المؤتمر العلىم الدوىل لرعاية الفئات الخاصة
)المفاهيم واالتجاهات(
ى
المنيا ف  19-18يوليو 2018
برعاية
مركز الدكتور موىس نجيب موىس لالستشارات األرسية والخدمات التأهيلية والعالجية والعلمية
ى
رابطة مدرب ر
وأخصاب النطق والتوحد
التبية الخاصة
ى
ر
/
ورئيسها مستشار التبية الخاصة عمرو عطا
تقديم:
والمهنيي ر ى
رى
رى
رى
كثتة منها مفهوم ذوى
والباحثي
االكاديميي
الكثت من
يخلط
بي مفهوم الفئات الخاصة ومفاهيم اخرى ر
ر
ى
المعاقي ومفاهيم اخرى بيد ان بنظرة رسيعة عىل مفهوم الفئات الخاصة يجعلنا نقف عىل
االحتياجات الخاصة ومفهوم
ر
غته من المفاهيم المتداخلة معه حيث يدل هذا المصطلح عىل أن المجتمع يتكون من عدة
حقيقة تفرد هذا المفهوم عن ر
ى
ى
العاديي أو االفراد
العاديي الذين يختلفون عن األفراد
غت
فئات  ,ومن بينها فئات تتفرد بخصوصية معينة فمنهم األفراد ر
ر
ر
رى
المتوسطي  ,من حيث القدرات العقلية أوالجسمية أوالحسية أومن حيث الخصائص السلوكية أو اللغوية أو التعليمية إىل
ر
درجة يصبح ىضوريا معها تقديم خدمات التبية الخاصة والخدمات الخاصة المساندة لتلبية الحاجات الفريدة لدى تلك
االفراد ،وبذلك يتضح لنا ان مفهوم الفئات الخاصة مفهوم أشمل وأعم ومن أجل ذلك يحاول المؤتمر طرح قضية تداخل
ر
الت تتناول الفئات الخاصة بكافة قطاعاتها المختلفة.
المفاهيم وتحديد االتجاهات الحديثة

الهيئة التنظيمية للمؤتمر:
رئيس المؤتمر:
سمت عبد الفتاح
األستاذ الدكتور  /محمد ر
أستاذ علم النفس المتفرغ بكلية اآلداب جامعة المنيا

رى
أمي عام المؤتمر:
األستاذ الدكتور  /وائل أحمد عبد الرازق سلطان
ببتوت
مدرس بالجامعة األمريكية ر

رى
أمي مساعد المؤتمر:
األستاذة الدكتورة  /نىه السعدى
أستاذ بالمعهد العاىل للخدمة االجتماعية باإلسكندرية

مقرر المؤتمر:
األستاذ الدكتور  /فضل محمد أحمد
ى
أستاذ بكلية الخدمة االجتماعية – جامعة بت سويف

مقرر مساعد المؤتمر:
األستاذة الدكتورة /إيمان عيس
األستاذ بكلية ر
التبية – جامعة المنيا

منسق المؤتمر:
األستاذ الدكتور /موىس نجيب موىس
مدير مركز الدكتور موىس نجيب موىس لالستشارات األرسية والخدمات التأهيلية والعالجية والعلمية.

السادة المشاركون:
ر
منسق ر
واستاليا:
دولت العراق
األستاذ الدكتور  /مىك كشكول
ى
ر
سيدب باستاليا
االستاذ بجامعة غرب
ر
للتواصل معه للمشار ر ى
واستاليا:
كي من العراق
TEL: (02) 9702 0274 MOB: 0433 437 134
E-MAIL: makki1965@hotmail.com
منسق المملكة العربية السعودية:

الدكتورة  /ى
مت زايد سيد عويس
ر
ر
المدرس بقسم العلوم التبوية والنفسية بكلية التبية النوعية – جامعة القاهرة
للتواصل معها للمشار ر ى
كي من المملكة العربية السعودية:
الهاتف581964544/00966 :
االليكت ى
ر
وب: monaowis2016@gmail.com
التيد
ى

