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 .جنيه 100 بالمشكالت المجتمعية  المؤتمــررعـــايــة 
تجريبي في علم     ألفضل بحث  عـبد الوهاب كامل   . د.جائـزة أ   -

امتزاج المعرفة العلمية بين    (الـنفس الفسـيولوجي والبيولوجي      
 . جنيه500 )علم النفس وكال من الفسيولوجية والرياضة

 

قدم للجوائز عليه أن يسمى الجائزة المراد  الباحـث الذي يرغب في الت         
التقدم لها، علماً بأن البحوث ستحكم للنشر في المؤتمر وسيتم تحكيم آخر            

 .خاص بالجائزة

  عبد اهللا سرور الدهشان. د.أ 
   رئيس مجلس إدارة ورئيس األكاديمية ومضيف المؤتمر 

  آمال احمد مختار صادق. د.أ
 رئيس مجلس إدارة الجمعية و س المؤتمر رئي

  السيد عبد القادر زيدان. د.أ
 رئيس قسم العلوم اإلنسانية وعميد المعهد،  مقرر عام المؤتمر

 
 :  دعــوة للمشاركـــة 

السيد. د.أ و رئيس الجمعية ورئيس المؤتمر    آمال صادق . د.أ تتشـرف    
باإلعالن عن بدء استقبال     عميد المعهد ومقرر المؤتمر    عـبد القادر زيدان   

األبحاث المشاركة في المؤتمر لتحكيمها قبل المؤتمر وذلك في موعد غايته           
 –ربية   كلية الت  –قسم علم النفس    ( بمقـر الجمعـية الحالـي        31/12/2004

وذلك لدى سكرتيرة الجمعية السيدة سعدية مصطفى في        ) جامعة عين شمس  
علماً بأن المعهد   .  ظهراً خالل أيام األسبوع    1 -9مواعيد العمل الرسمية من     

 جامعة عين شمس إلى مقر      –سـوف يوفـر وسـيلة نقل من كلية التربية           
 .المؤتمر يومياً

 
 برنامــج المؤتمــر

 علم النفس وقضية العولمة : رةــدة مستديـــمائ
  قضية الدمج :ىـــدوة األولـــالن
  علم النفس وجودة الحياة :ةـــدوة الثانيـــالن
  تنمية التفكير :ةـــدوة الثالثـــالن
 

 .ثـــحـم البــتحكي
عن كل صفحة بما في ذلك الملخصات،       )  دوالرات 10(يسـدد الباحث        
 ).لغير المصريين. (تحكيم البحث) ر دوال100(مستالت، و)  دوالر30(و
 

 
 رــــد النشـــ قواع :المجلة المصرية للدراسات النفسية

تنشر المجلة المصرية للدراسات النفسية البحوث والدراسات        -1
 نفس سواء قدمت للنشر فيها مباشرة أو      األصلية في ميدان علم ال    

 تقدم علم  ىللعرض في المؤتمرات العلمية للجمعية، سعياً إل       
النفس في مجاالته المختلفة ونشر الثقافة النفسية باللغة العربية          
تحقيقاً لألهداف التي أنشئت من أجلها الجمعية المصرية            

 .1948للدراسات النفسية عام 
ر في المجلة أو للعرض في المؤتمر ال يزيد البحث المقدم للنش -2

 ى صفحة بحجم الكوارتز منسوخة عل30السنوي للجمعية عن 
 الكمبيوتر وتعتبر الصفحة المزدحمة التي يزيد عدد كلماتها عن

 كلمة بمثابة صفحتين، ولن تقبل مطلقاً البحوث التي تزيد          250
 .عن هذا الحد مهما كانت الظروف

بة العلمية الصحيحة كما أقرتها     أن يلـتزم الباحـث بقواعد الكتا       -3
 الجمعـيات العالمية لعلم النفس وخاصة الجمعية األمريكية لعلم        
النفس، والجمعية البريطانية لعلم النفس، وكما تظهر بالفعل في         
البحوث العلمية المتخصصة المنشورة في المجالت المتخصصة

فـي هـذا المـيدان، مـع االلتزام الكامل بقواعد اللغة العربية             
 ).أو الفرنسية أو األلمانية(واإلنجليزية 

أن يلتزم الباحث باألمانة العلمية وأصولها المتعارف عليها من          -4
 ى المراجع والحصول عل   ىحيـث الـنقل واالقتباس واإلحالة إل      

