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  االستشارة بخصوص محتويات المجلة تقديم )2(

  ابداء المالحظات بخصوص ترقية بحوث الموهبة والذكاء  )3( 

  سنوات 4تكون دورة الهيئة االستشارية لمدة  )4(
  التوصية بتحديد قواعد النشر في المجلة )5(
  ار المحكمين من ذوى الخبرةوالتخصصأختي )6(

  ه�� ا	����ـــــ� -5
  عمر هارون الخليفة. د. أ: رئيس التحرير

  خليل يوسف علي أحمد  . أ: سكرتير التحرير

  ���م ه�� ا	����ـــــ� - 6

  تحديد محتويات المجلة من أبواب واخراج فني )1(
  تصميم استمارة بخصوص تحكيم األوراق العلمية )2(
  قويم المبدئي لألوراق العلمية قبل ارسالها للتحكيم الت )3(
  متابعة اجراءات التحكيم واصدار خطابات قبول األوراق )4(
  متابعة مراحل طباعة المجلة )5(
  وضع الخطط لتوزيع وتسويق المجلة )6(
  ايجاد مصادر تمويل للمجلة )7(

��در ����� ا	���ـــــ� - 7�  
المؤسسات والمجالس العربية مساهمات الهيئات والجمعيات و )1(

  لرعاية الموهوبين
  عائد تسويق المجلة )2(
  أي مصادر أخرى مشروعة  )3(

  %�ا$# ا	"!�  � ا	���ـــــ� -8
تهدف المجلة لنشر المعرفة العلمية في مجال الموهبة والذكاء، : أو&

وهي مجلة نصف سنوية تصدر باللغة العربية واالنجليزية، ومفتوحة 
مجال رعاية الموهبة والذكاء وتستقبل انتاجهم الملتزم بمنهج  للباحثين في

البحث العلمي والمتفق مع قواعد النشر العلمي المتعارف عليها عالميا، 
  .    وذات الحساسية الثقافية

�تنشر المجلة البحوث والدراسات العلمية في اطار تخصص  :+�*
اآلراء بين الباحثين  الموهبة والذكاء، كما تهدف لتوفير منبر حر لتبادل

والتربوين وأباء وأمهات األطفال الموهوبين واألذكياء ليس في المجاالت 
العقلية فحسب وأنما في المجاالت األكاديمية، والقيادية، والموسيقية، 
والفنية، والرياضية والدرامية فضال عن مجاالت التعبير  عن المواهب 

  . والذكاءات األخرى

الدراسات النظرية، والدراسات الميدانية التجريبية تنشر المجلة  :+�	,�
فضال عن التجارب والممارسات العملية في مجال رعاية الموهوبين 
واألذكياء وتعطى  أولوية للموضوعات الجديدة والتي تواكب التطورات 
. العالمية في المجال فضال عن الموضوعات الموطنة والمتفردة والمتميزة

  لذكاء وكيفية تنميته ومعدالت الذكاء في العالموتهتم المجلة ببحوث ا

  �ــــــــــــــ. ا	���ـــــــــــا- -1
تصدر الهيئة القومية لرعاية األطفال الموهوبين بالسودان باالشراك مع 
المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين مجلة علمية محكمة نصف سنوية 

  " .لة العربية للموهبة والذكاءالمج"تصدر باللغة العربية واالنجليزية، تسمى 

  ــ�ــــــــ�رات ا	���ـــــــــــــــــــ�0 - 2
  تشجيع البحث العلمي التطبيقي في مجال الموهبة والذكاء  )1(
افتتاح مدارس الموهوبين في األردن والسودان واليمن وتوقع ) 2(

  افتتاحها في بقية العالم العربي
ية الموهوبين في بعض انشاء وحدات وأقسام ومراكز رعا )3(

  وزارات التربية في العالم العربي  
انشاء المراكز االثرائية لرعاية الموهوبين في العالم العربي  )4(

  خاصة في المملكة العربية السعودية
انشاء الهيئات والمؤسسات والجمعيات والروابط والمجالس  )5(

  الخاصة بالموهبين في العالم العربي
تسريع الدراسي في العالم العربي بالنسبة للطالب تطبيق نظام ال )6(

