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(SERO)

 بعيـــــــــــــْاٌ

 بكــــاعــــ٘ املـــؤمتـــزات الهـــربٚ جــامعـــ٘ بيَـــا  2016ْٓلْٔ      11إىل       10خـــالل الفـــرتٗ مــً   

 إعداد
 ا. د/ صالح الدين حممد توفيل

 مدير مركز املعلومات

 والنفشية والبيئيةواخلدمات الرتبوية 
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–

(SERO)

 بعيـــــــــــــْاٌ

 بكــــاعــــ٘ املـــؤمتـــزات الهـــربٚ جــامعـــ٘ بيَـــا  2016ْٓلْٔ      11إىل       10خـــالل الفـــرتٗ مــً   

 إعداد
 ا. د/ صالح الدين حممد توفيل

 مدير مركز املعلومات

 واخلدمات الرتبوية والنفشية والبيئية

  
 

 

 مكدمة :

أهميأأه هأألم مممأألتمم مملسمأأ  مميأأالت ميسيأأه ممتمليأأه أ لاملأأه لل  أأا لامتلأأا   مأأت تأأيت  
( تحأأأأو ن أأأأ م  كيمأأأأخ  تميأأأأي  م  أأأأتاى ل   SEROملييأأأأه ممتمليأأأأه ممتاهأأأأه  ممتيهيأأأأ   

يت ا   فئه م مأه مأ   ممل  مالحتيالاو ممتاهه ف  ممتلسيم  ممملتمت كممممامياو  ممتحيياوك 
ً يسأأه م م أأه ال ي أأتم ل أأا أحأأيت  مأأت أ  لأأمن مالهتمأأام ل أأا فأأ  فئأأاو ممملتمأأتت ٌسأأو م تأأممو 

 ممي  مو م تيمة نس  ممهليي مململ   م ل ل .
 

نأأأيمي ل   ممحالأأأاو   مقأأأي  أأأ يو مميأأأ  مو م تيأأأمة تًأأأ مم يليأأأمم فأأأ  يي يأأأه تلسأأأيم  م 
ممتاههت  تم ي  ممقأ م ي  ممتأ  تح أٌ م أم ممحهأ   نسأ  حقأ ط مت  تًأ يم أيأامي  ممتأيميه 

ت ايأأأ  حالأأأات م ممتاهأأأهت  تًأأأ يم ممتي  م ليأأأا  ممتأأأيماو ممميأأأا يةت ٌ  أأأمو حميأأأه  ممتأأأ 
ممأأأيمخ ييحأأأي ممتايأأأممو ممم مأأأه فأأأ  ملأأأا  مالهتمأأأام لأأأل   ممحالأأأاو ممتاهأأأه للأأأي تلم أأأ م 

 مي  مو م  مملن   مم ه .
 مقأأأأأي لأأأأأااو فيأأأأأمة هأأأأألم مممأأأأألتمم فأأأأأ   طأأأأأو تلاي أأأأأو فيأأأأأ   ل أأأأأاو مم ٌأأأأأم حأأأأأ   

ممق أأأأيه  ممتلأأأأمت نسأأأأت ممتحأأأأيياو ممتأأأأ  طأأأأي تقأأأأت حلأأأأم ن أأأأمة ط أأأأيه ممأأأأيمخة مم اط أأأأه هأأأأل  
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فأأأأأأ  ًميقأأأأأأ  نلأأأأأأم  قافأأأأأأاو متتس أأأأأأهت    أأأأأأت مقتمحأأأأأأاو  حسأأأأأأ   م أأأأأأل  ممتحأأأأأأيياوت فامأأأأأأيمخ 
يليأأأأأه فسيأأأأأ ه   يأأأأأا يه  يم أأأأأ   قسأأأأأه أتمطيأأأأأه  حأأأأأ  تأأأأأ فيم ممتمليأأأأأه ممم ايأأأأأله ممنايأأأأأه هأأأأأل  

أأأأأا  ممتميأأأأأي   ممأأأأأيمخمم ئأأأأأه  أأأأأم  ممليئأأأأأه ممم ايأأأأألهت  مأأأأأيه هأأأأألم فحيأأأأأ ت لأأأأأ      مأأأأأيه ممتنمم 
 .  يا يًّا فقً  مي   حق أهي  أطمت  مم ممئت مميما يه

