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ـ	 ��ـ����    ��������ره� ا����� أو ا��ف ا ��أ)��' ا&	دة ه�#ً� �!�را � وا��
أ#?� �!�<�ة، #�>�;: �9 �8!7. �6 �4�5ت ��د0� و�012� وا ـ/� �ـ. ا- ـ,�م اآـ(     

@�Aو �(�Bت ا�C�>�DEوي اG� C	دة اM<�ة ��L,0؛ وهGا 0/�( �ـ6  واH 1I��J اEه�;�م 
 . ��D1د ��,�، وإOا� �Pر �!� Q7/�0 �R ،:;�<ا اGم ه��� �!� �1ات ا��ا�ISJا Lأه

����/�دة وا��T1� H اM<�ة. 

�<� ا�B)ـ� Aـ' ��ـ	ان    Wل ا��Y H �>�و�/�( ا��را �ت ا�] أ����Z�� H '01C ا�/1
اH @``a�J هـGا ا>ـ�ل 70ـ�دون 70	[ـ	ن Tـ�_�@      ^�ودة و[�درة، وأن " C	دة اM<�ة "

 �``a�Jا L,b	����1زت اC�M� إ�g� h هfG ا��را �ت وا��eآ<ـ�   -إE #<;� [�ر – �>D
C	دة اM<�ة، 
	 ������ أ#?� �Gوى " �!� أH �,�>l هGا ا1kSJ وا�Gي اI Gj/�رًا �. 

�(�Bت ا�C�>�DEه�" اn� @gD��!� ة	د� )�/0 �R�0�&ا ا>�ل اGo ـ1اء  . ;�مC1ورة إPو
�<ـ� ا�B)ـ� H هـGا    Wث ا��rة ا�] �1آ�,� [�رة أ	sOدة #<.، و � ا��/�Jا��را �ت ا

 . ا>�ل

       tا[ـ	C �ـ�ة ��7#ـ>Mدة ا	ـC u_ورآـ� Qم وأ ـ	,O� ن�>�0,�ف ا1kSJ إ� h	v>P  و
 �(�Bت ا�C�>�DEت ذوى ا�xO�وا�C;��<ً� و�4[	[<ً�  �5<ً� و[�O<ً�( ا�0��1� وا�/��0� 

�>�n)وإ�      �ا>�;/<ـ L>وا��ـ �د0ـ�ن ا��ـ;�و0، وإ�1از ��ى اEه�;�م ا�Gي �	�<ـ. ا
  H Lـ,Yود Lدوره �>/O�� _� وا����� 	و��<�ن أ#?� ا� ،�(�Bت ا�C�>�DEت ذوى ا�xO�

  Lأ#?ـ� �ـ �>��;�Cوا �>�O] ا ـ�/1اض     . ا>�;:، و���| }���ت h1 إkSـJآ;ـ� 0,ـ�ف ا
���sرب ا�/1�<� وا�/�>J� �Y Hل C	دة D<�ة ذوى ا-��4�، واZB	ات ا�/!;<� و�1ا�� ا

���;�CEوا �Zوا� ��آ;ـ�  ـ<1Zح اJـ1kS أ}ـ1     . ا���}� ا17�J وا-ر�Iد ا����O وا�`
 .ا�O2�7Jت ا�/!;<� �Y Hل C	دة D<�ة ذوى ا-��4�، وأ��ط اM<�ة ا�`�<� ا��!<;�

  

الجانب القانوني المتعلق بجودة حياة أوراق  متخصصة في  •
  .ذوى االحتياجات الخاصة

ورش عمل متخصصة في جوانب الوقاية والحد من  •
  .اإلعاقات

دراسات في جوانب التدخل المبكر لرعاية ذوى االحتياجات  •
  .الخاصة

اآللية المقترحة لدمج ذوى اإلعاقة في المجتمع وتفعيل  •
 .دورهم

حياة ذوى االحتياجات  الخبرات العالمية في مجال جودة •
 .الخاصة ورعايتهم

  .أنماط الحياة السليمة لذوى االحتياجات الخاصة وأسرهم •

�	�ـــــــ� 
	����ـــــــــــ� -1��
  ا�هـــــــــ�اف ا

إلقاء الضوء على مفهوم جودة حياة ذوى االحتياجات  •
 )طبياً ونفسياً واجتماعياً وقانونياً(الخاصة 

