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

 م ٢٠١٩  اب��ل ١ – مارس ٣١    /  تار�خ ال�ورة

  م1 جامعة األزه�  و�ال-ة�ال+   ٢٨   / ع�د ال��ار���

   ن234��ا  دولة /      ل�ولة      ا

  ال?�<� ال:ولي اإلسالمي لل:راسات وال-�9ث ال67ان4ة  / م�ان انعقاد ال�ورة

/ إع:اد <9ادر ت:ر�4Cة مIهلة وقادرة علي تFفE2 ب�امج ت:ر�4Cة للقAاء          ال�ورة ه�ف

ع1 دع� وتع���  علي شلل األ�فال داخل م�3?عاته� وقادرة علي نK� ال?عل9مات ال���4ة

  في تلO ال?�3?عات وتفع2ل دوره� في تF?4ة ال9عي ال��ي بها . ص�ة األمهات واأل�فال

األس�اذ ال:<�9ر/ ج?ال أب9 ال7�ور م:ی� ال?�<�  األس�اذ ال:<�9ر/ 6ل?ةS ف��احاال ب:أوق:     

الYE رح+ ف2ها SالWالب  ال:ولي اإلسالمي لل:راسات وال-�9ث ال67ان4ة 3Sامعة األزه�

ع1 دور ال?�<� في ال�9[4ة SقAا\ا الWفل س4ادته ت�:ث حZ2  ن234��اال9اف:ی1 م1 دولة 

وال3ان+ الK�عي فAال ع1 ت��4ح ال?فا_4� ال^ا��ة Sال7F-ة وال?�أة م1 ال3ان+ الCWي 

 ن234��ا م4ة م1 بF2ها دولةلل�4dW?ات ال^اصة S?9ض9ع شلل األ�فال في Sعa ال:ول اإلسال

حZ2 أك: س4ادته علي أن هEه ال:ورات ت� أع:ادها بFاءعلي ت9ص4ات اج�?اع اللF3ة 

3S:ة مEF عام12 ب�ئاسة صاح+  اإلس�Kار�ة اإلسالم4ة للقAاء علي م�ض شلل األ�فال

الف2Aلة األمام األكC� أ.د/ أح?: ال2W+ ش4خ األزه� ث� ت�:ث ف2Aلة األس�اذ ال:<�9ر/ م�?: 

ح127 ال?��صاوY رئk4 جامعة األزه� الYE رح+ SالWالب ال?Kار<12 م1 دولة ن234��ا 

�<� وأك: س4ادته وlال7ادة أعAاء م3لk أدارة ال?�<� وأعAاء ه�2ة ال�:ر�k والعاملS 12ال?

4ح ال?فا_4� ال^ا��ة لpافة ال9oاه� �Kأه مEF أكm� م1 أرlع9ن عاما ل��علي هEا ال?�<� ت� أن 

 Y9�7بل أم�: دور ال?�<� علي م qفق Y��?ال?�3?ع ال Y9�7علي م k4ال�ي لها أض�ار ل

 مةج?4ع دول العال� وهEا \ع�C� ف^� ل3امعة األزه� �Sفة خاصة ولألزه� ال�S s��Kفة عا

 .3Sان+ ذلO \ق:م هEا ال?�<� خ:مة �4Cة م�?�2ة في ت^��ات ال7Fاء وال�9ل2: 

  : 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

  ال�ولي اإلسالمي لل�راسات والE!%ث ال�6ان=ة .م�ی� ال���* 



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

.J>األس �امعة األزهAL 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�
األم9مة اآلمFة م1   ولي خاصة Sإع:اد درس ع1، األ12 م3?9ع� � ال?Kار<12 إلي ق47وفي نها\ة ال92م ت� ت  

األم9مة اآلمFة م1 ال93ان+ ال4CWة  ع1  خW-ة ج?عةع:اد إ  والmان4ة والK�[4ة  ال93ان+ ال4CWة

.  والK�[4ة   

 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

األزه� أس/اذ ورئ=U ق�6 الP!ة العامة و]@ ال�A/�ع �Lل=ة ]@ األ]فال �Lل=ة ال?@ جامعة 
 �Lل=ة ال?@ جامعة األزه�. األس<J  واألس/اذ ال��/%ر/ م6ل� م!�� أس/اذ ورئ=U ق�6 ]@ األ]فال

  Lال���* ال�ولي الفقةم!اض�ة ع� االه/�ام Lالa0افة لل��/%ر/ ح��6 هارون م�رس  -٣

حام� أب% ]ال@ ع��� �ل=ة  ��/%ر/ س/اذ اللألم!اض�ة ع� الA%ان@ ال��I=ة لل/?Z=�ات  -٤

  J>عة والقان%ن األس��ال�. 
 . ع1 ت9ز�ع شهادات ح9Aر ال:ورة علي ال?Kار<12 ت� ت:ر�+ ال?Kار<12 علي إع:اد خqW الع?ل فAالوفي نها\ة ال92م  

ح�ص ال?oF?12 علي إن3اح   وق: أك: الWالب ال?Kار<9ن في هEه ال:ورة علي ع:ة إ\3اب4ات لل:ورة ت�?mل في  

4� ال23: واالل��ام Sال9قz م1 خالل  ال:ورةoFال ع1  ال�Aافة ال�اض��1، فpل �<?ا أك:  ح17 معامل�ه

  Y9ه ال:ورة سE4ات لهCار<12 علي ع:م وج9د سلK?92م األول م1 ال:ورةز�ادة ال?�اض�ات في ال ال   . 

وفي نها\ة ال:ورة ال�:ر�4Cة أص-ح <ل �ال+ مKارك Sال:ورة قادر علي أن یFاق| <ل ما ی�عل} ��Sة األمهات  

 أل�فال واس���ال م�ض شلل األ�فال م1 ال93ان+ ال�ال4ة: وا

 ال93ان+ الl9ائ4ة وال4CWة لKلل األ�فال وال�4dW?ات. -١

 لل�4dW?ات.ال93ان+ الK�[4ة -٢

 االت�ال الفعال و�ع:اد الF:وات.  -٣

 األم9مة اآلمFة م1 ال93ان+ ال4CWة. -٤

 األم9مة اآلمFة م1 ال93ان+ الK�[4ة. -٥





















 