 مقأأأأأأي مهتمأأأأأأو مهأأأأأأم لمنايأأأأأأه ل   مالحتيالأأأأأأاو ممتاهأأأأأأه تحقيقأأأأأأا مملأأأأأأيأ ك ممتمليأأأأأأه مسلميأأأأأأت ك 
 مهأأأأأيمو ممقأأأأأممممو  ممسأأأأأ مئ  مممنمأأأأأه حيأأأأأي فأأأأأ  تأأأأأم نقأأأأأي مأأأأألتمم ك ممتلسأأأأأيم مسلميأأأأأت ك مم اط أأأأأه تلملأأأأأه 

ممتمليأأأأأأأه  ممتلسأأأأأأأيم  م ٌمأأأأأأأه ممي  يأأأأأأأي  ت  هيئأأأأأأأه   ا أأأأأأأه م ً أأأأأأأا  ممأأأأأأأيمخ   أأأأأأأاما فيأأأأأأأ  يأأأأأأأ  مأأأأأأأ   نممة 
( لتأأأأأأامي  49مملميًا يأأأأأأه ت  مميأأأأأأن يأأأأأأيت . يمأأأأأأا أهأأأأأأيمو  نممة ممتمليأأأأأأه  ممتلسأأأأأأيم ممقأأأأأأممم ممأأأأأأ نمم  مطأأأأأأم  

 ممأأأأأأأأل  يأأأأأأأأ ى نسأأأأأأأأت أ  يًلأأأأأأأأق  ٌأأأأأأأأام ممأأأأأأأأيمخ مستمميأأأأأأأأل ل   م ناطأأأأأأأأاو ممً ي أأأأأأأأه  8004/  9/ 82
م فأأأأأ  لميأأأأأت مممحأأأأأ  ممتلسأأأأأيم طلأأأأأ  مملأأأأأامل   ممحسأأأأأه ميأأأأأاي لام هأأأأأ   مم ٌاميأأأأأه لمأأأأأيممه ممتلسأأأأأيم مملأأأأأا

م ً أأأأأا ة متحقيأأأأأق ممتميأأأأأي  ماللتمأأأأأان  مأأأأأل   مالحتيالأأأأأاو ممتاهأأأأأه.  تأأأأأم نقأأأأأي مملييأأأأأي مأأأأأ  مم أأأأأي مو 
نأأأأأأيمي  تأأأأأأيمي  ممملسأأأأأأم م متقأأأأأأاا لمتًسلأأأأأأاو ممأأأأأأيمخ   مممأأأأأألتمممو ممتأأأأأأ  مهتمأأأأأأو ل يأأأأأأمة ممأأأأأأيمخ لمهأأأأأأم  م 

التحأأأأأأاي مم أأأأأ ن  كملأأأأأأا نسأأأأأت ًميأأأأأأق ممأأأأأيمخ مم أأأأأأام  (ت  مأأأأألتمم م8008م أأأأأ  مأأأأأألتمم للاملأأأأأه ممم يأأأأأأا  
(ت  هأأأأأأ ال مسمأأأأأألتمم ممحأأأأأأام  يمأأأأأأخ 8008مأأأأأأل ي مالحتيالأأأأأأاو ممتاهأأأأأأه فأأأأأأت ممأأأأأأً   مململأأأأأأت لامقأأأأأأاهمة  

 .8002 تميي  م  تاى ل   مالحتيالاو ممتاهه ف  ممتلسيم  ممملتمت ملام  
 

 أهداف املؤمتر : 

 مم هأأأأأأ   مم أأأأأأام  م  أأأأأأتاى  أأأأأأيت مممأأأأأألتمم ممأأأأأأ  ممقأأأأأأاا مم أأأأأأ ا نسأأأأأأت ط أأأأأأايا ممأأأأأأيمخ ي
ي   م  أأأأأأتاى  ل   مالحتيالأأأأأأاو ممتاهأأأأأأه ت  ط أأأأأأايا ممأأأأأأيمخ  ممتميأأأأأأي  ممتملأأأأأأ  ت  ممملتملأأأأأأ ت  ممأأأأأأٌ 
ل   مالحتيالأأأأأأاو ممتاهأأأأأأه ت  ميأأأأأأتلممي ممتلأأأأأأام  مململيأأأأأأه  مملامميأأأأأأه ت  ماليأأأأأأت اية م  أأأأأأا فأأأأأأ  ممليئأأأأأأه 

