
 

 

 

اضية برنامج الندوة اال  فتر

 " ي ي ضوء نموذج تنشئة الطفل العرب 
 
 " تعليم وتأهيل األطفال من ذوي اإلعاقة ف

 2020ديسمت  /كانون األول   13

 المكان المتحدث  الموضوع  التوقيت 

 استقبال 10:10-10:00

10:15-10:10 
ي للطفولة والتنميةمدير إدارة إعالم الطفولة  –ترحيب ا. إيمان بهي الدين   بالمجلس العرب 

 

 فتتاحية الكلمات اال 11:00-10:15

 د. حسن البيالوي 
ن العام  المجلس العرب  للطفولة والتنمية -األمي 

 د. سهي  عبد الفتاح 
 المجلس العرب  للطفولة والتنمية.  -مسئول ملف اإلعاقة 

 أ.ماجدة أحمد فهم 
 دارة جمعية نداء إرئيس مجلس 

 د.هبه هجرس 
وعضو المجلس القومي لشئون   مجلس النواب المرصي  عضو 

 اإلعاقة 

قاعة 
 الفاخرية

11:10-11:00 
 عروض وأوراق عمل 
 إدارة د. سهي  عبد الفتاح 

قاعة 
 الفاخرية

11:20-11:10 

دور مؤسسات ومنظمات المجتمع  
ن بمساندة ودعم   والمهتمي 

المدبن
 اإلعاقة يحقوق االشخاص من ذو 

 أ. ماجدة أحمد فهمي 
 رئيس مجلس ادارة جمعية نداء 

قاعة 
 الفاخرية

11:30-11:20 

ي  
دور التكنولوجيا المساندة فن

ن   تدريب وتعليم ذوي اإلعاقة بي 
 الواقع والمأمول 

 د.إيهاب الببالوي 
 جامعة الزقازيق  –عميد كلية علوم اإلعاقة 

Zoom 
Meeting 

11:40-11:30 

اإلعالم وقضايا األطفال ذوي  
 اإلعاقة 

يمان بهي الدين . إا   
ي للطفولة والتنمية   مدير إدارة إعالم الطفولة بالمجلس العرب 

قاعة 
 الفاخرية

11:50-11:40 

اإلعاقة  يشخاص من ذو حقوق األ 
ي 
ن الماضن  والحاضن  بي 

 

يفة مسعود  د.شر
بوية للتدخل المبكر وبناء   -المدير التنفيذي  المؤسسة الير

 القدرات 

قاعة 
 الفاخرية

 لإلعاقة  خلفية عن اليوم العالمي  12:00-11:50
 د. نواف كبارة  

 رئيس المنظمة العربية لألشخاص ذوي اإلعاقة 
 

Zoom 
Meeting 



12:10-12:00 

الدمج حق أساسي لألشخاص ذوي 
 اإلعاقة 

 

 د. هبة وجيه قطب  
- أستاذ ممارس مساعد بقسم علم النفس الجامعة االمريكية

ي   مستشار التعليم الدمج 

Zoom 
Meeting 

12:20-12:10 

المشكالت والتحديات التر تواجه 
االشخاص من ذوي اإلعاقة فن ظل 

 جائحة وباء كورونا

 أ.اجالل شنودة 
ي 
وعضو المجلس   ريتاس مرص اك  –المدير التنفيذي مركز سيتر

 القومي لشؤون اإلعاقة

قاعة 
 الفاخرية

وعات جمعيات اإلعاقة 12:30-12:20 ة الرفاعي   تمويل مشر  ا. امي 
ي لدعم   المدير التنفيذي لصندوق االستثمار الخي 

 ذوي اإلعاقة ) عطاء( 

Zoom 
Meeting 

12:40-12:30 
الفنون البرصية لدمج وحماية  

 األطفال ذوي اإلعاقة 
 ا. حسن البرصي 

 السعودية   -المدير التنفيذي لجمعية أطفالنا 

Zoom 
Meeting 

12:50-12:40 

األطفال ذوي اإلعاقة دور أش 
 وتمكينهم لتحقيق األفضل

  ا. عائشة عبد اللطيف
مدير الجمعية األردنية للتوحد واختصاضي معتمد  

ي 
ي العالج الوظيفن

 فن

Zoom 
Meeting 

12:50-  1:00 
جائحة كورونا وانعكاساتها  
 السلوكية عىل األطفال

ف الدين  د. موس شر
ن    رئيس جمعية أصدقاء المعاقي 

Zoom 
Meeting 

 االحتفالية مداخالت ونقاشات 1:20-1:00
ن والسادة الحضور فن  المشاركي 

قاعة 
 الفاخرية

1:30-1:20 

 الشكر والختام 
 م. محمد رضا فوزي

ي للطفولة والتنمية -مدير إدارة البحوث وتنمية المعرفة  المجلس العرب 

 


