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

 م٢٠١٩مارس  ٢٨  -٢٧    /  تار�خ ال�ورة

  �ال.  م- جامعة األزه�   ١٧ / ع�د ال��ار���

   3اك�1ان دولة /      ل�ولة      ا

  ال?�<� ال:ولي اإلسالمي لل:راسات وال8�9ث ال61ان4ة  / م�ان انعقاد ال�ورة

/ إع:اد <8ادر ت:ر�4Cة مKهلة وقادرة علي تHفFG ب�امج ت:ر�4Cة للقAاء          ال�ورة ه�ف

ع- دع� وتع���  علي شلل األ�فال داخل م�N?عاته� وقادرة علي نM� ال?عل8مات ال���4ة

  في تلR ال?�N?عات وتفعGل دوره� في تH?4ة ال8عي ال��ي بها . ص�ة األمهات واأل�فال

  

األس�اذ ال:<�8ر/ ج?ال أب8 ال1�ور م:ی� ال?�<� ال:ولي اإلسالمي  6ل?ة3 ف��احاال ب:أوق:     

ال8اف:ی- م- دولة الF] رح. فGها 3الYالب  لل:راسات وال8�9ث ال61ان4ة N3امعة األزه�

 \Gان. س4ادته ت�:ث 3اك�1ان حNفل وال?�أة م- الYا^ا الAع- دور ال?�<� في ال�8_4ة 3ق

4� ال`ا��ة 3ال91Hة لل�4aY?ات ال`اصة الCYي والNان. الM�عي فAالbع- ت��4ح ال?فا 

ونقل س4ادته  3اك�1انم4ة م- بHGها دولة 3?8ض8ع شلل األ�فال في 3عd ال:ول اإلسال

  ش4خ األزه� الg��M. فGAلة للYالب ال?Mار<G- ت�4ات 

  : 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� 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 .

م!اض�ة ع� األم%مة اآلم0ة م� الA%ان@ ال��I=ة لألس/اذ ال��/%ر/ ع<� هللا الA0ار  -٢

  ال�راسات العل=ا ALامعة األزه� األس<J.ع��� �ل=ة 

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� 

  الفقه اإلسالميم!اض�ة ع� االه/�ام LالZ0افة لل��/%ر/ ح��6 هارون م�رس  -٤

  



األم8مة   ولي خاصة 3إع:اد درس ع- ، األثالث مN?8عات � ال?Mار<G- إلي  ق41وفي نها^ة ال8Gم ت� ت  

األم8مة اآلمHة م-  ع-  خ9Yة ج?عةع:اد إ  والmان4ة  والM�_4ة اآلمHة م- ال8Nان. ال4CYة 

ت4aY?ات شلل األ�فال م-  والmالmة درس 3اللغة األورد^ة ع-   ال8Nان. ال4CYة والM�_4ة 

. الNان. الCYي والM�عي  

 ال�%م ال\اني

 م�A%عات الع�ل.ع�ض   -١ 
ائ=ة وال?<=ة ل�لل األ_فال -٢ وال/?a=�ات لألس/اذ ال��/%ر/ أسامة ع<� الع*�*  م!اض�ة ع� الA%ان@ ال̀%

 أس/اذ ورئ=U ق�6 الP!ة العامة و_@ ال�A/�ع �Lل=ة _@ األ_فال �Lل=ة ال?@ جامعة األزه�

  ?@ جامعة األزه�.واألس/اذ ال��/%ر/ م6ل� م!�� أس/اذ ورئ=U ق�6 _@ األ_فال �Lل=ة ال

 Lال���*.  الفقهلل��/%ر/ ح��6 هارون م�رس م!اض�ة ع� الA%ان@ ال��I=ة لل/?a=�ات  -٣

م!اض�ة ع� أه�=ة ال/?a=�ات في الق&اء علي م�ض شلل األ_فال في دولة Lاك6/ان Lاللغة  -٤
  Lالقاه�ة األوردiة لل��/%ر/ _اه� م�� مh6%ل ال��/@ األقل=�ي ل��Z0ة الP!ة العال�=ة 

 . ع- ت8ز�ع شهادات ح8Aر ال:ورة علي ال?Mار<G- ت� ت:ر�. ال?Mار<G- علي إع:اد خoY الع?ل فAالوفي نها^ة ال8Gم  

ح�ص ال?G?rH- علي إنNاح   ن في هFه ال:ورة علي ع:ة إ^Nاب4ات لل:ورة ت�?mل في8 وق: أك: الYالب ال?Mار<  

4� الGN: واالل��ام 3ال8قt م- خالل  ال:ورةrHال ع-  ال�Aافة ال�اض��-، فuل �<?ا أك:  ح1- معامل�ه

 .   ز�ادة ال?�اض�ات في ال8Gم األول م- ال:ورةال?Mار<G- علي ع:م وج8د سل4Cات لهFه ال:ورة س8]  

األمهات  وفي نها^ة ال:ورة ال�:ر�4Cة أص9ح <ل �ال. مMارك 3ال:ورة قادر علي أن یHاقw <ل ما ی�علv ��3ة 

 أل�فال واس���ال م�ض شلل األ�فال م- ال8Nان. ال�ال4ة: وا

 ال8Nان. ال8}ائ4ة وال4CYة لMلل األ�فال وال�4aY?ات. -١

 ال8Nان. الM�_4ة لل�4aY?ات.-٢

 االت�ال الفعال و{ع:اد الH:وات.  -٣

 األم8مة اآلمHة م- ال8Nان. ال4CYة. -٤

 األم8مة اآلمHة م- ال8Nان. الM�_4ة. -٥
 


