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

 م٢٠١٩مارس  ٢١  -٢٠    /  تار�خ ال�ورة

  �ال-  م, جامعة األزه�   ٢٧ / ع�د ال��ار���

 فغان�1ان أدولة  /      ل�ولة      ا

  ال?�<� ال:ولي اإلسالمي لل:راسات وال8�9ث ال61ان5ة  / انعقاد ال�ورةم�ان 

/ إع:اد <8ادر ت:ر�@5ة مHهلة وقادرة علي تEفCD ب�امج ت:ر�@5ة          ال�ورة ه�ف

 للقNاء علي شلل األ�فال داخل م�K?عاته� وقادرة علي نJ� ال?عل8مات ال���5ة

في تلP ال?�K?عات وتفعDل دوره� في  ع, دع� وتع��� ص�ة األمهات واأل�فال

  تE?5ة ال8عي ال��ي بها .

5� نائ- م:ی� ال?�<� ال:ولي  س�اذ ال:<�8ر/ف��اح األوق: ألقي <ل?ة االWع@:الع X�6ش

اإلسالمي لل:راسات وال8�9ث ال61ان5ة KYامعة األزه� الXC ت�:ث ع, دور ال?�<� 

في ال�8\5ة YقNا]ا الZفل وال?�أة م, الKان- الZ@ي والKان- الJ�عي فNال ع, 

5� ال_ا��ة Yال91Eة لل�Z`5?ات ال_اصة Y?8ض8ع شللaاأل�فال في  ت��5ح ال?فا

 م5ة م, بEDها دولة أفغان�1ان.Yعc ال:ول اإلسال

  : 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 ع, ال8Kان- الe8ائ5ة والZ@5ة لJلل األ�فال وال�Z`5?ات لألس�اذ   - ١

 �ال��ة العامة و�- ال?�K?ع  ال:<�8ر/ أسامة ع@: الع��� أس�اذ ورئf5 ق1

6Yل5ة �- جامعة األزه� واألس�اذ ال:<�8ر / م1ل� م�?: أس�اذ �- األ�فال  

  6Yل5ة الZ- جامعة األزه�.

م�اض�ة ع, ال8Kان- الJ�\5ة لل�Z`5?ات لألس�اذ ال:<�8ر حام: أب8 �ال-   - ٢

 . i@عة والقان8ن األس��Jل5ة ال> :D?ع 

ال8Kان- الZ@5ة لألس�اذ ال:<�8ر / ج?ال أب8  م�اض�ة ع, األم8مة اآلمEة م,  - ٣

 ال1�ور م:ی� ال?�<� ال:ولي اإلسالمي لل:راسات وال8�9ث ال61ان5ة . 

ولي خاصة Yإع:اد درس ، األ�D,مK?8ع � ال?Jار<D, إلي ق51وفي نها]ة ال8Dم ت� ت   

ع,   درسع:اد إ  والnان5ةال8Kان- الe8ائ5ة والZ@5ة لJلل األ�فال وال�Z`5?ات  ع,

  . ال8Kان- الJ�\5ة لل�Z`5?ات



  ال�%م ال4اني

  .ع�ض مK?8عات الع?ل  - ١

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

األم8مة اآلمEة م, ال8Kان- الJ�\5ة لألس�اذ ال:<�8ر/ ع@: هللا  م�اض�ة ع,  - ٣

 .i@امعة األزه� األسKY ل5ة ال:راسات العل5ا> :D?ار عKEال 

الفقه  م�اض�ة ع, االه�?ام YالWEافة لل:<�8ر/ حD1, هارون م:رس  - ٤

 Yال?�<� ال:ولي.  اإلسالمي

Nال ع, ت8ز�ع شهادات ت� ت:ر�- ال?Jار<D, علي إع:اد خrZ الع?ل فوفي نها]ة ال8Dم  

 . ,D>ارJ?8ر ال:ورة علي الNح 

5�  Dوق: أك: الZالب ال?Jار<  WEل في ال�n?اب5ات لل:ورة ت�K[ه ال:ورة علي ع:ة إCفي ه ,

vال8قY واالل��ام :DKال ع,  الNعلي إ ح�ص ف ,D?WE?اح ال:ورةالKن  �وح1, معامل�ه

لyافة ال�اض��,، Yاإلضافة إلي سه8لة فه� ال?�اض�ات وأ]Nا ت8ز�ع <�- 5x?ة ع,  

م8ض8ع شلل األ�فال واألم8مة اآلمEة م, الKان- الJ�عي والZ@ي ، <?ا أن ال?�اض�ات  

  والقNا]ا ال_اصة Yال?�أة  تق8م  ب���5ح الفه� ال_ا�ئ Yال91Eة لل�Z`5?ات شلل األ�فال

ن علي ع:م وج8د 8 <?ا أك: ال?Jار< م, الKان- الZ@ي والJ�عي 8عيYأسل8ب م8ض

<?ا أك:  ال?Jار<8ن لل:ورة علي ع:ة ت8ص5ات   ]ام ال:ورة أسل@5ات لهCه ال:ورة سX8 قلة 

  مEها : 

-  ,Dم, ی8م �n8ن أكyت }D�Y ز�ادة أ]ام ال:ورة   . 

لل8قا]ة ح�ي في ال:ول ال�ي  ع:اد دورات لyافة الZالب ال8اف:ی, D�Y{ ت8yن وسDلة إ  -

 ت� الفNاء فDها علي م�ض شلل األ�فال. 

وفي نها]ة ال:ورة ال�:ر�@5ة أص9ح <ل �ال- مJارك Yال:ورة قادر علي أن یEاق~ <ل ما  

 أل�فال واس���ال م�ض شلل األ�فال م, ال8Kان- ال�ال5ة: ی�عل��Y iة األمهات وا

 ال�Z`5?ات.ال8Kان- الe8ائ5ة والZ@5ة لJلل األ�فال و  -١

 ال8Kان- الJ�\5ة لل�Z`5?ات.-٢

 االت�ال الفعال و�ع:اد الE:وات.  -٣

 األم8مة اآلمEة م, ال8Kان- الZ@5ة. -٤

 األم8مة اآلمEة م, ال8Kان- الJ�\5ة. -٥
 


