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  اجلزائـــــــر–جامعــة فرحـــــــات عباس ، صطيف 

   

اإلطالع على أهم وأنجح التجارب العربية والدوليـة فـي           
 .بين بمختلف فئاتهم وتعليمهم وتنميتهمومجال رعاية الموه

السعي لوضع إسـتراتيجية عربيـة إلكتشـاف ورعايـة           
 .بينوالموه

 .هبةللمعلومات والبيانات حول مجال الموبناء قاعدة  

 ة ـــــــــــون للمشارآــــــــــــالمدع
 .ن وطالب الدراسات العليايالباحث، أساتذة الجامعات 

ن باألطفال ذوي االحتياجات الخاصـة      ون والمهتم والمفكر 
 .من الموهوبين

أفراد الجمعيات المعنية باألطفال ذوي االحتياجات الخاصة        
 .ينمن الموهوب

 .المنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة 

 .هأعضاء قطاع اإلعالم بكافة فروع 

 .أولياء األمور ذوي الصلة بالموهوبين  

 اتــــــــــــاث والدراســـــــم األبحـــــروط تقديـــش
 .أن يكون موضوع البحث متصالً بأحد محاور المؤتمر 

 .آخرمؤتمر ه بأال يكون البحث قد سبق نشره أوعرض 

، وإذا كان العمل لفريـق بحـث،        أن تكون المداخلة فردية    
 .فيكفي حضور باحث واحد نيابة عن زمالئه

 نمــط 14أن يكتــب البحــث علــى الكمبيــوتر، بحجــم  
(Simplified Arabic)  سـم عنـد كـل     4 ومسافة ،)1.5(ومسافة

  .الهامش السفلى على سم 5وحواف الصفحة، 

 اللغـات العربيـة أو      أن يكتب البحث أو الدراسة بإحـدى       
 .الفرنسية أو االنجليزية

 وتفـادى   اللغويـة صـحة   ال الباحث التحقق من     راعيأن ي  
 .األخطاء في المصطلحات الفنية

 مصحوبا بملخصين أحدهما    النص الكامل للمداخلة   يرسلأن   
االنجليزيـة أو   (والثاني باحدى اللغتـين    )ضروري(العربيةغة  للاب

 moltaka6@yahoo.fr: روني على العنوان االلكت)الفرنسية

  للملتقىمنظمة ة الــــــــــــاللجن
 .بوعبد اهللا لحسن. د.أ

 .لونيس علي. أ
 .قماز فريدة. أ
 .أمقران عبد الرزاق. أ

 رــــــــــــ المؤتمي ــــــــــدواعـ 
 مجتمـع مـن     إن الثروة البشريــة هـي الثـروة الحقيقيـة ألي         

ن على رأس تلك الثروة نظرا ألهميتهم في        بووهويعتبر المو . المجتمعات
مواجهة تحديات العصر الحديث مما دفع بالمهتمين بشؤون علم الـنفس           

 ومن لديهم تفكير ابتكاري وذلك بهدف       وهوبينوالتربية بالكشف عن الم   
سـتثمار  رعايتهم والعناية بهم وتحقيق أفضل الوسائل البيئية الممكنـة ال      

تفوقهم، فهم كوادر المستقبل لقيادة بالدهم في جميع المجـاالت العلميـة      
هن الدول في سـباقها للحـاق       اوالتقنية واإلنتاجية والخدمية، وعليهم تر    

بركب التطور، في عصر أصبح يمثل امتالك التكنولوجيا فيـه جـوهر            
سـها  الصراع والمنافسة بين أقطابه القوية، وتلك التي تسعى لتجـد لنف          

إلى عقد مؤتمر   ) سطيف(لهذا، تدعو جامعة فرحات عباس      . بينهممكاناً  
، وكلها أمل في أن يسـلط       الطفل الموهوب في العالم العربي    دولي حول   

 .محاور المؤتمر المختلفةهذا المؤتمر الضوء على 

 اور ـــــــــــــــــمحال
إشكاليات تعريف الموهبة والموهبين : الموهوبينتعريف - 1
 . المفاهيمالفختوإ

دور األسرة والمدرسة وأجهـزة االعـالم       :بينوإكتشاف الموه  - 2
والنوادي االجتماعية والثقافية والرياضية وغيرهـا فـي إكتشـاف          

 .أدوات التشخيص المالئمة و.بينوالموه

االتجاهات الحديثـة فـي بـرامج رعايـة          :بينورعاية الموه  - 3
 .)العربية والدوليةأهم التجارب (.بين بمختلف فئاتهموالموه

ـ    : بينوإعداد معلمي الموه   - 4 بين أكاديميـا   وإعداد  معلمي الموه
 .إعداد معلمي شديدي الذكاء. ورياضيا وفنيا

ـ       الدول  التجارب  :بينوالموه - 5 بين والمختلفـة فـي تعلـيم الموه
 ).الدمج العزل، اإلثراء، التسريع،(

  دافـــــــــــــهاأل
الوعي بقضايا ومشكالت األطفال     الرأي العام وزيادة     حسيست 
 .بينوالموه