منسق دولة الجزائر:
األستاذة الدكتورة  /قابوش فهيمة
أستاذة اإلعالم بجامعة باتنة،1الجزائر.
للتواصل معها للمشار ر ى
كي بدولة الجزائر:
رقم الهاتف0696911297 / 0676020535:
اإللكت ى
ر
وب: kabouchezineb@yahoo.com
التيد
ى
منسق دولة األردن:

الدكتورة  /أبتسام الغول
ى
كي بدولة األردن:
للتواصل معها من المشار ر
رقم الهاتف 0795396576:

منسق دولة سوريا:
األستاذ الدكتور/محمد سيد أحمد
األستاذ بالمعهد العاىل للخدمة االجتماعية بجامعة القاهرة.
للتواصل معه للمشار ر ى
كي من دولة سوريا:
رقم الهاتف02-01001656463 :

أهداف المؤتمر:
والختات المهنية والعلمية ىف مجال رعاية الفئات الخاصة من المشار ر ى
كي من الدول المختلفة والمتقدمة
 .1تبادل المعلومات
ى
ى
ى
ى
والمتخصي ف هذا المجال
الختاء والعلماء
ف هذا المجال وإدامة التواصل مع ى
ر
ى
المهت ىف مجال الفئات الخاصة.
 .2إثراء الجانب اإلكاديىم والمعرفة العلمية للعمل
 .3إعداد كوادر مهنية قادرة عىل خوض سوق العمل ر
باحتافية ىف مجال الفئات الخاصة.
الباحثي والختاء ىف مجال العلوم النفسية ر
والتبوية واالجتماعية والمتخصصة إىل الدور ّ
رى
الفعال الذي من
 .4توجيه اهتمام
ى
ى
الممكن ان يقوموا به ف مجال الفئات الخاصة.
.5

ى
بالتامج والمناهج المرتبطة بهذا المجال
متابعة القضايا والمستجدات ف مجال الفئات الخاصة فيما يتعلق ى

رى
لتحسي مستوى حياة االشخاص من الفئات الخاصة ىف مختلف مجاالت حياتهم من خالل
 .6الوصول إىل أفضل الطرق
االرتقاء بمجال الفئات الخاصة
ً
سعيا لتكوين رؤية شاملة وطموحة مبنية عىل اآلفاق والتحديات المستقبلية ر
الت تواجه الفئات
 .7تقديم توصيات علمية ،
الخاصة.
غته من المفاهيم األخرى.
 .8الوصول اىل مفاهيم إجرائية تحول دون تداخل مفهوم الفئات الخاصة مع ر
 .9الوقوف عىل أهم الطرق والوسائل واالتجاهات الحديثة المتبعة ىف مجال رعاية الفئات الخاصة.
رى
رى
فاعلي ىف المجتمع.
عاديي واعتبارهم عناض
 .10تعزيز الثقافة المجتمعية من اجل تقبل األشخاص من الفئات الخاصة كأفراد

محاور المؤتمر
المحور األول  :القياس والتشخيص للفئات الخاصة.
المحور ى
رى
رى
والمتفوقي والمبتكرين والعباقرة.
الموهوبي
الثاب  :رعاية
المحور الثالث:رعاية ذوى االحتياجات الخاصة.
المحور الرابع :استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة ىف مجال رعاية الفئات الخاصة.
المحور الخامس :إعداد المناهج التعليمية لجميع المراحل الدراسية للفئات الخاصة.
وغتهم مما يشلمهم مجال مصطلح الفئات الخاصة
المحور السادس :طرق التدريس المتبعة والمبتكرة ذوى االحتياجات الخاصة ر
ر
ر
والتشيعات القانونية والنظم السياسية والسياسة الشعية المتعلقة بمجال الفئات الخاصة
المحور السابع  :السياسات
ى
المحور الثامن  :بحوث طلبة الدراسات العليا ف مجال الفئات الخاصة والمجاالت العلمية المرتبطة به.
المحور التاسع :أخالقيات ر
التبية الخاصة ر ى
بي األطروحات الفلسفية والمواثيق المهنية.
ى
ر
ى
رى
رى
رى
رى
رى
والمتطوعي ف مجال الفئات الخاصة.
والمتهمي
والمختصي
والممارسي
للمهنيي
المهت
العارس :االعتماد
المحور
ى
ر
ى
والمنتحلي صفة مزاولة المهنة عليها.
المحور الحادى عش :قضايا مزاولة المهنة ف مجال رعاية الفئات الخاصة والدخالء عليها
ر
المحور ى
الثاب ر
عش :العالقة ر ى
بي الفئات الخاصة واإلدمان.
ر
المحور الثالث ر
عش :استقاللية مهنة التبية الخاصة.
ى
ى
ر
ر
ر
المحور الرابع ر
عش :التحوالت ف مناهج العالج الطبيىع واالندماج ف التبية الخاصة المحور الخامس عش  :اسهامات التبية
الرياضية ىف خطط رعاية الفئات الخاصة.

