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 .أساليب التقويم في التربية الحديث -

  لالعلوم النفسية و دورها في التنمية المستدامة و يشم : ا��
	ر ا�����

اتجاهات جديدة في نظم معالجة المعلومات و تطوير  -
 المهارات المعرفية

 الضغوط و األزمات النفسية و مشكالت العصر -

 .سيكولوجية اتخاذ القرار -

الخدمات النفسية المقدمة لألطفال و المراهقين    :ا��
	ر ا����
  بين الواقع و المأمول و يشمل

 تقديم الخدمات النفسية لألطفال األيتام -

 تقديم الخدمات النفسية للمصابين بصدمات الحياة -

تقديم الخدمات النفسية لألطفال و المراهقين في المواقف  -
 األسرية الصعبة

بعض االضطرابات النفسية التي تصيب األطفال و  -
 المراهقين و مواقع تخديمها

   دمج المعوقين في المجتمع و يشمل : ا��
	ر ا��ا��

 دمج المعوقين في المدرسة -

 مج المعوقين في المجتمعد -

 الدمج اإلجتماعي -

 .المساندة اإلجتماعية للمعاقين و أسرهم -

  ـــــ�لـــ����ــــ

يرجى تعبئة استمارة المشاركة و ارسالها بريديا إلى رئيس 
  المؤتمر 

  األستاذ الدكتور محمد الشيخ حمود، عميد كلية التربية بجامعة دمشق

   00963 11 2126036هاتف 

  00963 11 2114988فاكس  

 Amalamer61@yahoo.com :البريد اإللكتروني للمؤتمر

 –الجمهورية العربية السعودية : أو عن طريق البريد العادي 
  كلية التربية  –دمشق جامعة دمشق 

� ـــــــــــــــ	م و ا����ــــــــا���  

  شاركةالمؤتمر معفى من رسوم الم

  اإلقامة على حساب الباحثين عدا الذين يتم استكتابهم

يقدم المؤتمر للمشاركين خدمات النقل و الحجز في الفنادق 
  بخصومات خاصة

 ����ــــــــــــــــــ�  

إن الفارق بين التقدم و التخلف يتمحور حول قدرة العقل اإلنساني على 
.. توصيتها قدوة األمة لم العطاء الذي يتوقف على حجم الثروة البشرية و 

تقاس بعدد سكانها أو بما لديها من ثروات طبيعية و لكن بما لديها من عقول 
مبدعة تستطيع أن تفكر و مهمتها أن تغير فاألمة العارفة هي األمة القوية و 
المجتمع المتقدم هو المجتمع المتعلم الذي يوفر ألفراده نظاما تعليميا متقدما 

  .و الكفاية و الجودة و النوعية يجمع بين الكفاءة

إن العملية التربوية بتقدمها التربوي و النفسي تواجه تحديات كبرى 
تستلزم مواجهة تحليلية لألدوار الجديدة للتربويين و النفسيين في ضوء 
تحديات العصر، و كلية التربية في جامعة دمشق واحدة من أبرز و أعرق 

طن العربي الكبير تسعى لتسليط المؤسسات التربوية على امتداد الو
الضوء على واقع العملية التربوية و واقع الخدمات النفسية المقدمة 
لألطفال و المراهقين لالرتقاء بها و اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بترشيد سبل 
استخدام المجتمع العربي بما لدى أبناءه من معارف و قدرات و مهارات 

  .الئقة بين شعوب العالمكي يحقق تقدمه و يكفل له مكانة 

 �ـــــــــــــ�اف ا��!��ـــــــأه

توضيح أثار التطور العلمي و التكنولوجي في العملية التربوية  -1
 و في سلوكيات األطفال و المراهقين

تطوير أدوار التربويين و النفسانيين لتتناسب مع المستجدات  -2
 التربوية و النفسية في المرحلة القادمة 

مدرسة المستقبل عن تقديم تعليم راقي النوعية  تحديد مسؤولية -3
و تنمية اإلبداع لدى الفرد و قدرته على التفاعل مع المستقبل و 

 .إعداده للحياة 

 .التعريف بدور التربية و علم النفس و مكانتهما عبر التاريخ -4

إتاحة الفرصة للباحثين و المهتمين بقضايا التربية و علم  -5
 .خبراتالنفس لإللتقاء و تبادل ال


  �ـــــــ�ور ا��!��ـــــــــــ�

العملية التربوية و أفاق تطويرها في ضوء تحديات   :ا��
	ر ا#ول
  .العصر و يشمل

رياض ، أطفال ، تعليم أساسي ، (تصميم المناهج و تطويرها  -
 )ثانوي ، جامعي 

رياض ، أطفال ، تعليم أساسي (إعداد معلم مدرسة المستقبل  -
 )، ثانوي ، جامعي 

 التربية من أجل التنمية المستدامة -

 التربية و المواطنة و الديمقراطية -

  دمج التكنولوجيا بالتعليم -
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�ــــــــــــــ�رة �'�رآـــــــــــــإ�$� 

  .......................................................................................: ................................اإلسم الثالثي

  : ......................................................................................................................المؤهل العلمي

  ..................................................................................................: .............جهة العمل و الوظيفة

  : ..................................................................................................................عنوان جهة العمل

  .........................................................................................................: .................التخصص

  ..: ...........................................................................................................................العنوان

  ......................................................................................................................: ...رقم الجوال

 : ...................................................................................................................رقم هاتف المنزل

  : ....................................................................................................................هاتف العملرقم 

  .......: ...................................................................................................................رقم الفاكس

  : .....................................................................................................................البريد اإللكتروني

  .......................: .................................................................................................نوع المشاركة

  بحث                    عرض تجربة               مشاركة فقط                  

  : .....................................................................................................................عنوان المشاركة 

  :تندرج تحته المشاركةمحور المؤتمر الذي 

  : الملخص المبدئي للمشاركة

  مرفق    

  سيرسل الحقا قبل     

  2009/  / هـ  الموافق ل   1430/  /  

  

�  �+*(ــــــــ� ه��ــــــــــ

  تخضع األبحاث المرسلة للتحكيم العلمي 

  21/07/2009أخر موعد الستالم األبحاث 

  15/09/2009بحث أخر موعد لتثبيت المشاركة بعد قبول ال
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