و يمأأأأأأخ  تميأأأأأأي  ل   مململيأأأأأأه ت  مطتأأأأأأمما    أأأأأأت ماليأأأأأأتممتيلياو ممتأأأأأأ  تيأأأأأأ م فأأأأأأ  ممحأأأأأأي مأأأأأأ  م أأأأأأيم
مالحتيالأأأأأأاو ممتاهأأأأأأه فأأأأأأ  مممأأأأأأيممه مملاييأأأأأأه.  ممتيييأأأأأأي نسأأأأأأت ي م مم أأأأأأمميه لأأأأأأي  ممملييأأأأأأاو ممتمل يأأأأأأه 

  ممملتمليه متي ي  يمخ  تميي  ل   مالحتيالاو ممتاهه ف  ممتلسيم  ممملتمت .
   

 حماور املؤمتر

 و ممتاهه.ممملتمت  ي م ت لملييات  مممتتس هت ف  ينم  تميي  ل   مالحتيالا -0
ي   مأأأأأأأأأل    -8  مطأأأأأأأأأت تًليأأأأأأأأأق طأأأأأأأأأ م ي   ت أأأأأأأأأميلاو ممأأأأأأأأأيمخ  ممتميأأأأأأأأأي  ممتملأأأأأأأأأ  ت  ممملتملأأأأأأأأأ ت  ممأأأأأأأأأٌ 

 مالحتيالاو ممتاهه.
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ي    ي مة فأأأأأأأأأ  تيأأأأأأأأأ ي  يمأأأأأأأأأخ  تميأأأأأأأأأي  ل   مالحتيالأأأأأأأأأاو  -3 ممتقيأأأأأأأأأيم ومم  يأأأأأأأأأ ت  ممتملأأأأأأأأأ  ت  ممأأأأأأأأأٌ 
 ممتاهه.

  مطت  ممامياو يمخ  تميي  ل   مالحتيالاو ممتاهه. -9
 متيلياو ممت  تي م ف  ممحي م   م يمو يمخ  تميي  ل   مالحتيالاو ممتاهه.ماليتم  -5
 ممتق ياو ممميانية  ي مها ف  ينم يمخ  تميي  ل   مالحتيالاو ممتاهه. -2

ممت ل أأأأأأاو ممحيي أأأأأأه فأأأأأأ  ميأأأأأأيم  تلأأأأأأيي   تيييأأأأأأت ممم أأأأأأاهخ مميمميأأأأأأيهت  ي مهأأأأأأا فأأأأأأ  تيأأأأأأ ي ت  ينأأأأأأم  -7
 يمخ  تميي  ل   مالحتيالاو ممتاهه.

 ملاييم  نيمي ممملسم ف    ا فسي ت  يمخ  تميي  ل   مالحتيالاو ممتاهه. -2
أيأأأأأأأأه مم هأأأأأأأأ   مم أأأأأأأأام   ل أأأأأأأأاا مملأأأأأأأأمممخ مال تقاميأأأأأأأأه متيأأأأأأأأ ي  يمأأأأأأأأخ  تميأأأأأأأأي  ل   مالحتيالأأأأأأأأاو  -4

 ممتاهه.
ممتلأأأأأأأأأام  مملامميأأأأأأأأأه  مم مأأأأأأأأأال  ممممئأأأأأأأأأية  ممت ل أأأأأأأأأاو ممحيي أأأأأأأأأه فأأأأأأأأأ  ط أأأأأأأأأايا يمأأأأأأأأأخ  تميأأأأأأأأأي  ل    -00

 مالحتيالاو ممتاهه.
مم أأأأأأأأأأأمميه لأأأأأأأأأأأي  ممملييأأأأأأأأأأأاو ممتمل يأأأأأأأأأأأه  ممملتمليأأأأأأأأأأأه متيأأأأأأأأأأأ ي   تًأأأأأأأأأأأ يم يمأأأأأأأأأأأخ  تميأأأأأأأأأأأي  ل    -00

 مالحتيالاو ممتاهه.
ممأأأأأأأأأملي  ممل أأأأأأأأأ ي مملامميأأأأأأأأأه  م لأأأأأأأأأممامو مملمسيأأأأأأأأأه مميمنمأأأأأأأأأه فأأأأأأأأأ  ميأأأأأأأأأيم  يمأأأأأأأأأخ  تميأأأأأأأأأي  ل    -08

 مالحتيالاو ممتاهه..
 