ر
االشتاك
رسوم

والتسجيل:

للمشار ر ى
كي من داخل مرص:
مشارك بإعاشة وبدون بحث أو إقامة
مشارك بإعاشة وإقامة و بدون بحث
مشارك بإعاشة وإقامة وبحث
مشارك أون الين باستخدام وسائل التواصل
االجتماىع

 800جنيه
 1000جنيه
 1200جنيه
 600جنيه

للمشار ر ى
كي من الدول العربية والخليج والدول األجنبية:
مشارك بإعاشة وبدون بحث أو إقامة
مشارك بإعاشة وإقامة و بدون بحث
مشارك بإعاشة وإقامة وبحث
مشارك أون الين باستخدام وسائل التواصل
االجتماىع

 250دوالر
 300دوالر
 350دوالر
 200دوالر

ى
اللغة المستخدمة ف أبحاث المؤتمر:
اللغة العربية.
رى
اإلنجلتية.
اللغة
ى
ر
اإلنجلتية.
ومن الممكن استقبال أبحاث بلغات أخرى عىل أن يقدم الباحث ملخصا بإحدى لغت المؤتمر سواء اللغة العربية أو اللغة
ر

المواعيد:

ينعقد المؤتمر ىف ر
ر
وحت الخميس الموافق  19يوليو .2018
الفتة من األربعاء الموافق  18يوليو 2018
آخر موعد إلرسال ملخصات األبحاث المشاركة ىف المؤتمر 1مايو .2018
آخر موعد إلرسال األبحاث المقبولة ىف المؤتمر  15يونيو .2018
ترسل األبحاث والملخصات عىل اإليميل التاىل:
moussa_0103188501@yahoo.com
الت تطلبها اللجنة العلمية ىف ر
رى
يلتم الباحثون والمشاركون بإجراء التعديالت ر
الفتة المحددة لذلك.
ر
آخر موعد لسداد االشتاكات  10يوليو .2018
ى
للتسكي بالفندق.
المشاركون بإقامة الحضور يوم الثالثاء الموافق  17يوليو 2018
ر

عائد المؤتمر:

يحصل المشارك ىف المؤتمر عىل (حقيبة ومطبوعات المؤتمر – شهادات معتمدة – خطابات تفيد قبول البحث ومناقشته ر
ونشه
بكتاب أبحاث المؤتمر ).
يتم ر
رى
المحكمي ،ىف كتاب أبحاث المؤتمر الذى يحمل رقم إيداع ىف دار الكتب والوثائق المرصية.
نش البحث ،بعد إجازته من

ر
االشتاك:
طريقة سداد

ر
االشتاك بحوالة بنكية مرسلة عىل بنك مرص – فرع مطاي -المنيا – جمهورية مرص العربية.
يسدد
او عىل رقم الحساب البنىك 30932000043016 :
بنك مرص  -فرع مطاى بالمنيا -سويفت كود:BMIXEGCX140
ر
ويستن يونيون باسم
أو للتحويالت من الخارج عىل ررسكة
Moussa naguib moussa moawad
لالستعالم:
منسق عام المؤتمر  :دكتور موىس نجيب موىس
01003188501
ى
كي من خارج مرص.
تنويه هام جدا :اللجنة المنظمة للمؤتمر ليست مسئولة عن الرحلة من القاهرة إىل المنيا بالنسبة للسادة المشار ر

