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أستاذ الصحة النفسية والعالج ... ابراهيم محمود بدر /م.د.أ
   القاهرة  جامعة  المساعد النفسي

  �ــــ� ا�ــ� �
�ـــ	� �ــــ���ر

الوطن إلى السادة األفاضل خبراء وعلماء  : ا	���	� ا�و	�
إلى ،  العربي ممن لهم سابق خبرة علمية وعملية باضطراب التوحد 

كل من يجد في انضمام سعادته لهيئة المؤتمر إضافة حقيقية لنتائج 
 لتنا وإرسال سيرتك، ال تتردد في مراسالمؤتمر واثراء لجلساته 

وتقوم المؤسسة باستضافة األساتذة من خارج القاهرة  ...الذاتية
  .استضافة كاملة طوال المؤتمر 

إلى كل مؤسسة أو جمعية مصرية أو عربية  :ا	���	� ا	����� 
  .التواصل معنا على االيميل ترغب في الشراكة بالمؤتمر 

هيئات أو المؤسسات لكل راغب من األفراد أو ال : ا	���	� ا	��	��
التبرع لقرية التوحديين مع ضمان  التطوع أو المصرية والعربية في

كافة االجراءات القانونية واالدارية التي تثبت تبرعه ، يتواصل معنا 
  .الجهودويحتاج تضافر  ضخم، حيث أن المشروع 

إلى االخوة من العراق وفلسطين يرجي تقديم  : ا	���	� ا	�ا���
مبكرا لنتمكن من إرسال الدعوة بوقت يسمح لكم  طلب المشاركة

  .باستكمال اجراءات دخول مصر 

  �ــــــــــــا	����ـ ـ�ـــــــــــر��	ـ

تنبع رسالة المؤتمر من رصد واقع فئة األفراد التوحديين بالوطن 
العربي وتزايد أعدادهم ، وضرورة تضافر الجهود األهلية والحكومية  

معاقين بمؤسسات لخدمة  ورعاية هؤالء األفراد وفصلهم عن ال
رعايتهم ، وتخصيص مؤسسات مستقلة ، وتفعيل آليات للوصول إلى 

  . نتائج ملموسة في تعليمهم وعالجهم وتدريبهم  مهنياً

   ـ�ـــــــــا	����ـ ــ افــــــــأه

 والجهات المؤسسات جميع حصراستكمال  إلى المؤتمر يهدف
والذي بدأت المؤسسة ،  عربياً التوحد باضطراب المعنيين واألفراد

السنوي األول لها في مجال اضطراب التوحد، وذلك ه بالمؤتمرفي
 للخدمات درويش حنان.د"  مؤسسة لتمكين الجهود تضافربهدف 

 المبدع االنسان قرية  إنشاء من"  التطبيقي والتعليم اللوجستية
 لرعاية متكاملة شاملة قرية أول لتصبح العربية مصر بجمهورية

 العربي بالوطن التوحديون فراداأل وتدريب وتعليم وتأهيل وعالج
 أيضا وتضم ،)  كبار_ شباب_ أطفال( العمرية فئاتهم اختالف على
 مع االتعامل ألخصائي األكاديمي للتأهيل تخصص علمي معهد أول

، والتي بدأت بالفعل اجراءات إنشاءها عقب انتهاء  التوحديين األفراد
 المؤتمر السنوي األول للتوحد 

  �ــــــــ�ف ا	����ـــــ#ف "ـــــــ!� 

  األزهرجامعة كلية التربية أستاذ التربية الخاصة ب.. فاروق صادق/د.أ

  عين شمس  أستاذ علم النفس التربوي جامعة... نجيب خزام / د.أ

أستاذ التربية الخاصة . ....العثمان بن عبد اهللا  ابراهيم/ د .أ
  الملك سعود المشارك  جامعة

  �ــــــــــ$ ا	����ــــــــــر��

أستاذ الصحة النفسية وعميد كلية ..محمد عبد الظاهر الطيب /د.أ
 .سابقاً بطنطاالتربية 

