برًاهح املؤمتر الدويل األول
بٌاء طفــل جملخوع أفضـــــل يف ظل املخغرياث املعاصرة
كلٍت رٌاض األطفال – خاهعت أسٍىط
يف الفرتة هي 2108 / 2 / 7 – 6م

نشأة الكليت
أًؽئذ كلٍخ زٌبق األوفاب خبهؼاخ أظاٍ ن ثماساز ة راخ زجماٍط رللاط ارا شزا
3102م ثزبزٌخ 3102 / 00 / 4م.

 ) 3492رعاٌخ

 رموٌذ اركلٍخ ثالثخ ألعبم ًُ -: -0لعن ارؼل م ارٌفعٍخ.
 -3لعن ارؼل م ارزسث ٌخ.
 -2لعن ارؼل م األظبظٍخ.
عدد الطالباث امللتحقاث بالكليت
ادلسحلخ
ارجكبر زٌ ض

ارفسلخ ػدة ارىبرجبد
ارفسلخ

ارؼدة

األ يل 3102 / 3102
ارثبًٍخ 3102 / 3102

 244وبرجخ
 223وبرجخ

اردثل م ادلهين
اردزاظبد ارؼلٍب

اال يل 3102 / 3102
اال يل 3102 / 3102

 03وبرجخ
 00وبرجخ

اردثل م اخلبؾ
األ يل 3102 / 3102
األ يل 3102 / 3102
ارثبًٍخ 3102 / 3102

 24وبرجخ
 22وبرجخ
 24وبرجخ

ادلمٍداد ردزخخ ادلبخعزري اردكز زاٍ
ادلبخعزري

3102 / 3102
3102 / 3102

 4وبرجبد
 04وبرجخ

اردكز زاٍ

3102 / 3102
3102 / 3102

 2وبرجبد
 2وبرجبد
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برًاهح املؤمتر الدويل األول
بٌاء طفــل جملخوع أفضـــــل يف ظل املخغرياث املعاصرة
كلٍت رٌاض األطفال – خاهعت أسٍىط
يف الفرتة هي 2108 / 2 / 7 – 6م
الٍىم األول  :الثالثاء 2108 / 2 / 6م
 01 – 9الخسدٍل للوؤمتر أهام قاعت أ.د  /حمود رأفج حموىد
 00 – 01حفل األفخخاذ بقاعت األسخاذ الدكخىر حمود رأفج حموىد للوؤمتراث يف املبًٌ اإلداري

 ارعااااااااالم اجلوه زي لاااااسآى كسمي كلوخ ارعٍدح اردكز زح  /زٌهبم زفؼذ ادللٍدً  -أهٍااااااي ادلإسبس كلوخ ارعٍدح اردكز زح ٌ /بزا ئثساٍُن زلود  -همسز ادلإسبس كلوخ األظزبذح اردكز زح  /هبخدح ُبؼن خبٍذ  -زجمٍط ادلإسبااااااس ػوٍااااد اركلٍخ كلوخ األظزبذ اردكز ز  /وبزق اجلواااااب ً -بجمت زجمٍط اجلبهؼخ رؽئ ى اردزاظبد ارؼلٍب ارجح س كلوخ األظزبذ اردكز ز  /أمحد ػجااااادٍ خؼٍااااؿ – زجمٍط اجلبهؼخ -ارزكااااااااااسمي

2

 0 – 00اجللست األويل  :املخحدثىى بقاعــــت األسخاذ الدكخىر حموـد رأفج حموــىد املبًٌ اإلداري
رئٍس اجللست  :أ.د  /عوــــر سٍــــد خلٍل
هقرر اجللست  :أ.د  /شهٌٍاز حمود حمود

 -0أ.ة خبثس زلو ة ولجَ

أظزبذ ارزسثٍخ ارؼوٍد ادلإظط ركلٍخ زٌبق األوفب جببهؼخ ادلٌف زح

-3أ.ةً/جٍل ارعٍد حعي اجلجبض

ػوٍد كلٍخ ارزسثٍخ رلىف رخ ادلجكسح – خبهؼخ ادلٌٍب

 -2أ.ة/اثزهبج ولجَ زلو ة

همسز ارلدٌخ ارؼلوٍخ رزسلٍخ األظبررح األظبررح ادلعبػدٌي رلدزاظبد
ارزسث ٌخ رلىف رخ ادلجكسح

