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الموهوبون بأنهم يتعلمون بشكل أسرع من  صفويت. اإلنسانية جمعاء 

اآلخرين و بشكل مختلف، وكثيراَ ما يوضع التالميذ الموهوبون فى 
اسية للعاديين ال يتوافق أسلوب التدريس فيها مع أسلوبهم فصول در

السريع فى التعلم، ومن هنا قد تنبع مشكالت لديهم تؤدى إلى تدنى 
مستوى تحصيلهم أو تمثل لهم نوعا من الضغوط أو اإلهمال أو 
الرغبة فى ترك التعليم ألنه ال يمثل تحدياَ لطاقاتهم وقدراتهم 

  .عيتهم  ومواهبهم فيؤثر ذلك على داف

  �ــــــــــــــــ� ا�����ــــــــــــر���

توفير فرص متنوعة للتطوير المهني والعلمي والثقافي في مجال 
رعاية الموهوبين وتنمية التفكير للمهتمين والمتخصصين وأولياء 

 .األمور

  �نــــــــــــــا������

  .الباحثون والمختصون في مجال رعاية الموهوبين وتنمية التفكير• 

فة ببرامج رعاية المهتمون من ذوي التخصصات المختل• 
  .الموهوبين وتنمية التفكير

  .العاملون في مجال رعاية الموهوبين• 

  .المعلمون والمشرفون التربويون• 

 .الطلبة الموهوبون وأولياء أمورهم• 

  �ـــــــــــــــــ�����ا

الباحثون والمهتمون : يستهدف المؤتمر ثالث شرائح رئيسة
بين وتنمية والعاملون في مجال التربية بصفة عامة ورعاية الموهو

التفكير بصفة خاصة، أولياء أمور الطلبة بصفة عامة وأولياء أمور 
وعلى هذا تقسم . الطلبة الموهوبين بصفة خاصة، والطلبة الموهوبون

  :برامج المؤتمر إلى عدة أنماط من الفعاليات

����: ا�ول*����ت �:  

 يتم خاللها تداول األبحاث والدراسات العلمية التي يتم تحكيمها
 .من قبل اللجنة العلمية للمؤتمر

  :أوراق ��#: ا�"�! *

يتم من خاللها تداول التجارب المحلية والعربية في مجال محاور 
المؤتمر، وهي ساحة جيدة للعاملين والمهتمين بمجال رعاية 

  .الموهوبين وتنمية التفكير لتبادل الخبرات العملية الميدانية

���� و)�'�ت !: ا�"��&*�  :'�ش +�,���+*�(�ات 

تتناول موضوعات عامة مبسطة في سبل التعرف على الموهوبين 
  .والمبدعين والتعامل معهم ورعاية قدراتهم

بالتعاون مع مديرية التربية تتشرف كلية التربية بجامعة بنها   
شاف ورعاية اكت"  :دعوتكم للمشاركة بمؤتمر والتعليم بالقليوبية

  "الموهوبين بين الواقع والمأمول 

 14والذي سوف يعقد بمركز جامعة بنها للمؤتمرات في الفترة من 
تحت رعاية السيد المستشار عدلي حسين محافظ  م 2010يوليو  15إلى 

  .رئيس جامعة بنها محمد صفوت زهرانالقليوبية واألستاذ الدكتور 

 : اليميل التالييسعدنا دعوة سعادتكم للمشاركة عبر ا

foebenha@gmail.com CongJ25    

والحضور إلثراء فعاليات المؤتمر، ومرفق لسعادتكم محاور 
 .وأهـــــداف المؤتمر وشروطــه

 عميد كلية التربية -   أبوالسعود محمد أحمد/ د.ا  :ر/�. ا������ 

للدراسات وكيل الكلية  - رف أحمد عبد القادرأش/ د.ا : +'�ر ا������ 
  العليا والبحوث        

  �ـــــــــــــــــ+'�+

أصبح للموهبة والتفوق العقلى اليوم أهمية خاصة فالتحديات كثيرة 
ورغبات اإلنسان فى ازدياد مستمر، وتهدف البلدان المتقدمة من وراء 

ت لتنمية اهتمامها بهذا المجال إلى توفير كافة الظروف واإلمكانا
القدرات العقلية المتوفرة لدى أبنائها الموهوبين على نحو يسمح لهم 
بإعطاء أفضل ما عندهم لمجتمعاتهم بحيث تحتفظ هذه المجتمعات 

  بمكانتها العلمية والتكنولوجية واالقتصادية بين دول العالم

اهتمام علماء النفس والتربية بالموهوبين واعتبارهم يأتى ومن هنا 
الخاصة، فهم فئة يمتلكون قدرات  القدراتدة من بين فئات ذوى فئة جدي

متميزة تجعلهم مختلفين اختالفاً جوهرياً عن أقرانهم العاديين، ولهذا فهم 
يحتاجون إلى برامج تربوية خاصة تلبى احتياجاتهم الفريدة من حيث 
االهتمام باكتشافهم والتعرف على خصائصهم النفسية واالجتماعية 

