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�	ــــــ��	 


 ا��	� ا����� ����ع ه�ا ا���� ه� ����� ا��ه��� و������#	 أن ا��	�  �ا . 
ا�8�(	ت ا��5�6  أآ�3 ار�2	1	 و�0	ر�	، و*� و). �-,+ *�(� )'&ة، و#	 أن 

@	وز ا<�ود، (�9ن �> ا�;�وري أن (�9ن ا��ه���ن � ��A	�BCوا ��B����9وا�
 �D E�-�F3 ه�ا ا��	�، وCن ( 
 ���	�G� Fا��� EHA <)در	ا����� * �	ا�� 
 �(	Iو

QآL	P� ا��	رات . ذ�O إC إذا اآ�2Lا ا����K ا��	�2J وا��	رات ا�;�ور(�
�> ا�;�وري أن (��F ا�����ن �	��ه�2 وا��ه��� �R ا�;�ور ،�2J	ا�� ���Kوا� �)

��2	دل ا9YZ	ر واWXات وا�@	رب �Uل أRS ا����K� F2L ا��ه��� و����� [�� . 

 �2H5ء وا�	وا[� ��Hاع وا����Qل ا��ه�2 وا	^ 
 �3U	2اء وا�WX	� _U�, ،ر	1Qه�ا ا

W ����� ا��ارد ا�2`�(� ا��ي ��H`	رآ� 
 ا�a +�b�) ا��ي R�	Lا� cو�ا� ���
��.  �9�Jن �Y �(�Y(�ة �2	دل ا9YZ	ر واWXات 
 ^	ل ا��ه�2 و����� ا��ه��� و����

	�Hور ا���� آ	d EHA ه�ا ا���� ا�;�ء eHL) أن 
 F� .وآ�H	 أ

  

 �ـــــ� و	����ـــــ� ا��ه���ـــ	��� -3.1��  ـــــــــ��� ا�

تكوين االتجاهات االجتماعيـة الموجبـة نحـو الموهبـة      ����
  .والموهوبين ورعايتهم ودمجهم في المجتمع

المحافظة على البيئة ومنع التلوث لما للتلوث من آثار في  ����
  .قتل الموهبة والموهوبين

وسائل األعالم، الجمعيات (المؤسسات اإلجتماعية األخرى  ����
األعالم، الجمعيات غير الحكومية،  غير الحكومية، وسائل

ودورهـا فـي تنميـة    ) القطاع الخاص، النوادي المختلفة
  .الموهبة

4.1- �   ـــــــ� %$#�ـــــــــ� وا��"�!�ـــــــ د ا��ه���ــــــــــــإر

  .اإلرشاد النفسي لآلباء وأمهات الموهوبين والمتفوقين عقليا ����

عية التي يصاب بها التعامل مع المشكالت النفسية واالجتما ����
 .الموهوبون والمتفوقون عقليا

 .التوجيه المدرسي للموهوبين والمتفوقين عقليا ����

  .التوجيه المهني للموهوبين والمتفوقين عقليا ����
     

2 - %'ــــــــــ�ن �#( رآــــــــا�	+  �ـــــــ� �� ا�

 .اتالجامعساتذة أ ����

 .الباحثون وطالب الدراسات العليا ����

 .االحتياجات الخاصة يهتمون باألطفال ذوالمفكرون والم ����

 .االحتياجات الخاصة يالمعنية باألطفال ذوأفراد الجمعيات  ����

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــــــــــــــــ�  ورـــــــــــ-,  - 1	+  ا�
  