 .البيانات
رسم النشر المقرر،  ) الذي ال تستكتبه المجلة   (يسـدد الباحـث      -5

 لمصرية للدراسات والـذي يعلن عنه دورياً في نشرة الجمعية ا        
، ويخفض الرسم ألعضاء الجمعية     )أخبار علم النفس  (النفسـية   

 أن  ى عل %10المسـددين الشـتراكاتهم السنوية للجمعية بنسبة        
 .يقدم العضو صوراً من إيصال السداد

يعرض البحث الذي تتوافر فيه الشروط السابقة علي محكمين           -6
 .شرمن هيئة مستشاري المجلة لتقرير مدى صالحيته للن

يلتزم الباحث بتقديم نسخة من دسك الكمبيوتر الذي كتب عليه            -7
  النحو الوارد في نشرة أخبار علم      ىالبحث بعد التحكيم منسقاً عل    

 .النفس
 :الشروط الواجب إتباعها لكتابة البحث -8

 ( برنامج محرر الكلمات    ىالكتابة تكون مكتوبة عل     -
WORD2000 (أجهزة ىعل IBM. 

 

 ر ـــز المؤتمـــجوائ
يسر مجلس إدارة الجمعية العمومية للدراسات النفسية عن اإلعالن عن              

ويرجو  .الجوائـز التي رصدها أصحابها طبقاً للشروط المحددة لكل جائزة         
 مجلـس اإلدارة كـل من يجد نفسه مستوفياً لشروط هذه الجوائز التقدم لها             

 .حتى يمكن النظر والترشيح
 
  :ـزئاجوال

 . جنيه1000  ألحسن إنتاج علميسمية فهمي. د.جائزة أ -
 .جنيه 600  ألحسن بحث تجريبيعنايات زكي. د.جائزة أ -
 ألحسن بحث تجريبي في مجال التعلم أنور الشرقاوي. د.جائزة أ -

 . جنيه150 اإلنساني
 نفس المعرفي  ألحسن بحث في علم ال     أنور الشرقاوي . د.جائزة أ  -

150. 
 ألفضل بحث مقدم من     جائـزة األسـتاذ هشـام ممدوح الكناني        -

 . جنيه500 شباب علماء النفس
  ألحسن بحث مقدم للمؤتمر يرتبط سعد المغربي. د.جائزة أ -
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 ـالتالمراســـ
 

  المصريــة للدراســات النفسيــةةــ الجمعي
 رمز  –جامعة عين شمس     – كلية التربية    –قسـم علم النفس التربوي          

 11757بريدي 
  جمهورية مصر العربية –بريد هليوبوليس 

  eapsegypt@hotmail.com : الكترونـيبريد 
  http://eapsegypt.Tripod.com : ـب ويــموقع

 
ـ  معه   العبـور العالـي لإلدارة و الحاسبـات     دــ

 م المعلوماتــونظ
 مدينة العبور -  27: ب  . طريق القاهرة بلبيس ص21 ك   

 )5 (4781990:  لفونت 
 )202 (4781994: فاكس
  admiasions@abouracademy.edu.eg:  إلكترونـيبريد 
 http://abouracademy.edu.eg:  ويـــبموقع

 

سم، سفلي 2علوي /  سم، والهوامش24×17حجم الصفحة  - 
 .20×12ة بحيث تكون الكتاب. سم2سم، يسار 2سم، يمين 2
يجب أن تكون منتجة من خالل خاصية الجداول : الجداول -

الموجودة بالبرنامج وأال تزيد عن الهوامش المنصوص عليها 
 . وكذلك الرسومات

 .األخطاء اللغوية والطباعة مسئولية الباحث -9
 

 :ر ــات المؤتمــاشتراك
 

  جنيه لألعضاء العاملين مقابل الحصول على برنامج30 -
 ).غير المصريينلدوالر 30 (.صات البحوثالمؤتمر وملخ -
 ) دوالر لغير المصريين10 (جنيه شهادة حضور المؤتمر، 10 -
 . جنيه لطالب الدراسات العليا15 -
عـن كل صفحة بما في ذلك       )  جنـيهات  10(يسـدد الباحـث      -

 )جنيه 100(مستالت، و) جنيه 30(الملخصات، و
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 ePsydict EF – English - french  Edition ( CD ) 
English French - English French 