ية والجسمية، وذلك لتهيئة طرق رعايتهم والعمل على حسن واالنفعال
  استثمار قدراتهم واستعداداتهم بما يعود بالفائدة على أفراد المجتمع

الثروة البشرية هى الثروة الحقيقية ألى مجتمع ويأتى  وتعد
ألهميتهم فى مواجهة تحديات الموهوبون على رأس تلك الثروة نظراَ 

عنهم ورعايتهم وتحقيق أفضل الوسائل ، ولذلك فإن البحث العصر
الستثمار موهبتهم هو ما يهم كل المجتمعات، فهم كوادر المستقبل لقيادة 
بالدهم فى جميع المجاالت وعليهم تراهن الدول فى سباقها للحاق بركب 

 .التقدم فى عصر يقوم على المنافسة والتميز 

ع فى والموهوب هو الشخص الذكى المتفوق ذو المستوى المرتف
ويعنى ذلك أن الموهوبين هم الذين تمكنهم قواهم الكامنة من  األداء،

  اإلسهام بنصيب أصيل وفاعل فى حضارة ورفاهية مجتمعاتهم وأجيال 
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�7� ا���ه�5�1 و�,��� ا���34� ا�,��2 1�ا+0 ر�: ا��*�ر ا�"��&

 �  .وا�18ا

  .التخطيط لبرامج الموهوبين وتنمية التفكير• 

  .الحاجة إلى برامج رعاية الموهوبين في الوطن العربي• 

برامج ونماذج تعليم الموهوبين وتنمية التفكير في الوطن • 
  . العربي

  .البرامج اإلثرائية والتسريعية للطلبة الموهوبين• 

  .البرامج والنماذج العالمية في رعاية الموهوبين •

  .برامج القيادة، والتلمذة، وتعزيز السمات الشخصية المؤثرة• 

  .برامج تنمية التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي• 

  .دمج مهارات التفكير في المنهج المدرسي• 

معوقات برامج رعاية الموهوبين، تنمية التفكير في الوطن • 
 .العربي

ا���ه��1ن +5 ذوي ا�=>��1ت ا�;��� : ا��*�ر ا��ا1:
  .وا8���2ت

خصائص واحتياجات الموهوبين من ذوي الصعوبات الخاصة • 
  .واإلعاقات

أساليب الكشف والتعرف على مواهب ذوي الصعوبات الخاصة • 
  .واإلعاقات

  .أنواع الموهبة لدى ذوي الصعوبات الخاصة واإلعاقات• 

هوبين من ذوي الصعوبات الخاصة برامج رعاية المو• 
  .واإلعاقات

ا@)�����ت ا�A;=�� وا�,��4� وا@������� : ا��*�ر ا�;�+.
5���Bه�5�1 وا������.  

  .المشكالت النفسية واالجتماعية والتعلمية للموهوبين• 

  .البرامج اإلرشادية للموهوبين والمبدعين• 

  .وهوبينالمقاييس الكمية والنوعية في تشخيص مشكالت الم• 

دور المؤسسات الحكومية واألهلية والقطاع : المحور السادس
  .الخاص في رعاية الموهوبين

  .دور المؤسسات األهلية في رعاية الموهبة والموهوبين• 

  .دور مؤسسات القطاع الخاص في رعاية الموهبة والموهوبين• 

  .دور المؤسسات البحثية والعلمية في رعاية الموهوبين• 

مؤسسات الحكومية واألهلية في تأهيل وإعداد معلم دور ال• 
  .رعاية الموهوبين

تجارب محلية وعربية وعالمية في رعاية الموهوبين والمتفوقين • 
  .وتنمية التفكير

  .الموهوبيندور مؤسسات التعليم العام والعالي في رعاية • 

  .دور اإلعالم واألسرة في رعاية الموهوبة والموهوبين •

  �ــــــــــــــــ�ف ا�����ـــــــــــ�ف Cـــــــــــ�(

 .محافظ القليوبية .1
 .رئيس جامعة بنها .2

 .نواب رئيس جامعة بنها، وعمداء الكليات بالجامعة  .3

عدد من المؤسسات والشخصيات العالمية والعربية المهتمة  .4
  .بالموهوبين

  ورش ��# +3"4�: ا��ا1:* 

بعضها للطلبة الموهوبين في تعلم بعض استراتيجيات تنمية القدرات 
اإلبداعية، وبعضها اآلخر يستهدف معلمي ومشرفي رعاية الموهوبين 

رب على بعض البرامج المنهجية في تنمية السلوك اإلبداعي لدى للتد
الطلبة الموهوبين، ونوع ثالث من ورش العمل يستهدف معلمي 
ومشرفي المواد الدراسية المتنوعة للتدرب على بعض استراتيجيات 

  .تنمية التفكير وتفريد التعلم

  �ـــــــــــــــــــ�اف ا�����ــــــــــــأه

لعلمية والثقافية في وا تطوير آليات العمل المهنية: الهدف العام 
 .األمور مجال رعاية الموهوبين للمهتمين والمتخصصين وأولياء

  �ــــــــــــــــــ�اف ا��4=���ــــــــا�ه

المؤتمر من خالل توفير الفرص المتنوعة لعرض الدراسات  يهدف
 :التدريبية إلى المساهمة في العلمية وأوراق العمل والدورات

