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

 م٢٠١٩مارس  ٢٥  -٢٤    /  تار�خ ال�ورة

  �ال/  م. جامعة األزه�   ٢٣ / ع�د ال��ار���

 ال�1مال   دولة /      ل�ولة      ا

  ال=�>� ال8ولي اإلسالمي لل8راسات وال1�7ث ال45ان2ة  / م�ان انعقاد ال�ورة

/ إع8اد >1ادر ت8ر�2Aة مIهلة وقادرة علي تFفDE ب�امج ت8ر�2Aة للق?اء          ال�ورة ه�ف

ع. دع� وتع���  علي شلل األ�فال داخل م�L=عاته� وقادرة علي نK� ال=عل1مات ال���2ة

  في تلP ال=�L=عات وتفعEل دوره� في تF=2ة ال1عي ال��ي بها . ص�ة األمهات واأل�فال

  

2� نائ/ م8ی� ال=�>� ال8ولي  األس�اذ ال8>�1ر/ 4ل=ةT ف��احاال ب8أوق8 X8العAع Y�4ش

اإلسالمي لل8راسات وال1�7ث ال45ان2ة LTامعة األزه� الYD ت�8ث ع. دور ال=�>� في 

 �2Zعي ف?ال ع. ت��2ح ال=فا�Kان/ الLي والA\ان/ الLق?ا[ا ال\فل وال=�أة م. الT 2ة ال�1̂

 1=T 75ة لل�\`2=ات ال_اصةFالT ال8ول اإلسالال_ا��ة aعT م2ة م. ض1ع شلل األ�فال في

ث� ت�8ث األس�اذ ال8>�1ر/ ج=ال أب1 ال5�ور م8ی� ال=�>� ال8ولي ال�1مال بFEها دولة 

 .E<ارK=ال\الب الT هاEرح/ ف YDامعة األزه� الLT اإلسالمي لل8راسات وال1�7ث ال45ان2ة

ألزه� ا.د/ أح=8 ال\E/ علي مام األكA� ش2خ اوأك8 س2ادته علي ح�ص األزه� الg��K واإل

م�ض شلل �الب األزه� ال1اف8ی. وخاصة م. ال8ولة ال�ي lه�ت فEها حاالت  ع8ادإ  ض�ورة

ل��اق Tالف��n االس�KارY ل=�ضي شلل األ�فال في األ�فال ل1�7�2ا >1ادر ت8ر�2Aة لإل

2ة   .ف�اد ال=�L=ع للق?اء علي هDا ال=�ضأبالده� ل�1̂

  : علي ال0&( ال/الي  خالل ی(م�� م*�(نها علي ع�ة م&اض$اتر�#ت ه!ه ال�ورة في و 

  ال�(م األول 

م&اض$ة ع� األم(مة اآلم0ة م� الA(ان@ ال?<=ة لألس/اذ ال��/(ر / ج�ال أب( ال6$ور -١

  م�ی$ ال�$�# ال�ولي اإلسالمي لل�راسات والE&(ث ال�6ان=ة .

لألس/اذ ال��/(ر/ ع<� هللا الA0ار م&اض$ة ع� األم(مة اآلم0ة م� الA(ان@ ال�$H=ة  -٢

.J>امعة األزه$ األسAL ع��� �ل=ة ال�راسات العل=ا  



صالح صادق ص�یJ م&اض$ة ع� االتPال الفعال وNع�اد ال�0وات لألس/اذ ال��/(ر  -٣

  .األس<J نائ@ رئ=U جامعة األزه$

  

األم1مة اآلمFة م.   س ع.ولي خاصة Tإع8اد در ، األ�E. مL=1ع� ال=Kار>E. إلي ق25وفي نها[ة ال1Eم ت� ت  

2ة  ال1Lان/ ال\2Aة �̂Kان2ة والt2ة  ع.  خ\7ة ج=عةع8اد إ  والA\1ان/ الLة م. الFاألم1مة اآلم

2ة �̂Kوال .  

 ال�(م الWاني

 ع$ض م�A(عات الع�ل.  -١ 

م&اض$ة ع� الA(ان@ ال(\ائ=ة وال?<=ة ل�لل األ]فال وال/?Z=�ات لألس/اذ ال��/(ر/ أسامة ع<� الع#�#  -٢
أس/اذ ورئ=U ق�6 الP&ة العامة و]@ ال�A/�ع �Lل=ة ]@ األ]فال �Lل=ة ال?@ جامعة األزه$ 

  �Lل=ة ال?@ جامعة األزه$. األس<J واألس/اذ ال��/(ر/ م6ل� م&�� أس/اذ ورئ=U ق�6 ]@ األ]فال

م&اض$ة ع� الA(ان@ ال�$H=ة لل/?Z=�ات لألس/اذ ال��/(ر حام� أب( ]ال@ ع��� �ل=ة ال�$�عة   -٤

  قان(ن األس<J . وال

 Lال�$�# ال�ولي. الفقه اإلسالميم&اض$ة ع� االه/�ام Lالc0افة لل��/(ر/ ح��6 هارون م�رس  -٥
  

 . ع. ت1ز�ع شهادات ح?1ر ال8ورة علي ال=Kار>E. ت� ت8ر�/ ال=Kار>E. علي إع8اد خ\u الع=ل ف?الوفي نها[ة ال1Eم  

2� ال8EL واالل��ام Tال1قw. في هDه ال8ورة علي ع8ة Eوق8 أك8 ال\الب ال=Kار>  XFل في ال�t=اب2ات لل8ورة ت�L]إ 

أن  Tإضافة إلي  وح5. معامل�ه� لxافة ال�اض��.، ،   نLاح ال8ورةال=E=XF. علي إح�ص ف?ال ع. 

�  والق?ا[ا ال_اصة Tال=�أة  ب���2ح الفه� ال_ا�ئ Tال75Fة لل�\`2=ات شلل األ�فال  م1ض1عات ال8ورة ته�

ن علي ع8م وج1د سل2Aات لهDه ال8ورة سY1  1 >=ا أك8 ال=Kار> م. الLان/ ال\Aي والK�عي Tأسل1ب م1ض1عي 

 .  أ[ام ال8ورة E�T| ت1xن أكt� م. ی1مE. ع8د ز�ادة ض�ورة >=ا أك8  ال=Kار>1ن لل8ورة علي  قلة ا[ام ال8ورة  

ما ی�عل��T nة األمهات  وفي نها[ة ال8ورة ال�8ر�2Aة أص7ح >ل �ال/ مKارك Tال8ورة قادر علي أن یFاق{ >ل 

 أل�فال واس���ال م�ض شلل األ�فال م. ال1Lان/ ال�ال2ة: وا

 ال1Lان/ ال�1ائ2ة وال\2Aة لKلل األ�فال وال�\`2=ات. -١

2ة لل�\`2=ات.-٢ �̂K1ان/ الLال 

 االت�ال الفعال و�ع8اد ال8Fوات.  -٣

 األم1مة اآلمFة م. ال1Lان/ ال\2Aة. -٤



2ة.  األم1مة اآلمFة م. ال1Lان/-٥ �̂Kال 
 


