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والمراهقين المتخصصين في مجال  والطب النفسي لالطفال

الجامعيين  ومن بينهم ألمع. وذوي القدرات العالية "الموهوبين"
  :والمتخصصين اآلتية اسماؤهم

رئيس المجلس :    )ا�ردن( ���� ��ا���
	 ��وان  .  د  -
  . العربي للموهوبين

�دان(����  �
� .  أ  -�المدير التنفيذي للهيئة القومية   ):ا�
  .األطفال الموهوبين لرعاية


� . د   -�  !�� رئيس شعبة الموهوبين ) :�%� ( �%$م "
  .   والتنمية التربويةللبحوث 

المشرف األول على - المدير )  :ا�*�اق( و)$ل ا�وري .  د   -
  .بالعراق   مدارس الموهوبين

�دان(�
� /.!-, ه$رون . د  -�جامعي وباحث   ) :ا�
   متخصص في مجال الموهوبين

  .مستشار وزير التربية بسوريا ) :3�ر�$( 3.!
$ن ا�12!0 . د  - 

المدير العام لمركز الفاتح    ) :ا�4
$ه!��,(  �.�  ا��ر�.�. د  -
  .للمتميزين  ببنغازي

ور . د   -� 5��6)76�طبيب اختصاصي في الطب النفسي   )"
  .  لألطفال والمراهقين

8$
,  . د   -� 	9  
�� )76�استاذ وباحث جامعي في علم  )"
  .                          النفس التربوي

76(  ��3: ا�
�وا�6. أ  -�استاذ علم النفس التربوي  )"
  .التونسية للتأطير التربوي للموهوبين والرئيس المؤسس للجمعية

-Dr Olivier Revol   رئيس قسم الطب النفسي التخصصي في
  )فرنسا( والمراهقين بمدينة ليون  األطفال

  )القائمة أولية قابلة الضافة بعض الوجوه العلمية األخرى( 

وة ـــــــــــ$ن ا�<ـــــــــــــ�4 - 5  

المديرة العامة لقصر   هادية بن غناية.  د.أ  :ر@$3, ا�<وة -
  العلوم بالمنستير   

  رئيس الجمعية التونسية للموهوبين:ا��3$ذ ��3: ا�
�وا�6

-    ,!
!B>��محمد المحمدي  و السيد فتحي بكير  .أ:  ا�.4<, ا  

-  ,!
  نوفل قدور . يوسف المرواني      د. أ:      ا�.4<, ا�*.

  السيد  فوزي المحواشي و  عبد المجيد الخروبي  :�4<, اC�Dم   -

- ,E$!%�السيد  منجي العيادي:   ر@!7 �4<, ا. 

وة ـــــــــــــــــاف ا�<ــــــــــــــأه    - 1  

على أحدث المستجدات النظرية والتطبيقية في علم نفس  التعرف  -
  .الذكاء والقدرات العالية

التعرف على تجارب البلدان العربية واالجنبية  في مجال رعاية   -
  ,ذوي القدرات العالية

توجيه االهتمام الى قضية رعاية ذوي القدرات العالية  في  -
  .مؤسسات تكوين المعلمينفي مختلف مراحل التعليم

التأكيد على أهمية البحوث األكاديمية و الميدانية من أجل تطوير  -
  .برامج رعاية الموهوبين وذوي القدرات العالية

�ن  ــــــــــــــا�
J$رآ   - 2  

شخصيات علمية في مجال الدراسات االكاديمية المتعلقة بالذكاء   -
  .والقدرات العالية

ودراية بمجال الموهبة شخصيات تربوية لها متابعة واهتمام  -
  .والذكاء

 مسؤولو الهياكل العلمية والتربوية ذات االهتمام بمجال الموهبة -
  .والذكاء

  .طلبة علم النفس وعلوم التربية والطب النفسي  -

المدرسون في مختلف مستويات التعليم االبتدائي واالعدادي  -
  ".    مرافقة الموهوبين"ذوي االهتمامات بموضوع  والثانوي والعالي من

  )Cتــــــــــا�
ا/:( 5 ــــــــ$ت ا�*
ـــــــــ$ور ور�ــــــــ�� - 3

نظريات الذكاء الحديثة وانعكاساتها على تطوير أداء المؤسسة   -
وذوي القدرات  والمؤسسات التربوية الحاضنة للموهبين  التربوية عموما