والنظريات الحديثة  تنمية المفاهيم المتعلقة بالموهبة واإلبداع .1
 ذات العالقة

  .الموهوبين تطوير أساليب الكشف والتعرف على .2

 تحديث برامج رعاية الموهوبين وتنمية التفكير الناقد .3
  .واإلبداعي

 تطوير أساليب رعاية الموهوبين من ذوي الصعوبات الخاصة .4
  .واإلعاقات

التعرف على الحاجات الشخصية والنفسية واالجتماعية  .5
  .لمبدعينوا للموهوبين

تفعيل دور المؤسسات الحكومية واألهلية والقطاع الخاص في  .6
 .الموهوبين رعاية

 � ــــــــــــــــ�ور ا�����ــــــــــــــ+*

ا���4ه�I ا���>�'� ����1هB� وا�18اع وا�,G��7ت : ا��*�ر ا�ول
�2J<ذات ا� �ا�*�7".  

  .مفاهيم الموهبة والموهوب واإلبداع والمبدع• 

إلبداع وتطبيقاتها التربوية النظريات الحديثة في الموهبة وا• 
  .العملية

  .النظريات الحديثة في الذكاء وعالقته بالموهبة واإلبداع• 

  .مكونات اإلبداع وعناصره ومستوياته وعوائقه• 

  .التفكير الناقد وعناصره ومستوياته وعوائقه• 

 .سمات الموهوبين والمبدعين• 

�K ا���ه�1: ا��*�ر ا�"�! ��5 أ����L ا��A3 وا��>�ف 
5���Bوا��.  

  .األساليب العلمية العامة في التعرف على الموهوبين والمبدعين• 

  .المقاييس الحديثة في الذكاء واإلبداع• 

  .التعرف على الموهوبين والمبدعين في مراحل ما قبل المدرسة• 

  .قوائم السمات السلوكية• 

 .تقديرات المعلمين وأولياء األمور• 

 

 
Arabpsynet Journal:  N°25 – Winter 2010 
 

�ــــــ� �
	�ـــ� ���ــ�� 2��
 2 ��010ــ��     - 25�
ـ	ــــ��  : �ـــــ� �
	���ــــ�� �

www.arabpsynet.com/Congress/CongJ25foeBenha-Eg.pdf 

www.arabpsynet.com/Congress/CongJ25foeBenha-Eg.pdf


CongressCongressCongressCongress     ���������à��mû����ßŠpa@ @
 

  
 Simplifiedأن يكتب البحث على الحاسب اآللي، ونوع خط  -3

Arabic   للهوامش، على أن  12وللعناوين،  16وللمتن،  14بحجم خط
 .سم 25×  5,17يكون مقاس الصفحة 

أن يلتزم الباحث بإجراء التعديالت التي تطلب منه قبل نشر   -4
  .المؤتمرالبحث بمجلد 

  �اكـــــــــــــ�م ا@�Cـــــــــــــــر� 

  .جنيه مصري 300من مصـــر 
  .دوالر 300من الخارج 

  :ترسل كحوالة بريدية أو بنكية إلى باسم
أستاذ الصحة النفسية  رأشرف أحمد عبد القاد األستاذ الدكتور

 بحوث، مقرر المؤتمرووكيل كلية التربية لشئون الدراسات العليا وال
  

  �ـــــــــــــت ا�B�7�7ـــــJــــــا���ا�

وكيل  –كلية التربية  –جامعة بنها  –جمهورية مصر العربية 
  كلية التربية لشئون الدراسات العليا والبحوث،

  مركز جامعة بنها للمؤتمرات   :+�2: ا������ 

 .واإلنجليزيةاللغة العربية   :�O� ا�����ـــ�

  .كلية التربية جامعة بنها :��,�G�ا��P� ا

تقبل المشاركات سواء بحوث أو أوراق عمل أو  :R�7'� ا���Aرآ�
ورش عمل وذلك بعد عرضها على لجنة التحكيم العلمية، ويتم التواصل 

  foebenha@gmail.com :عبر االيميل التالي

  www.shifa.uni.cc  :+�2: ا������

Cرآــــــــــ�A������1ـــــــــ�وط ا�� �ـــــــــــــ�  

ر ومحاوره أن يكون البحث المقدم ضمن موضوعات المؤتم -1
بحثا أصيال لم يسبق نشره أو إلقاؤه في  المعلن عنها، وأن يكون

  .مؤتمرات سابقة

اعى فيه أال يزيد عدد صفحات البحث عن ثالثين صفحة، وأن ير -2
 .والتوثيق أصول الكتابة العلمية 
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ePsydict EF – English - French  Edition ( CD ) 
English French - English French 

 

ي ا��������
�� ا����� ا�������� �� ا���ار ا����  

www.arabpsynet.com/HomePage/ePsyEFs.exe 

 

ePsydict C  –  Complete Edition ( CD ) 
Arabic English French - French English Arabic - English Arabic French 

 
���
�� ا����� ا�������� �� ا���ار ا���  

www.arabpsynet.com/HomePage/ePsyCs.exe 
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