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المختصة في التخطيط  "الرسمية واألهلية"تزويد الجهات 

للعمل التطوعي مع المعاقين بتجارب الخبراء 
  .الميدانفي  

في قيمه رفد المكتبة الوطنية والدولية بدراسات وأبحاث 
   .المعاقين

تقدم خالصة األبحاث واألوراق في أي من محاور المؤتمر 
 )10/11/2009(الثالثاء الموافق المذكورة أعاله في موعد أقصاه يوم 

 ة،/المساهماسم  الورقة،عنوان البحث أو (على أن يشمل الملخص 
بما ال يزيد حجم الملخص على وتعمل بها، أو 

   info@ellidpal.org :اإللكترونيالبريد  عنوان

أوراق عمل أو دراسات تستوفي  9اختيار أفضل 
  .شروط أصول البحث العلمي وأهداف المؤتمر

  .المقبولةستمنح مكافأة رمزية لألبحاث 
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 مؤتمرمؤتمرمؤتمرمؤتمرالالالالدعوة للمشاركة في دعوة للمشاركة في دعوة للمشاركة في دعوة للمشاركة في 

www.arabpsynet.com/Congress/CongJ24NablusConfAr.pdf 
  

تزويد الجهات  .4
للعمل التطوعي مع المعاقين بتجارب الخبراء  االستراتيجي
 والباحثين والمختصين

رفد المكتبة الوطنية والدولية بدراسات وأبحاث  .5
المعاقينالعمل التطوعي مع 

تقدم خالصة األبحاث واألوراق في أي من محاور المؤتمر 
المذكورة أعاله في موعد أقصاه يوم 

على أن يشمل الملخص 
أو /يعملالمؤسسة التي 

  ).كلمة 200

عنوانوترسل إلى 

  �ــــــــــ����

اختيار أفضل  .1
شروط أصول البحث العلمي وأهداف المؤتمر

ستمنح مكافأة رمزية لألبحاث  .2

التابعة لجمعية اللد الخيرية في  
وبمناسبة اليوم العالمي للمعاقين والذي يصادف 
وبمناسبة اليوم العالمي للتطوع والذي يصادف 
وبالتعاون مع المؤسسة الدولية للمرشدين 

ات في الجامعات والمؤسسات االجتماعين والتربويين الباحثين والباحث
الرسمية واألهلية واألفراد المهتمين في قضايا العمل التطوعي ومناصرة 

  المعاقين إلى تقديم أبحاث أو أوراق عمل

  �ـــــــــــ

  .المعاقينتجارب رائدة في العمل التطوعي مع 

 ).2009ــ2001( العام الواقع النفسي واالجتماعي للمعاقين ما بين

دور التشريعات والدين في تمكين العمل التطوعي لمناصرة 

   .التطوعيالوقوف على الواقع المعاش للمعاقين في ظل دور العمل 

  .واالجتماعيمعرفة مستوى احتياجات المعاقين لخدمات اإلرشاد النفسي 

زيز التركيز وتع ،حشد الهمم واالهتمام بقضايا العمل التطوعي
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 وحدة الدراسات واألبحاثتدعو 

وبمناسبة اليوم العالمي للمعاقين والذي يصادف محافظة نابلس والشمال 
وبمناسبة اليوم العالمي للتطوع والذي يصادف ديسمبر من كل عام،  03
وبالتعاون مع المؤسسة الدولية للمرشدين ديسمبر من كل عام  05

االجتماعين والتربويين الباحثين والباحث
الرسمية واألهلية واألفراد المهتمين في قضايا العمل التطوعي ومناصرة 

المعاقين إلى تقديم أبحاث أو أوراق عمل

ـــــــــــا������ور ـــــــــــ ا�
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تجارب رائدة في العمل التطوعي مع  .1

الواقع النفسي واالجتماعي للمعاقين ما بين .2

دور التشريعات والدين في تمكين العمل التطوعي لمناصرة  .3
   .المعاقينوتمكين 


�اف ـــــــــأه��
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الوقوف على الواقع المعاش للمعاقين في ظل دور العمل  .1

معرفة مستوى احتياجات المعاقين لخدمات اإلرشاد النفسي  .2

حشد الهمم واالهتمام بقضايا العمل التطوعي .3
   .المعاقينعلى دوره مع 
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