
 ز  

  )٢القاعة (     ٣-١
اجات الخاصةذدور المعلم في دمج    و االحت

  أ.د/  ابو السعود محمد أحمد
  زهرانأ.د/  العزب 

اظة   أ.د/ أمال 
ة القابلين للــتعلم  -١ اء األمور نحو دمج التالميذ ذو اإلعاقة الذهن اتجاهات المعلمين وأول

ة   في المدارس العاد
م محمد محمود العدل  &  أ.د/ عادل محمد العدل   د/ ابراه

ــة الخاصــة وتعــاون إدارة المدرســة وأســر ذو  -٢ اإلعاقــة فــي ضــوء معــايير مهام معلم التر
  جودة الدمج.

حي سعيد الحارثي   أ.د/ ص
اجـــات الخاصـــة فـــي ضـــوء فلســـفتي الـــدمج  -٣ درجـــة تـــوافر معـــايير إعـــداد معلـــم ذو االحت

في و والمجتمعي والوظ ين التر   والتم
م حسن أبو شمالة   أ.د/ فرج إبراه

ات الــتعل -٤ ــة ذو صــعو س لــد معلمــي الطل ــة مستـو مهارات التدر م فــي المملكــة العر
اس فاعليته بي لتحسين هذه المهارات وق ناء برنامج تدر ة، و   السعود

صل بن ناصر البلو  د/   ف
اجات الخاصة -٥ ة نحو دمج ذو االحت   اتجاهات معلمي المدارس العاد

ة قزو شة علي  &    أ.د/ فتح ة عرعار  &  د/ ع   أ/ سام
ات -٦ اجــات  الكفــــا م االحت م العــام والخــاص فــي مجــال تقيــ ة الالزمة لمعلمي التعل المهــــار

و  ة الدمج التر ة في ضوء الحاجة لدعم عمل ة الفرد مي  -وتخط البرامج الترو التعل
  للتالميذ ذو اضطراب التوحد
مال أبوالفتوح عمر د/   محمد 

–



(SERO)

 ح   

  ٢٠١٦/  ٧/  ١١اإلثنــين  ـي اليــــــوم الثـــان

  )١(القاعة     ١٠٬٣٠ -٩
ة الخاصة ا في التر   قضا

  أ.د/  أسماعيل بدر
مان الكاشف   أ.د/ إ

  مجد الشحاتأ.د/ 
ــة وأســاليب  األخطــاء -١ ــتعلم العر ات ال حــوث صــعو ــة فــي  ــة والمنهج والمغالطــات العلم

  .معالجتها
س عبد الوهاب د/   عبد الناصر أن

ات -٢ ص اضطر ة التشخ ال   .النمو غير المحددة وٕاش
  أ.د/ خالد النجار

اجات الخاصة. أساليب -٣ ة لد العاديين وذو االحت   التعامل مع الضغو النفس
ة    محمد صابرأ.د/ سام

ة -٤ اجات الخاصة التر ين ذو االحت ة ... مدخل إلى تم ح   .الترو
  منال عبد الخال جاب هللا د/

ات -٥ اجات الخاصة استراتيج   .الدمج الشامل لذو االحت
  هوازن محمد احمد نتو د/

ـــة لعينـــة مـــن االطفـــال ذو اضـــطراب أاخـــتالف  -٦ طرة الدماغ ـــاهنمـــا الســـ  قصـــور االنت
ى الزائدواضطراب  النشا الحر اه المصحوب    الصف الخامس االبتدائى قصور االنت

م شهاو إهناء  د/   براه
   



   

  )٢(القاعة     ١٠٬٣٠-٩
اجات  ة دمج ذو االحت ة وأثرها على عمل المتغيرات البيئ

  الخاصة
  الخوليا.د / هشام 

  أ.د/  صالح توفي
ح   د/ ند الرم

ــة  -١ مــدارس التر ــة  ة والعقل مي واالجتماعي لــذو اإلعاقــة الســمع ين التعل إجراءات التم
مصر   الخاصة 

طيخ د/.أ حة احمد    فت
ــًا المــدمجين  -٢ ين لغو ة نحو تحقي التأهيل اللغو للتالميذ المضطر م ة البيئة التعل فاعل

ة من وجهة نظر معلميهم    مدارس المرحلة االبتدائ
  د/ عماد صالح   &  د/ محمد الحسيني  &   محمد المهد  د/أ. 

