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المجلة العربية لدراسات وبحوث العلوم التربوية واإلنسانية

تنظــــــــــــــــــم
مؤسسة » د.حنان درويش للخدمات اللوجستية والتعليم التطبيقي«

المؤتمــر العلمي السنوي الرابع للتوحد والثاني عشر للمؤسسة
”سبل تشخيص ورعاية وتأهيل األطفال والمراهقين الذاتويين4 

الخميس إلى االثنين  23 -  27 / 7  / 2015 
بمدينة رأس البر محافظة دمياط 

  رسالــة المؤتمـر
تنبـــع رســـالة املؤمتـــر مـــن رصـــد واقـــع فئـــة األفـــراد الذاتويـــن وتزايـــد أعدادهـــم ، وضـــرورة تضافـــر 
اجلهـــود األهليـــة واحلكوميـــة  خلدمـــة ورعايـــة هـــؤالء األفـــراد وفصلهـــم عـــن املعاقـــن مبؤسســـات 
نتائـــج ملموســـة يف  للوصـــول إىل  آليـــات  رعايتهـــم ، وختصيـــص مؤسســـات مســـتقلة،وتفعيل 

تعليمهـــم وعالجهـــم وتأهيلهـــم وتدريبهـــم مهنيـــاً .
أهــداف المؤتمــر 

يهـــدف املؤمتـــر إىل اســـتكمال حصـــر مجيـــع املؤسســـات واجلهـــات واألفـــراد املعنيـــن باضطـــراب 
التوحـــد عربيـــاً ،والـــذي بـــدأت املؤسســـة فيـــه باملؤمتـــر الســـنوي األول هلـــا يف جمـــال اضطـــراب 
التوحـــد، وذلـــك هبـــدف تضافـــر اجلهـــود لتمكـــن املؤسســـة مـــن إنشـــاء  قريـــة االنســـان املبـــدع 
جبمهوريـــة مصـــر العربيـــة لتصبـــح أول قريـــة شـــاملة متكاملـــة لرعايـــة وعـــالج وتأهيـــل وتعليـــم 
وتدريـــب األفـــراد التوحديـــون بالوطـــن العـــريب علـــى اختـــالف فئاهتـــم العمريـــة )أطفـــال _شـــباب 
_كبـــار (، وتضـــم أيضـــا أول أكادمييـــة علميـــة ختصـــص للتأهيـــل األكادميـــي ألخصائـــي االتعامـــل 
ــاء املؤمتـــر الســـنوي  ــائها عقـــب انتهـ مـــع األفـــراد الذاتويـــن ، والـــي بـــدأت بالفعـــل اجـــراءات إنشـ

األول للتوحـــد .
مجاالت المؤتمــر

يتـــم قبـــول كافـــة البحـــوث الدراســـات املعنيـــة باضطـــراب التوحـــد يف كافـــة التخصصـــات العلميـــة 

مؤتمرات قادمة
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تنظــــــــــــــــــم
مؤسسة » د.حنان درويش للخدمات اللوجستية والتعليم التطبيقي«

المؤتمــر العلمي السنوي الرابع للتوحد والثاني عشر للمؤسسة
”سبل تشخيص ورعاية وتأهيل األطفال والمراهقين الذاتويين4 

الخميس إلى االثنين  23 -  27 / 7  / 2015 
بمدينة رأس البر محافظة دمياط 

  رسالــة المؤتمـر
تنبـــع رســـالة املؤمتـــر مـــن رصـــد واقـــع فئـــة األفـــراد الذاتويـــن وتزايـــد أعدادهـــم ، وضـــرورة تضافـــر 
اجلهـــود األهليـــة واحلكوميـــة  خلدمـــة ورعايـــة هـــؤالء األفـــراد وفصلهـــم عـــن املعاقـــن مبؤسســـات 
نتائـــج ملموســـة يف  للوصـــول إىل  آليـــات  رعايتهـــم ، وختصيـــص مؤسســـات مســـتقلة،وتفعيل 

تعليمهـــم وعالجهـــم وتأهيلهـــم وتدريبهـــم مهنيـــاً .
أهــداف المؤتمــر 

يهـــدف املؤمتـــر إىل اســـتكمال حصـــر مجيـــع املؤسســـات واجلهـــات واألفـــراد املعنيـــن باضطـــراب 
التوحـــد عربيـــاً ،والـــذي بـــدأت املؤسســـة فيـــه باملؤمتـــر الســـنوي األول هلـــا يف جمـــال اضطـــراب 
التوحـــد، وذلـــك هبـــدف تضافـــر اجلهـــود لتمكـــن املؤسســـة مـــن إنشـــاء  قريـــة االنســـان املبـــدع 
جبمهوريـــة مصـــر العربيـــة لتصبـــح أول قريـــة شـــاملة متكاملـــة لرعايـــة وعـــالج وتأهيـــل وتعليـــم 
وتدريـــب األفـــراد التوحديـــون بالوطـــن العـــريب علـــى اختـــالف فئاهتـــم العمريـــة )أطفـــال _شـــباب 
_كبـــار (، وتضـــم أيضـــا أول أكادمييـــة علميـــة ختصـــص للتأهيـــل األكادميـــي ألخصائـــي االتعامـــل 
ــاء املؤمتـــر الســـنوي  ــائها عقـــب انتهـ مـــع األفـــراد الذاتويـــن ، والـــي بـــدأت بالفعـــل اجـــراءات إنشـ