سبل لتفعيل دور ذوى اإلعاقة تبيان أفضل الوسائل وال •
  .ودمجهم في المجتمع

  

هذا؛ ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر رواد  التربية الخاصة  
وطب المعاقين وعلماء الشريعة واألديان، وعلماء التربية وعلم النفس 

وسيطرح المؤتمر . والصحة النفسية وعدد من الباحثين في هذا المجال
  :عددا من المواضيع اآلتية

مفهوم جودة الحياة، ومعاييرها وبرامجها  من منظور الصحة  •
 .النفسية وعلم النفس االيجابي

التخطيط العلمي البحثي والمؤسسي لمستقبل ذوى االحتياجات  •
 .الخاصة في ضوء جودة الحياة

جودة الحياة وأخالقيات ومهارات التعامل مع ذوى  •
 .االحتياجات الخاصة

تعلق بجودة حياة ذوى دراسات في الجانب النفسي الم •
 .االحتياجات الخاصة

بحوث في الجانب الطبي المتعلق بجودة حياة ذوى  •
  .االحتياجات الخاصة

أوراق  متخصصة في الجانب االجتماعي المتعلق بجودة حياة  •
  .ذوى االحتياجات الخاصة
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مشاركات سواء بحوث أو أوراق عمل أو تقبل ال :����� ا
���رآ�

ورش عمل وذلك بعد عرضها على لجنة التحكيم العلمية، ويتم 
  :التواصل عبر االيميل التالي

abohabibas@gmail.com  - www.shifa.uni.cc 

 أ �ـــــــــــــــــــ�ء ا
����ــــــــــــ� -4

             عميد كلية التربية محمود عوض اهللا سالم  .د.ا :رئيس المؤتمر

وكيل الكلية للدراسات   أشرف أحمد عبد القادر .د.ا :مقرر المؤتمر
   العليا والبحوث

رئيس قسم  هشام عبد الرحمن الخولى .د.ا  :أمين عام المؤتمر
                 النفسيةالصحة 

  �ـــــــــــ� ��# -5

  محافظ القليوبية عدلي حسين السيد المستشار

  رئيس جامعة بنها حسام الدين العطار األستاذ الدكتور 

 )'&ــــــــ% ا
����ـــــــــــــ�     -6

مع مراعاة كافة شروط المنهجية العلمية في األبحاث وأوراق 
العمل، أو الرغبة في إقامة العمل وإرسال كافة تفاصيل ورش 

  .معرض مصاحب للمؤتمر، أو عرض البوسترات

  ,ــــــــ�وط ا
���رآــــــــــــ� #�
����ـــــــــــ� -7

أن يكون البحث المقدم ضمن موضوعات المؤتمر ومحاوره  -1
المعلن عنها، وأن يكون بحثا أصيال لم يسبق نشره أو إلقاؤه في 

  .مؤتمرات سابقة

عدد صفحات البحث عن ثالثين صفحة، وأن يراعى أال يزيد  -2
 .فيه أصول الكتابة العلمية والتوثيق

 Simplifiedأن يكتب البحث على الحاسب اآللي، ونوع خط  -3

Arabic    للهوامش،  12وللعناوين،  16وللمتن،  14بحجم خط
وااللتزام وفق "سم؛  25 × 5,17على أن يكون مقاس الصفحة 