بين في الجزائر خاصة وفي العـالم       والتعرف على واقع الموه    
 .العربي عامة،سواء من حيث الكم أو الكيف

التعرف على حجم مايقدم من رعاية وخدمات وتعليم وتنميـة           
 بين في الجزائر خاصة والعالم عامةوللموه

لتشـخيص  اأدوات  التعرف على أهم مقـاييس واختبـارات و        
 .بين بمختلف فئاتهم ودرجاتهمووالتعرف على الموه

القيام بمحاولة جادة لمناقشة المفاهيم والمصطلحات المختلفـة         
بين والسعي لحل مـايحيط     والتي تستخدم في مجال الموهبة والموه     
 .بهذه المفاهيم من إشكاليات وإختالفات
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 ال(حضور الطلبة والمهتمين للملتقى مجاني والدعوة عامة 
 نفقات اإلطعام والنقل واإليواء لغير لمنظمةتتحمل اللجنة ا
 .)المشاركين بمداخلة

 .تودع حقوق االشتراك قبل انطالق فعاليات الملتقى 

 ةـــــــــــــــخ هامــــــــــــتواري
 30/10/2007: آخر موعد الستالم الملخصات هو

 2008 / 01/ 01  :الم البحوث هوـآخر موعد الست

 ـالتــــــــــــــــالمـراس
مـدير  , توجه المراسالت باسم األستاذ الدكتور لحسن بوعبـداهللا       

, سـطيف , جامعة فرحات عباس  , مخبر تنمية وإدارة الموارد البشرية    
 :، عبر البريد االلكتروني التاليالجزائر

moltaka6@yahoo.fr   -  doylettres@yahoo.fr 

لالستعالم واالستفسار االتصال باألستاذ علي لونيس على البريـد         

 ali2046@yahoo.fr: االلكتروني التالي

  072.76.94.92-071.98.53.49:  التاليأو على رقم المحمول

 ةــــــــــــــــارة المشارآـــــــــــــاستم
 المشاركة على العنوان االلكتروني للملتقى  ةيتم ارسال استمار

moltaka6@yahoo.frإستيفاءا لمعلومات التالية  
 .االسم واللقب 
 .الوظيفة 
 .ةالمؤسس 
 .لعنوانا 
 .الهاتف 
 .الفاكس 
 .البريد االلكتروني 
 .محور المداخلة 
 .عنوان المداخلة 
 ملخص المداخلة 

 .مقدم فاطمة. أ 
 .خرباش هدى. أ
 .صحراوي عبد اهللا.أ
 .سامعي توفيق.أ
 .ناني نبيلة.أ

 ةـــــــــــــــــة العلميــــــــــــاللجن
خبر إدارة وتنمية مدير م( رئيس الملتقى ،بوعبد اهللا لحسن. د.أ

 )الموارد البشرية، جامعة فرحات عباس
 .مقداد محمد، جامعة البحرين. د.أ
 .رشمس، مصليلى كرم الدين، جامعة عين . د.أ
 .بوسنة محمود، جامعة الجزائر. د.أ
 .فرنسا ،روانعبد الالوي سيد أحمد، جامعة . د.أ
اعية ببنها المعهد العالي للخدمة االجتممحمد سمير عبد الفتاح،. د.أ

 .،مصر
 .عبد الكريم غريب، جامعة الرباط، المغرب. د.أ
 التربوية عصام توفيق قمر،المركز القومي للبحوث. د  

 .،مصروالتنمية
 .خولة أحمد يحي، الجامعة األردنية. د.أ
 .بعيبع نادية،جامعة باتنة. د. أ
 .بدرينة محمد العربي،جامعة الجزائر. د. أ
 .ة وهرانغياث بوفلجة،جامع. د. أ
 .معاش يوسف، جامعة قسنطينة. د. أ
 .جامعة قسنطينةليفة نصر الدين،. د
 .خزار عبد الحميد،جامعة باتنة. د

 راكـــــــــــــــ االشترســـــــــوم
ثالثة آالف دينار : األساتذة المشاركون بمداخلة 

 )دج3000(جزائري

ألف وخمسمائة دينار :طلبة الدراسات العليا  
 )دج1500(جزائري
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 07-06-30آخر أجل  - " ـيـباب فـي اجملتمـع العرـآتئاإلاهر ـمظــ" :2007 صيف
 07-09-30آخر أجل  -  "وهم القوة وقوة الوهم... سيكولوجية التطرف العقائدي   ":2007 خريف

 07-12-31آخر أجل  - "يــــور عربـــا من منظــالسيكولوجي" :2008شتاء 
 

  فـــاس، املغـــرب-الغايل أحروشاو . د.أ: املشرف
a-rhali@caramail.com  - aharchaou_rhali@yahoo.fr  

 
 . احملاور هذه ملفاتإعداد مشارآتنا ئنا الكرام زمالندعوا

 دمتم ذخرا للعلم و املعرفة

 تحريرالرئيس 
www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm 

 .ترسل األحباث  على عنواني اجمللة اإللكرتونية ورئيس التحرير :مالحظـــة 
 

APNjournal@arabpsynet.com  -  turky.jamel@gnet.tn 
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