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  / دع� وتع��� ص�ة األمهات واأل�فال واس���ال م�ض شلل األ�فال  اس� ال�ورة



 م٢٠١٩مارس  ١٨ -١٧    /  تار�خ ال�ورة

  �ال3  م2 جامعة األزه� ب-اقع  ٢٣ / ع�د ال��ار���

 افغان�7ان�الب م2 دولة  ٨ – 9اك�7ان�ال3 م2 دولة  ١٥ /      ل�ولة      ا

  ال�G�H الDولي اإلسالمي للDراسات وال�C-ث الA7ان@ة / م�ان انعقاد ال�ورة

/ إعDاد G-ادر تDر�I@ة مOهلة وقادرة علي تMفKL ب�امج تDر�I@ة          ال�ورة ه�ف

 للقUاء علي شلل األ�فال داخل مH�Rعاته� وقادرة علي نQ� الHعل-مات ال��@�ة

في تلW الH�RHعات وتفعLل دوره� في  ع2 دع� وتع��� ص�ة األمهات واأل�فال

  تHM@ة ال-عي ال��ي بها .

مDی� ال�G�H الDولي  جHال أب- ال7�ور س�اذ ال�GD-ر/ف��اح األوقD ألقي GلHة اال

2LGارQHها 9الLرح3 ف _Kامعة األزه� الR9 ان@ةA7ث ال-�Cراسات والDاإلسالمي لل 

دور ال�G�H الDولي اإلسالمي واسهاماته في القUاء علي م�ض شلل وت�Dث ع2 

في الIلDان اإلسالم@ة ال�ي مازال ی-جD بها نC7ة م2 الH�ض مaل  دولة  األ�فال

عcاء دورات للcالب إ افغان�7ان وbاك�7ان ون@R��ا وال�-مال والR@M� م2 خالل 

ده� ولDیه� معل-مات Gاe@ة م2 الRان3 فDی2 م2 هKه الDول ح�ي ی�جع-ا لIالاال- 

H@fcال��@�ة ع2 ال� gعل-ملHال �QMعي ل�Qي والIcض شلل ال�H9 اصةhات ال

األ�فال ث� ت�Dث فLUلة األس�اذ ال�GD-ر م�DH ح2L7 ال�H�صاو_ رئ@i جامعة 

 �األزه� الK_ رح3 9الcالب حmL أكD س@ادته 9أن ال�G�H الDولي اإلسالمي م2 أه

 _-�7Hل وق-_ علي الLIور نDق-م بn mLج-دة في جامعة األزه� ح-Hاك� ال�Hال

 .  2 أجل رpb العل-م الo�Q@ة 9العل-م الIc@ةقل@Hي والDولي مال�Hلي واإل

  : علي ال0!% ال/الي خالل ی%م�� ر�*ت ه(ه ال�ورة في م&�%نها علي ع�ة م!اض�اتو 

  ال�%م األول 

م�اض�ة ع2 الR-ان3 ال-bائ@ة والIc@ة لQلل األ�فال وال�H@fcات لألس�اذ  - ١

العامة و�3 الH�RHع ال�GD-ر/ أسامة عDI الع��� أس�اذ ورئ@i ق7� ال��ة 

A9ل@ة �3 جامعة األزه� واألس�اذ ال�GD-ر / م7ل� م�DH أس�اذ �3 األ�فال 

  A9ل@ة ال3c جامعة األزه�.



م�اض�ة ع2 الR-ان3 الo�Q@ة لل�H@fcات لألس�اذ ال�GD-ر حامD أب- �ال3  - ٢

. sIعة والقان-ن األس��Qل@ة الG DLHع 

 الفقه اإلسالميمDرس  ح2L7 هارون م�اض�ة ع2 االه�Hام 9الtMافة لل�GD-ر/  - ٣

  9ال�G�H الDولي.