 ".النموذج المرفق
أن يلتزم الباحث بإجراء التعديالت التي تطلب منه قبل نشر   -4

  .البحث بمجلد المؤتمر
  ر1ــــــــــــــ'م ا/,�ــــــــــــــ�اك  -8

  .جنيه مصري 300من مصـــر 

  .دوالر 300من الخارج 

  :ترسل كحوالة بريدية أو بنكية إلى باسم

لنفسية أستاذ الصحة ا رأ,�ف أ��4  �3 ا
��داألستاذ الدكتور 
  ووكيل كلية التربية لشئون الدراسات العليا والبحوث، مقرر المؤتمر

  ا
��ا1ـــــــــــ7ت ا
����3ــــــــــــ� -9

  جمهورية مصر العربية  -
  كلية التربية  –جامعة بنها  -
  وكيل كلية التربية لشئون الدراسات العليا والبحوث -

 مقرر المؤتمر  - 
   

جتماعية وطبية أفضل توضيح آلية تقديم خدمات نفسية وا • 
 .لذوى اإلعاقة

استعراض التجارب العالمية في مجال جودة حياة ذوى  •
 .اإلعاقة 

توضيح االهتمام الشديد الذي توليه األديان السماوية والقيم  •
 . المجتمعية لذوى االحتياجات الخاصة

 .التعريف بالخطوات الوقائية للمقبلين على استقبال طفل معاق  •

 .حات مثل جودة حياة الفئات الخاصةتقنين بعض المصطل •
استعراض آخر المكتشفات العلمية في مجال أبحاث جودة  •

 .حياة ذوى اإلعاقات
 . تبيان أنماط الحياة الصحية السليمة •
 .برامج التعليم والتدريب الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة •

  .الخدمات اإلعالمية المقدمة لذوى االحتياجات الخاصة •

  ور ا
�;�:�ــــــ� 
	����ـــــــــــــ�ا
�9ــــــــــ� -2
مفهوم وأسس وركائز وبرامج جودة الحياة : المحور األول  •

( ذوى اإلعاقة السمعية " لذوى االحتياجات الخاصة، ويشمل 
، ذوى اإلعاقة )الصم وضعاف السمع والصم المكفوفين

البصرية، ذوى اإلعاقة العقلية، ذوى اإلعاقة الحركية،  ذوى 
لتعلم، األطفال االوتيزم، ذوى الصرع والشلل صعوبات ا

الدماغي واإلعاقات النمائية، الموهوبين والمتفوقين عقلياً، 
 "المبدعين والمبتكرين، وكافة الفئات الخاصة

جودة حياة ذوى االحتياجات الخاصة وبرامج : المحور الثاني •
 .التدخل المبكر 

ة وآليات جودة حياة ذوى االحتياجات الخاص: المحور الثالث •
  .الدمج

جودة حياة ذوى االحتياجات الخاصة : المحور الرابع •
  .والخبرات الميدانية وبرامج التأهيل

جودة حياة ذوى االحتياجات الخاصة : المحور الخامس •
 .ووسائل التكنولوجيا الحديثة

جودة حياة ذوى االحتياجات الخاصة : المحور السادس •
 .ستمرووسائل اإلعالم والتدريب والتعليم الم

  �ـــــــــ�ف ا
����ــــــــــ'ف ,ـــــــــــ=� -3

 .محافظ القليوبية .1
 .رئيس جامعة بنها .2
 .نواب رئيس جامعة بنها، وعمداء الكليات بالجامعة  .3
عدد من المؤسسات والشخصيات العالمية والعربية المهتمة  .4

  .بذوي االحتياجات الخاصة
�>�?�:�
ين والخبراء في كل فئات المجتمع خاصة الباحث :ا
�@�ت ا

  مجال ذوى االحتياجات الخاصة 
�����
  .م  2009يوليو  13إلى االثنين  -12األحد   :)' � ا
�����
  مركز جامعة بنها للمؤتمرات   :)'&% ا
 .واإلنجليزيةاللغة العربية   :
A� ا
����ـــ�

��BC�
  .قسم الصحة النفسية بكلية التربية جامعة بنها :ا
D?� ا
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