  الموهوبين والمتفوقين 
تنظيم العديد من الورش والندوات والمؤتمرات عن الموهوبين في  )7(

  العالم العربي وعدم نشر نتائجها لالستفادة منها 
تدريس مقررات الموهبة والذكاء في مرحلة البكاريوس وتطوير  )8(

  رعاية الموهوبين في بعض البالد العربيةماجستير /برامج دبلوم
إجراء مجموعة كبيرة من بحوث الموهبة والذكاء على مستوى  )9(

  الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراة في العالم العربي
عدم اصدار أي مجلة في العالم العربي تهتم بمجال بحوث  ) 10(

  الموهبة والذكاء 

3 - �  ـ�ـــــــ� ا&-�!�ر�ــــــــــــــا	�

ن، رئيس الهيئة القومية لرعاية األطفال الزبير بشير طه، السودا.  د. أ
  الموهوبين، السودان، رئيسا

فتحي جروان، األردن، رئيس المجلس العربي للموهوبين . د
  والمتفوقين، األردن، نائبا للرئيس 

  الغالي أحرشاو، المغرب. د. أ
  بدر العمر، الكويت. د. أ
  عادل بترجي، السعودية. د
  تيسير صبحي ، ألمانيا. د
  القرني، السعودية على. د
  علي لوري، البحرين. د
  محمد خالد الطحان، سوريا. د
  على الورفلي، ليبيا. د

  ���م ا	��� ا&-�!�ر�� 	����ـــــ� - 4
  التوصية بعدد مرات صدور المجلة في العام )1(
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Khaleefa, Omar. (1999). Research on creativity, intelligence 
and giftedness: the case of the Arab word. Gifted and Talented 
International, 14, 21-29. 

النموذج التام . )2008(بترجي، عادل عبد الجليل : الرسالة الجامعة
. ذكر األهلية للبنين بمحافظة جدةلتطوير الموهبة في مدارس دار ال

  .أطروحة دكتوارة غير منشورة، الجامعة األمريكية في لندن، بريطانيا
إلى مساهمتك التي " المجلة العربية للموهبة والذكاء"تتوجه اليك 

تستوفي الشروط المذكورة أعاله والتي تسهم في توطين وترقية البحث 
ات والبحوث والتراجم والعروض تعبر الدراس. العلمي في العالم العربي 

  .والتقارير واألخبار والمناقشات عن وجهة نظر أصحابها

  ــ�ــــــ�ان ا	���ــــــــــــ$" -10
 :توجه جميع المراسالت باسم رئيس التحرير

  عمر هارون الخليفة. د. أ
  المجلة العربية للموهبة والذكاء

  ، السودان12718ب . الخرطوم، ص
  okhaleefa@hotmail.com :الكتروني بريد

 ++249-912277467: هاتف رئيس التحرير
  أو توجه المراسالت باسم سكرتير التحرير

  خليل يوسف علي أحمد. أ
     comkhalil_khalil2006@hotmail. :بريد الكتروني

  � ا	���ـــــ�ــــ9 و-8ــــ��ز� -11
  يتوقع أن توزع المجلة في الدول العربية

  نسخة من المجلة 500طباعة   2010يتوقع في عام 
  جنيه سوداني 20: السودان لألفراد

  دوالر أمريكي 10: البالد العربية لألفراد
  دوالر أمريكي 20البالد العربية للمؤسسات 

  �  � ا	��ـــــ�لــــ:ت $�	�ــــ�� -12
─ Australian Journal of Gifted Education 
─ Journal for the Education of the Gifted 
─ Gifted and Talented International 
─ Gifted Education International 
─ Gifted Child Quarterly 
─ High Ability Studies 
─ Gifted Child Today 
─ Phi Delta Kappan 
─ Roeper Review 

─ Intelligence 

العربي وتأثير البيئة والوراثة في الذكاء وحساب تأثير فلين فضال عن 
  معالجة النظريات الجديدة 

تنشر المجلة كذلك الدراسات المترجمة، ومراجعات الكتب  :را>�8
الخاصة بالموهبة والذكاء، وتقارير المؤتمرات والندوات العلمية المتعلقة 