  �ـــــ$ ا	����ـــــــــ% ر��ـــــــــ���

أستاذ ورئيس قسم التربية الخاصة .. عبد الرحمن سليمان / د.ا
  .عين شمسبكلية التربية جامعة 

  �ـــــــــ����� ا	ــــــــــ&�ر�

أستاذ ورئيس قسم الصحة النفسية ... آمال عبد السميع باظه / د.ا
  .كفر الشيخبكلية التربية جامعة 

رئيس قسم الصحة أستاذ الصحة النفسية ...  رضوان  فوقية/ د.ا
  .الزقازيقبكلية التربية جامعة النفسية 

 )�-,+�� ( � ــــــــــ� ا	�(��ـــــــــــا	()'

ية والتربية الخاصة بكلية أستاذ الصحة النفس.... ايمان كاشف / د.أ
  ) رئيس اللجنة (  الزقازيقالتربية جامعة 

أستاذ علم النفس التربوي ...... عبد الناصر أنيس عبد الوهاب/ د.أ
 )عضواً(دمياط  والتربية الخاصة بكلية التربية جامعة المنصورة فرع

مدرس الطب النفسي بكلية الطب جامعة ..... محمود الوصيفي .د
   المنصورة

  )�-,+�� ( �ل ـــــــــــ3م وا1�0ــــــــ� ا0/ـــــــــ	)'

 مدرس التربية الخاصة بكلية التربية... منيرة مصطفي السروجي .د
  باالسماعيلية

  )�-,+�� ( �ت ـــــــــــ�ء ا	)(-ـــــــــرؤ�

أستاذ التربية الخاصة وعميد كلية التربية .. عبد العزيز الشخص /د.ا
  سابقاً عين شمسجامعة 

8&�  )�-,+�� ( �ت ـــــــــــــــ#ا ا	)(-ـــــــ

أستاذ الفئات الخاصة المساعد بقسم ..ماجدة هاشم بخيث / م.د.أ
  أسيوط كلية التربية جامعة..تربية الطفل

 
Arabpsynet Journal:  N°32-33 – Autumn &Winter 2012 
 

���ـــــــــــ  ���ــــ� � – 33-��32ـــــ��  :���ـــــ� �����ـــــ� ���ـــــ�
 ������ــــــ� 1�  012 2 

www.arabpsynet.com/Congress/CongJ23-33.IIAnnScConfAutism.pdf  

www.arabpsynet.com/Congress/CongJ23-33.IIAnnScConfAutism.pdf 


CongressCongressCongressCongress     ���������à��mû����ßŠpa@ @
 

  
 لحساب البحوثالحضور أوالمشاركة ب اشتراكات توريد يتم •

 رقم الحساب (االسماعيلية  فرع والتعمير االسكان ببنك المؤسسة
 بالجنيه المصري ) 360900 (للتوريد من أي فرع للبنك بمصر

حنان درويش مع موظف .يجب مراجعة ظهور اسم مؤسسة د
وللتوريد بالدوالر من .. .وقبل طباعة االيصال نك عند الدفعالب

 360900ح   HDBKEGCAXXXXخارج مصر رقم سويفت البنك 

 غايته موعد في البحث ملخص على المؤتمر هيئة موافقة فور •
  .االيميلبنك ترسل صورة من إيصال التسديد بالب ، 011/ 12/ 5

 . 2011/  12/  25 غايته موعد في كامال البحث إرسال يتم •

 عند( تعديله إلعادة للباحث التحكيم بعد البحث إعادة تمي •
  . 2012/  1/  5  غايته موعد في ،) الحاجة

 في للمؤتمر الباحث من التعديل بعد كامال البحث إرسال يتم •
  . 2012/ 1/  15 غايته موعد

 25 عن األحوال من حال بأي البحث صفحات عدد اليزيد •
 واألشكال الجداول ذلك في بما  ورقات 10 عن واليقل ، ورقة

 Simplified خط الطباعة وبمقاسات ، والمراجع التوضيحية

Arabic 14   سم 3.5، هوامش جانبيه وسفلية وعلوية .  