 -9اركبرتٌ /ؼماا ة ارؽبز ين

" أةة ثمبفخ ارىفل يف ػفس ارؼ دلخ "

 -2أ.ة  /ػجد ارز اة ػجد ارالٍ ػجد ارز اة

هدٌس فسع اذلٍئخ ارم هٍخ رموبى اجل ةح االػزوبة رلزؼلٍن لجل اجلبهؼً –
فسع أظٍ ن

 -2أ.ة  /ـفب ٌ ظف األػعس

أظزبذ ػلن ارٌفط ادلزفسؽ جببهؼخ ػني مشط

 -2أ.ة  /مجب ػلى خلٍل اردُؽبى

ػوٍد كلٍخ ارزسثٍخ  -خبهؼخ ادلٌ فٍخ

 -2أ.ة  /خبرد ػجد ارساشق ارٌدبز

زجمٍط لعن ارؼل م ارٌفعٍخ ثكلٍخ ارزسثٍخ رلىف رخ ادلجكسح خبهؼخارمبُسح

" ـدهخ اًزمب وفل ارس لخ ئيل ادلدزظخ اإلثزداجمٍخ "
لغ ارؼسثخ أهبم احلفبى ئيل هىت )

" رأثري ارجٍئخ االفزسالٍخ اإلركزس ًٍخ ػلى ارزفكري
اإلجيبيب ردي األوفب "

" ل اػد ًظبم ػول ارلدبى ارؼلوٍخ "

" هؼ لبد رىجٍك هؼبٌري اجل ةح االػزوبة يف هسحلخ زٌبق
األوفب "

0٫01 – 0

" ارٌظبم ارزؼلٍوً هي هٌظ ز ػلن ارٌفط اإلجيبيب "
رسثٍخ ارىفل ادلفسي يف ارؼفس ارسلوً ثني ربدٌبد ار الغ
وو ذ ادلعزمجل

ةزاظخ احلبرخ رألوفب  ...زؤٌخ حبثٍخ هزؼومخ
اسرتاحـــــــــــــت Break
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 0٫01 – 0٫01اجللست الثاًٍت بقاعـــــــــــــت املٌاقشاث ( ) 0
رئٍس اجللست  :أ.د ً /بٍل السٍد حســـي اجلباس
هقـرر اجللست  :أ.د  /أشـــــرف عبد الغًٌ شرٌج

 -0أثس ثسًبهح ردزٌيب لبجمن ػلى ًظسٌخ "ث زثب" يف ارركب األخاللً خلفك ارعل ن ارزٌوسي ردى أوفب ارس لخ
 -ة /جن اى ػجبض مهبم  ،ة  /غبةح كبهل ظ ٌفً

 -3فبػلٍخ ثسًبهح ئزؼبةي رزحعني ارفالثخ ارٌفعٍخ ردي هؼلوبد زٌبق األوفب
ار ظٍفً ردٌهي يف ظل ًظبم اردهح ارزسث ي
 -ة ٌُ /د ئثساٍُن ػجد ارسظ

رأثريٍ ػلى ارسلب

 -2ـؼ ثبد ارزؼلن يف هسحلخ ارىف رخ ادلجكسح " ُل ًُ خفبجمؿ من أم أػساق الىساة ؟"
 أ.ة  /مجب ػىٍَ فبٌد -9هدى ربمٍك هإظعبد زٌبق األوفب دلزىلجبد رٌوٍخ ههبزاد ارزفكري اإلثداػً هي خال هٌهح " حمً أرؼت
أرؼلن أثزكس " كزبة ارزىجٍمبد ارزسث ٌخ ادلعز ي ارثبين – ةزاظخ رم ميٍخ ربلٍلٍخ.
 ة  /ظ شاى ػجد ادلالن اـف -2ثسًبهح ئزؼبةي ألههبد األوفب ادلؼ لني ػملٍب ارمبثلني رلزؼلن خلفك ارعل ن ارؼد اين ردي أوفبذلي.
 -أ  /جن ي أمحد ػجد ارؼصٌص  ،أ.ة  /ػال اردٌي اركفبيف  ،ة  /ػال ػجدارسمحي