 الكضايا اليت تناوهلا املؤمتر : 

   م  تاى ل   مالحتيالاو ممتاهه .ط ايا مميمخ  مم ه   مم ام 
 .ي   مل   مالحتيالاو ممتاهه  ط ايا مميمخ  ممتميي  ممتمل    ممملتمل   ممٌ 
    ي  مطت تًليق ممق م ي   ممت ميلاو ف  ملأا  ممأيمخ  ممتميأي  ممتملأ    ممملتملأ   ممأٌ 

 مل   مالحتيالاو ممتاهه .
 ممم أأيمو فأأ  ملأأا  ممأأيمخ  يأأتلممي مأأللي م يأأتممتيلياو ممتأأ  تيأأ م فأأ  ممحأأي مأأ  

  ممتميي  مل   مالحتيالاو ممتاهه  ف  مميمميه مملاييه .
    ممأأأأمل   ممل أأأأ ي مملامميأأأأه  م لأأأأممامو مملسميأأأأه مميمنمأأأأه فأأأأ  ميأأأأيم  يمأأأأخ  تميأأأأي  ل

يأتلممي  مالحتيالاو ممتاهأه  ملأاييم  نأيمي ممملسأم فأ   أ م فسيأ ه ممأيمخ  ممتميأي   م 
 مللي مملمممخ ف  هلم مم ي  .
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 فعاليات املؤمتر :

 طأأأأأأأي   ط أأأأأأأو نسأأأأأأأت مأأأأأأأيمم مملسيأأأأأأأاو ممل أأأأأأأمة ممتأأأأأأأت نقأأأأأأأيو يمميأأأأأأأاو  ألحأأأأأأأاي  أ ممق 
نمأأأأ  ملتيأأأأمة   منأأأأية ًمحأأأأو ملي  تًسلأأأأأاو مل أأأأمة  مأأأأت لا أأأأ  مأأأأأا مهأأأأيت  مأأأأ   مطأأأأت يحتأأأأأا  
تأأأأأأيتم لامتلأأأأأأيي   ممتًأأأأأأ يمت   اط أأأأأأو أي أأأأأأا    أأأأأأيامياو نييأأأأأأية ألمنهأأأأأأا تًليأأأأأأق ممأأأأأأيمخ فلأأأأأأم ال 

ت  للا أأأأأأأ  لمأأأأأأأا نقأأأأأأأي مملييأأأأأأأي مأأأأأأأ   مو مملمأأأأأأأ  ممتأأأأأأأ  ت ا مأأأأأأأو ط أأأأأأأايا  طأأأأأأأ ال لقأأأأأأأممممو  نمميأأأأأأأه
 .ممملتمم

 تم ت ا   م لحاي  أ ممق مملم  مآلتيه و مملسياو ممل مة ف  

 عنــــــــــــوان البحـــــــــــث اســـــــم الباحــــث و

 مئــ  تَــاىٙ ستنــم عجنــاٌ   أ.د/   1
ــات  د/  ــعٔم الشٓـ ــم صـ ــادٗ ستنـ  محـ

 

فعالٔ٘ التمرٓ  علٙ مَارات الذانزٗ العامل٘ يف سٓادٗ اذتصٔل٘ 
 اللغْٓ٘ لمٚ األطفال الصه سارعٕ الكْقع٘

ــا     2 ــالم٘ عــ ــم صــ ــَد ستنــ  د/ صــ
 

رضـــا أّلٔـــاٛ األمـــْر عـــً دمـــج أبياَٜـــه ذّٖ االحتٔاجات 
 ارتاص٘ باملمارظ العادٓ٘

 ٕـــــــم اذتارثــــــ ٕ صعٔــــــ صبخ /د  3
 

مَاو معله الرتبٔ٘ ارتاص٘ ّتعاٌّ إدارٗ املمرص٘ ّأصز ذّٖ 
 يف ضْٛ معآد جْدٗ الممج اإلعاق٘

