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بمدينة رأس البر محافظة دمياط

رسالــة المؤتمـر
تنب ــع رس ــالة املؤمت ــر م ــن رص ــد واق ــع فئ ــة األف ـراد الذاتوي ــن وتزاي ــد أعداده ــم  ،وض ــرورة تضاف ــر
اجله ــود األهلي ــة واحلكومي ــة خلدم ــة ورعاي ــة ه ــؤالء األفـ ـراد وفصله ــم ع ــن املعاق ــن مبؤسس ــات
رعايته ــم  ،وختصي ــص مؤسس ــات مس ــتقلة،وتفعيل آلي ــات للوص ــول إىل نتائ ــج ملموس ــة يف
تعليمه ــم وعالجه ــم وتأهيله ــم وتدريبه ــم مهنيـ ـاً .
أهــداف المؤتمــر
يه ــدف املؤمت ــر إىل اس ــتكمال حص ــر مجي ــع املؤسس ــات واجله ــات واألف ـراد املعني ــن باضط ـراب
التوح ــد عربيـ ـاً ،وال ــذي ب ــدأت املؤسس ــة في ــه باملؤمت ــر الس ــنوي األول هل ــا يف جم ــال اضطـ ـراب
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التوح ــد ،وذل ــك هب ــدف تضاف ــر اجله ــود لتمك ــن املؤسس ــة م ــن إنش ــاء قري ــة االنس ــان املب ــدع
جبمهوري ــة مص ــر العربي ــة لتصب ــح أول قري ــة ش ــاملة متكامل ــة لرعاي ــة وع ــاج وتأهي ــل وتعلي ــم
وتدري ــب األف ـراد التوحدي ــون بالوط ــن الع ــريب عل ــى اخت ــاف فئاهت ــم العمري ــة (أطف ــال _ش ــباب
_كبــار ) ،وتضــم أيضــا أول أكادمييــة علميــة ختصــص للتأهيــل األكادميــي ألخصائــي االتعامــل
م ــع األف ـراد الذاتوي ــن  ،وال ــي ب ــدأت بالفع ــل اج ـراءات إنش ــائها عق ــب انته ــاء املؤمت ــر الس ــنوي
األول للتوح ــد .
مجاالت المؤتمــر
يت ــم قب ــول كاف ــة البح ــوث الدراس ــات املعني ــة باضط ـراب التوح ــد يف كاف ــة التخصص ــات العلمي ــة
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الــي هتتــم هبــذا اجملــال مــن الطــب والصيدلــة والتمريــض والعــاج الطبيعــي والرتبيــة واآلداب والرتبيــة
الرياضي ــة واخلدم ــة االجتماعي ــة  ،والزراع ــة ( الصناع ــات الغذائي ــة )  ،االدارة واالقتص ــاد ( إدارة
وجــودة مؤسســات التوحديــن)  ،واألمــن والســامة مبؤسســات رعايــة التوحديــن  ،واحلقــوق ،إخل
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الدورات التدريبية( المقترحة) على هامش المؤتمر
دورة « اضطـراب طيــف التوحــد ( التأهيــل التخاطــي  ..االكتشــاف املبكــر ..التكامــل احلســي)
الفئ ــات المستهدف ــة من المؤتمر
• صناع القرار واملسئولون الذين سوف يكون هلم دور يف دعم هذه الفئة.
• العلماء واألطباء والباحثون واملختصون .
• أسر األطفال التوحديني واملهتمون بقضاياهم.
• مقدموا اخلدمات من كافة التخصصات لفئة التوحديني .
• الداعمون واملساندون لقضية إضطراب التوحد.
• طالب الكليات واألقسام العلمية املعنية .
• مراكز البحوث واالستشارات واجلامعات واملؤسسات البحثية .
شــروط وأسلــوب كتابــة البح ــوث
• لغة املؤمتر الرئيسة هي اللغة العربية  ،وجيوز تقدمي البحوث باللغة االجنليزية .
• كافــة التعامــات باملؤمتــر تتــم الكرتونيـاً وال يطلــب مــن الباحــث نســخ ورقيــة أو اســطونات
ينســخ عليهــا البحــوث  ،لــذا يتــم االلتـزام بالشــروط املوضوعــة بدقــة .
• يت ــم كتاب ــة البح ــوث باألس ــلوب واملنه ــج العلم ــي الس ــليم م ــع ذك ــر املراج ــع العلمي ــة
املســتخدمة بنهايــة كل حبــث  ،مرتبــة برقمهــا ورقــم الصفحــة كمــا ورد ترتيبهــا يف ســياق
البح ــث ،واليلج ــأ حلواش ــي الصفح ــات .
• يتم حتكيم البحوث واملشروعات من قبل جلنة من اخلرباء واألساتذة األكادمييني.
• جيــب أن يكــون البحــث املقــدم حديثـاً ومعــد خصيصـاً للمؤمتــر احلــايل  ،ومل يســبق تقدميــه
244
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ألي جهــة أخــري  ،ومل يســبق نشــره  ،ويوقــع الباحــث اقـراراً هبــذا اخلصــوص
• يتــم إرســال ملخــص للبحــث  ،مبــا اليزيــد عــن صفحــة واحــدة التزيــد عــدد كلماهتــا عــن
 250كلم ــة  ،ويرف ــق مع ــه اس ــتمارة املش ــاركة  ،وس ــرة ذاتي ــة حديث ــة للباح ــث .
•
•
•

