المؤتمر الدولي العلمي األول
لإلعاقة
( العمل مع المعاقين بين الواقع والمأمول

)

تحت رعاية:
 المركز العربي لحقوق اإلنسان .

 و مؤسسة إشراقه للتربية الخاصة .
 ومركز الدكتور موسى نجيب موسى للخدمات العالجية التأهيلية.

موعد انعقاد المؤتمر

:

سوف يتم عقد المؤتمر يومي السبت واألحد  61 ،61أغسطس 2460

مكان انعقاد الموتمر

محافظة المنيا

1

اليوم األول :
جلسات بحثية

اليوم الثاني

:

ورش عمل
الورشة األولى :

( التوحد والطرق الحديثة فى التعامل معه)
الورشة الثانية:

( تطوير المهارات السمعية لضعاف السمع وزراعي
القوقعة)
محاضرة متخصصة عن:

العالج بالطاقة
محاضرة تعريفية:

عن الخدمات العلمية التي تقدمها جامعة ديالوير األمريكية
بالقاهرة
وسوف يقام معرض لشركات األجهزة التعويضية على هامش المؤتمر ورسم االشتراك في
المعرض نفس قيمة رسم اشتراك المشار ك بالمؤتمر.
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رئيس المؤتمر
األستاذ الدكتور  /زين العابدين محمد على رجب
أستاذ ورئيس قسم مجاالت الخدمة االجتماعية سابقا بجامعة حلوان

أمين المؤتمر:
األستاذ الدكتور /فوزي محمد الهادي
األستاذ بكلية الخدمة االجتماعية بجامعة الفيوم

مقرر المؤتمر
االستاذ الدكتور/على محرم
االستاذ بكلية الخدمة االجتماعية جامعة حلوان

منسق عام المؤتمر
الدكتور  /موسى نجيب موسى
مدير مركز الدكتور موسى نجيب موسى للخدمات العالجية التأهيلية

رئيس اللجنة العلمية بالمؤتمر
األستاذ الدكتور /بهجت محمد محمد رشوان
وكيل المعهد العالى للخدمة االجتماعية بسوهاج

مسئول لجنة التسكين واإلقامة واإلعاشة:
الدكتور  /وائل عبد العزيز
مسئول البرامج العلمية بمركز الدكتور موسى نجيب موسى للخدمات
العالجية التأهيلية.
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مسئول اللجنة اإلعالمية
األستاذ /أحمد صالح شبيب
رئيس مجلس إدارة المركز العربي لحقوق اإلنسان

مسئول لجنة النظام
األستاذ /عمرو عطا
مستشار التربية الخاصة

مسئولة لجنة اإلعداد للمؤتمر:
األستاذة /ياسمين محمد محسن
باحث أكاديميي بأكاديمية ستانفورد لألبحاث العلمية وتنمية الموارد البشرية

مسئوال لجنة االستقبال
األستاذ  /هيثم رجب
مسئول العالقات العامة االتصاالت بمركز الدكتور موسى نجيب موسى
للخدمات العالجية التأهيلية
األستاذ  /محمد هشام عبد الهادي
منسق التدريب بمركز الدكتور موسى نجيب موسى للخدمات التأهيلية
والعالجية .
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أهداف المؤتمر
 -6نشر الوعي الثقافي واالجتماعي عن المعاقين ونوعية الخدمات العالجيه المقدمة لهم والعمل
علي الحد من اإلعاقة والتخفيف من أثارها السلبية في المجتمع المصري خاصة والمجتمع العربي

عامة .

 -2االرتقاء بالمستوي التعليمي والتربوي لذوي االحتياجات الخاصة وتوفير حق التعليم والتدريب
والتأهيل لكل الفئات.

 -3التوسع في تقديم المشورة المهنية وخدمات اإلرشاد األسري على اعتبار األسرة هي البيئة
األساسية الحتضان وتهيئة الجو المناسب للمعاق لالندماج في المجتمع .