  POWERPOINTيتم إرسال ملخص للسيرة الذاتية للباحث  •
لعرضها ضمن فعاليات المؤتمر في حال  مع البحث كامال  تمهيداً

يرسل نسخة من المحتوي المراد استخدام الباحث لجهاز العرض 
في موعد غايته )  الكترونياً(مع البحث   POWERPOINTعرضه 

لتقوم اللجنة التنظيمية بعرضها حين عرض الباحث   2012/   1/  15
  .لبحثه 

لالستفسار عن الشراكات والرعاية يتم االتصال بالدكتورة حنان 
حنان درويش .درويش رئيس مجلس أمناء ومدير مؤسسة د

  0020141662299للخدمات اللوجستية والتعليم التطبيقي على رقم 

  ) �-,+�� ( �ت ــــــــــــــ� ا	,#�9ـــــــــ	)'

مدرس الصحة النفسية ....سعد رياض محمد رياض/ د 
   بالمنصورةواستشارى نفسى وتربوى 

  ـ�ـــــــــــ��	����ــ �اكــــــــا0",ــ ـ#مــــــــ�ــر

  اتمالحظ 

يحصل جميع الحاضرين على حافظة مطبوعات المؤتمر  •
 .المبدئية عند دخول قاعة المؤتمر 

جميع المشاركين يحق لهم الحصول على شهادة حضور  •
بالمؤتمر ، وشهادة قبول المؤتمر، وشهادات الدورة التدريبية 

 . بحث للباحثين

حضور المؤتمر يشمل الجانب العلمي فقط دون أي  •
تترك لحرية الحاضرين على ( التزامات بالضيافة أو التغذية 

نفقتهم الخاصة ، حيث يتوفر بالمكان كافة صنوف الضيافة 
  .)بأسعار مناسبة جداً

  -:كما يلي اشتراكات المؤتمر و

أو المهتمين أو العاملين بالمجال  الباحثين حضور شباب •
ج  100ل على شهادات الحضور لكافة فعاليات المؤتمر، والحصو

 .دوالر لغير المصريين  100للمصريين ، 

   ــ�ـــــــــــــــا	���� �0تــــــــــ)

يتم قبول كافة البحوث الدراسات المعنية باضطراب التوحد في كافة 
  التخصصات العلمية التي تهتم بهذا المجال 

من الطب والصيدلة والتمريض والعالج الطبيعي والتربية واآلداب 
الصناعات الغذائية ( والتربية الرياضية والخدمة االجتماعية ، والزراعة 

، واألمن ) جودة مؤسسات التوحديين رة وإدا( ، االدارة واالقتصاد ) 
   .غيرهاووالحقوق ، والسالمة بمؤسسات رعاية التوحديين ، 

  � ــــــ�ـ= ا	���ـــ/(> ه� )�ــــا	�&,�;( �ــــــــ ورات ا	, ر��8ــــــــا	

.. التأهيل التخاطبي ( اضطراب طيف التوحد " دورة  )1(
   )التكامل الحسي .. االكتشاف المبكر

  .التوحديين األمن والسالمة بمؤسسات رعاية : دورة  )2(

  .إدارة وجودة مؤسسات التوحديين : دورة  )3(

  �ـــــــــــا	���� �ـــــــ �ـــــــــــا	�-,
 @ـ �تــــــــــا	?<ـ

 دعم في دور لهم يكون سوف والمسئولون الذين القرار صناع •
 .الفئة هذه

 .تصونوالمخ والباحثون واألطباء العلماء  •

  بقضاياهم والمهتمون التوحديين األطفال أسر •

 . التوحديين لفئة التخصصات كافة من الخدمات مقدموا •

 .التوحد إضطراب لقضية والمساندون الداعمون •

 . المعنية العلمية واألقسام الكليات طالب •

 البحثية والمؤسسات والجامعات واالستشارات البحوث مراكز •

  ــ#ثــــــــــا	D8ـ ـ�ــــــــــآ,��ـ ـ#بـــــــــــوأ�(ـ ـ�وطـــــــــ"ـ

  �ــــــــــ/� �وطــــــــ"