4  
 ستنـم عبـم الهـزٓه    د. ستنم املَمٖ عنز

ْ عبـم الفتـا     ٕــم اذتضٔيــد. ستن  ٗعطـ
ـــاد صالـــــــد. عن  جنٔـــ  العزآطـــ٘ ح ــــ

 

حتكٔل التأٍٔل اللغْٖ للتالمٔذ  حنْفاعلٔ٘ البٔٝ٘ التعلٔنٔ٘ 
املزحل٘ االبتمأٜ٘ مً ّجَ٘  املططزبني لغًْٓا املمزتني مبمارظ

 ىعز معلنَٔه

5    ٕ  د/ جنــــــالٛ ستنــــــْد اذتبغــــــ
 

معْقات دمج ذّٖ اذتاجات ارتاص٘ مً ّجَ٘ ىعز معلنات 
 التعلٔه العاو مبخافع٘ الباح٘

6  
 ًــــــــاض عأٍــــــــــل رٓــــــــــد/ أم
 فــــــــــــــــالغزٓاٌ ـــــــــــــــ/ أفيأ
 ْلـــــــــــــــــــم ٍغـــــــــــــــــــ/ ٍيأ

 

 مٗــزاٗ عبٔــ٘ صــْو ّاآلداب مبخافعــ٘ العلــجتزب٘ نلٔ
 ٘ــات ارتاصــً ذّٖ االحتٔاجــٕ متهٔــف

7  
ــاب   ــْسٖ ْٓصــــف ا ــ  د/ عــــبد فــ

 
 –فهزٓا  –تكٔٔه جتزب٘ الممج ادتشٜٕ لألطفال املعاقني

 يف مزحل٘ الزّض٘  –ّذّٖ اضطزاب طٔف التْحم –مسعٔا
 مً ّجَ٘ ىعز الكاٜنات علَٔا
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 عنــــــــــــوان البحـــــــــــث اســـــــم الباحــــث و

8  
ـــد/ لبي ـــطــٙ مــــــــــــــ  زـــــــــــــــــ

  ْ ــ ــم أبـــ ــٙ ستنـــ ــ  د/ ميـــ  املْاٍـــ
 

معآد ادتْدٗ بربامج التمرٓ  املكمم٘ لتطبٔل تصْر مكرت  
 للنعله بالرتبٔ٘ ارتاص٘ ّالممج

 ىْال أمحم البمّٚ صـٔم أبـْالعال   د/  9
 

جتاٍات التالمٔذ ا فاعلٔ٘ بزىامج إرعادٚ تمرٓبٙ فٙ تعمٓل
فٙ مزحل٘ الطفْل٘ املتأخزٗ حنْ أقزاىَه مً ذّٚ  العادٓني

 اإلحتٔاجات ارتاص٘ فٙ ممارظ الممج

 اذتــافغ د. ىــْر ستنــم أمحــم عبــم   10
 د.عــبد ستنــم إبــزأٍه إمساعٔــل 

 

ٕ ـــ٘ فـــ٘ الالصفٔـــماو األىغطـــج بإصتخـــ٘ بزىامـــفعالٔ
ذ ـــالتالمًٔ ـــُ مـــمٖ عٔيـــٕ لـــل االجتناعـــالتْاص ًـــحتضٔ

 ًـــه العادٓٔـــع أقزاىَـــً مـــًا املمزتٔــمسعٔ ًـــاملعاقٔ

11    ٚ ـــاّ ـــه عَــــ ـــاٛ ابزأٍــــ  د/ ٍيــــ
 

طفال ذّٚ مناط الضٔطزٗ المماغٔ٘ لعٔي٘ مً األأاختالف 
قصْر االىتباِ املصخْب ّاضطزاب  قصْر االىتباِاضطزاب 

 ف ارتامط االبتماٜٙبالص باليغاط اذتزنٙ الشاٜم

12     ْ  د/ ٍــــْاسٌ بيـــــت ستنـــــم ىتـــــــ
 

التْجَات اذتمٓج٘ يف مٔماٌ الممج ّالتنهني الرتبْٖ، 
 ّاجملتنعٕ، ّالْظٔفٕ لذّٖ االحتٔاجات ارتاص٘