 
   

نسيتنزيل النسخة التقييمية من اإلصدار اإلنكليزي الفر  
www.arabpsynet.com/HomePage/ePsyEFs.exe  

 

ePsydict C  –  Complete Edition ( CD ) 

Arabic English French - French English Arabic - English Arabic French  
 

 
 

 ار الكامل تنزيل النسخة التقييمية من اإلصد
www.arabpsynet.com/HomePage/ePsyCs.exe 
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كـان ذلـك فـيما بعد الحروب أو التعرض للحوادث، على أن تقوم بذلك                

المؤسسـات النفسـية المتخصصـة بعـد دراسة مستفيضة لهذه الحاالت            
 . في ذلك التقنيات النفسية المناسبةنمستخدمي

والمسموعة في تقديم المعرفة    اشـتراك أجهـزة اإلعـالم المرئـية          .2
السـيكولوجية األولـية عن كيفية التعامل المتوازن مع األبناء في المواقف       
الحياتية اليومية وذلك عن طريق بث البرامج القصيرة والثابتة لرفع وعي           
أولـياء األمـور واألبناء معا، مع ضرورة التنسيق بين المتخصصين في            

 .مجال التربية وعلم النفس واإلعالم

التأكـيد على تفعيل دور األخصائي النفسي في المؤسسات التربوية           .3
كتساب البصـفة خاصة في توجيه األطفال والتالميذ والطالب وإرشادهم          
 .العادات السوية في السلوك وطرق التفكير المناسبة لحل المشكالت

قيام مراكز اإلرشاد النفسي في الجامعات بعقد الندوات الموجهة إلى           .4
جتمع، كذلك تقديم المشورة، وبناء البرامج اإلرشادية الموجهة إلى         أفراد الم 

 .أفراد األسرة واألبناء لحل الصراعات القائمة بينهم

تنشيط أساليب الضبط االجتماعي على الصعيد التشريعي والشرطي         .5
    .والخدمي

 :مشكــالت المراهقـــة والشبــاب -ب 

 والشباب، مع   توعـية أولـياء األمور بخصائص مرحلة المراهقة          .1
االهـتمام بنشـر الـثقافة السـيكولوجية لكافة المتعاملين مع هذه المرحلة             
العمـرية لـتفهم ما يتعرض له المراهقون والشباب في هذه المرحلة من     
ضـغوط تـتعلق بمظاهـر النمو الجسمي والنفسي، وتطلعهم إلى التغيير            

 .لمواكبة التطورات السريعة في الحياة المعاصرة

ه الرعاية والعناية للمراهقة األنثى الحتياجهن إلى       ضـرورة توجـي    .2
المعلومـات الصـحية الصحيحة والمهارات الالزمة للوصول إلى مستوى          

 .النضج ومرحلة اإلنجاب

تطويـر إعـداد الفتى والفتاة في هذه المرحلة للحياة المستقبلية من             .3
.أفضلخالل اكتسابهم المعلومات والمهارات الحياتية التي تؤهلهم لمستقبل 

توجـيه الـنظر إلـى المراهقين والشباب كضحايا عنف وليس فقط             .4
كمسـببين له، فقد ثبت أن التعرض للعنف سبب هام لكثير من المشكالت   

 .الصحية والنفسية التي يعاني منها المراهقون والشباب

االهـتمام بقضايا الشباب والتي تثير القلق لديهم وخاصة فيما يتعلق            .5
 .ألسرة وتحقيق الذاتبالمستقبل في تكوين ا

حـث القائميـن علـى أجهـزة اإلعالم بالتصدي للتوعية ومناقشة             .6
 .مشكالت الشباب واإلسهام في وضع الحلول المناسبة لها

االهتمام بتيسير سبل شغل الفراغ بالبرامج الرياضية واالجتماعية والثقافية          .7
 .رهاوغي…والفنية من خالل المؤسسات التربوية والنوادي وقصور الثقافة

أن يكون ميثاق األمم المتحدة لحقوق وواجبات المراهقين والشباب إطارا  .8
 سواء من خالل الهيئات الحكومية أو ةمرجعيا عند التعامل مع هذه الفئة العمري

غـير الحكومية، حيث أن هذا الميثاق يركز على حقوق وواجبات ومسئوليات            
   .اتهمالمراهقين والشباب نحو أنفسهم ونحو آبائهم ومجتمع