ة برنامج  -٣ ة فــي تحســين التواصــل االجتمــاعي لــافعال د عينــة ستخدام األنشطة الالصــف
ا المدمجين مع أقرانهم العاديين  من   التالميذ المعاقين سمع

م إسماعيل د/   &     نور محمد أحمد عبد الحاف د/   عبير محمد إبراه
ة للتالميــذ ذو  -٤ ات الكتا قات التعلم النقال فى خفض صعو ة برنامج قائم على تطب فاعل

ة المرحلة االبتدائ ات التعلم    صعو
  أحمد عبدالمطلب محمدد/  &  وليد طلعت متولى الحماقى د/

ة -٥ طة المدمجين فاعل س ة فى غرفة المصادر لذو االعاقات ال و   البدائل التر
ان سالمة   د/ عبد الستار شع

   



(SERO)

    

  )١(القاعة     ١٢٬٠٠-١٠٬٣٠
اجات    الخاصةتجارب في دمج ذو االحت

  أ.د/  عادل عبدهللا
  أ.د/  نارمان رفاعي
حي الحارثي   أ.د/ ص

ة نموذجًا" الدمج -١ ة السعود ة المملكة العر ي: "تجر   .الترو في العالم العر
  ناصر بن علي الموسى د/أ. 

م في مجال  -٢ ة والتعل ة الخاصةجهود وزارة التر   .التر
  أحمد محمد علي آدم د/

ة  -٣   جهود المجلس العري للطفولة والتنم
  أ.د / سهير عبدالفتاح

اجات الخاصة -٤ ين ذو االحت محافظة سراة عبيدة في تم ة العلوم واآلداب  ل ة    .تجر
  د/ هند هشول    &     د/ أفنان الشرف  &  د/ أمل راض شاهين

ة -٥ ة جمع   فيف والشراكات المجتمع
  عبداللطيف بنحسن المحمس د/

  
  

–
   



 ك  

  )٢(القاعة     ١٢٬٠٠-١٠٬٣٠
ة الخاصة.   الجودة والتوجهات الحديثة في التر

  أ.د/  جمال ابو الوفا
ة حسن   أ.د/ اد ناد

  أ.د/ فاطمة عبدالوهاب
ة "  -١ ة السعود المملكة العر اجات المعاقين والخدمات المقدمة لهم في منطقة جازان  احت

ين"   .آفاق الواقع وتطلعات المستقبل نحو الدعم والتم
  أ . د / محمد بن حســن أبو راسين

ــة الخاصــة ــــــمعــايير الجــودة ببــرامج التلتطبي تصور مقترح  -٢ التر ب المقدمــة للمعلــم  در
  .والدمج
  المواهب منى محمد أبو د/    &    مطردحسن لبنى  د/

في لــذو  -٣ ــوظ ، والمجتمعــي، وال ــو ــين التر ــدمج والتم التوجهــات الحديثــة فــي ميــدان ال
اجات الخاصة   .االحت

  هوازن محمد احمد نتو د/
اة لألفراد ذو اإلعاقة جودة -٤ ين واالندماج. الح   المدخل الى التم

ح د/   ند بنت صالح الرم
  
  

–
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  )١(القاعة     ٢ - ١٢,٣٠
اجات الخاصة   برامج التدخل ودورها في نجاح دمج ذو االحت

  منال عبدالخالأ.د/  
  صالح عراقي/  أ.د

  أ. د/ محمد المهد
ة لد األطفال الصم  -١ ادة الحصيلة اللغو ب على مهارات الذاكرة العاملة فى ز ة التدر   حمادة محمد سعيد الزاتأ.د/   &  محمد عثمان منيب يتهانأ.د/   .زارعى القوقعةفعال
م بن عبد هللا العثمان  الممارسات والتدخالت القائمة على األدلة في ميدان اضطراب التوحد/ -٢ مي  &  أ.د/ إبراه م عبد الفتاح الغن   أ.م.د/ إبراه
ة عبر االنترنت. -٣ ة اللغو   ناجى الخشاب د/  &  دمحمود حسين عثمان محم  برنامج اللوتس للتنم
بى فى  -٤ ة برنامج إرشاد تدر اء فــى مرحلــة الطفولــة فاعل اجات الخاصة فى مدارس الدمج.تعديل إتجاهات التالميذ األســو   نوال أحمد البدو سيد أبو العال د/ المتأخرة  نحو أقرانهم من ذو اإلحت
ًا . -٥ ات النط لد األطفال المعاقين عقل عض اضطرا بي في عالج  ة برنامج  تدر   دمها صبر أحم د/  فعال
ة -٦ ي لوفــاس  فاعل لر بنظــام أســلو " العــالج التحليلــي  APAبرنامج التدخل الخطابي الم س  ـــ ي " و ـــة فـــي خفـــض وعـــالج  PECSالســـلو ادل ــة" " جـــداول النشـــا المصـــورة المت ــة "العقل ر ات التخاطب والنط والكالم لد عينة من األطفال ذو اإلعاقة الف فصاضطرا ات التوحد في مدارس الدمج  ة الخاصة.واضطرا   د/ وليد فاروق   ول التر
ــة لــد  -٧ عــض المهــارات االجتماع ــة  ــة برنــامج قــائم علــى اســتخدام االنســتجرام لتنم ا.فاعل   دأحمد عبدالمطلب محمد/  &  وليد طلعت متولى الحماقى د/  المعاقين سمع