 -2ارسلب ار ظٍفً دلؼلوبد زٌبق األوفب يف ظل ادلزغرياد ادلؼبـسح
 أ  /آٌبد فبز ق حعني -2ارفااااالثخ ارٌفعٍخ ػاللزهب ثبرسلاااااب ار ظٍفً رااادى هؼلوبد زٌبق األوفب يف ادلاااادازض ارزدسٌجٍخ
اخلبـخ دبحبفظخ األظكٌدزٌخ
 ة ٌُ /د ئثساٍُن ػجد ارسظ -2اذببُبد هؼلوبد أظس األوفب حن اردهح ارزسث ي يف زٌبق األوفب
 أ  /ـبحلَ ػوسٌي هجبزكً -4ثسًبهح لبجمااااان ػلى ثؼك رىجٍمبد ػلاااان ارٌفط اإلجيبيب رز ػٍاااااخ األوفب حبمهن يف احلوبٌخ هااااي
ارزؼاااسق رلزحسغ اإلٌرا
 -ة  /زفمَ هكسم رللً ثسظ م

4

0٫01 - 0٫01

اجللست الثاًٍت قاعـــــــــــــت املٌاقشاث ( ) 2
أ.د  /خابر حموىد طلبــــه

رئٍسا اجللست  :أ.د  /رفعج حســي امللٍدً

 -0ةرٍل هسخؼً رلزٌوٍخ ادلهٌٍخ رلوؼلوني كودخل جملزوغ ارزؼلن
 أ.ة  /ممد ذ اجلؼفسي -3األوفب ذ ي اإلحزٍبخبد اخلبـخ ثني هٌهح حمً أرؼت أرؼلن أثزكس ارزؼلٍن ادلزنيل
 أ.ة  /هين زلود ػلى خبةً -2ؽس ثمبفخ اجل ةح االػزوبة ارزسث ي رزحمٍك ارفؼبرٍخ ارزٌظٍوٍخ دبإظعبد زٌبق األوفب
 ة  /دلٍب أمحد ػثوبى  ،ة  /هس ح أمحد هتبهً -9هزىلجبد ربمٍك أُداف اخلىخ االظزسارٍدٍخ رلزؼلٍن ادلفسي رربًبهح زٌبق األوفب يف ل ادلزغرياد ارؼفسٌخ
 -ة  /ظٍد ر فٍك ثبثذ زلود

 -2رف ز همااااازسذ رزىاا ٌس هإظعبد زٌبق األوفب ثمسي زلبفظخ أظٍ ن يف ل ارزحدٌبد ادلعزمجلٍخ
 -أ  /ؼٍوب خبٍذ ُبؼن  ،أ.ة  /ؼهٌٍبش زلود زلود  ،ة  /زهبش محدي

 -2أًؽىخ ارز كبرع يف ادلدازض ادلفسٌخ ارٍبثبًٍخ
 -فسٌب ثؽسي ةزرَ هٌمسٌ ض

 -2أثسش هؽكالد ارىفل األـن يف ادلسحلخ ارؼوسٌخ هي  ) 2 – 9ظٌ اد يف هدٌٌخ أظٍ ن هي خهخ ًظس هؼلوٍهن.
 -أ  /حٌبى وبٌغ  ،أ.ة  /هبخدح ُبؼن خبٍذ

 -2ارزحسغ اجلٌعً ثبألوفب هب ثني اركزوبى اإلػالى آرٍخ ادل اخهخ.
 -أ  /ـفب ـف د

 -4ةزاظخ رم ميٍخ ربلٍلٍخ رلكفبٌبد ارزؼلٍوٍخ دلؼلوبد زٌبق األوفب دبحبفظخ اجلجٍل ثبدلولكخ ارؼسثٍخ ارعؼ ةٌخ
 -ة  /أحالم ػجد ارؼظٍن حبهد أمحد

4٫01 : 0٫01

الغــــــــــداء ( دار الضٍافت باجلاهعت )
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 6٫01 – 4٫01اجللســــــــت الثالثت ( القاعت الثواًٍت )
رئٍس اجللست  :أ.د  /ابخهاج حموـــىد طلبه
هقـرر اجللست  :أ.د ً /ـــاصر فــــؤاد غبٍش