لغة المؤتمر الرئيسة هي اللغة العربية ، ويجوز تقديم البحوث  •
  .باللغة االنجليزية 

 الباحث من يطلب وال الكترونياً تتم بالمؤتمر التعامالت كافة •
 االلتزام يتم لذا ، البحوث عليها ينسخ اسطونات أو ورقية نسخ

 . بدقة الموضوعة بالشروط

 ذكر مع السليم العلمي والمنهج باألسلوب البحوث كتابة يتم •
 ورقم برقمها مرتبة ، بحث كل بنهاية المستخدمة العلمية المراجع
 لحواشي واليلجأ البحث، سياق في ترتيبها ورد كما الصفحة

  . الصفحات

 الخبراء من لجنة قبل من والمشروعات البحوث تحكيم يتم •
 . المختصين األكاديميين واألساتذة

 العربية باللغتين العمل وأوراق البحوث بتقديم يسمح •
 . واالنجليزية

 للمؤتمر خصيصا ومعد ديثاًح المقدم البحث يكون أن يجب •
 ، نشره يسبق ولم  ، أخري جهة ألي تقديمه يسبق لم و ، الحالي
  .  الخصوص بهذا اقراراً الباحث ويوقع

 التزيد واحدة صفحة عن اليزيد بما ، للبحث ملخص إرسال يتم •
 ويرفق  ، 2011/  11/  30 غايته موعد في كلمة 250 عن كلماتها عدد
  . للباحث حديثة ذاتية وسيرة ، المشاركة استمارة معه
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  ا	��ا�ـــ3ت وا�0,?-ـــ�رات

 رئيس على ترسل واالستفسارات والبحوث المراسالت كافة
  المؤسسة أمناء مجلس

 dr_h_m_darwish@hotmail.com االلكتروني البريد على

المؤتمر فرصة لتجمع السادة المهتمين بقضية التوحد :  تنويه
قرية "  فريق عمل الستكمال بمصر والعالم العربي ، وسيكون فرصة 

، مع زمالئهم العاملين  يواصلون العملل" للتوحديين االنسان المبدع 
  .ؤتمر بمشيئة الرحمن انتهاء المعقب  بالمشروع

الدعوة بالمؤتمر خاصة بالمشاركين فقط وغير عامة ، وحضور 
كما ترجو هيئة المؤتمر . المؤتمر مقتصر على حاملي الدعوات فقط 

من السادة االعالميين الراغبين بحضور المؤتمر الحصول على 
 2012 يناير أول موافقة مسبقة من إدارة المؤتمر قبل 

الحضور لعرض بحث أو ورقة عمل دون طباعته بكتاب  • 
، تشمل  دوالر لغير المصريين 150للمصريين ،  ج 200المؤتمر 

ى شهادة حضور المؤتمر ، وشهادة الحصول علوالتحكيم والمراجعة ، 
 .قبول بحث علمي للعرض 

بكتاب المؤتمر  نشرهالحضور لعرض بحث أو ورقة عمل و •
، تشمل التحكيم  دوالر لغير المصريين 200للمصريين ،  ج 300

والمراجعة ، والتعديل قبل الطباعة، والحصول على نسخة من كتاب 
قدير لحضور على شهادة شكر وت ، ويحصل الحاضرينالمؤتمر 

 .المؤتمر ، وشهادة قبول بحث علمي للعرض والنشر 

يتوفر بمقر عقد لإلقامة حجز فندق  السادة الراغبين في •
  .تمر فندق راقي يمكن االقامة فيه بأسعار مناسبة المؤ
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http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Cong.Ar.htm 

English Edition 

http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Cong.htm 

French Edition 

http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Cong.Fr.htm 
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Arabic Edition 

www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Reviews.Ar.htm 

English Edition 

www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Reviews.htm 

French Edition 

www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Reviews.Fr.htm 
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