•

•

•
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•

ف ــور موافق ــة هيئ ــة املؤمت ــر عل ــى ملخ ــص البح ــث ،ترس ــل ص ــورة م ــن إيص ــال التس ــديد
بالبن ــك باالميي ــل مث يرس ــل البح ــث كام ــا .
يتم إعادة البحث بعد التحكيم للباحث إلعادة تعديله (عند احلاجة) .
ع ــدد صفح ــات البح ــث  25ورق ــة  ،واليق ــل ع ــن  10ورق ــات مب ــا يف ذل ــك اجل ــداول
واألشــكال التوضيحيــة واملراجــع  ،ومبقاســات الطباعــة خــط ،Traditional Arabic
هوام ــش س ــفلية وعلوي ــة  4.5س ــم  ،هوام ــش جانبي ــة مي ــن ويس ــار  4س ــم .
يســمح بالصفحــات الزائــدة بتســديد 20ج مصــري عــن كل صفحــة لبحــث املصــري ،
 10دوالر للصفح ــة لبح ــث غ ــر املص ــري .
• يتــم إرســال ملخــص للســرة الذاتيــة للباحــث  POWERPOINTمــع البحــث
كام ــا متهي ــداً لعرضه ــا ضم ــن فعالي ــات املؤمت ــر يف ح ــال اس ــتخدام الباح ــث جله ــاز
العــرض يرســل نســخة مــن احملتــوي املـراد عرضــه  POWERPOINTمــع البحــث
(الكرتوني ـاً ) لتقــوم اللجنــة التنظيميــة بعرضهــا حــن عــرض الباحــث لبحثــه .
لالستفســار عــن الشـراكات والرعايــة يتــم االتصــال بالدكتــورة حنــان درويــش رئيــس جملــس
أمنــاء ومديــر مؤسســة د.حنــان درويــش للخدمــات اللوجســتية والتعليــم التطبيقــي علــى
رق ــم 0020141662299
كافــة املراســات والبحــوث واالستفســارات ترســل علــى رئيــس جملــس األمنــاء علــى الربيــد
االلك ــروين dr_h_m_darwish@hotmail.com
الســادة االعالميــن الراغبــن حبضــور املؤمتــر احلصــول علــى موافقــة مســبقة مــن إدارة املؤمتــر
قبــل انعقــاد املؤمتــر بشــهر كامــل .

مؤتمرات قادمة

ودع ــوة الس ــادة املعلم ــن واملش ــرفني واملدرب ــن واألخصائي ــن العامل ــن طرفك ــم يف جم ــال التوح ــد
(الذاتوي ــة)
إشتراكات المؤتمر
•

•
•

•

•

يس ــمح باحلض ــور جمان ــا ألي راغ ــب يف حض ــور املؤمت ــر وحض ــور مجي ــع جلس ــات املؤمت ــر
ومجي ــع ورش العم ــل املصاحب ــة دون احلص ــول عل ــى ش ــهادات ودون أي الت ـزام م ــن إدارة
املؤمت ــر .
رسوم املشاركة للحصول على شهادة تفيد حبضور املؤمتر و ورش العمل  150ج .
رســوم عــرض ورقــة علميــة باملؤمتــر ونشــرها باجمللــة العربيــة لدراســات وحبــوث العلــوم الرتبويــة
واإلنســانية الــي تــوزع يف كافــة أحنــاء الوطــن العــريب مــن  5 : 3ورقــات يدفــع  250ج
شــامل احلصــول علــى الشــهادتني ( حضــور املؤمتــر  ،شــهادة قبــول ورقــة علميــة)
رســوم عــرض حبــث علمــي كامــل باملؤمتــر ونشــره باجمللــة العربيــة لدراســات وحبــوث العلــوم
الرتبوي ــة واإلنس ــانية م ــن  20إىل  25ورق ــة يدف ــع  500ج ش ــامل احلص ــول عل ــى
الش ــهادتني (حض ــور املؤمت ــر  ،ش ــهادة قب ــول ورق ــة علمي ــة )  ،وكل ورق ــة إضافي ــة يدف ــع
عنه ــا  20عش ــرون جنيه ــا إضافي ــة .
رس ــوم حض ــور املؤمت ــر كام ــل اإلقام ــة واإلعاش ــة بالفن ــدق وحض ــور احلف ــات والنزه ــات
وكاف ــة فعالي ــات املؤمت ــر سـ ـواء حض ــور ببح ــث أو حض ــور ب ــدون حب ــث قيم ــة االشـ ـراك
بغرف ــة زوجي ــة  2000ج  /غرف ــة فردي ــة  2500ج للمصري ــن  500 ،دوالر لغ ــر
املص ــري يف غرف ــة فردي ــة أو زوجي ــة .

العـــدد ) 1 ( :سنـــة2015 :

246

المجلة العربية لدراسات وبحوث العلوم التربوية واإلنسانية

)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org

