تأجيل وتعديل بمؤتمر صعوبات التعلم الـرابع عشر في دول مجلس التعاون الخليجي

تفريد التدريس كمدخل لدمج ذوي صعوبات التعلم
 /6-5 :فبراير 2022 /م

د .جميل البابلي

دكتوراة في التربية الخاصة وخبير
تعليمي ومستشار بعلوم الدماغ
التطبيقية عضو البورد االمريكي

د .صالح الشعالن

دكتوراة في علم النفس اللغوي –
وعضو االتحاد الكندي واألمريكي
ألخصائي النطق واللغة والسمعيات

 ( :اون الين ) على منصة زووم

د .مريم خاطر

دكتوراة وإستشاري نطق
واضطرابات التواصل-مركز محمد بن
راشد -نيوانجالند للتعليم الخاص

د .جاد البحيري

دكتوارة في فلسفة اللغويات التطبيقية-

جامعة درهام البريطانية -رئيس المجموعة
العالمية لإلستشارات التربوية(مصر).

نبذة عن المتحدثين
د .جاد البحيري

د .جميل البابلي

رئيس المجموعة العالمية للإستشارات التربوية (مصر) .شغل
الدكتور البحيري سابقًا العديد من المناصب األكاديمية والتنفيذية
مثل :محاضر لدى وزارة الخارجية البريطانية وخبير الدسلكسيا
لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمدير التنفيذي لمركز تقويم وتعليم
الطفل وعميد الكلية األسترالية في الكويت كما عمل في مشروعات
استشارية كخبير للمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة والجمعية
العالمية للدسلكسيا ومنظمة اليونسكو.
حصل على الدكتوراة من جامعة درهام البريطانية ،وهو متخصص
في مجال الدسلكسيا وصعوبات التعلم ومهتم بمجال التربية الخاصة
وصعوبات التعلم والدمج التعليمي والتنمية الذاتية والتغيير.قدم
الدكتور جاد البحيري أكثر من خمسين ورقة وكلمة رئيسة في
مؤتمرات وندوات في مختلف أنحاء العالم.

خبير تعليمي ومستشار بعلوم الدماغ التطبيقية حاصل على البورد االمريكي بتقنية
النيورفيدباك المتقدمة او ما يعرف بالتغذية العصبية المرتجعة كأول خبير في دولة
قطر و الشرق االوسط .كما يحمل الدكتور البابلي امتياز طبي بهذا المجال من وزارة
الصحة القطرية.
ًا
يمتلك الدكتور البابلي خبرات عملية تمتد ألكثر من ثالثين عام ما بين االردن وسلطنة
عمان واالمارات وامريكا ودولة قطر حيث كان يشغل دور منسق برامج الدعم في
مدارس دولية واكاديميات عالمية مثل اكاديمية اسباير كما كان يقود برامج التطوير و
التدريب الوظيفي ألخر الممارسات العالمية الفعالة .يحمل الدكتور البابلي دكتوراة
بالتربية الخاصة و ماجستير نطق من الجامعة االردنية وشارك وحضر العديد من
الدورات المحلية و العالمية بالإضافة لالشتراكات في مؤسسات دولية احترافية
تخصصية في علوم الدماغ التطبيقية في القرن الحادي والعشرين.

د .صالح الشعالن
دكتوراه علم النفس اللغوي  -شهادة الكفاءة االكلينيكية من
االتحادين الكندي واألمريكي ألخصائي النطق واللغة والسمعيات
يعمل حاليًا كمدير للخدمات الطبية في مركز محمد بن راشد للتعليم
الخاص-بإدارة مركز نيو إنجالند لألطفال .يحمل شهادة الدكتوراة
في مجال علم نفس اللغة واضطرابات اللغة من كلية لندن الجامعية
(جامعة لندن) .أكمل شهادة الماجستير والتدريب االكلينيكي في
مجال أمراض النطق واللغة من جامعة ماكجيل في كندا ،كما يحمل
ترخيص مزاولة المهنة من مجلس المهن الصحية في بريطانيا ،ومن
دائرة الصحة في أبو ظبي .يعد من مؤسسي الجمعية اإلماراتية
ألخصائي النطق واللغة ،وكان نائب الرئيس ألول مجلس إلدارة
الجمعية .كما عمل كاستشاري ورئيس قسم لقسم عالج النطق في
مستشفيات مؤسسة حمد الطبية .قام بتطوير العديد من أدوات
التقييم والفحص السريع في اضطرابات النطق واللغة باللغة العربية،
والتي تم استخدامها من قبل العديد من باحثي وأخصائي النطق
واللغة.
للدكتور صالح العديد من المشاركات العلمية في مؤتمرات متخصصة
في مجال النطق واللغة واضطرابات التوحد.