األول للتوحـــد .
مجاالت المؤتمــر

يتـــم قبـــول كافـــة البحـــوث الدراســـات املعنيـــة باضطـــراب التوحـــد يف كافـــة التخصصـــات العلميـــة 

مؤتمرات قادمة
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المجلة العربية لدراسات وبحوث العلوم التربوية واإلنسانية

الـــي هتتـــم هبـــذا اجملـــال مـــن الطـــب والصيدلـــة والتمريـــض والعـــالج الطبيعـــي والربيـــة واآلداب والربيـــة 
الرياضيـــة واخلدمـــة االجتماعيـــة ، والزراعـــة ) الصناعـــات الغذائيـــة ( ، االدارة واالقتصـــاد ) إدارة 
وجـــودة مؤسســـات التوحديـــن( ، واألمـــن والســـالمة مبؤسســـات رعايـــة التوحديـــن ، واحلقـــوق، إخل  

الدورات التدريبية) المقترحة( على هامش المؤتمر 
دورة » اضطـــراب طيـــف التوحـــد ) التأهيـــل التخاطـــيب .. االكتشـــاف املبكـــر.. التكامـــل احلســـي( 

الفئــــات المستهدفــــة من المؤتمر
صناع القرار واملسئولون الذين سوف يكون هلم دور يف دعم هذه الفئة.  •

•  العلماء واألطباء والباحثون واملختصون .
أسر األطفال التوحدين واملهتمون بقضاياهم.  •

مقدموا اخلدمات من كافة التخصصات لفئة التوحدين .  •
الداعمون واملساندون لقضية إضطراب التوحد.  •

طالب الكليات واألقسام العلمية املعنية .  •
مراكز البحوث واالستشارات واجلامعات واملؤسسات البحثية .  •

شــروط وأسلــوب كتابــة البحـــوث
لغة املؤمتر الرئيسة هي اللغة العربية ، وجيوز تقدمي البحوث باللغة االجنليزية .   •

كافـــة التعامـــالت باملؤمتـــر تتـــم الكرونيـــاً وال يطلـــب مـــن الباحـــث نســـخ ورقيـــة أو اســـطونات   •
ينســـخ عليهـــا البحـــوث ، لـــذا يتـــم االلتـــزام بالشـــروط املوضوعـــة بدقـــة .

العلميـــة  املراجـــع  مـــع ذكـــر  الســـليم  العلمـــي  البحـــوث باألســـلوب واملنهـــج  يتـــم كتابـــة   •
املســـتخدمة بنهايـــة كل حبـــث ، مرتبـــة برقمهـــا ورقـــم الصفحـــة كمـــا ورد ترتيبهـــا يف ســـياق 

البحـــث، واليلجـــأ حلواشـــي الصفحـــات .
يتم حتكيم البحوث واملشروعات من قبل جلنة من اخلرباء واألساتذة األكادميين.  •

جيـــب أن يكـــون البحـــث املقـــدم حديثـــاً ومعـــد خصيصـــاً للمؤمتـــر احلـــايل ، ومل يســـبق تقدميـــه   •

مؤتمرات قادمة
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المجلة العربية لدراسات وبحوث العلوم التربوية واإلنسانية

ألي جهـــة أخـــري ، ومل يســـبق نشـــره ، ويوقـــع الباحـــث اقـــراراً هبـــذا اخلصـــوص
يتـــم إرســـال ملخـــص للبحـــث ، مبـــا اليزيـــد عـــن صفحـــة واحـــدة التزيـــد عـــدد كلماهتـــا عـــن   •

250 كلمـــة ، ويرفـــق معـــه اســـتمارة املشـــاركة ، وســـرية ذاتيـــة حديثـــة للباحـــث .
فـــور موافقـــة هيئـــة املؤمتـــر علـــى ملخـــص البحـــث، ترســـل صـــورة مـــن إيصـــال التســـديد   •

البحـــث كامـــال . يرســـل  باالمييـــل مث  بالبنـــك 
يتم إعادة البحث بعد التحكيم للباحث إلعادة تعديله )عند احلاجة( .  •