 -0بناء جسور علميه وأكاديمية لتدعيم جهود الجمعيات األهلية من خالل التعاون الدولي مع

المنظمات العالمية في مجال اإلعاقة والمجال المجتمعي لالستفادة من خبرات المدارس العلمية
المتقدمة في هذا المجال.

 -5تمكين المعاقين من االندماج الكامل في المجتمع من خالل برامج تأهيلية وترويحية وتوفير
فرص عمل لكل معاق قادر علي العمل .

محاور المؤتمر
المحور األول

 :المحور الثاني  :اإلعاقة بين المفهوم الوراثي والعوامل البيئيه .

المحور

الثاني :اإلعاقة والصحة (الرعاية الصحية والتأهيل الطبي والعالجي للمعاقين).

المحور

الثالث :اإلعاقة والتعليم (الحق في التعليم ودمج المعاق في المدرسة ) .

المحور

الرابع :اإلعاقة والمجتمع (الدمج المجتمعي الشامل).

المحور

الخامس :اإلعاقة والرياضة.

المحور

السادس :اإلعاقة وتكنولوجيا األجهزة التعويضيه واألطراف الصناعية.
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المحور

السابع :اإلعاقة وتكنولوجيا االتصاالت .

المحور

الثامن :اإلعاقة واإلبداع الفني .

المحور التاسع

 :المحور العاشر  :التشريعات والمعاهدات الدولية لحفظ حقوق المعاقين .

المحور العاشر

 :اإلعاقة والطفل .

المحورالحادي عشر

 :اإلعاقة والمرأة .

المحور الثاني عشر

 :اإلعاقة والشباب .

المحور التالث عشر

 :اإلعاقة واإلعالم .

المحور الرابع

عشر :االتجاهات الحديثة فى مجال للمعاقين

المحور الخامس

عشر :االضطرابات النمائية

المحور السادس

عشر :الطرق الحديثة فى التأهيل النفسى واالجتماعي للمعاقين .

معايير التقييم للبحوث المنشورة بالمؤتمر
-6

التجديد واالبتكار .

()% 02

-0

األسلوب العلمي والصياغة اللغوية .

()% 02
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-3

منهجية البحث .

()% 02

-4

قابلية البحث للتطبيق .

()% 32

-5

الدالالت والشواهد .

()% 5

-6

حداثة المراجع وتنوعها .

()% 5
------------()%022

أوراق العمل
هي موضوعات علمية طبقًا لتجارب وبرامج رموز الخبرات التراكمية والمقترحات التطويرية .

رسوم االشتراك والتسجيل
 -1المصريين من داخل جمهورية مصر العربية

( 400جنيه مصري)
للمشارك.
 -2المشاركين من خارج (ج م ع) سواء مصريين أو غير مصريين

( 000دوالر) للمشارك .
يحصل المشارك على (حقيبة ومطبوعات المؤتمر – شهادات معتمدة من نقابة التربية الخاصة

والخارجية المصرية – حفل شاي – غذاء فى اليوم األول )




وسيتم نشر البحث في كتاب األبحاث للمؤتمر

الرسوم شاملة اإلقامة او اإلعاشة وغير شاملة نفقات السفر .

تسدد الرسوم بحوالة بنكية باسم الدكتور موسى نجيب موسى مرسلة على الحساب البنكى
التالى:
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03461/324/343
swift code
604bmisegcx

بنك مصر – فرع مطاي -المنيا – مصر



إرسال ملخصات األبحاث في موعد غايته  65يوليو .2460

أخر موعد إلرسال األبحاث المقبولة  6أغسطس  2460ويكتب في عنوان الرسالة خاص

بمؤتمر المعاقين ويتم اإلرسال على اإليميل التالي:
moussa_0103188501@yahoo.com

لالستعالم:
مستشار التربية الخاصة

استاذ  /عمرو عطا
22020205002300

صفحة المؤتمر على الفيس بوك
https://www.facebook.com/aConferencen

صفحة الحدث للمؤتمر على الفيس بوك
=https://www.facebook.com/events/119595191232966/116222213331263/?comment_id
119133699192162&notif_t=event_mall_comment
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