بدنيا وصحيا  (اعتـبار ميدان علم المراهقة والشباب متعدد الجوانب          .9
 وذلك عند مواجهة المشكالت بحثيا ووقائيا       )ونفسـيا واجتماعـيا وروحيا    

وعالجيا بما يتطلب تضافر كافة  التخصصات إلحداث التكامل في تقديـم           
 .الرعاية للمراهقين والشباب

 :التوصيــات العامـــة: أوًال
ـ  .1 ر الـثقافة النفسية في مختلف المؤسسات االجتماعية سواء في          نش

 .المدارس أو وسائل اإلعالم بكافة القطاعات المتعاملة مع النشئ

 لآلباء  ةالتركـيز بوجـه الخصـوص على نشر فن الرعاية الوالدي           .2
 .واألمهات من أجل تنشئة جيل قادر على مواجهة تحديات العصر

لعمل مع  للى وضع استراتيجية    إقامـة مؤتمر إقليمي عربي يهدف إ       .3
األطفـال والمراهقيـن والشـباب تحقـق األهداف والطموحات المرجوة           

 .للمستقبل

العمـل على التنسيق بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في           .4
 .مختلف الجوانب من أجل الوصول إلى التكامل في تقديم الرعاية النفسية

ب في مختلف   التأكـيد علـى أهمـية وجـود أخصائي نفسي مدر           .5
القطاعات التي تتعامل مع النشئ والشباب من العاديين و ذوى االحتياجات           

 .الخاصة

أن عقـد دورات تدريبـية بصـفة مسـتمرة للعامليـن مع النشئ               .6
والمراهقيـن والشباب، وتكون هذه الدورات بإشراف هيئات علمية مسئولة          

 .ومتخصصة

 ةذوي االحتياجات الخاص: توصيات المائدة المستديرة
على نمط (عمـل كشـف دوري مـن خـالل الوحـدات الصحية              .1

تكون مهمتها االكتشاف المبكر لإلعاقات، ويتطلب ذلك بالطبع        ) التطعيمات
تدريـب جـيل من األطباء قادر على التشخيص المبكر ألنواع اإلعاقات            

 .المختلفة

تفعـيل دور األخصائي النفسي في مجال استقبال الحاالت من ذوي            .2
اصة وتدريبهم على عمل البرامج الالزمة لتنمية واستثمار        االحتياجات الخ 

 .الطاقات الكامنة لدى هؤالء األطفال في ضوء احتياجاتهم الفردية

التأكيد على البرامج التي تراعي االحتياجات الوقائية والتي تستخدم          .3
…كل الوسائل المتاحة من ثقافة وفنون تشكيلية وموسيقى وتدريبات بدنية         

 .إلخ

بية الحواس لدى الطفل بصفة عامة وفي مراحل مبكرة من          أهمية تر  .4
 .العمر باستخدام المثيرات المتوافرة في البيئة المحلية

 في تنمية   حاسبأهمية تدريب األخصائيين النفسيين على استخدام ال       .5
 .الجوانب المختلفة لدى الطفل المعاق

إعـداد المجـتمع للتعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة كل حسب            .6
ة اإلعاقة مع التأكيد على أن التشخيص المتخصص يساعد في تحديد           نوعي

مسـتقبل هذه الحاالت، وأن الهيئات المتخصصة هي التي يمكنها استثمار           
قـدرات ذوي االحتياجات الخاصة، كما أن حسن وترشيد التربية المبكرة           
سيسـاعد األطفـال ذوي االحتياجات الخاصة على النمو المتكامل والذي           

نعكس أثره عندما يصبح هؤالء األطفال شباب، بل وآباء وأمهات          سيبقى وي 
 .ألطفال ربما يكونوا أسوياء

 :توصيـــات النـــدوات

  ظاهـرة العنف ودور علــم النفــس فــي مواجهتهــا -أ 

 االهتمام بإعداد البرامج النفسية التي تساعد المتعرضين للعنف سواء  .1
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 .كل ما هو متاح مفيد

 ندوة دور التقويــم التربــوي فــي تحقيــق جــودة التعليـــم -د 
تدريب القائمين على عملية التقويم التربوي على بناء وسائل التقويم           .1