  ــــــــ�ة� �� ا/.ـــــــــ� و	����ـــــــ� ا��ه���ـــــ	��� -1.1

  .في تنمية الموهبةأساليب التنشئة االجتماعية ودورها  �

  .التغذية السليمة ودورها في تنمية الموهبة �

  .لعب األطفال ودورها في تنمية الموهبة �

  .إتقان اللغة العربية ودورها في تنمية الموهبة �

البيئة المساعدة في تنمية مواهب المتفوقين عقليا وقدراتهم  �
  الخاصة

  .الوقاية من تدمير الموهبة وكبتها �

  ــــــــ�� �� ا�'ر.ــــــــ� و	����ـــــــا��ه��� �ـــــــــ	��� -2.1

  .طرائق التدريس ودورها في تنمية الموهبة ����

  .أساليب التقويم المدرسي ودورها في تنمية الموهبة ����

معلمين، أولياء األمور، موجهين، مديري (تدريب األفراد  ����
العاملين مع الموهوبين لتعريفهم بالموهبة وأساليب ) المدارس

  .ها ورعايتهااكتشاف

  .كتب األطفال ودورها في تنمية الموهبة ����

  .إعداد البرامج المساعدة في تنمية الموهبة والموهوبين ����

تصميم األبنية التعليمية، القاعات الدراسية، (األرغونوميا التربوية  ����
 .ودورها في تنمية الموهبة) أماكن ممارسة النشاط، المرافق

  .توظيف التعلم اإللكتروني في رعاية الموهوبين وتعليمهم ����
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 .اإلمالئية واللغوية في النص الكامل للبحث

أن يقوم الباحث بإرسال أصل البحث عن طريـق البريـد    ����
    doylettres@yahoo.fr  االلكتروني 

ـــــــــا���ار2 - 5� �ــــــــ3 ا�

  2008/ 12/ 31 : آخر موعد الستالم ملخصات البحوث هو

  2009/ 02/ 28: آخر موعد الستالم البحوث كاملة هــو

 ـ6تــــــــــــا�ـ�ا. - 6

مـدير  , توجه المراسالت باسم األستاذ الدكتور لحسن بوعبـداهللا 
, سـطيف , جامعـة فرحـات عبـاس   , البشريةمختبر تنمية الموارد 

  .الجزائر

  +213-36-84-95-26: الهاتف -

   +213-36-84-95-26 :الفاكس -

   doylettres@yahoo.fr:  البريد اإللكتروني -

7 - !�  >ـــــــــ� ا;:��:ـــــ� �89ـــــــــ� �ــــــــا�

    www.univ-setif.dz :   الواب - 

 .المنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة ���� 
 .أعضاء قطاع اإلعالم بكافة فروعة ����

ــــــــــ ن ا:=$ـــــــــ-8 - 3	+  �ـــــــــــ د ا�

ينعقد المؤتمر الدولي السابع في ربوع جامعة فرحات عباس 
  ).الجزائر(بسطيف 

4 - �   تـــــــــ ث وا�'را.ـــــــــــ� ا/�,ــــــــــ�وط 	$'2ــــــــ

أن يكون موضوع البحث متصالً بأحد محاور المؤتمر، ويشـترط   ����
 .أال يكون قد سبق نشره أو تم التقدم به إلى مؤتمر آخر

أن يكون البحث مستوفياً للقواعد العلمية المتعارف عليها في  ����
 .كتابة المصادر والهوامش والمراجع

 simplified)ونمط 14أن يكتب البحث على الكمبيوتر، بحجم 

arabic) سم عند كل  2ب على أن يترك هامش ، )1(ومسافة
 .من حواف الصفحة

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

  أن يقع على عاتق الباحث التحقق من عدم وجود األخطاء ����
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                  ePsydict EF – English - French  Edition ( CD ) 
English French - English French 

 

 
�L,�Gي ا�f�H9,Qار ا�(Qا <� �����0 ��F)f ا���gL ا�

 

www.arabpsynet.com/HomePage/ePsyEFs.exe 

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

 