 -0رف ز هؼٍبزي دلىبرت وف رخ ارمسى احلبةي ارؼؽسٌي
 أ.ة  /ػلى زاؼد زلً اردٌي -3رك ٌي ادلفبٍُن ارسٌبلٍبرٍخ يف هٌبُح زٌبق األوفب
 أ.ة  /أمحد ارعٍد ػجد احلوٍد -2االذببُبد ادلؼبـسح يف أحببس هٌبُح وسق ردزٌط زٌبق االوفب
 أ.ة  /فسهب ي زلود فسهب ي -9هدى ربمٍك ارمٍن اجلوبرٍخ ثسٌبق األوفب
 أ.ة  /كسميبى ػجد ارعالم ثدٌس  ،أ.ة  /أهلً ـبةق هٍخبجمٍل -2االذببُبد احلدٌثخ يف ارىف رخ ادلجكسح رىجٍمبد رسث ٌخ "زجي ئميٍلٍب"
 أ.ة ُ /دي ئثساٍُن ثؽري -2ثسًبهح رؼلٍوً " ٌال هؼبًب ًسظن ـ زح "
 أ  /ظهري حعين – ه خهخ ثسٌبق األوفب جببهؼخ أظٍ ن -2ارزسثٍخ اردميمساوٍخ يف ارىف رخ ادلجكسح هي أخل ارزٌوٍخ ادلعزداهخ
 أ.ة  /خٌبد ػجد ارغين ارجكبر ؼً -2ارز خهبد احلدٌثخ يف ارزسثٍخ اخلبـخ ألوفب ارز حد
 أ.م.ة  /ةػب زلود هفىفً -4ة ز ارزدسثخ ارٍبثبًٍخ يف ارٌه ق دبسحلخ ارزؼلٍن األظبظى أثسُب ػلى األهي ارم هً
 ة  /زاًدا ؼبُني8٫01 – 6٫01

حفـــل فًٌ ( قاعت محام السباحت – القرٌت األولٍوبٍت )
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الٍىم الثاًً  :األربعاء 2108 / 2 / 7م
00 – 9

اجللســــــــت األويل قاعـــــــــــــت املٌاقشاث ( ) 0
أ.د  /فرهاوي حمود فرهاوي

رئٍسا اجللست  :أ.د  /هًٌ حمود على خـــاد

 -0رم مي ار لغ ارساُي رسٌبق األوفب يف زلبفظخ أظٍ ن
 ة ُ /دى ػلى ػجد احللٍن هفزبذ -3فبػلٍخ اظزسارٍدٍخ ادلفبٍُن اركسر ًٍخ يف رٌوٍخ ثؼك هفبٍُن ارزسثٍخ ارجٍئٍخ أثسُب ػلى ارعل ن
ارجٍئً ردي أوفب هسحلخ هب لجل ادلدزظخ
 ة  /اثزعبم ظلىبى ػجد احلوٍد أمحد -2فبػلٍخ ثسًبهح ردزٌت دلؼلوبد ارس لخ ػلى رفوٍن ار ظبجمل ارزؼلٍوٍخ يف ربعني اذببُهن حن
ارزدزٌط رألوفب ذ ي األػبلخ ادلدرلني
 ة ً /بـس ظٍد مجؼَ  ،ة  /أمسب ظٍد مجؼَ -9أثس اظزخدام هدخل األرغبش ارزؼلٍوٍخ رزؼلن ارؼل م رىفل ارس لخ
 أ  /شٌٌت ػلى زلود  ،ة  /دلٍب ؼؼجبى أمحد  ،ة  /زلف ي ٌ ظف ـدٌك -2اركوجٍ رس وفل ارس لخ ثني ار الغ ادلأه
 أ  /ظ هٍخ زلود أمحد ػلى خلٍفخ -2هزىلجبد االزرمب دبعز ٌبد ارزفبػل ادلؽبزكخ ادلؼسفٍخ ػرب ه الغ ارؽجكبد االخزوبػٍخ ردي
ارىبرجبد ثكلٍخ زٌبق األوفب هي خهخ ًظس أػمب ٍُئخ ارزدزٌط
 ة  /هس ح اثساٍُن خلٍل ثىٍؽخ -2اثس اظزخدام لفؿ كبهل اركٍالين يف رٌوٍخ االًزوب ار وين ردي وفل ارس لخ
 -أ ً /ؽ ي هعؼ ة  ،أ.ة  /رلدي ػجد ادلٌؼن  ،أ.ة ُ /برخ اجلس اين

