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ة ــن للتربيــع الراهــم الوضـــتقوي: " ور األول ــــالمح 
   "ر ــــــي مصــــــة فـــالخاص

 . واقع التربية الخاصة في ضوء أنظمة وزارة التربية والتعليم .1

واقع التربية الخاصة في ضوء أنظمة وزارة التضامن  .2
. واقع التربية الخاصة في ضوء أنظمة وزارة الصحة. جتماعياال

واقع البرامج التربوية والتأهيلية المتاحة لذوى االحتياجات  .3
 .التربوية الخاصة

ي ــات التــالت والتحديــالمشك: " ي ــور الثانــــالمح  
 " ي ــن العربــر والوطــة في مصــة الخاصــه التربيــتواج

واجه مدارس التربية الخاصة وسبل التغلب المشكالت التي ت .1
  .عليها

  0المشكالت المتعلقة بعملية التشخيص للفئات الخاصة .2

  0المشكالت المتعلقة بالمناهج وطرق التدريس للفئات الخاصة .3

المشكالت التي تواجه عملية دمج الفئات الخاصة بالمدارس  .4
 .العادية

ة ــة الخاصـ للتربيةـات المستقبليــالتطلع: ث ـلـور الثاـــالمح 
  .تطوير برامج الوقاية والتدخل المبكر للحد من اإلعاقة .1

تطوير برامج معلمي التربية الخاصة بناء على المستجدات  .2
 .العالمية 

  .توفير خدمات وبرامج للفئات التي لم تحظى بالرعاية الواجبة .3

  .برامج تحسين جودة الحياة لذوى االحتياجات الخاصة .4

ولوجيا الحديثة والبحوث العلمية في رعاية وتأهيل استخدام التكن .5
 .ذوى االحتياجات الخاصة

 ر ــــــــة في المؤتمـــــــالمشارآ
تتشرف كلية التربية جامعة بنها بدعوة السادة أعضاء هيئة 
التدريس والباحثين بالجامعات المصرية والعربية ومراكز 

 ذوى البحث التربوي، وكافة الجهات التي تعنى بقضايا
االحتياجات الخاصة للمشاركة بالرأي والبحث وأوراق العمل 

 .والتوصيات والمقترحات من خالل جلسات المؤتمر

 وث ـــــــــات البحــــــــــروط ومواصفـــــــش
 البحث علي الكمبيوتر علي برنامج معالجة الكلمات يكتب −

  للعناوين الرئيسية وعلي مسافة مفرد)16(  للمتن)13( بنط

 ة ـــــــــمقدمـ 
يعد مجال التربية الخاصة أحد المجاالت التربوية الحديثة فالتربية 

 في مفهومها الحديث والشامل تعنى تربية األطفال غير -الخاصة
العاديين، وهم ذوو االحتياجات التربو ية الخاصة الذين يختلفون عن 

الجسمية، أو أقرانهم العاديين إما في قدراتهم العقلية، أو الحسية، أو 
األكاديمية، أو السلوكية واالنفعالية، أو التواصلية، اختالفاً يوجب إجراء 

 . تعديالت ضرورية في المتطلبات التعليمية

 ر ــــــــداف المؤتمـــــــأهــ
التعرف على واقع التربية الخاصة في ضوء التشريعات  

 . والقوانين

التربية الخاصة  على المشكالت والتحديات التي تواجه التعرف 
 . وسبل التغلب عليها

تقويم الوضع الراهن لبرامج رعاية وتأهيل ذوى االحتياجات  
الخاصة في مصر مع التعرف على االتجاهات الحديثة والبرامج 

  .التعليمية والعالجية واإلرشادية لرعايتهم

تفعيل دور األسرة ومؤسسات المجتمع المدني في اكتشاف  
  .ت الخاصةورعاية ذوى االحتياجا

   .تفعيل دمج الفئات الخاصة بالمدارس العادية 

التعرف على المتطلعات المستقبلية للتربية الخاصة في ضوء  
 .المستجدات العلمية

 ر ــــــــــوع المؤتمـــــموض
 " التربية الخاصة بين الواقع والمأمول "   

 :   الفئات المستفيدة من التربية الخاصة

 .قون عقلياًالموهوبون والمتفو −
  .المعوقون عقلياً −
  .المعوقون بصرياً −
  .المعوقون سمعياً −
  . ذو صعوبات التعلم −
  .ذو اضطرابات التواصل −
 . ذو االضطرابات السلوكية واالنفعالية −

  .طفل األوتيزم −
 .متعددو اإلعاقة −

 ـرـــــــــــاور المؤتمــــــــــمحـ
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 ادـــــــــــــ  و اإلسترشالتـــــــــــــــالمراس
 :تكون جميع المراسالت على العنوان التالي 

 جامعة – كلية التربية - محافظة القليوبية–جمهورية مصر العربية 
 . بنها

 لمزيد من المعلومات واالستفسارات 

 : يمكن االتصال 
 : األستاذ الدكتور عميد الكلية −

  0133222777ت وفاكس 
 : األستاذ الدكتور مقرر عام المؤتمر  −

  0133228484ت منزل 
  0100407081محمول  −
 : األستاذ الدكتور أمين عام المؤتمر −

  0133241210ت منزل  
  0105090802محمول 

 : اتصل بنالمزيد اإلسترشاد 

abohabibas@gmail.com  

abohabibas@banha.cc  

 :جميع المراسالت على العنوان التالي  تكون

 جامعة – كلية التربية - محافظة القليوبية–جمهورية مصر العربية 
 . بنها

 :   لمزيد من المعلومات واالستفسارات يمكن االتصال

 : األستاذ الدكتور عميد الكلية

  0133222777ت وفاكس  −
 : األستاذ الدكتور مقرر عام المؤتمر 

  0133228484ت منزل  −
  0100407081محمول  −

 : األستاذ الدكتور أمين عام المؤتمر

  01332412ت منزل   −
  0105090802محمول  −

  Simplified Arabicونوع الخط  
 .أن يستوفي البحث الشروط والقواعد المتعارف عليها −

 .ث سبق نشره أو التقدم به ألي جهة أخريأال يكون البح −

عنوان البحث ـ اسم الباحث (يكتب في الصفحة األولي للبحث  −
 .)ووظيفته

 )25( ال يزيد عدد الصفحات للبحث المقبول للنشر بالمؤتمرعن −
 )10( والصفحات الزائدة .صفحة بما فيها ملخص باللغة العربية

 جنيهات عن كل صفحة 

 دوالر )300(  جنيها من داخل مصر،)300(قيمة االشتراك ببحث −
 .من خارج مصر

 جنيها لحضور المؤتمر والحصول )100(المشترك بدون بحث  −
 .على  ملخصات األبحاث وبرنامج المؤتمر

 .م 15/5/2007 آخر موعد الستالم أوراق العمل والبحوث −

ترسل ثالث نسخ من البحث، ويسلم مع البحث دسك أو أسطوانة  −
CD.  

 ر ـــــــــــفي المؤتمل ـــــــــــارة تسجيــــــــــاستم
 التربية الخاصة بين الواقع والمأمول : وموضوعه

 م  2007 يوليو 16ـ15

    .................................................................................:االسم

 ........... ..................................................................:الوظيفة 

    ............................................................................: العنوان 

  .....................................................................: رقم التليفون 

 ............................................................. :البريد اإلليكتروني 

 :مجال المشاركة في المؤتمر

 بدون بحث −

 ورقة عمل      −

 مشترك ببحث  −

 ..........................................:عنوان البحث أو عنوان ورقة العمل
...........................................................................................   
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