي ودورها يف تنمية املوهبة ����
العاملني مع املوهوبني ) معلمني، أولياء األمور، موجهني، مديري املدارس(تدريب األفراد  ����

  .لتعريفهم باملوهبة وأساليب اكتشافها ورعايتها
  .كتب األطفال ودورها يف تنمية املوهبة ����
  .وهوبنيإعداد الربامج املساعدة يف تنمية املوهبة وامل ����
تصميم األبنية التعليمية، القاعات الدراسية، أماكن ممارسة النشاط، (األرغونوميا التربوية  ����

  .ودورها يف تنمية املوهبة) املرافق
  .توظيف التعلم اإللكتروين يف رعاية املوهوبني وتعليمهم ����
  :تربية املوهوبني وتنميتهم يف اتمع. 3

  .حنو املوهبة واملوهوبني ورعايتهم ودجمهم يف اتمع تكوين االجتاهات االجتماعية املوجبة ����
  .احملافظة على البيئة ومنع التلوث ملا للتلوث من آثار يف قتل املوهبة واملوهوبني ����
وسائل األعالم، اجلمعيات غري احلكومية، وسائل األعالم، (األخرى  االجتماعيةاملؤسسات  ����

  .ودورها يف تنمية املوهبة) املختلفةاجلمعيات غري احلكومية، القطاع اخلاص، النوادي 
  :إرشاد املوهوبني واملتفوقني عقليا. 4

  .اإلرشاد النفسي لآلباء وأمهات املوهوبني واملتفوقني عقليا ����
 .التعامل مع املشكالت النفسية واالجتماعية اليت يصاب ا املوهوبون واملتفوقون عقليا ����



 .التوجيه املدرسي للموهوبني واملتفوقني عقليا ����
  .لتوجيه املهين للموهوبني واملتفوقني عقلياا ����

  :أهداف املؤمتر

  .العقليبِميدان املوهبة والتفوق على أوسع نطاق إِثارة االهتمام  �
تربيتهم ومشكالتهم وأَساليب عقليا التعريف بِحاجات اَألطفال املوهوبني واملتفوقني  �
  .رعايتهمو
  .على أَوسع نطاقٍ ممكن باملوهبة والتفوق العقلي املتعلقنيالعلمي والتربوي  تطوير البحث �
عقليا  املوهوبني واملتفوقني املتعلقة بتربيةاالطِّالع على آخر التجارب العربية والدولية  �

  .وتنميتهم
خمتلف الدول  باملوهوبني واملتفوقني عقليا يفتوثيق الصالت العلمية والتربوية بني املهتمني  �
  .عقليا لموهوبني واملتفوقنيخدمة لبينهم  التواصل ومتتني عرىعربية ال
تقدمي ما ميكن من املساعدة لألسرة واملدرسة واتمع يف تربية املوهوبني واملتفوقني عقليا مبا  �

 . ميكنهم من القيام باألدوار املتنظرة منهم يف القرن احلادي والعشرين
  :املدعوون للمشاركة يف املؤمتر

 .اتاجلامعساتذة أ �
 .الباحثون وطالب الدراسات العليا �
 .االحتياجات اخلاصة ياملفكرون واملهتمون باألطفال ذو �
 .االحتياجات اخلاصة ياملعنية باألطفال ذوأفراد اجلمعيات  �
 .املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة �
 .أعضاء قطاع اإلعالم بكافة فروعة �

  :مكان انعقاد املؤمتر

  ).اجلزائر(ؤمتر الدويل السابع يف ربوع جامعة فرحات عباس بسطيف ينعقد امل
  :شروط تقدمي األحباث والدراسات

أن يكون موضوع البحث متصالً بأحد حماور املؤمتر، ويشترط أال يكون قد سبق نشره أو مت  �
 .التقدم به إىل مؤمتر آخر

 .تابة املصادر واهلوامش واملراجعأن يكون البحث مستوفياً للقواعد العلمية املتعارف عليها يف ك �



، )1(ومسافة (simplified arabic)ومنط 14أن يكتب البحث على الكمبيوتر، حبجم  �
 .سم عند كل من حواف الصفحة 2على أن يترك هامش ب 

أن يتم وضع اجلداول واألشكال إما يف صفحات منفصلة، أو ضمن النص حسب ما يرى  �
 .الباحث

تحقق من عدم وجود األخطاء اإلمالئية واللغوية يف النص الكامل أن يقع على عاتق الباحث ال �
 .للبحث

  doylettres@yahoo.frعن طريق الربيد االلكتروين أن يقوم الباحث بإرسال أصل البحث  �
  :التواريخ املهمة

  2009/ 12/ 31:  آخر موعد الستالم ملخصات البحوث هو
  2010/ 02/ 28: آخر موعد الستالم البحوث كاملة هـــــــو

  :ملراسالتا

جامعة , مدير خمترب تنمية املوارد البشرية, توجه املراسالت باسم األستاذ الدكتور حلسن بوعبداهللا
  .اجلزائر, سطيف, فرحات عباس

  +213- 772- 86-53-58+     / 213-36-72-13- 22: اهلاتف
        laboratoire_DRH@yahoo.fr doylettres@yahoo.fr      :  الربيد اإللكتروين

                                                                            www.univ-setif.dz: املوقع يف شبكة اإلنترنت
  :اللجنة العلمية للملتقى

رئيس و جامعة فرحات عباس، إدارة وتنمية املوارد البشرية،مدير خمرب ،هللا حلسنبوعبد ا. د.أ
 .امللتقى

 .مقداد حممد، جامعة البحرين. د.أ
 .،فرنسا 5جامعة باريس ، املاسيوي فريد . د.أ
  .عبد الكرمي غريب، جامعة الرباط، املغرب. د.أ
  .بوسنة حممود، جامعة اجلزائر. د.أ
  .يب، جامعة اجلزائربدرينة حممد العر. د.أ
  .براجل علي ،جامعة باتنة. د.أ 
  .غياث بوفلجة،جامعة وهران. د.أ 
 .معاش يوسف، جامعة قسنطينة. د.أ 



  .خزار عبد احلميد،جامعة باتنة.د
  .عواشرية السعيد، جامعة باتنة. د
  .خرباش هدى، جامعة سطيف. د

  :اللجنة املنظمة للملتقى

  .حلسن بوعبد اهللا. د.أ
 .ين الدينز بروش .د
  .خزار عبد احلميد. د
  .عواشرية السعيد. د
  .هدى خرباش.د
  .فريدة قماز .د
  .بوعظم كمال. د
  .بلمهدي عبد الوهاب. د
  .بركان يوسف. د
  .ملياين حكيم.د
  .نبيلة ناين.أ

  .النوري بن هين: السيد
 



 