 .العالية بصفة أخص

البحوث والدراسات العلمية العربية واالجنبية في مجال  -
 .االقتدارات العالية

دور الجامعات ومراكز البحوث العلمية في تقديم االضاءات  -
 .االضافية في المجال

التشريعات القانونية في االنظمة التربوية العربية واألجنبية حول  -
 وذوي القدرات العالية بينرعاية الموهو

 تقييم البرامج الموجهة الى ذوي القدرات العالية -

  الصعوبات النفسية والدراسية التي يعاني منها ذو القدرات العالية -

4 – O$�
  :$تـــــــــــ� ا�4.�ـــــــــــ�ون و�<1Jــــــــــــا�

 وأكاديميون في مجاالت علم النفس وعلم النفس التربوي  خبراء  -
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  ) الجمهورية التونسية(  4054سوسة     2سهلول 

وترفق المراسلة ب نسخة من وصل التحويل البريدي لمقدار رسم 
  

  ............................................البريدي الجاري عدد

  .باسم الجمعية التونسية للتأطير التربوي للموهوبين

  � ــ� ا��$�ــP ا�<�ــدت �.ــــــــ, �ــــــــ�م ا�
J$رآ

مقابل المشاركة في أعمال (   دوالر للفرد الواحد
+ نجوم لمدة اربعة أيام  4فندق   االقامة الكاملة في

نقل كل مشارك عربى من مطار + حقيبة الندوة 
والعودة  منها يوم ) كلم  160( تونس قرطاج الى مدينة المنستير 

رف على جهة الساحل التونسي برنامج سياحي  للتع

ويمكن لالخوة واالخوة المشاركين والمشاركات االتصال برقم 
  :الهاتف المحمول التالي

للمزيد من طلب ) يوسف المرواني. أ(  0021621109461
.  

 .ومرحبا بكم في تونس الخضراء
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البريدي الجاري عدد

باسم الجمعية التونسية للتأطير التربوي للموهوبين

�م ا�
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دوالر للفرد الواحد 400 �
االقامة الكاملة في+ الندوة  
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الهاتف المحمول التالي
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.التوضيح واالرشادات

 

  :والهياكل الجامعية والعلمية التالية

  للتربية واالسرة

  .التونسية

  . عديد المؤسسات الجامعية والجمعيات العلمية ذات الصلة
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  .تعمير بطاقة المشاركة  المرفقة بهذه الوثيقة

الجمعية التونسية : ارسالها بعد تعميرها الى العنوان التالي 
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�ف ا�<وة !O:  والهياكل الجامعية والعلمية التالية ممثلوالوزارات

  الوزارة االولى     -

  وزارة التعليم العالي -

  وزارة الصحة العمومية  -

  وزارة التربية  -

  وزارة الطفولة  -

  جامعة المنستير -

  جامعة سوسة -

  جامعة القيروان -

للتربية واالسرة المنظمة التونسية -

التونسيةالمنظمة التونسية للطفولة  -

عديد المؤسسات الجامعية والجمعيات العلمية ذات الصلة -

, �C/ــ, $9�<��ـــ, ا�
J$رآــآ!-!  – 6

تعمير بطاقة المشاركة  المرفقة بهذه الوثيقة -2

ارسالها بعد تعميرها الى العنوان التالي  -3
 التربوي للموهوبين للتأطير
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  التربوي للموهوبين ير الجمعية التونسية للتأط
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Vه5 ا�را�3
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:"$X�ل: ا�
�
  ......................................................................................................:..........................ا�

 Y9$Z�ا...........:...............................................................................................................................  

  .......................................................................................................................: ..................ا�-$آ7

  
بقصر   2011كانون األول - مارس 26إلى  24إني الممضي أسفله أرغب في المشاركة في فعاليات الندوة العلمية العربية االولى التي تنظم من 

  )  الجمهورية التونسية( العلوم بالمنستير 

  ...................................بريدي او بنكي  عددوأحيطكم علما بأني قمت بتحويل مبلغ رسوم المشاركة  عن طريق تحويل 

  .وتصلكم مع بطاقة المشاركة نسخة من وصل التحويل
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