انب المهارية والوجدانية   المخـتلفة والتـي تتضـمن قـياس مختلف الجو         
 .والمعرفية بمستوياتها

االسـتفادة مـن الوسـائل التكنولوجية وبصفة خاصة الكمبيوتر في            .2
 .تطوير إعداد أدوات التقويم وتقنينها واسترجاعها وإنشاء بنوك األسئلة

 .استخدام نظامي التقويم البنائي والتجميعي لقياس مخرجات التعلم والتعليم .3

قومي لالمتحانات والتقويم التربوي بالدور المنوط       المركز ال  اضـطالع  .4
 .به في تقويم العملية التربوية بصفة عامة والتقويم التربوي بصفة خاصة

إعطاء المعلم دوراً أكبر في عملية التقويم المستمر حيث أنه األقرب            .5
 .في التعامل مع المتعلمين واألقدر على تشخيص الصعوبات التي تواجههم

الختبارات النفسية مع وجود هيئة مسئولة عن هذه        ضرورة تطوير ا   .6
االختـبارات من حيث اإلعداد والتقنين وإعادة التقنين، مع االهتمام بوضع           
المعايـير القومية لهذه االختبارات وتوظيفها في التقويم في مراحل التعليم           

 .المختلفة
 رئيس الجمعية 
 آمال صادق. / د.أ

 ـــر ندوة أطفالنــا وتحديـــات العص -ج 
لما كانت أهم التحديات التي تواجه الطفل في إطار التغيرات السريعة           

 واإلنترنت من   حاسبوالمـتالحقة في جوانب الحياة، ولما كان استخدام ال        
الـتحديات الحقيقية التي تؤثر على نمط حياة األطفال ومستقبل نموهم فإن            

شئة الـندوة أكـدت علـى توجيه بعض التوصيات لألسرة في عملية التن            
 :االجتماعية ألطفالهم وهي

علـى اآلبـاء معرفة إمكانات الكمبيوتر وتقنيات استخدامه، وطرق           .1
 .التحكم والتدخل عند الضرورة لمنع االتصال في الوقت المناسب

التأكـيد علـى معـرفة طبيعة المعرفة التي يتعرض لها الطفل من         .2
 .خالل اإلنترنت

تصال بحد أقصى   عـدم امـتداد فـترات المشاهدة واالستخدام واال         .3
سـاعتين يوميا، وحرصا على الصحة العامة للطفل أن يكون جلوسه يبعد            

 .سم على األقل من شاشة الكمبيوتر45

على األسرة أن توجه أبناءها بعدم إعطاء أي بيانات شخصية عن أنفسهم             .4
 .أو أسرتهم لألفراد الذين يقابلونهم في غرف المحادثة من خالل اإلنترنت

 يحاولوا مقابلة أصدقاء تعرفوا عليهم فقط من خالل         نـبه أبناءك ال    .5
  .الصداقات اإللكترونية

  ال تدع أبناءك يتفاعلون مع المواقع المختلفة دون استشارتك فليس .6

א א א א מ א  א
 2003 يناير 29 – 27

نت في إطار علم النفس االجتماعي وإدارة األزمات،بعد ذلك،         واألخرى كا 
واقع الخدمات النفسية وكانت بالغة الثراء      : عقدت الندوة الثانية وكانت عن    

والمناقشـة حيـث تحـدث فيها مسئولون عن الخدمة النفسية في وزارات             
محمد غانم أمين عام الصحة النفسية بوزارة       ./ د.مخـتلفة فقد شارك فيها أ     

أمين الحسيني مدير مركز الشئون النفسية      / ة، واللواء أركان حرب     الصح
جانيت إبراهيم مسيحة مستشارة علم النفس      / بـالقوات المسـلحة والسيدة      

 .بوزارة التربية والتعليم

 )جلسات بحوث (كانـت الجلسات العلميتان الثامنة والتاسعة بالتوازي        
 األسرة والطفل   أحداهمـا قدمـت مجموعة من البحوث في إطار مشكالت         

واألخـرى في إطار علم النفس والصحة، وكذلك كانت الجلستان العاشرة           
قدم في األولى بحوث في     ) جلسات بحوث (والحادية عشرة بالتوازي أيضا     