  
F��> اQ)�ار ا�9	 �����0 ��F)f ا���gL ا�

 

www.arabpsynet.com/HomePage/ePsyCs.exe 

Arabpsynet  Journal :  N°20 –  A u t u m n   2008 �ــــــ� �
	�ـــ� ���ــ�� 2 ��
ـــــــ�   - 20�
ـ	ــــ��  : �ـــــ� �
	���ــــ�� �  2 008    ��ـ�

www.arabpsynet/Congress/VIIthInternForum09Algeria.pdf  
 



 

  
 

 

 

�����:  

� ا����� �� 	���ت 	�������� ��� �� ��
ا أآ�� �و'&�%�� وا�$��#�� و��"���	��، و��� أن ا����� 
ار	/�4� و	&�ر�� �"� ا�2ي ��0 ا�/�. �-,( �+ن( )��� 

�� ����ان 	5�	���� "ص;��ة، �+	9 ���8ع ه2ا ا�
��A"@ ا�?�ء " ا���ه���� و	���$�� %9 ا����� ا����9

���ت #"B ه�2$C�ة �&��4ة 	&م ا�E�( �ره�/$#�� �F,ا� 
����$C�. و�4ق ا��C�ة ��0 ا����� �� ا����Gت ا�

 ��$F��	$�� و���	9 % �Jدة ا���ت �� ا�?�وري إ#��و
����ن�ا )�در�� #"B ا���0 �,����� و	&�� ا��"�ل 
 �� �F� ا�2ي ���ت %9 ه2ا ا��G���ا�-�N"$� �/E ا�

و�� �$+	B ��� ذ�N . ا�-�ا#�ت	A�رع و	Pاح� ا�&?��� و
  . إS إذا اآ$A/�ا ا�$���� ا����س/� وا����رات ا�?�ور��

 )&	�# B"# ��"�واس$���Sً �"�س��� ا�$9 ح
��� ا���ارد ا�/���� �C���� %�ح�ت #/�س �	 �/$V�
�X�YA �$/�9 ا�/�W %9 )?��� و���8#�ت ا���ه/� 

��ه/� وا���ه���� �#� ا�V/�اء وا�/�ح��� C� 9%�ل ا�
���رآ� 9% "� �/"Yء وا���Zوا ���"��وا]�اع وا�
ف 	/�دل ا\%��ر �� )�J�� ا�2ي ���Aو�9 ا��� ا�	5�ا�
وا�V/�ات وا�$C�رب ح�ل أنC^ ا�A/0 �$���� ا���ه���� 

��$��اخGت . و	��وا��V/� إذ �+�0 أن 	$��ول ا�
 ���� آ"�� �	5�وا�/��ث وا\وراق ا�/���� ���ور ا�

9% ��A�����ر ه�2 ا]ش���  . س/� 

 

���	�
� �
:ا����ور ا����  

 
1 .�����	
�� ا���ه��� و�
  :ا���ة و

�  �����#�� ودوره� 9% 	�$�Sا �F��$ا� c���أس
  .ا���ه/�

�� ودوره� 9% 	���� ا���ه/� ��"Aا�$;2�� ا�.  
  .��c ا\4,�ل ودوره� 9% 	���� ا���ه/� �

��ه/�إ	&�ن ا�";� ا������ ودوره� 9% 	���� ا ��.  
��� ا���ه/�  ��	9%  ��Eا\س��� ا]'�ا �F�/ا�

  .وا�&رات ا�V�ص�
�4ق وأس���c ا��)��� �� 	��� ا���ه/�  �

 .وآ/$��

ا�#� ا\س�ي واS	C�� ن�� ا���ه���� ذوي  �
 .ا]#�)�ت

�  ���اS	C�ه�ت ا��ا��� ن�� ا���ه/� ��� ا\آ�د�
��$��  . و	�

2 .�����	
�� ا���ه��� و�
  :ا���ر�� و
  .�4اeE ا�$ر�d ودوره� 9% 	���� ا���ه/� ����
����  ���رس9 ودوره� 9% 	��أس���c ا�$&��� ا�

