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

 م٢٠١٩  أب��ل ٣-٢    /  تار�خ ال�ورة

  م, جامعة األزه�  �ال) و�ال&ة  ٢٤   / ع�د ال��ار���

   ال/.-� دولة /      ل�ولة      ا

  ال;�:� ال6ولي اإلسالمي لل6راسات وال&�4ث ال12ان.ة  / م!ان انعقاد ال�ورة

/ إع6اد :4ادر ت6ر�?.ة مFهلة وقادرة علي ت/فBC ب�امج ت6ر�?.ة للق=اء          ال�ورة ه�ف

ع, دع� وتع���  علي شلل األ�فال داخل م-�;عاته� وقادرة علي نH� ال;عل4مات ال��.�ة

  في تلL ال;-�;عات وتفعCل دوره� في ت/;.ة ال4عي ال��ي بها . ص�ة األمهات واأل�فال

األس�اذ ال4�:6ر/ ج;ال أب4 ال2�ور م6ی� ال;�:�  األس�اذ ال4�:6ر/ 1ل;ةP ف��احاال ب6أوق6     

الVB رح) فCها PالTالب  ال6ولي اإلسالمي لل6راسات وال&�4ث ال12ان.ة P-امعة األزه�

ع, دور ال;�:� في ال�Z4.ة Pق=اYا الTفل س.ادته ت�6ث حWC  ال/.-�ال4اف6ی, م, دولة 

لH�عي ف=ال ع, ت��.ح ال;فا\.� ال]ا��ة Pال/2&ة وال;�أة م, ال-ان) الT?ي وال-ان) ا

ال/.-�  م.ة م, بC/ها دولةلل�aT.;ات ال]اصة P;4ض4ع شلل األ�فال في Pع^ ال6ول اإلسال

 � الف��eع6ادها ب/اءعلي ت4ص.ات اج�;اع إ حWC أك6 س.ادته علي أن هBه ال6ورات ت

اإلس�HارV اإلسالمي للق=اء علي م�ض شلل األ�فال P-6ة م/B عامC, ب�ئاسة صاح) 

 .مام األك?� أ.د/ أح;6 الCT) ش.خ األزه� الف=Cلة اإل

  : علي ال6'+ ال5الي  خالل ی+م�� ر�0ت ه/ه ال�ورة في م,�+نها علي ع�ة م'اض�اتو 

  ال�+م األول 

األGفال والE=5;�ات لألس5اذ ال��5+ر/ م'اض�ة ع� الA+ان@ ال+?ائ;ة وال=>;ة ل�لل -١

أسامة ع>� الع0�0 أس5اذ ورئ;M ق�K الJ'ة العامة وG@ ال��5Aع H!ل;ة G@ األGفال 

 @G �Kق M;ل� م'�� أس5اذ ورئKل;ة ال=@ جامعة األزه� واألس5اذ ال��5+ر/ م!H

 األGفال األس>H  Q!ل;ة ال=@ جامعة األزه�.

ن@ ال=>;ة لألس5اذ ال��5+ر / ج�ال أب+ ال�Kور م'اض�ة ع� األم+مة اآلم6ة م� الA+ا-٢

س;ادته  ن;اHة ع�ألقاها  م�ی� ال���0 ال�ولي اإلسالمي لل�راسات والT'+ث الK!ان;ة

 . األس5اذ ال��5+ر/ ش!�X ع>�العW;� نائ@ م�ی� ال���0



م'اض�ة ع� الA+ان@ ال��];ة للE=5;�ات لألس5اذ ال��5+ر/ حام� أب+ Gال@ ع��� �ل;ة  -٣

  والقان+ن األس>Q . ال���عة
خT&ة ع, ال�Tع;ات م,   ولي خاصة Pإع6اد، األثالث م-;4عات� ال;Hار:C, إلي  ق2.وفي نهاYة ال4Cم ت� ت  

م, ال-4ان)   درس ع, تaT.;ات شلل األ�فالع6اد إP  ةخاص  والkان.ةال-4ان) الZ�H.ة  

. درس ع, األم4مة اآلم/ة م, ال-4ان) الT?.ة  Pإع6اد  ةوالkالkة خاص الT?.ة  

 ال�+م ال\اني

 ع�ض م�A+عات الع�ل.  -١ 
٢-    M;نائ@ رئ Qع�اد ال�6وات لألس5اذ ال��5+ر صالح صادق ص�یaال الفعال وJم'اض�ة ع� االت

 .Q<جامعة األزه� األس 

هللا الA6ار ع��� �ل;ة  م'اض�ة ع� األم+مة اآلم6ة م� الA+ان@ ال��];ة لألس5اذ ال��5+ر/ ع>�   -٣

 .Q<امعة األزه� األسAH ال�راسات العل;ا  

  Hال���0 ال�وليه الفقم'اض�ة ع� االه�5ام HالW6افة لل��5+ر/ ح��K هارون م�رس  -٤
 . ع, ت4ز�ع شهادات ح=4ر ال6ورة علي ال;Hار:C, ت� ت6ر�) ال;Hار:C, علي إع6اد خoT الع;ل ف=الوفي نهاYة ال4Cم  

ح�ص ال;/C;q, علي إن-اح   وق6 أك6 الTالب ال;Hار:4ن في هBه ال6ورة علي ع6ة إY-اب.ات لل6ورة ت�;kل في  

� ال-6C واالل��ام Pال4قs م, خالل  ال6ورة.q/افة ال�اض��,، ف=ال ع,  ال�tل �:;ا أك6  ح2, معامل�ه

 .   ز�ادة ال;�اض�ات في ال4Cم األول م, ال6ورةن علي ع6م وج4د سل?.ات لهBه ال6ورة سV4  4 ال;Hار:

وفي نهاYة ال6ورة ال�6ر�?.ة أص&ح :ل �ال) مHارك Pال6ورة قادر علي أن ی/اقu :ل ما ی�عل��P eة األمهات  

 أل�فال واس���ال م�ض شلل األ�فال م, ال-4ان) ال�ال.ة: وا

 لT?.ة لHلل األ�فال وال�aT.;ات.ال-4ان) الx4ائ.ة وا -١

 ال-4ان) الZ�H.ة لل�aT.;ات.-٢

 االت�ال الفعال وzع6اد ال/6وات.  -٣

 األم4مة اآلم/ة م, ال-4ان) الT?.ة. -٤

 األم4مة اآلم/ة م, ال-4ان) الZ�H.ة. -٥
 