د .مريم خاطر
دكتوراه في علوم اللغة و التواصل – أخصائيه نطق و لغة واستشارية اضطرابات
تواصل في مركز محمد بن راشد -نيوانجالند للتعليم الخاص تعمل حاليًا
كمستشاره الضطرابات التواصل في مركز محمد بن راشد للتعليم الخاص -بإدارةمركز
نيو إنجالند لألطفال .تحمل شهادة الدكتوراة في علوم اللغة والتواصل واضطرابات
اللغة من جامعة سيتي( -جامعة لندن) .كما أكملت شهادة الماجستير والتدريب
االكلينيكي في مجال أمراض النطق واللغة من الجامعةاألردنية وبكالوريوس في عالج
النطق من جامعة العلوم لتطبقيه في االردن و شهاده في تحليل السلوك التطبيقي من
جامعة كاليفورنيا  -سانتا.
د .مريم مرخصة من منظمه هانن الكندية في برنامجي ( أكثر من كلمات و قدرات
التحدث) ومرخصة من برنامج ايلكالن البريطاني في تدريب معلمي األطفال من ذوي
اضطرابات التواصل واللغة ومرخصة من برنامج ليدكوم لعالج التعلثم عند األطفال و
حاصلة على ترخيص ايدوس لتقيم اضطراب الطيف التوحدي .شاركت د .مريم في
العديد المؤتمرات المتخصصة في اضطرابات النطق واللغة و اللغويات كما عملت د.
مريم كمشرفه اكلينيكية في قسم عالج النطق في مؤسسة حمد الطبية وطورت العديد
من أدوات التقييم والفحص السريع في اضطرابات النطق واللغة باللغة العربية ،والتي
تم استخدامها من قبل العديد من باحثي وأخصائي النطق واللغة.

 المحاضرة األولى - :د .جميل البابلي ( 10:30 – 9:15 /التعليم القائم على آلية فهم الدماغ) :مقدمة عامة عن علوم الدماغ التطبيقية وتطبيقاتها في الغرفة الصفية .انظمة الدماغ المسؤولة عن عملية التعلم مثل االنتباه والذاكرة
والترتيب الزماني والمكاني .تفسير صعوبات التعلم عند كل نظام في الدماغ وطريقة عالج كل نظام.
 المحاضرة الثانية :د .صالح الشعالن ( 10:30 – 11:45 /تقييم األطفال ثنائيي اللغة المشخصين بصعوبات لغوية مصاحبة لصعوباتالتعلم-الجزء األول) :
سنبدأ بتقديم ثنائية اللغة ،والتطرق إلى األبعاد المختلفة لهذه الظاهرة ،ثم سنتحدث عن التغييرات التي حصلت في التسعينات من حيث
تغيير النظرة السلبية لثنائية اللغة وتأثيرها على األشخاص المصابين باالضطرابات اللغوية .ثم سنتحدث عن اضطرابات اللغة والعوامل
)المشتركة مع صعوبات التعلم ،وخاصة عسر القراءة (الدسلكسيا
) إستراحة الصالة (
 المحاضرة الثالثة :د .صالح الشعالن( 1:00 – 2:00 / .تقييم األطفال ثنائيي اللغة المشخصين بصعوبات لغوية مصاحبة لصعوبات التعلم الجزء الثاني) :ثم سنتطرق إلى االعتبارات التي يجب األخذ بها عند التعامل مع األطفال المشخصين باضطرابات اللغة المصاحبة لصعوبات التعلم من خالل
التطرق إلى سيناريو إلحدى الحاالت .حيث سنقوم بالتحدث عن األدوات والمؤشرات التي يمكن القيام بها لتقييم المهارات اللغوية عند هؤالء
األطفال ،كما سنتطرق لبعض الممارسات غير الصحيحة التي تتم مع األطفال ثنائي اللغة ،وماهي األدوات الصحيحة التي يمكن أن يستخدمها
األخصائيون والعاملون مع هؤالء األطفال للوصول إلى فهم أفضل للمهارات اللغوية عند هؤالء األطفال.
 ورشة العمل األولى :د .مريم خاطر ( 4:00 – 2:00 /دعم األطفال ذوي المشكالت/التأخر اللغوي في المدارس العادية) :الهدف من هذه الورشة تدريب المعلمين ومساعديهم في الفصول الدراسية لمساعدة األطفال المشخصين باضطرابات التواصل أو التأخر
اللغوي ،وتقدم الورشة حلوًال و طرقًا عملية مجربة لدعم كافه جوانب اللغة والتواصل التي تؤثر على عمليه تعلم األطفال وتعيق تقدمهم
األكاديمي.
تتطرق الورشة للعديد من الجوانب التي تدعم تحسين اللغة االستيعابية كإتباع االوامر واالنتباه واالستماع واللغة التعبيرية كتحفيز
لتطور المفردات وتحفيز استخدام الجمل .كما سيتم مناقشة مهارات السرد القصصي وسرد األحداث وكافه المهارات االجتماعية المتعلقة
بالبيئة الصفية.