عـــدد صفحـــات البحـــث  25 ورقـــة ، واليقـــل عـــن 10 ورقـــات  مبـــا يف ذلـــك اجلـــداول   •
 ،Traditional Arabic واألشـــكال التوضيحيـــة واملراجـــع ، ومبقاســـات الطباعـــة خـــط

هوامـــش ســـفلية وعلويـــة 4.5 ســـم ، هوامـــش جانبيـــة ميـــن ويســـار 4 ســـم .
يســـمح بالصفحـــات الزائـــدة بتســـديد 20ج مصـــري عـــن كل صفحـــة لبحـــث املصـــري ،   •

10 دوالر للصفحـــة لبحـــث غـــري املصـــري .
يتـــم إرســـال ملخـــص للســـرية الذاتيـــة للباحـــث POWERPOINT  مـــع البحـــث   •
كامـــال  متهيـــداً لعرضهـــا ضمـــن فعاليـــات املؤمتـــر يف حـــال اســـتخدام الباحـــث جلهـــاز 
العـــرض يرســـل نســـخة مـــن احملتـــوي املـــراد عرضـــه POWERPOINT مـــع البحـــث 

)الكرونيـــاً ( لتقـــوم اللجنـــة التنظيميـــة بعرضهـــا حـــن عـــرض الباحـــث لبحثـــه .
لالستفســـار عـــن الشـــراكات والرعايـــة يتـــم االتصـــال بالدكتـــورة حنـــان درويـــش رئيـــس جملـــس   •
أمنـــاء ومديـــر مؤسســـة د.حنـــان درويـــش للخدمـــات اللوجســـتية والتعليـــم التطبيقـــي علـــى 

رقـــم 0020141662299
كافـــة املراســـالت والبحـــوث واالستفســـارات ترســـل علـــى رئيـــس جملـــس األمنـــاء علـــى الربيـــد   •

dr_h_m_darwish@hotmail.com االلكـــروين
الســـادة االعالميـــن الراغبـــن حبضـــور املؤمتـــر احلصـــول علـــى موافقـــة مســـبقة مـــن إدارة املؤمتـــر   •

قبـــل انعقـــاد املؤمتـــر بشـــهر كامـــل .

مؤتمرات قادمة
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المجلة العربية لدراسات وبحوث العلوم التربوية واإلنسانية

ودعـــوة الســـادة املعلمـــن واملشـــرفن واملدربـــن واألخصائيـــن العاملـــن طرفكـــم يف جمـــال التوحـــد 
)الذاتويـــة(

إشتراكات المؤتمر 
ــر  ــر وحضـــور مجيـــع جلســـات املؤمتـ ــور املؤمتـ ــا ألي راغـــب يف حضـ يســـمح باحلضـــور جمانـ  •
ومجيـــع ورش العمـــل املصاحبـــة دون احلصـــول علـــى شـــهادات ودون أي التـــزام مـــن إدارة 

املؤمتـــر .
رسوم املشاركة للحصول على شهادة تفيد حبضور املؤمتر و ورش العمل 150 ج .  •

رســـوم عـــرض ورقـــة علميـــة باملؤمتـــر ونشـــرها باجمللـــة العربيـــة لدراســـات وحبـــوث العلـــوم الربويـــة   •
واإلنســـانية الـــي تـــوزع يف كافـــة أحنـــاء الوطـــن العـــريب مـــن 3 : 5 ورقـــات  يدفـــع 250 ج 

شـــامل احلصـــول علـــى الشـــهادتن ) حضـــور املؤمتـــر ، شـــهادة قبـــول ورقـــة علميـــة( 
رســـوم عـــرض حبـــث علمـــي كامـــل باملؤمتـــر ونشـــره باجمللـــة العربيـــة لدراســـات وحبـــوث العلـــوم   •
الربويـــة واإلنســـانية مـــن 20 إىل 25 ورقـــة  يدفـــع 500 ج شـــامل احلصـــول علـــى 
الشـــهادتن )حضـــور املؤمتـــر ، شـــهادة قبـــول ورقـــة علميـــة ( ، وكل ورقـــة إضافيـــة يدفـــع 

عنهـــا 20 عشـــرون جنيهـــا إضافيـــة .
رســـوم حضـــور املؤمتـــر كامـــل اإلقامـــة واإلعاشـــة بالفنـــدق وحضـــور احلفـــالت والنزهـــات    •
وكافـــة فعاليـــات املؤمتـــر ســـواء حضـــور ببحـــث أو حضـــور بـــدون حبـــث قيمـــة االشـــراك 
بغرفـــة زوجيـــة 2000 ج / غرفـــة فرديـــة 2500 ج للمصريـــن ، 500 دوالر لغـــري 

املصـــري يف غرفـــة فرديـــة أو زوجيـــة .

مؤتمرات قادمة
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