بسم ميحرلا نمحرلا هللا
انصىدوق انقىمي نرعايت انطالب
بانتعاون مع جامعت انسىدان نهعهىو وانتكىىنىجيا
ضمه فعانياث ختاو االحتفاالث بانيىبيم انفضً نهصىدوق
مهرجان انطالب ذوي االعاقت انرابع انمؤتمر انعهمً االول نهطالب ذوي االعاقت
بروامج جهساث مىاقشت األوراق برعايت االميه انعاو نهصىدوق انقىمً نرعايت انطالب ومدير جامعت انسىدان نهعهىو وانتكىىنىجيا
وتشريف مساعد رئيس انجمهىريت انهىاء /عبدانرحمه انصادق انمهدي
 1وىفمبر 6112
انجهساث

انمىاقشيه

رئيس الجمدة أ.دعثمان جمال

الدين

 -1أهمية النذاط الرياضي المكيف في تحقيق التفاعل االجتماعي

أ .قميني حفيظ

لذوي االحتياجات الخاصة

 -2واقع الخدمات المقدمة لمظمبة ذوي االعاقة في الجامعات االردنية

مبتدر النقاش د.حامد الديد دفع

 -3تاثير تمرينات خاصة في تظهير التفكير االيجابي وبعض القدرات

مناقش د.ضياء الدين الحدن

 /4التأهيل الذامل لالشخاص ذوى االعاقة

هللا

انجهست
االوني

انىرقت

مقدمي االوراق

رئيس الجمدة د.الذفا عبد القادر

مبتدر النقاش د.عبدالرازق البهني
المناقش د.عائذة ابراهيم عمي

البدنية والمهارية لالعبي الكرة الظائرة المعاقين.

/5االطراف الرناعية

د.إيناس دمحم عميمات
أ.د .ناهدة عبد زيد الدليمي

 -5أثر برنامج تدريبي مقترح لتنمية المهارات الحركية الدقيقة

د .سمية جعفر حميدي

االعاقة

االستراحت وانصالة

االمتحانات المركزية

المهاء .صالح مرظفى

 -4االعاقة الذهنية بين الظب والمعتقدات

 -6دوروسائل االعالم المرئي في التهعية المجتمعية لظالب ذوي

قاعة لجنة

1:30 – 11

د .شامه خهجمي حمد الديد
د .ياسر دمحم مهسي

لالطفال معاقي الذمل الدماغي

انقاعت

انزمه

د .هياش بابكر دمحم

قاعة العمداء

1:30 – 11

انجهساث

انمىاقشيه

انىرقت

مقدمي االوراق

رئيس الجمدة أ.د أمل عمر بخيت

 -7اثر استخدام (التربية الحركية )القرة الحركية وااللعاب الرغيرة

د .حامد الديد دفع هللا

هللا

المعاقين ذهنيا بهالية الخرطهم

مبتدر النقاش د.حامد الديد دفع
مناقش د.عبد الرازق البهني

عمي مدتهي الدمهك التكيفي والتحريل الدراسي لدي االطفال

انقاعت

انزمه

 -8أثر برنامج مقترح بالتمرينات العالجية في الماء لتأهيل أطراف
المرابين بالذمل الدماغي التذنجي من ()13-3سنة بهالية الخرطهم
 -9دور اإلرشاد النفدي لممعاقين برريا

انجهست
انثاويت

أ .امنه صالح التهم من هللا

قاعة لجنة

االمتحانات المركزية

3:30- 2

أ.إنترار دمحم لظيف خير هللا
رئيس الجمدة أ.دعثمان جمال

 -10تعميم المكفهفين في الدهدان مقارنة بين طريقة التعميم العزلي

أ.انترار يحي الديد حجازي

مبتدر النقاش د.ضياء الحدن

 -11واقع رعاية وتاهيل المعهقين بالدهدان من وجهة نظر بعض

د.أحمد آدم أحمد دمحم

الدين

المناقش د.الذفاء عبد القادر

وطريقة التعميم باإلدماج
التربهيين

 -12كانى أبررت

د .الرادق دمحم عبد الحميم

قاعة العمداء

3:30-2