 .إطار علم النفس والصحة واألخرى بحوث في إطار علم النفس والتربية

ثانية عشرة  فـي بدايـة اليوم الثالث للمؤتمر، عقدت الجلسة العلمية ال          
والثالثة عشر بالتوازي تناولت األولى مجموعة من البحوث في إطار علم           
الـنفس ومشكالت اإلدمان أما األخرى فقد خصصت لشباب علماء النفس           

 .حيث عرض بها مجموعة من التقارير عن رسائل ماجستير ودكتوراه

ت ولقد تم دمج الجلستان الرابعة عشر والخامسة عشر حيث تناولت مشكال
البحث العلمي في علم النفس وواقع علم النفس في الوطن العربي وشارك فيها             
عـدد مـن الزمالء من الدول العربية الشقيقة سوريا، الكويت، األردن، اليمن             
وكـان لحضور ومشاركة الزمالء من الدول العربية في المؤتمر فعالية كبيرة            

 المؤتمر مناسبة   وهو حضور مشرف ونشكرهم على هذه المشاركة التي تجعل        
 .عربية نتشارك ونتدارس واقع علم النفس في الوطن العربي

وبعـد لقـد كان المؤتمر هذا العام بحق محفال علمياً رائعاً في رحاب              
أعـرق جامعات مصر ونشكر لكل من ساهم في نجاح هذا المحفل العلمي             

 .السنوي
 العام األمين

 رضا أبو سريع./ د.أ

عية هذا العام في رحاب أعرق جامعات       عقـد المؤتمـر السـنوي للجم       
 جامعة  –مصـر، جامعـة القاهرة، حيث كان باالشتراك مع كلية اآلداب            

وكما هي عادة مؤتمرات الجمعية السنوية فقد كان المؤتمر محفال          . القاهرة
علمـيا مليئا بالبحوث والمناقشات، فقد أصبح المؤتمر بمثابة العيد السنوي           

جميع للمشاركة في النشاط العلمي من بحوث       الـذي يثـير الهمة ويحفز ال      
ولقد وزعت أبحاث المؤتمر على عدة محاور تبعا للمجال الذي          . ونـدوات 

تشـترك فـيه كل مجموعة من البحوث وقدم العديد من البحوث تجاوزت             
وقد بلغ إجمالي جلسات    . الثالثين بحثا مما دعا إلى تنظيم جلسات متوازية       

لى جلسة خاصة لشباب الباحثين عرض      الـبحوث تسع جلسات باإلضافة إ     
 .فيها مجموعة من التقارير عن بحوث للماجستير والدكتوراه

أحمد فؤاد باشا نائب رئيس     ./ د.عقدت الجلسة االفتتاحية وشارك فيها أ     
آمال ./ د.أحمد حسين إبراهيم عميد كلية اآلداب، أ      ./ د.جامعـة القاهرة، أ   

نجيب الصبوة رئيس قسم    / .د.صـادق رئيس الجمعية ورئيس المؤتمر، أ      
 .علم النفس ومقرر المؤتمر

وعقـب الجلسـة االفتتاحية عقدت جلسة لتكريم السادة األساتذة علماء           
عبدالحليم ./ د.الـنفس الحائزين على جوائز علمية حيث تم تكريم كل من أ         

عبد الوهاب  ./ د.ليلى كرم الدين، أ   ./ د.صـفوت فرج، أ   ./ د.محمـود، أ  
ـ  ./ د.كـامل، أ   وقي، وتلى ذلك توزيع الجوائز المقدمة ألفضل طـريف ش

.البحوث وأوائل الطالب المقدمة من بعض السادة األساتذة أعضاء الجمعية

الجلسـة العلمية األولى للمؤتمر وكانت عن واقع الصحة النفسية عالميا           
أحمد عكاشة رئيس الجمعية العالمية للطب      ./ د.ومحلـيا وشـارك فـيها أ      

 جلستان للبحوث بالتوازي األولى كانت في إطار        بعد ذلك عقدت  . النفسـي 
رعاية الموهوبين والمبدعين والثانية كانت لمجموعة من البحوث في إطار          

 .علم النفس االجتماعي وإدارة األزمات

واختـتم الـيوم األول بجلسة عن تنمية اإلمكانات البشرية، وبدأ اليوم            
 بالتوازي حيث   )ةالخامسة والسادس (الثانـي للمؤتمـر بجلسـتين للبحوث        

تناولت أحداهما مجموعة من البحوث عن رعاية ذوي االحتياجات الخاصة 
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