 -2ثٌب ثسًبهح لبجمااااان ػلى اظزخدام ادلخزرب ارلغاا ي يف اكزعبة أوفب ارس لخ ثؼك ادلهبزاد ارلغ ٌخ
 ة  /ةػب ئهبم غجبؼً ارفمً -4فبػلٍخ اظزخدام ارمجؼبد ارعذ يف رٌوٍخ ادلفبٍُن ارؼلوٍخ ردى أوفب ارس لخ
 -أ  /ةٌٌب ارعٍد أمحد  ،ة  /دلٍب ؼؼجبى أمحد  ،ة  /ـربي ثبظه

 00 – 9اجللســــــــت األويل قاعـــــــــــــت املٌاقشاث ( ) 2
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رئٍس اجللست  :أ.د  /عادل رمسً محاد الٌددي
هقرر اجللست  :أ.د  /ممدوذ عبد الرحٍن اجلعفري

 -0في ارزؼبهل هغ األوفب
 أ.ة  /ػلى زاؼد زلً اردٌي -3فبػلٍخ ثسًبهح ردزٌيب ألوفب هب لجل ادلدزظخ ردػن رمجل األوفب ادلدرلني ثبرس لخ
 ة  /زٌهبم زفؼذ ادللٍدً -2ادلٌبُح اردزاظٍخ ة زُب يف رٌوٍخ ارمٍن اجلوبرٍخ كوزىلت احلٍبح ارؼفسٌخ ارالشهخ رجٌب ؼخفٍخ
ارىفل ادلفسي
 -ة  /ػمٍلً زلود زلود أمحد  ،ة  /وبُس زلود زلود احلٌبى

 -9كفبٌبد هؼلوااااخ زٌبق األوفب يف ل ادلؼبٌري ارم هٍخ رزؼلٍن اجلغسافٍب يف هسحلخ زٌبق األوفب
 ة  /ههب كوب حفين -2ثسًبهح هعسحااااً رزٌوٍخ ثؼااااك ههبزاد ازببذ ارمااااساز حل ادلؽكالد ردي وفل ارس لخ
 ة  /دلٍب أمحد زلو ة كد اين -2فبػلٍخ ثسًبهح " زجي ئهٍلٍب " يف رٌوٍخ ارزفكري االثزكبزي ألوفب ارس لخ ادلؽبزكخ اجملزوؼٍخ َثبجمهن
 -أ/أمسب حعني ارزٌدً ،أ.ة/ؼهٌٍبش زلود زلود  ،أ.م.ةٌ/بزا ئثساٍُن زلود  ،ة/دلٍب أمحد زلو ة

 -2ثسًبهح ردزٌيب لبجمن ػلى اظزخدام اخلساجمه اررٌٍُخ االركزس ًٍخ يف رٌوٍخ ههبزاد ارزخىٍه ردي
هؼلوبد زٌبق االوفب أثسٍ ػلى ػبةاد ارؼمل ردٌهي
 ة ٌ /بزا اثساٍُن زلود  ،ة  /هٌب أًااااااا ز ظٍد -2حمٍجخ رؼلٍوٍخ رزؼسٌف أوفب ارس لخ ثجؼك ارؼلوب ارؼسة أثسُب ػلى رٌوٍخ ُ ٌزهن ارؼسثٍخ

 -ة  /زاًٍب زلود ًجٍل اجلٌدي

 -4اظزخدام ارزسثٍخ ادلزحفٍخ رزدزٌت هؼلوخ ارس لخ ػلى رٌفٍر ثؼك االًؽىخ ادلزحفٍخ.
-

أ  /أمسب ةز ٌػ  ،أ.ة  /هبخدح ُبؼن خبٍذ  ،ة  /هٌب زلو ة

 00٫01 – 00اسرتاحـــــــــــــــــت

قهىة وشاي
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 02٫01 – 00٫01اجللســت اخلخاهٍت بقاعت األسخاذ الدكخىر حمود رأفج حموىد للوؤمتراث
البٍاى اخلخاهً والخىصٍاث
حىزٌــــــع الشهاداث

0٫01 – 02٫01

رحلت العائلت املقدست ( اخخٍاري )

4٫01 – 0٫01

الغــــــــــداء ( دار الضٍافت باجلاهعت )

4٫01

املغادرة والسفـــــر
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