  .ا���ه/�
���، أو���ء ا\��ر، (	ر�c ا\%�اد  ����"��

ارس�ا����"�� �� ) ������، ���ي ا�
ا���ه���� �$���,�� �����ه/� وأس���c اآ$��%�� 

  .ور#��$��
ا����هh ا�راس�� وآ$c ا\4,�ل ودوره� 9%  ����

��� ا���ه/��	.  
����  ���ة 9% 	�#�A�إ#اد ا�/�ا�h ا]'�ا��E وا�

  .ا���ه/� وا���ه����
��� ا\���� ا�$�"����، (ا\ر��ن���� ا�$�����  ����-	

ا�&�#�ت ا�راس��، أ��آ� ���رس� ا����ط، 
 ،e%ا��  .ودوره� 9% 	���� ا���ه/�..) ا�

	�X�j 	�������� ا���"���ت وا�$�"�  ����
 . و	���� ا���ه/�ا]��$�ون9 %9 اآ$��ف

3 .�����	
�� ا���ه��� و�
��� و���  :ا��!� �ت ا��
��#�� ا����/� ن��  ����$�Sت ا�ه�C	Sا ����	

 9% ��C$�� ود���ور# ���ه���ا���ه/� وا�
��$C� .ا�

��9 ودور� 9%  ����$C����� وا��#9 ا�$C�ا��&�%� ا�
��	S�Cه/� و���  .د#� و	���� ا�

 وأ'�� %9 ا�$���� ا�/���F وا�� �� ا�$"�ث ����
  .ا���ه/� ود#� ا���ه����

����  ��#����#��، (ا��5سA�ت ا]�$$�Sا ��ا\ن
وس�0E ��اآP ا��/�ب وا\ن�� ا������8، 



 

����ت ��� ا������� و�5سA�ت Cم، ا�G#[ا
ن9، ا�&Y�ع ا�V�ص ور��ل ��� ا�$C�ا�

ودوره� %9 اآ$��ف ) ا\#��ل، ا���ادي ا��&�%��
 .و	���� ا���ه/�

����  ����	 9% ����$C�ا�$���0 ��� ا��5سA�ت ا�
  .ا���ه/�

4 . ��ا���ج�* وا(ر)�د ا����ي وا�	% $ �#��ه�
��  :وذوي ا�,#� 

��Z 9#��ء وأ���ت  ����$�S9 واA,د ا���ا]رش
  .ا���ه���� وا���ه���� ذوي ا]#�)�ت

����  ��A,ت ا��G�����l�ت ا�$���0 �� ا�
��ه���� وا���ه���� ذوي "� ��#��$�Sوا

 .ا]#�)�ت

رس9 �"��ه���� وا���ه���� ذوي  �����ا�$���( ا�
 .ا]#�)�ت

��ه���� وا���ه���� ذوي  ����"� 9���ا�$���( ا�
 .ا]#�)�ت

����  ���E�&وا� ���"��"� 9���ا]رش�د ا�$���ي وا�
  .  #"B اآ$��ف ور#��� ا���ه/�

 

 أه�اف ا��	���
 

�C�Sتِ�#"B أوس� نY�ق ِإ'�رة اSه$��م  � 
  .� وا���ه���ا���ه/�

���X ِ�����ت اَ\4,�ل ا���ه���� َ$ا� �
 c���وَأس ��	ِG$�� وو������	$����ر#.  

