
الورشة التدريبية
التكنولوجيا المساندة

لدمج الطفل العربي ذي اإلعاقة
 في التعليم والمجتمع

القاهرة : 17-21 فبراير/ شباط 2019

الشمس بكم” “غًدا ستشرق  

جدول األعمال
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اليوم األول: األحد ١٧ /٢/ ٢٠١٩
مقر املجلس العربي للطفولة والتنمية

9:30 – 10:00            االستقبال والتسجيل

10:00 – 11.30   الجلسة االفتتاحية )قاعة الملك عبد العزيز(

ترحيب:
- أ. إميان بهي الدين - مدير إدارة إعالم الطفولة - املجلس العربي للطفولة والتنمية

كلمات االفتتاح:
- د. سهير عبد الفتاح - مقررة املشروع 

- د. أشرف مرعي - أمني عام املجلس القومي لشئون اإلعاقة

-  الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية

- د. غادة عبد الباري- أمني عام اللجنة الوطنية املصرية - املنظمة اإلسالمية للتربية

   والثقافة والعلوم »ايسسكو«

- د. عاطف عبد املجيد- األمني العام للمنظمة الكشفية العربية - املدير اإلقليمي

- األمانة العامة جلامعة الدول العربية 

- أ. جبرين اجلبرين - مدير املشاريع - برنامج اخلليج العربي للتنمية »اجفند«

- أ.د. حسن البيالوي - األمني العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية

ي للطفولة والتنمية عرض جهود المجلس العر�ب

- م. محمد رضا فوزي - مدير إدارة البحوث والتوثيق وتنمية املعرفة

عاقة عرض حول التكنولوجيا المساندة والأطفال ذوي الإ

- د. عبد احلميد كابش - خبير في مجال اإلعاقة ورئيس اللجنة العلمية للورشة

-  فقرة فنية للأطفال، فرقة سنابل بدار األوبرا املصرية - قيادة الفقرة ماجد ممتاز

    وغناء فريق كورال دار السندس لأليتام املعاقني.

عاقة ي مجال الإ
افتتاح معرض للأجهزة التكنولوجية المساندة �ف  -

11.30 - 12.00    استراحة شاي

12.00 - 2.15     الجلسة األولى: اإلطار المفاهيمي )اإلعاقة  - التقنيات المساندة(

طار المفاهيمي للورشة من حيث الأهداف والمحاور والتعريف بأهمية ودور التكنولوجيا استعراض الإ

ي ذلك الختبار القبلي
ي التعليم والمجتمع، بما �ف

ي التأهيل والدمج �ف
عاقة �ف ي إعمال حقوق الطفل ذي الإ

وأهميتها �ف

أ.أمل عزت 

2.15 - 3.15        غـــداء
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3.15 - 4.30     الجلسة الثانية: مهارات التدريب 

ي يكتسبها المتدرب
تتناول مفهوم التدريب وأساليبه ومراحله، والمهارات ال�ت

عل مستوى التخطيط والتنفيذ والتقويم

أ.د. صالح اخلراشي 

اليوم الثاني: اإلثنني  ٢٠١٩/٢/١8
»مقر املنظمة الكشفية العربية«

9.00 - 10.00     الجلسة الثالثة:  اإلعالم وحقوق األطفال ذوي اإلعاقة 

ي علمي لحقوق الطفل العرب�ي ف عل جهود المرصد الإ ك�ي عاقة، بال�ت علم وحقوق الأطفال ذوي الإ عرض لقضية الإ