 المحاضرة الرابعة :د .جاد البحيري ( 9:15 – 10:30 /تفريد التدريس مقاربة استراتيجية لدمج ذوي صعوبات التعلم) :تعريف تفريد التدريس ومظاهر تفريد التدريس.
دمج ذوي صعوبات التعلم من خالل تفريد التدريس في التشخيص.
التحضير للدروس واألنشطة والبرامج العالجية.
 المحاضرة الخامسة :د .جميل البابلي ( 10:30 – 11:45 /صعوبات االنتباه لذوي صعوبات التعلم) :الية االنتباه في الدماغ وطريقة قياس االنتباه.
انواع اضطرابات االنتباه والتركيز.
حلول تكنولوجية حديثة طريقة عالج االنتباه عند ذوي صعوبات التعلم.
) إستراحة الصالة (
 المحاضرة السادسة :د .جاد البحيري ( 2:00 – 1:00 /التدخل العالجي في الفصل الدراسي لدمج ذوي صعوبات التعلم) :تتناول هذه المحاضرة كيفية توفير التدخل العالجي داخل الصف الدراسي العادي للطالب ذوي صعوبات من حيث تفريد التدريس والتدريس
المتكامل وإدارة الصف الدراسي واستخدام التكنولوجيا كمقاربات عالجية لدمج طالب صعوبات التعلم.
 ورشة العمل الثانية :د .جميل البابلي ( 4:00 – 2:00 /الحلول التكنولوجية الحديثة في تشخيص عالج ضعف االنتباه) :التغذية العصبية المرتجعة هي تكنولوجيا حديثة متطورةوامنة و معتمدة من منظمة الدواء و الغذاء االمريكية حيث بدأت تنتشر بشكل
واسع في السنوات االخيرة و تلعب دورا مهم في تشخيص قدرات الدماغ و وضع حلول عملية لكثير من اضطرابات التعلم و االنتباه و
التركيز وغيرها من المشاكل.
ستكون هذه الورشة الطريق لفهم طريقة عمل هذه التكنولوجيا و بداية التوسع في توظيفها من ضمن الحلول داخل برامج العالج
المستخدمة في عيادتك.

المخرجات المتوقعة من المؤتمر :
 .1فهم المشاركين لتفسير صعوبات التعلم وآلية
عمل الدماغ بشكل علمي.
 .2تعرف مهارات التعامل مع التالميذ واألطفال
الذين يتحدثون لغتين ولديهم صعوبات في
التعلم .
 .3التعرف علي األدوات والمؤشرات المستخدمة
لتقييم المهارات اللغوية عند الطالب من ذوي
اضطرابات اللغة المصاحبة لصعوبات التعلم
لدى التالميذ واألطفال.
 .4اكتساب المشاركين لمهارات دمج ذوي
صعوبات التعلم من خالل تفريد التدريس في
التشخيص والتحضير للدروس واألنشطة
والبرامج العالجية.
 .5استخدام المشاركين لمهارات التعامل مع
الحلول التكنولوجية الحديثة لجميع انواع
"اضطرابات االنتباه والتركيز" في عالج
االنتباه عند التالميذ واألطفال من ذوي
صعوبات التعلم.
 .6متابعة الجديد في مهارات التدخل العالجي
في الفصل الدراسي لدمج ذوي صعوبات
التعلم لدى التالميذ واألطفال.
 .7عرض أفضل الممارسات وتقنيات تحسين
اللغة االستيعابية ومهارات السرد القصصي
والمهارات االجتماعية المتعلقة بالبيئة
الصفية.

رسوم المشاركة:
رسوم المشاركة أون الين على منصة
 ZOOMللفرد  – AED 481ما يعادل
.USD 131.25
الرسوم شاملة شهادة الحضور والمادة
التدريبية  PDFوفيديو مسجل للمؤتمر.

الخصومات:
 5%لعدد  4 –3أشخاص.
 % 10لعدد  7-5أشخاص.
الشروط:
*يتم تطبيق الخصومات الجماعية في
حالةحجز المقاعد معا وعلى فاتورة واحدة
فقط*

المستهدفين :
االخصائين النفسيين واالجتماعيين.
إخصائي التربية الخاصة.
أخصائيي النطق والتخاطب.
جميع المهتمين بتطوير قدراتهم.
ومهاراتهم في مجال التربية الخاصة
والمعلمين والتربويين.
أولياء األمور ( اآلباء و األمهات ).

باركود التسجيل المباشر:

طريقة السداد:

تحويل في الحساب.
دفع اونالين.
دفع نقدي.

الحساب البنكي للمؤسسة :

Account NAME: Ishara Consultants.
Bank: Emirates NBD.
Account No.: 101-13139241-01.
Swift Code: EBILAEDAD.
IBAN: AE 58 0260 0010 1131 392 4101
Deira Branch, Dubai-UAE.

www.isharaonline.com
register@isharaonline.com

+971563903140 / +971506866179
+97142955581 / +971506866179

