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 :توصيات
  بالتعاون مع املؤمتر العلني الرابع والدولي األول للجنعية العربية للقياس والتقويه

 العربية اإلفريقية ومدارس طيبة املتكاملة الدولية حتت عنوان:املؤسسة 

 "رؤى مستقبلية –تقويه واقع تعليه وتعله ذوي اإلعاقة "

 و 2017سبتنرب   30يوو السبت 

 

 
 

 
لمجمعية العربية لمقياس والتقويم  العممي الرابع والدولي األوليأتي انعقاد المؤتمر 

ومدارس طيبة المتكاممة الدولية وجمعيو قرية االمل  ،بالتعاون مع المؤسسة العربية االفريقية
بأىمية ذوي اإلعاقات  م" إيمانًا منيرؤى مستقبمية - تقويم واقع تعميم وتعمم ذوي اإلعاقة"ن بعنوا

يمانًا  الدولية والموائح القومية التي تنادي بأىمية دمج بالمواثيق ودورىم المنتج في المجتمع، وا 
ذوي اإلعاقة في التعميم والمجتمع، وانطالقًا من دعوة السيد رئيس الجميورية بتخصيص عام 

ىذا المؤتمر عمى قضية ذات أىمية وقد ارتكز لذوي اإلعاقة وما يمكن أن يقدم ليم،  8118
بعد استعراض البحوث وأوراق العمل بالغة تخص ىذه الفئات، فجعل منيا عنوانًا لو، و 

جمسات ( 6)( بحثًا وورقة عمل، ثم استعراضيا خالل 54المتخصصة والتي تجاوز عددىا )
 يلممؤتمر األول حول التشخيص التكاممالعمل المصاحبة  تي، وورشكل جمسة ساعتان ممؤتمرل

 والثانية حول النشر الدولى  ،المدمجينلممتعممين 
القائمين عمى الساده مجموعة من التوصيات ندعو خمص إلى ؤتمر وفى ختام فاعمية الم

 : وىى ياباتخاذ ما يرونو مناسبًا حول تحقيقاتخاذ القرارات في جميورية مصر العربية 
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رياض األطفال في مرحمة التحاقيم لألطفال عند األخذ بمبدأ التشخيص التكاممي المبكر -1
 . الشأنالمتخصص في ىذا  من خالل فريق التشخيص التكاممي

من خالل المشاركة بين وزارة الدامجو السعي إلى توفير غرف المصادر في المدارس -8
 التربية والتعميم والمجتمع المدني، وتفعيل غرف المصادر الحالية. 

العمل عمى تييئة مدارس الدمج بالتقنيات والتكنولوجيا الحديثة المناسبة لمتدريس لذوي -3
 . جين فيياالمدم اإلعاقات

 . ومجامدارس الدالاألنشطة الصفية والالصفية بمدارس التربية الخاصة و تطوير -5
 المدمجين.  ذوي االعاقاتاستخدام استراتيجيات ومداخل حديثة في التدريس لممتعممين -4
بما يحقق أىداف االعاقات ذوي األنشطة والمقررات الدراسية لالعمل عمى إعادة تصميم -6

 الدمج. 
المقدمة الخدمات المساعدة قة معايير لجودة البرامج والمناىج واألنشطة إعداد وثي-7

 لمتالميذ ذوي اإلعاقة من خالل مشاركة ىيئة ضمان الجودة والمؤسسات المعنية.
العاممين في مدارس الدمج والتربية الخاصة إعداد برامج تدريبية لتنمية ميارات المعممين -8

 . والدمجتتناسب وطبيعة ذوي اإلعاقة 
 . ذوى االعاقةتفعيل الذكاءات المتعددة كمدخل من مداخل التعامل مع المتعممين -9

من خالل نشر  توفير المناخ اإليجابي لتطوير تجارب الدمج في مؤسسات التعميم -11
 . األنشطة المدرسيةوالصحافة المختمفة و ثقافة الدمج عبر وسائل االعالم 

لممتعممين المدمجين في مراحل التعميم قبل الجيدة االمتحانية إعداد مواصفات الورقة  -11
 .بما يتناسب مع قدراتيم واستعداداتيم الجامعي والجامعي، ولكل نوع من أنواع اإلعاقات
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داخل المدارس ذوي االعاقات لممتعممين الدامج التعميم القبول بتطوير فرص  -18
 والجامعات.

 مج.ام المديلتقبل التعمالعاديين أولياء أمور المتعممين إعداد برامج توعوية تخاطب  -13
 تطوير أدوات قياس الرضا الوظيفي والرضا النفسي لدى معمم الفصول الدامجة.  -15
 . ةمجامسح شامل لمخدمات الداعمة لمدارس الداجراء  -14
 إنشاء مركز لتقديم خدمات التربية الخاصة داخل الجامعات.  -16
عند انتقاليم من ذوى االعاقات لتوافقيم إعداد برامج لمتربية االنتقالية لممتعممين  -17

 مرحمة إلى أخرى.
 لمقبول بالجامعات.ذوى االعاقات البسيطة إجراء اختبارات قبول لممتعممين  -18
عمى ميارات الفيم القرائي ذوي االعاقات دورات تدريبية لممتعممين و عقد ورش  -19

 والتعبير الكتابي والميارات الحياتية. 
 . المدارس الدامجوالمشكالت التي تواجو العمل عمى رصد الصعوبات و  -81
من خالل ورش عمل ومحاكاة ونماذج أمور المتعممين ذوى االعاقات تدريب أولياء  -81

 مماثمة ألبنائيم.
المختمفة إصدار دليل يتضمن المفاىيم والمصطمحات العممية المرتبطة باإلعاقات  -88

 .يا في المؤسسات التعميميةموتعمي لتوحيدىا
واالىتمام بالقدوة الحسنة في نفوس ذوي االعاقات العمم والعمماء  تعظيم قيم تقدير -83

 األبناء.
 .المدارس الدامجةداخل  المتعممينتفعيل القرارات المنظمة النضباط  -85
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خاصة بالمرحمة و إعداد برامج شاممة ومتنوعة لعالج صعوبات التعمم لدى التالميذ  -84
 االبتدائية، وتوظيف الفنون بيا.

 وفى النهاية نوصى

مناشدة جميع الوزارات والييئات والمجتمع المدني والمؤسسات ذات الصمة عمى االىتمام -1
 بإزالة المعوقات المختمفة التي تعيق المجتمع عن التقدم والرقي. 

العمل عمى تشخيص اإلعاقات المجتمعية واإلعاقات األخالقية مثل الفساد والفشل واليأس -8
 وسوء التقدير بجميع مؤسسات المجتمع. 

 وضع برامج ومواثيق أخالقية لمتخمص من اإلعاقات األخالقية في المؤسسات المجتمعية.-3

دعوة مؤسسات المجتمع اإلعالمية والثقافية والتعميمية والدينية والرياضية والشبابية -5
 لمعمل عمى نشر ثقافة الدمج في ضوء المواثيق والمعايير الدولية والموائح القومية.

 
 رئيس املؤمتر

 جملس إدارة اجلمعيةرئيس 
 

 الراعي الرئيسي للمؤمتر
 رئيس جملس إدارة مدارس طيبة

   
 أ.د/ صديق حممد عفيفي  أ.د/ حممد املري حممد إمساعيل

 رئيس جامعة النهضة  

 


