مقذمت-:

إندجاما مع الجور الخيادي الحي يقهم به الرشجوق

القهمي لخعاية الطالب في تفعيل البحث العمسي لمترجي
لإلعاقةاو التخفيف من أثارها الشفدية واإلجتساعية

وتفعيل مخخجاته في مجاالت الخعاية والتأهيل ويقام هحا

السؤتسخ بالتعاون مع جامعة الدهدان لمعمهم والتكشهلجيا.

أهذاف انمؤحمر-:
 )1تعديد دور البحث العمسي واالستفادة من الخبخات
السحمية واإلقميسية في مجاالت اإلعاقة(

الشذاطات – السخخجات والتطبيقات واليات
التفعيل)

 )2تعسيق مفههم الذخاكات والتعاون بين السخاكد.
التعخف عمي نساذج الشذاطات العخبية لإلستفادة بها
لخجمةالطالب ذوي اإلعاقة .
 )3اإلهتسام بالسهاثيق الجولية واإلقميسية التي
تزسن حقهق الطالب ذوى اإلعاقة في مختمف

محاور المؤتمر -:

المحور النفسي -:
-إتجاهات السجتسع الجامعى نحه السعاق.

محور األبحاد انطبٍت -:
-البخامج الرحية الهقائية والحج من اإلعاقة .

-تكيف األسخة مع الطالب السعاق .

-التطهرات في مجاالت التذخيص .

-دمج السعاق في السجتسع الجامعي والسشاشط .

-التقشية الحجيثة بالعالج والتأهيل .

المحور التثقيفي واإلعالمي-:
-قزايااإلعاقةواستخاتجيات القشهات الفزائية

انمحور انخربوي وانخعهٍمً -:

-التقشيات الحجيثة في السجال اإلعالمي.

 -التقشية الحجيثة في التعميم ( تكشهلهجياالتعميم ).

-مذاركة الطالب ذوي اإلعاقة فى السجال

 -طخق التجريذ لمسعاقين .

اإلعالمي

 -أدوات القياس والتقهيم .

محور انحقوق وانقواوٍه وانمواثٍك-:

 -البخامج التعميسية تقييسها وتطهيخها .

-تكافؤ الفخص بين أفخاد السجتسع .

 -القبهل في الكميات العمسية واألدبية .

فخص القبهل في الجامعات .-الحقهق والقهانين والسهاثيق .

محور انخذرٌب وانخأهٍم -:
 -مفههم التأهيل الذامل.

مكان وزمان المؤتمر-:

-يعقج السؤتسخ في الفتخة من  1إلي 12/3

 -دعم القجرات الستطهرة لمسعاقين.

بقاعة جامعة الدهدان لمعمهم والتكشهلهجيا .

-تجارب عالسية فى تأهيل وتجريب السعاقين

مجاالت الحياة وتكافهء الفخص بين جسيع أفخاد
السجتسع .
 )5الهقهف عمي مدتججات السعخفة في مجال اإلعاقة
ونتائج الجراسات ومخخجات البحهث وإستذخاف آفاقها
السدتقبمية .
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-المغة العخبية هي المغة الخسسية لمسؤتسخ ويجهز

قبهل البحهث ومشاقذتها بالمغة االنجميدية .

-يقجم الباحث ممخرين لمبحث احجهسا بالمغة

العخبية واألخخ بالمغة اإل نجميدية  .عمي أن ال يديج

السمخص عن صفحة واحجة مكتهبة عمي الكسبيهتخ

 يتبع الباحث طخيقةA.P.AAmerican Psychological Association
في كتابة األبحاث والسرادر والججاول

-تخزع األبحاث السقجمة لمتقييم والبت في أمخ

االشتخاك مجانا .-يتحسل الباحث من داخل و خارج البالد نفقات التخحيل

واالقامة.

تخسل ممخرات البحهث في مهعج غايته 2016/10/15م.-تخسل البحهث كاممة في مهعج غايته 2016/11/15م .

تدميم البحهث بالبخيج االلكتخوني

 alyassahamed.hs.@gmail.com almnashet596316@gmail.com*تمفهن السكتب +249183596316

انهجىت انعهمٍت-:

قبهلها بالسؤتسخ حدب األصهل العمسية الستبعة في

 /1أ.د امل عسخ بخيت ( جامعة الدهدان)

-يقجم البحث من ثالث ندخ لمبحهث العخبية

 /3د.ضياء الجين دمحم الحدن( جامعة الدهدان)

عسمية التقييم .

 /2أ.د عثسان جسال الجين( جامعة الدهدان)

واإل نجميدية وعجد واحج قخص مزغهط لمبحث
السقجم
 نذخ األبحاث السقبهلة في كتيب السؤتسخ بعجإجخاء التعجيالت الالزمة إن وججت وتدميم عجد
واحج قخصسزغهط لمبحث بعج إجخاء التعجيالت
السطمهبة
 -تشذخ األوراق العمسية السقبهلة فى مجمة العمهم

االندانية جامعة الدهدان لمعمهم والتكشمهجيا)عجد خاص)
( )5

 /4د.عبج الخازق عبج هللا

 /5د.عائذة ابخاهيم عمي

البهني( جامعة الدهدان)

دمحم( جامعة الدهدان)

 /6د.الذفاء عبج القادر حدن( جامعة الدهدان)

 /7د.حامج الديج دفع هللا( صشجوق رعاية الطالب)

اللجنة التحضيرية -:
 /1أ.د شمس انذٌه زٌه انعابذٌه
 /2د.مىال االحٍمر
/3دٌ.اسردمحم موسً
/4د.انطٍب انسماوً
/5د.حامذ انسٍذ دفع هللا
()6

بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

الصندوق القومي لرعاية الطالب
األمانة العامة
إدارة انمىاشط انطالبٍت
بانخعــــــــــاون

مع جامعتانسودان نهعهوو وانخكىونوجٍا
ضمه إحخفاالث انصىذوق بانٍوبٍم انفضى

تحت شعار

((حكافؤ انفرص بٍه جمٍع أفراد انمجخمع))
بخعاية البخوفديهر دمحم عبج هللا الشقخابي
االمين العام لمرشجوق القهمي لخعاية الطالب

والبخوفديهر راشج احسج دمحم حدين
مجيخ جامعة الدهدان لمعمهم والتكشهلهجيا

وتذخيف مداعج رئيذ الجسههرية
في الفتخة من  3-1ديدسبخ 2016م
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