
 م  

  )٢(القاعة     ٢ - ١٢,٣٠
اجات الخاصة م ودورها في دمج ذو االحت ا التعل   تكنولوج

  أ.د/ فايز محمد عبده
مان عبدالح   أ.د/ إ

  توـــوزان نـــهد/ 
اجات الخاصة  -١ ات الحديثة المقدمة لفئات ذو االحت م اإللكتروني ووسائل التقن دور التعل

ة  لديهم.في تحسين  عض متغيرات المقاومة اإليجاب مي و  المستو التعل
غ د/  &  سر محمد أبو العنين جودة د/   آمال مصطفى منشاو الصا

ة  -٢ ــة فــي تكييــف منــاهج الصــم وضــعاف الســمع للوصــول إلــى  واألطراألسس النظر و التر
م   .العام منهج التعل

  السالم عبدالعزز ماجد عبدالرحمن د/
ـــة -٣ ـــةعلـــى  تطبيـــ فعال م  األجهـــزة الذ ـــة مهـــارات اللتعلـــ م  طفـــال الروضـــةألالقبـــل أكاد

ات التعلم صعو ة    .المعرضين لخطر اإلصا
ع مصطفى على د/   والء ر

ــة لــد  -٤ عــض المهــارات االجتماع ــة  ــة برنــامج قــائم علــى اســتخدام االنســتجرام لتنم فاعل
ا.   المعاقين سمع

  دأحمد عبدالمطلب محمد/  &  وليد طلعت متولى الحماقى د/
ة للتالميــذ ذو  -٥ ات الكتا قات التعلم النقال فى خفض صعو ة برنامج قائم على تطب فاعل

ة. المرحلة االبتدائ ات التعلم    صعو
  دأحمد عبدالمطلب محمد/  &  وليد طلعت متولى الحماقى د/

   



(SERO)

 ن   

  )١(القاعة        ٣ – ٢
حث النوعي ةال حوث الترو م ال   : توجه جديد في تصم

  أ.د/  عبدالعزز الشخص
  أ.د/ أمينة مختار

  د/ عبد هللا المطوع
  أ. د/ صالح الزهراني

  
   



 س  

٤ – ٣   
ات والمقترحات   التوص

م فودةإأ.د/     براه
  أ.د/ اسماعيل بدر

  أ.د/ ناصر الموسى
  أ.د/ منال عبدالخال

  النبي حنفيرب أ.د/ على عبد 
   

–  
  

   



(SERO)

 ع   

  ورش عمــل الـمـؤتـمـــر

ــوتس اإل ١ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــار اللـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــي اخت ــ ــ ـــ ــ لكترونــ
ــــللغ   )١(ة ــ

م عبدالفتاح   محمود عثمان أ/  د/ ابراه
٢-١  ٣  

عـــي مـــع أطفـــال  ٢ ورشـــة العـــالج الطب
ة   اإلعاقة الحر

  د/ نوال أبو العال  د/ اسالم مصطفي
٢-١  ٤  

ـــع  ٣ ــ ـــور مـــ ــ ــة مونتســـ ــ ــ قــ ـــف طر ــ ــ تكييـ
ــة                      ات الخاصــــ ــد ــ ــال ذو التحــ ــ األطفــ

ــد ــلل الـــدماغي -(طيـــف التوحـ  -الشـ
  اإلعاقات المزدوجة والمتعددة)

                                            أمل عزت علي  د/ 
  سحر المواردد/ 
  

  د/ محمد مصطفى

٣-٢  ٣  
ــرز  ٤ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــين الفـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــل االدوار ب ــ ــ ـــ ــ ـــ تكامـ

ـــورقي  ـــ ــ ص ال ـــخ ـــ ــــي والتشــ ــ ــ االلكترون
ات التعلم   لنجاح دمج ذو صعو

ار ا الصاو   أ.د/ مسعد ابو الد   د/ ران

٣-٢  ٤  
  

    
–  

  
   



 ف  

ـــاس  ٥ ــامج لوفـ ــلوك  –برنــ ــل الســ تحليــ
ــات  ـــ ـــ ــ اجــ ــذو االحت ــ ـــ ــ ــ ــي لـ ــ ــ ــ ـــ قـ التطب

  الخاصة
مال  أ.د/ صالح عراقي   أ.د محمد 

١٠-٩  ٣  
ــامبو ٦ ــ ـــ ــل ( ــ العمــ ـــالج  ــ ــة العـ ـــ  -ورشـ

سجاد) والـدمج المجتمعـي لألطفـال 
ــدار  ــ ــ ـــة ب ــ ــــات الخاصـ اجــ ذو االحت

  المنى.

ع  م ر   أ/ ابراه
م مجدأ/    ابراه
  

  د/ حسناء صبر 

١٠-٩  ٤  
ــــى  ٧ ــ ــ ـــ ــ ــــوتس االلكترونـ ــ ــ ــ ـــار اللــــ ـــ ــ ــ ــ ــ اخت

  )٢للغة (
د/ عبدالرحمن   محمود عثمانأ/ 

  ١١-١٠  ٣  سماحة
اســـتخدام برنـــامج  التواصـــل البـــديل ٨

  مفردات ماكتون 
  عصمت السيد /د
  

  د/ أمال الفقي
١٢-١١  ٣  

بنــاء التواصــل مــع األشــخاص ذو  ٩
ــا  ـــ ــ ــ ــــ ـــرة والد ــ ــ ـــ صـــ ـــة السمع ـــ ــ ــ اإلعاقـــ

  مدخل للدمج
  د/ أحمد سعيد  سهير عبدالحف  د/ 

١٢-١١  ٤  
ـات تعـديل سـلوك ذو ١٠ مهارات وفن

اجات الخاصة   االحت
  ٢-١  ٣  أ.د/ محمد مهد  والء رجبد/ 

م ١١ ـــو ـــائي تقــ ـــين أخصــ ــ ــول وتم وصـــ
ـــي إدارة  ـــمولي فـــ ــنهج شـــ ــ لمــــ النطــــ

ــات جلســات ص  فن م والتشــخ التقيــ
ات  ــطرا ـــ ــ ـــج ذو اضـ ـــ ــول دمــ ــ ــ فصــ

  التخاطب اللغة والكالم

  د/ نعمات موسى  د/ وليد فاروق 

٢-١  ٤  
  

–  
  