13   ٙ  د. ّلٔـــم طلعـــت متـــْىل اذتنـــاق
ــم  ــم عبــــــماملطل  ستنــــ  د. أمحــــ

 

ٙ خفـض ــات التعلـه اليكـال فـ ٙ تطبٔك ٘ بزىامـج قاٜـه علـ ــ  فاعلٔ
٘ٔ ٘ االبتمٜا ٚ صعْبات التعله باملزحل ٘ للتالمٔذ ذّ  صعْبات الهتاب

 عـــــــــادل ستنـــــــــم العـــــــــملد.   14
ــزأٍه د.  ــْد ال إب ــم ستن ــملستن  ع

 

٘ اجتاٍات  ٚ اإلعاق ْ دمج التالمٔذ ذّ ٛ األمْر حن أّلٔا املعلننيّ 
٘ الكابلني للتعله   املمارظ العادٓ٘ يفالذٍئ

 عنــــــــــــوان ورقـــــة العمـــــــــــل اســـــــم الباحــــث و

15 15   ٙ ـــ ـــٕ املْصـــ ـــً علــ ـــز بــ  د. ىاصـــ
 

 اجمللط العزبٕ لتعلٔه ذّٖ االحتٔاجات ارتاص٘

ـــأ.د. سٓي 16 16 ـــ  ستنــــ ـــْد عكٔــــ  زــــ
  ـــــــ م راغـــــــــ اب أمحـــــــــ د. رح

 

 ًــــات التنهٔــــض معْقــــ٘ لبعــــ٘ اصتطالعٔــــدراص
 اــــ٘ بصزٓــــزأٗ املعاقــــٙ للنــــٙ ّاالجتناعــــّاليفض

17 17 
 د/ صامٔ٘ "ستنم صابز" ستنم عبم الييب

 

 أصالٔـــ  التعامــــــل مـــع الطغـــْط اليفضٔـــ٘
 العادٓٔـــً ّذّٖ االحتٔاجـــات ارتاصـــ٘لـــمٖ 
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 عنــــــــــــوان ورقـــــة العمـــــــــــل اســـــــم الباحــــث و

ـــ    18 18 ـــم بطٔــــ ـــ٘ أمحــــ  أ.د/ فتٔخـــ
 

إجزاٛات التنهني التعلٔنٕ ّاالجتناعٕ لذّٖ اإلعاق٘  
 الضنعٔ٘ ّالعكلٔ٘ مبمارظ الرتبٔ٘ ارتاص٘ مبصز

 أبْراصـــنيبـــً حضـــــً  / ستنـــمأ.د 19 19
 

 يف ميطك٘ جاساٌاملعاقني ّارتممات املكمم٘  ه احتٔاجات 
باملنله٘ العزبٔ٘ الضعْدٓ٘ "آفام الْاقع ّتطلعات املضتكبل حنْ 

 المعه ّالتنهني"
20 20  ْ ــ ــال أب ــم نن ــز  د. ستن ــْ  عن  الفت

 

 ملعلنٕ التعلٔه العاو ّارتاصالهفآات املَارٓ٘ الالسم٘ 
يف زتال تكٔٔه االحتٔاجات ّختطٔ  الربامج الرتبْٓ٘ 

 -ٖ يف ضْٛ اذتاج٘ لمعه عنلٔ٘ الممج الرتبْ الفزدٓ٘
 التعلٔنٕ للتالمٔذ ذّٖ اضطزاب التْحم

ــاب ال  21 21 ــالل جـ ــم ارتـ ــال عبـ  د. ميـ
 

التـــزبٔـــــــ٘ الرتّحئـــــــ٘ ... ممخـــل إلـــٙ متهٔـــً ذّٚ 
 االحتٔاجـــات ارتاصـــ٘

ــ 22 22  ارـً اليصــــــً حضٔــــــْر بــــــأىـــ
 

للتكئ٘ التخمٓات اليت تْاجُ اصتخماو الهفٔف 
 يف البٔٝات العزبٔ٘يف التيكل املضاعمٗ  ّالتهيْلْجٔا

 اللطٔـف حضـً بـً ستنــط    / عبـم د 23 23
 

 مجعٔ٘ نفٔف ّالغزانات اجملتنعٔ٘

 د/ ىـــــمٚ بيـــــت صالـــــح الزمٔـــــح 24 24
 

 لألعخــــاصاٗ ــــــــْدٗ اذتٔــــج
 املمخــــل إلــــٙ التنهٔــــً ّاالىممــــاج ٘ــــذّٖ اإلعاق