أ. إميان بهي الدين
مدير إدارة إعالم الطفولة- املجلس العربي للطفولة والتنمية

يتم تقسيم املتدربني إلى مجموعتني يف اجللسات والورش القادمة

الجلسة الرابعة
ي تلبية احتياجات الأطفال ذوي صعوبات التعلم

وتهدف إىل التوعية بدور التكنولوجيا �ف

ي التعليم. 
ومتلزمة ارلن ودمجهم �ف

مجموعة )ب(مجموعة )أ(الوقت

11.00 - 10.00
صعوبات التعلم
أ.محاسن السيد

متالزمة إرلــن
أ.رشا أنور

استراحة شاي11.00 - 11.30    

12.30 - 11.30
متالزمة إرلــن

أ.رشا أنور
صعوبات التعلم
أ.محاسن السيد

 
الجلسة الخامسة

دراك السمعي من الناحية النفسية والتعليمية ومهارات  تهدف إىل إبراز تأث�ي إعاقة ضعف الإ

عاقة السمعية التواصل لدى الطفل، والتعريف بمجالت التكنولوجيا المساندة للأطفال ذوي الإ

وكيفية التعامل معها 
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مجموعة )ب(مجموعة )أ(الوقت

1.30 - 12.30
اإلعاقة السمعية

د. سهير عبد احلفيظ
ضعف اإلدراك السمعي 

د. أماني شلبي

غـــداء1.30 - 2.30    

3.30 - 2.30
ضعف اإلدراك السمعي 

د. أماني شلبي
اإلعاقة السمعية

د. سهير عبد احلفيظ

الجلسة السادسة
عاقة البرصية، ثم التعريف بالتكنولوجيا  تهدف إىل التعريف بإعاقة ذوي اضطراب طيف التوحد والإ

ي تستخدم فيها تلك التكنولوجيا 
المساندة وأهمية التأهيل النفسي وأهم المجالت الحياتية ال�ت

فادة لهؤلء للأطفال والتطبيقات المناسبة ومجالت الإ

4.30 - 3.30
اضطراب طيف التوحد
د.عائشة عبد اللطيف

اإلعاقة البصرية
د. أحمد فاروق

5.30 - 4.30
اإلعاقة البصرية

د. أحمد فاروق
اضطراب طيف التوحد
د.عائشة عبد اللطيف

اليوم الثالث: الثالثاء  ٢٠١٩/٢/١٩
»مقر املنظمة الكشفية العربية«

الجلسة السابعة
ي مراحل 

عاقة الذهنية والحركية عل استخدام التكنولوجيا �ف التوعية بقدرات الأطفال ذوي الإ

حياتهم المختلفة، وتعريفهم ببعض أنواعها وفوائدها واستخدامها

10.00 - 9.00
اإلعاقة الذهنية

د. نادية أديب
اإلعاقة احلركية

د. عبد احلميد كابش

11.00 - 10.00
اإلعاقة احلركية

د. عبد احلميد كابش
اإلعاقة الذهنية

د. نادية أديب

استراحة شاي11.00 - 11.30    
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الورشة العملية األوىل

مجموعة )ب(مجموعة )أ(الوقت

 1.30 - 11.30
اإلعاقة البصرية

د. احمد فاروق

اإلعاقة السمعية وضعف اإلدراك السمعي
د. أماني شلبي 

د. سهير عبد احلفيظ

غـــداء1.30 - 2.30    

4.30 - 2.30
اإلعاقة السمعية وضعف اإلدراك السمعي

د. أماني شلبي 
د. سهير عبد احلفيظ

اإلعاقة البصرية
د. احمد فاروق

اليوم الرابع: األربعاء  ٢٠١٩/٢/٢٠
»مقر املنظمة الكشفية العربية«

الورشة العملية الثانية
عاقة الذهنية حول اضطراب طيف التوحد ومتلزمة إرلن والإ

 11.00 - 9.00
اضطراب طيف التوحد

أ. مصطفى يوسف

متالزمة إرلــن - اإلعاقة الذهنية
أ.رشــــا أنـــــور
د. نادية أديب

استراحة شاي11.00 - 11.30    

1.30- 11.30
متالزمة إرلــن -اإلعاقة الذهنية

أ.رشــــا أنـــــور
د. نادية أديب

اضطراب طيف التوحد
أ. مصطفى يوسف

غـــداء1.30 - 2.30    

التدريب العملي حول التكنولوجيا املساندة ومختلف اإلعاقات
حول اإلعاقة البصرية واإلعاقة السمعية واإلدراك السمعي 
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الورشة العملية الثالثة
عاقة الحركية، ثم لقاء مع الأطفال للتحاور معهم وتعريفهم بأهمية التكنولوجيا المساندة حول الإ