ولي خاصة 9إعDاد ، األثالث مHR-عات� الQHار2LG إلي ق7@وفي نهاnة الL-م ت� ت  

ع2  درسعDاد إ  والaان@ةالR-ان3 ال-bائ@ة والIc@ة لQلل األ�فال وال�H@fcات  درس ع2

الo�Q@ة و الR-ان3 ال-bائ@ة والIc@ة إعDاد درس ع2 والaالaة الR-ان3 الo�Q@ة لل�H@fcات

  9اللغة األوردnة.لQلل األ�فال وال�H@fcات 

  ال�%م ال4اني

  .ع�ض مHR-عات العHل  - ١

صالح صادق وات لألستاذ الدكتور الفعال وإعداد الندمحاضرة عن االتصال  - ٢
  .األسبق صديق نائب رئيس جامعة األزهر

م�اض�ة ع2 األم-مة اآلمMة م2 الR-ان3 الIc@ة لألس�اذ ال�GD-ر / جHال أب-  - ٣

  ال7�ور مDی� ال�G�H الDولي اإلسالمي للDراسات وال�C-ث الA7ان@ة .

٤ - Qان3 ال-Rة م2 الMهللا م�اض�ة ع2 األم-مة اآلم DIر/ ع-�GDة لألس�اذ ال@o�

.sIامعة األزه� األسR9 راسات العل@اDل@ة الG DLHار عRMال 

ن علي إعDاد خpc العHل فUال ع2 ت-ز�ع شهادات - ت� تDر�3 الQHارGوفي نهاnة الL-م  

. 2LGارQHورة علي الDر ال-Uح 

   �@tMل في ال�aHورة ت�Dاب@ات للRnة إDورة علي عDه الKن في ه-GارQHالب الcال Dأك Dوق

gواالل��ام 9ال-ق DLRال ع2  الU2 علي إح�ص فLHtMHورةالDاح الRن  �وح27 معامل�ه

ل|افة ال�اض��2، 9اإلضافة إلي سه-لة فه� ال�Hاض�ات وأUnا ت-ز�ع H@{ 3�Gة ع2 

اآلمMة م2 الRان3 الQ�عي والIcي ، HGا أن ال�Hاض�ات  م-ض-ع شلل األ�فال واألم-مة

م2  تق-م  ب���@ح الفه� الhا�ئ 9الC7Mة لل�H@fcات شلل األ�فال 9أسل-ب م-ض-عي

عل-مات للcالب عs��� 2 اس�Dhام ال-سائل ال�Dیaة في نقل الH الRان3 الIcي والQ�عي

2LGارQHن قل ال-GارQHها الLعل Dورة ال�ي أكDات ال@Iم وم2 سلDورة مع عDام الnد أDة ع

 للMHاقQة فUالاالل��ام 9الH-اعDL م2 جان3 الQHار2LG 9اإلضافة إلي عDم وج-د وقG gافي 

HGا أكD  الQHارG-ن للDورة علي  ع2 عDم ت�Dث أكa� ال�Hاض��2 9اللغة الع�b@ة الف��ى

  عDة ت-ص@ات مMها :



 aG�ة ت|�ار مaل هKه الDورات . -

م2 جH@ع  زه� وحDیaي ال�h�ج لالس�فادة م2 مaل هKه الDوراتال���LG علي �لCة األ -

 .الDول

وفي نهاnة ،  م�اض الQ�MH�ةخ�_ ته�� 9القUاء علي Gافة األأااله�Hام 9اعDاد دورات  -

الDورة ال�Dر�I@ة أصCح Gل �ال3 مQارك 9الDورة قادر علي أن یMاق� Gل ما ی�علs ��9ة 

 شلل األ�فال م2 الR-ان3 ال�ال@ة:أل�فال واس���ال م�ض األمهات وا

 الR-ان3 ال-bائ@ة والIc@ة لQلل األ�فال وال�H@fcات. -١

 الR-ان3 الo�Q@ة لل�H@fcات.-٢

 االت�ال الفعال و�عDاد الDMوات. -٣

 األم-مة اآلمMة م2 الR-ان3 الIc@ة.-٤

 األم-مة اآلمMة م2 الR-ان3 الo�Q@ة.-٥

٦-Qي والIcر ال-tMHعي خ�ان اإلناث م2 ال� 
 