25 25    ْ  د/ ٍـــــْاسٌ بيـــــت ستنـــــم ىتـــــ
 

 اصرتاتٔجٔات الممج الغامل لذّٖ االحتٔاجات ارتاص٘
 د/عبد عبـم اذتلـٔه عبـم البـارٖ اليجـار      26 26

 

االجتناعٔ٘  تالمراما اإلبماعٔ٘ أصلْب للتْاصل ّتينٔ٘ املَارا
 (ASDلمٚ األطفال ذّٚ اضطزاب طٔف التْحم )

ــم د/  27 27 ــٙ آدو أمحــــــــ ــم علــــــــ  ستنــــــــ
 

 اص٘زتال الرتبٔ٘ ارت يفّسارٗ الرتبٔ٘ ّالتعلٔه املصزٓ٘ جَْد 
 أ/ ستنـــــْد حضـــــني عجنـــــاٌ ستنـــــم    28 28

ــاب  ــاجٙ ارتغــــــــــــــــــ  د/ ىــــــــــــــــــ
 

 اللْتط للتينٔ٘ اللغْٓ٘ عرب اإلىرتىتزىامج ب

 

  



1107( 0ج) يناير( 019العدد )  مجلة كلية التربية ببنها  

 
 

 503 

 توصيات املؤمتر :

أ مأأأأأأأأأمو ممم أأأأأأأأأامياو  ممم اط أأأأأأأأأاو  مم لاميأأأأأأأأأاو نأأأأأأأأأ  مملييأأأأأأأأأي مأأأأأأأأأ  ممت هأأأأأأأأأياو  
  لمس ا فيما يس  و

ت ليأأ  ممتهأأ م مممقأأيم لا  أأاا ممملسأأه مململأأ  مأأل   م ناطأأه  ممأأل  ي لأأي لم الأأه مٌسأأه  -0
 أامسه تمنأت  تقأيم ممتأيماو مأل   م ناطأه نسأت ميأت ي ممأً   مململأ ت لانتلأام  ييا أأا  

يميم ممييايه مملامه ف  ملا  ممتمليأه ممتاهأهت يمأا يقأ م لمتاللأه ً  يا  ناما   ميتقم  
يأأ  مأأا يقأأيم مأأ  لأأمممخ  تأأيماو فأأ  يافأأه ممقًانأأاو ممحي ميأأه  م هسيأأه  ممتيميأأهت يمأأا 
 ي ٌم مملم  ممتً ن   ي فم مملأمممخ ممتمل يأه مم مييأه مأت ت أيي  فميأق تييييأ   نأيمي 

 امته م مممقتما.مم ييسه ممتيييييه مسملسه  فقا  مما  مي ل
ممتيييأأي نسأأت متاللأأه ت ليأأ  مأأ مي ممييأأت م ممتاهأأه لأأل   م ناطأأه  مملمأأ  ل أأا م أأما   -8

حهأأ م م نسأأت حقأأ ط م ممتأأ  ي أأم  ا ممييأأت م م أأمت لا  أأافه  مأأت مممللأأه ممت أأميلاو 
  ممق م ي  مممتلسقه ل م  م ميلت ا ملمسيه مميمخ مم لا 

 ملا  ممتمليه ممتاهه.ممت ليت نست ميتتيمم مملحي مم  ن  ف   -3
تل   ممين ة  مأت م أمٍ  ً  أ  تينمأ  مملاملأه  ت  أل  مممحافٌأه  ي أمت نسيأ  مممتتههأ    -9

ف  ملا  يمخ  تميأي  ل   م ناطأه ة  ممم أمٍ  هأ  ت ميأه ممساأه لم ٌ مأه ممسأ ته مالميتم  يأه 
 تً نا . (sero)  ت  ل  ملييه ممس ته  ملييه ممتمليه ممتاهه  ممتيهي 

مممهًسحاو م لا  مستسً  ممتيمت   م  مما ممملتمت مممحسأ   ممملييأاو مممي يأه ت حيي   -5
 . ف  تيهي   يمخ ل   م ناطه  ت فيم فمى نم  م ايله