عاقة، وتقديم نماذج لبعض استخداماتها  ي مجال الإ
�ف

ورشة األطفالاإلعاقة الحركية2.30 - 3.30

اإلعاقة الحركيةورشة األطفال3.30- 4.30

اليوم الخامس: الخميس  ٢٠١٩/٢/٢١
»مقر املنظمة الكشفية العربية«

الجلسة الثامنة
تستهدف عرض التجارب العربية والأجنبية ذات الصلة بمجالت التكنولوجيا المساندة لدمج الأطفال 

ف الأقطار العربية  عاقة، وبما يتيح تبادل ونقل المعلومات ب�ي ذوي الإ

12.00 - 9.00

يدير اجللسة:  املهندس محمد رضا فوزي
مدير إدارة البحوث والتوثيق وتنمية المعرفة

ف  ١- اضطراب التكامل احلسي  - د. عاطف السيد حس�ي

اوي ف ٢ - عرض التجارب العربية واألجنبية في مجال التكنولوجيا املساندة- د. داليا الج�ي

٣-  املنزل الذكي - م. طارق سالم 

٤-  الروبوت مفتاح تعلم ومتكني - أ.سامي سعيد

٥-  رحلتي من اليأس إلى احلياة – أ.هشام النادي 

٦-  التعليم الرقمي، استخدام تقنية الهالوجرام لتنمية االنتباه – د.فكري لطيف

٧-  استخدام التكنولوجيا احلسية مع ذوي اإلعاقة – د.ميلد شتا 

٨-  جتربتي مع التكنولوجيا املساندة – أ.كريم نجيب
٩- استخدام التقنيات املساندة كأدوات للتشخيص والتقييم  - د. كميل م�ت

١٠- منظومة اللوتس اإللكترونية لتأهيل اضطرابات التخاطب  - أ. جهاد محمود

١١- رحلة العودة  - أ. محمد عارف

استراحة شاي12.00 - 12.30    

االختبار البعدي - أمل عزت12.30 – 1.00

2.30 – 1.00
ف ف والمتدرب�ي ف المدرب�ي التقييم النهائي للبرنامج  حلقة نقاشية ب�ي

د. أماني شلبي - د. أحمد فاروق
الجلسة الختامية2.30 – 3.30

غــــداء3.30
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الخبراء والمدربون*

د. أحمد فاروق
استشاري تربية خاصة وتكنولوجيا مساعدة

د. أماني شلبي
ف شمس أستاذة السمعيات بكلية طب ع�ي

أ.أمل عزت 
عاقات المتعددة ف وذوي الإ بية الخاصة وتأهيل الأشخاص الصم المكفوف�ي استشاري ال�ت

ي 
ورئيس مجلس إدارة مؤسسة هوب سي�ت

أ. رشا أنور
مشخصة ومدربة وباحثة إرلن معتمدة

د. سهير عبد احلفيظ
عاقة وأرسهم ف ذوي الإ يك تمك�ي رسش

أ.د. صالح اخلراشي 
سكندرية بية -جامعة الإ أستاذ بكلية ال�ت

د.عائشة عبد اللطيف
مدير الجمعية الردنية للتوحد

د. عبد احلميد كابش
عاقة سابقا عاقة ومستشار وزارة التضامن الجتماعي للإ خب�ي الإ

أ.محاسن السيد
إخصائية تخاطب

أ. مصطفى يوسف
رئيس قسم تعليم مهارات الكمبيوتر بالجمعية المرصية لتقدم الأشخاص ذوي العاقة والتوحد

د. نادية أديب بامية
عاقة عاقة الذهنية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ناس للأفراد ذوي الإ ي الإ

ة �ف خب�ي

الرتتيب أبجدياً.