� W�/ا� ���Y	9 وا��وا��,9A ���ي َ$ ا��"
��ه/� ��� @/	��  .#"B َأوس� نY�ٍق ����ا�

� Sدة �� أ%?0ا�ات و س$,�/Vا� ���رب ا����C$ا�
  .و	���$�� ا���ه���� ا��$�"&� �$����وا�و��� 

��� 	�'�e ا�-Gت ا �ِ$����� وا�َ$����� ��� ا�"��
 و	�$�� #�ىول ا������  �X"$V ا������ه���� 9%

  .���ا���ه�و/� "��هخ�� � ����� ا�$�اص0
�  ���� ��� 9��� ا�V/�ات ا���J�� وا�#� ا��"&	

�� �� ا�&��م $C�رس� و�5سA�ت ا��ا\س�ة وا�

��\دوار ا��$��Jة ���� %9 اآ$��ف ور#��� و	���� 
 . ���ا���ه�

 

 

�ن �
���رآ� �� ا��	���� ا���
  

 ا������ وا������ت وا���اآ�Pت ا�
�	�����ة أ �
 .ا������

�ب ا��را��ت ا����� �� .ا���ح��ن و

 ا(ح!��ج�ت ي ذو��\4,�لا��%$#ون وا��"!��ن  �
 .ا�+�*�

��أ.-�ء ا�
����ت و	����ت  �$C� ا���0/ ا�
 . ا(ح!��ج�ت ا�+�*�يا�����4 ب�2�%�ل ذو

 .��ت ا��و��� وا�����78 ذات ا���6ا��54 �

 .=أ.-�ء 7>�ع ا8.�م ب$��9 9#و. �

 .   رج�ل ا2.��ل وا��"!��ن ب#.�ی� ا���اه< �
 

 

 �"�ن ا! ��د ا��	���

  
ی�B�4 ا�����# ا��و�/ ا���بA 9/ رب�ع ج�	��  �

 C�<9#ح�ت .��س ب�)#FاG
  ).ا�
 

   وا��را+�تش�وط ���'& ا%$��ث
  

�  I���ع ا�ض�	ن �أن ی$$�Gً- ور��	ح� Kب 
 L� أو M#N0 O�� �7 ن�ط أ( ی$#!N#، وی�����ا

 .ا�!�Bم ب= إ� T	���S #خ#

�  �ً�9�!�	 I���ن ا�أن ی$ ا������ �"&�ا#
 W	ا�"��6در وا��!��رف .��"� 9/ آ!�ب� ا��ا

A#اج��وا. 

�  T�. I���أن ی$!< ا�	��/� 14، ب�
L ا��
، )1(و	���9  (simplified arabic) و�0[

 �L .�4 آ` 	_ 2!#ك ه�	W ب .�T أن ی
 .ح�اف ا���%6

 إ	� 9/ *%��ت وا\ش��لأن ی!L وضA ا�
�اول  �
	4%��6، أو ض�_ ا�b4 ح�< 	� ی#ى 

Iح���ا. 

�  Iح���ا O��. T�. ABأن یe&�$د ا��م وج�. _	 
ا2خ>�ء ا8	���F وا��c�ی� 9/ ا�b4 ا�$�	` 

I����. 

 I���ر��ل أ*` اdب Iح���م ا�B#ی�أن ی��ا Oی#� _. 
  laboratoire_DRH@yahoo.fr:  ا(�$!#و0/

  

 :ا���ار'- ا��,��

  
 : Sخ# 	�.� (�!�م 	�+�6ت ا����ث ه� �

31 /12 /2008  
 :Sخ# 	�.� (�!�م ا����ث آ�	�� هـــــــ� �

28 /02 /2009 

 

 :ا��ـ�ا+ـ5ت

 
��ج= ا��#ا��ت ب��L ا�2!�ذ ا��آ!�ر ���_  �

 h.��ا�ارد -ب���+!�# ����4 ا	ی# �	ی� #N��, ا ��	ج�
  .ا�
GاC�<� ,#F, 9#ح�ت .��س

� C��"�213-36- 84-95-26   :ا+  
� k%�آ�213-36- 84-95-26   :ا+   
 : ا��#ی� ا8�$!#و0/ �

laboratoire_DRH@yahoo.fr  
 

 

  :ا���<= �� ش>"� ا;!��!:
 

dz.setif-univ.www  
 

 

 