ت لي  لمممخ ممتيت  مممليم  مم طايه م  م ناطه م  تأم  تقأييم لأمممخ  م أاييه   طائيأه  -2
 أ  ي م  نمليه متميي  أيم ل   م ناطه م سما ه  تميي  م فممي

يت ممتي  م ليا  ممتق يه ممميانية متيمه ل   م ناطه ف  مممليياو ممتلسيميه مممتتس ه. -7   تٌ 
ت ليأأأأ  ي م  يأأأأائ  م نأأأأمم  م مطأأأأت ممت مهأأأأ  ماللتمأأأأان  لمأأأأا يتأأأأيم محتيالأأأأاو ل    -2

 م ناطه  يلس م  ن  ممملتمت لق اياهم.
ت ي أأأأااة ممل يأأأأه ممتحتيأأأأه تًأأأأ يم ممم أأأأاهخ ممتلسيميأأأأه  ت ليأأأأ  ي م مم هأأأأ   مملييأأأأهت  مفأأأأ -4

 .   ميتحيمي  يائ   م افل ممتيماو ممميا ية  فق   ملً  ملاييم نسميه ملتمية
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ت أأأأليت  لأأأأمما مملحأأأأ ي ممتأأأأ  تيأأأأ   يمأأأأخ ل   مالحتيالأأأأاو فأأأأ  يافأأأأه مممفأأأأق ممحيأأأأاة  -00
   مممليياو ممملتمليه.

مممأأيممه ممتيييأأي نسأأت ي م ممملسأأم فأأ  ملأأا  ممتمليأأه ممتاهأأه  ت ليأأ  ت مهأأس  مأأت  يممة  -00
  أيم ل   م ناطه.

 ت لي  ي م ميممه مملاييي  ف   ًام تًليق مليأ مميمخ  ممتميي . -08
ميتحيمي لمممخ تًلق ف  ميممه ممتلسيم مملامت  تًليق  أمت مممهأايم  لأمممخ ممملسأم  -03

 مممتل    ممملسم ممميت ام.
تلأأام    أأت  أأ ملً تأأ ٌم ممتحأأاق ممًأأم  ليطيأأام ممتمليأأه ممتاهأأهت  ماليأأت اية مأأ  مم -09

  .مم الحه ف  نمسيه مميمخ ف  متتست ممي   مململيه
ممتقأأأيم مسلاملأأأه لا  أأأاا يسيأأأه مميأأأياحه  مم  أأأايق لانتلامهأأأا ملأأأاال  ييأأأتًيت ل   م ناطأأأه  -05

مالمتحاق ل  مميت اية م   ف  ٌ  مليه ميتقلسيه متميي  ل   م ناطه مأت مًاملأه  نممة 
 ناطأأأه لاملمأأأ  فأأأ  ملييأأأاو   يأأأاالو مميأأأياحه لأأأي  تًلأأأق فلسيأأأا  طأأأا     محأأأاق ل   م

 ممي م  مميياحه  مم  ايق ي   ماليت اا لقييهم  يفت ممتلات م.
 

لى اللقاء مع  :وبنهاية جلسة التوصيات إنتهت فعاليات المؤتمر العلمي وا 
تطبيقاات التننولوجياا فاي التربياة ك مممستقت ممي م  م    ميسيه ممتمليه لاملأه ل  أا  ن  م أ   -0

طًأأاٍ تيمأأه ممملتمأأت  ت ميأأه ممليئأأه  طيأأم  ك م 3122فبراياار  24 – 23فااي الرتاار  ماا  
مق ممتيميه  تي  م ليا ممتلسيم.  ممم اهخ ً 

التربياااة المةنياااة وبنااااء ا نساااا  لاملأأأه ل  أأأا لل أأأ م  ك –مم أأأي ة مملسميأأأه ميسأأأه ممتمليأأأه  -8
مميأأن ممملس مأأاو  ممتأأيماو ممتمل يأأه  – م3122فااي رااهر يوليااو ك المصاارا اليااةي 
  مم  ييه  ممليئيه.

 أطيب التمنيات بالتوفيق للجميع مع                                                

 أ.ة/ صالح الةي  ميمة توفيق   
 مدير مركز املعلومات 

 والنفشية والبيئيةواخلدمات الرتبوية 