هيئات ومجالس ومؤسسات الموهوبين المهتمة باختصاص المجلة، وأخبار 
ببحوث الذكاء، والبرامج الخاصة برعاية الموهوبين فضال عن ملخصات 
رسائل الماجستير والدكتوراة التي تمت اجازتها في مجال الموهبة والذكاء 

  .كما ترحب بالمناقشات الموضوعية لما ينشر في المجلة أو غيرها

باللغة العربية واالنجليزية وأن  تنشر البحوث والدراسات :<��=�
ويلتزم الباحث بارسال نسخة من . تكون مطبوعة ومدققة طباعيا ولغويا

بحثه بالبريد المسجل أو البريد االلكتروني مع ارسال نسخة من ملخص 
كلمة مع   150-100البحث باللغة العربية واالنجليزية وعلى  أن يكون بين 

ويجب ارفاق نسخة من  السيرة ) keywords(كتابة الكلمات الدالة للبحث 
  .الذاتية المختصرة

أن يقدم الباحث اقرارا أال تكون البحوث والدراسات المقدمة  :-�د-�
منشورة من قبل ولم تقدم للنشر في دورية ثانية وأال تزيد عدد صفحات البحث 

بما في ذلك الجداول واألشكال و قائمة  14بخط   A4صفحة حجم   30عن 
وعلى الباحث أن يشير إذا كان البحث قدم إلى مؤتمر أو . والمالحق المراجع

  .ندوة علمية كما عليه أن يشير لمصدر تمويل البحث والدراسة إن وجد

يجب على الباحث كتابة عنوان البحث، واسم الباحث ثالثيا ، ولقبه  :-�>�8
العلمي،  والمؤسسة التي يعمل بها، وجميع وسائل االتصال من الهاتف 

  . والفاكس وخاصة البريد االلكتروني،  وعنوان البريد في صفحة منفصلة

يتم ابالغ صاحب البحث والدراسة بتسلم المخطوط، وتخضع كافة  :+��"�
البحوث والدراسات إلى فحص أولي من قبل هيئة التحرير لتقرير مدى أهليتها 

لبحث والدراسة ولهيئة التحرير الحق في االعتذار للباحث بعدم قبول ا. للتحكيم
بينما تخضع البحوث والدراسات المستوفية للشروط  . دون ابداء أي أسباب

للتحكيم العلمي السري مع اشعار الباحث بقبولها للنشر أم عدم القبول، وال تعيد 
  .المجلة المادة المرسلة سواء قبلت للنشر أو لم تقبل

على ملف نسخ من بحثه ورقيا أو  3يتعهد الباحث بارسال  :��-�8 
بالحاسوب بعد اجراء التعديالت والتصويبات المطلوبة، ويمنح صاحب 

  .البحث نسختين من المجلة

التي  أن يتضمن البحث والدراسة قائمة بالمراجع  والمصادر  :$�?� 
استخدمت، وااللتزام بالتوثيق العلمي الدقيق بالنسبة للمخطوطات العربية 

ث االلتزام بعدم عرض البحوث وعلى الباح. واألنجليزية داخل النص
والدراسات في ثراث المشكلة بصورة رتيبة بل عليه أن يقوم بهضم هذه 
البحوث والدراسات وتلخيصها كما في أسلوب الرابطة النفسية األمريكية 

)APA Style(فضال عن اتباع اسلوب الرابطة في توثيق المراجع ، .  

B ا	��0ث وا	#را-ـــــ�ت - 9+��:  

م العائلة، ثم االسم األول والثاني، وثم التاريخ بين قوسين، ثم اس: الكتب
في حالة الكتاب المترجم يوضع . عنوان الكتاب، ثم مكان النشر، ثم دار النشر

  :اسم المترجم بعد اسم الكتاب، مع تدقيق استخدام النقط والفواصل، مثال

أساليب الكشف عن الموهوبين ). 2002(جروان، فتحي عبد الرحمن 
  .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: عمان. ورعايتهم

اسم العائلة، ثم االسم األول والثاني، ثم التاريخ بين قوسين، : الدوريات
  .ثم عنوان البحث، ثم اسم المجلة، ثم رقم المجلد ثم الصفحات

دراسة حالة من : األطفال الخوارق. )2005( الخليفة، عمر هارون
  .109- 92، 7،العربية مجلة الطفولة. السودان
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