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  )صعوبات التعلمللتعامل مع  نحو استراتيجية وطنية(
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عملية تعليمهم وتعلمهم، وهذه العمليات متصلة بشكل كبري  يشري مفهوم صعوبات التعلم إىل العراقيل اليت تقف حيال االشخاص يف   
تنبع رسالة املؤمتر من أمهية من هنا  بالتفكري واإلدراك واالنتباه والتذكر واملهارات االكادميية كالقراءة والكتابة وإجراء العمليات احلسابية،

أعداد من يعانون من تلك الصعوبات، وتأكيد دور مؤسسات رصد واقع صعوبات التعلم بكافة املؤسسات التعليمية، ورصد أسباب تزايد 
وعليه فإن اللجنة التحضريية للمؤمتر تدعو كافة األكادمييني والباحثني . اجملتمع املدين ومسامهتها يف خدمة ورعاية قطاعات التعليم

  .العلمية وأوراق العمل ساتتقدمي األحباث والدرا املؤمتر من خالل ني يف هذا اجملال للمشاركة يفواملهتمني املتخصص
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 .لالشخاص ذوي صعوبات التعلموتربوية  تكنولوجيةعالجية وتطبيقات  لوضع برامج متكاملة إستراجتية بناءالعمل على  .1
 .اقرار تعليمات خاصة للطلبة ذوي صعوبات التعلم يف مدار التعليم العام .2
تطوير أساليب التدريب وبناء املوارد وتصميم املناهج الدراسية إلجياد يف  عليميةوضع خطة عمل ملساعدة املؤسسات التالعمل على  .3

 .للتعامل مع مشكالت صعوبات التعلمالبشرية 
  .تسليط الضوء على أمهية التشخيص وعمليات التقييم النفسي التربوي يف حتديد التدخالت العالجية النفسية والتربوية الضرورية .4
 . ات العلمية والنظرية والتطبيقية يف جمال صعوبات التعلم على املستوى احمللي والعريب والعامليالتعرف على آخر املستجد .5
تحقيق لتطبيقها مبهنية عالية و الضوء على أمهية املعايري الثقافية واألخالقية اليت حتكم عمليات التقييم واالختبارات املتوافرة، تسليط .6

 .التدخل العالجي األمثل
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 .امناط واشكال صعوبات التعلم .1
 .الكشف املبكر ،التشخيص وآليات التقومي   .2
 التعلم صعوبات ذوي مع التعامل يف التكنولوجية والتطبيقات والعملية، التربوية والبدائل والربامج احلديثة العالج وأساليب استراتيجيات .3

 .والصحية االجتماعية الرعاية ومؤسسات باملدارس،
 .يف التعامل مع ذوي صعوبات التعلممناذج ناجحة   .4
 .االحتياجات التربوية واالجتماعية والصحية للعمل مع االشخاص ذوي صعوبات التعلم  .5
 . دور وسائل االعالم يف توعية اجملتمع حنو قضايا االشخاص ذوي صعوبات التعلم .6
 .دور مؤسسات اجملتمع احلكومية واألهلية يف التعامل مع صعوبات التعلم  .7
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  .حيقق البحث معايري التقومي يف املؤمتر أن. 1
  . العلمي البحث لعناصر مستوفياً البحث يكون أن. 2
  .)Simplified Arabic( نوع) 14( خبط) A4( ورق على البحث من مطبوعة نسخة تقدم أن. 3
  .صفحة) 20( عن البحث صفحات عدد يزيد أالّ. 4
  .االلكتروين الربيد عرب ترسل أو) CD( على ةالكتروني نسخة البحث مع يرفق. 5
  .أو االجنليزية العربية باللغة للبحث ملخص تقدمي. 6
  .املؤمتر حماور بأحد البحث يرتبط أن. 7
  ).األكادميية ورتبته عمله، ومكان ، الباحث اسم( البحث غالف صفحة تتضمن أن. 8
  .ال يستويف شروط التقومي حبث أي استبعاد ، وهلا احلق يفألصحاهبا ترد ال املؤمتر للجنة املسلمة األحباث. 9

  أن ال يكون قد نشر سابقاً. 10
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 .األكادمييون والباحثون املتخصصون من املؤسسات البحثية واألكادميية -
 أخصائيو التربية اخلاصة العاملون  يف املؤسسات االهلية واحلكومية -
 .معية األهلية واحلكومية املؤسسات اجملت -
 .ات من ذوي االختصاصات ذات العالقة عطلبة اجلام -
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 . 1/5/2013ُيرسل ملخص البحث بواسطة الربيد اإللكتروين يف موعد أقصاه 
 .15/5/2013يتم الرد على أصحاب امللخصات املقبولة يف موعد أقصاه 

 .1/8/2013 موعد أقصاه تقدم األحباث بصيغتها النهائية يف
 . 2013/ 8/ 20تقوم اللجنة العلمية بإعالم أصحاب البحوث املقبولة للمؤمتر يف موعد أقصاه 

 . 16/9/2013يعقد املؤمتر يوم 
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  جامعة القدس املفتوحة /ة واالسرية عماد اشتية                            عميد كلية التنمية االجتماعي. د
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  رئيسة اللجنة التحضريية /مجعية روان لتنمية الطفل      سالم اسيا. أ
  رئيس مجعية روان لتنمية الطفل               صبحي ابو شعريه. د
  جامعة القدس املفتوحة      عماد اشتيه  . د
  جامعة بري زيت      بيهان القيمري. د
  جامعة القدس املفتوحة   تامر سهيل                            .د
  جامعة بريزيت   حممود عبد الفتاح                      .د
  جامعة القدس املفتوحة      لوسي حشمه . أ
  مجعية روان لتنمية الطفل      ختام الديك . أ
  وزارة الصحة                             فراس األطرش.د
  االجتماعية  وزارة الشؤون   احللو                             سونيا.أ
  وكالة الغوث     سفتالنا فايد                        .د
  وزارة التربية والتعليم       شفاء شيخة                         .أ
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  ية رئيسة اللجنة العلم/جامعة بري زيت      بيهان القيمري.د 
  جامعة القدس املفتوحة    يوسف ذياب عواد. د. أ
  جامعة القدس املفتوحة      فخري دويكات. د
  كلية فلسطني اجلامعية      سامي باشا. د
  جامعة القدس املفتوحة      اياد ابو بكر. د
  جامعة عمان العربية      فؤاد اجلوالده. د
  الوكالة    - بوية كلية العلوم التر  ناصر السعافني                         .د
  الطفل مجعية روان لتنمية نافع حسن                             .د
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  : التايل العنوان على املؤمتر رئيس باسم ملخصات االحباث واالحباث توجه
  جامعة القدس املفتوحة/عميد كلية التنمية االجتماعية واالسرية  ،عماد اشتية. د -1

  social@qou.edu:بريد الكتروين 
  00972599252458:هاتف
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 مجعية روان لتنمية الطفل/ مديرة مجعية روان لتنمية الطفل.  سالم آسيا.أ -1
 rawanassociation@gmail.com:الربيد االلكتروين  

  :للمزيد من املعلومات االطالع على رابط املؤمتر على كل من 
  www.qou.edu:موقع جامعة القدس املفتوحة
  www.rawan.ps :موقع مجعية روان لتنمية الطفل

 www.birzeit.edu :موقع جامعة بريزيت 


