
 

2016مؤتمر التوحد حول العالم   
   التمكين من خالل التقنية

 
2016أكتوبر  28-29  

 

بيد - الجدافماريوت فندق   

  العربية المتحدةاإلمارات 
 

 

تعليم مستمر معتمدة من مدينة دبي الطبيةساعات   

 

CPD/0232/16 – 13.5 hrs 
 

 

 الشركاء
 

 البرنامج العلمي
الثقافة وتمنية المعرفة وزير تحت رعاية  صاحب السمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان   

اإلمارات العربية المتحدة دولة   

اللغة العربية -فورية اإلنجليزية ترجمة   



  2016أكتوبر،  28الجمعة 

2016مؤتمر التوحد حول العالم   

المحاضرة     الوقت

   
   التخصص  المحاضر 

 8:30ص-9:15ص

 10:00ص-10:45ص

 10:45ص-11:00ص

 11:00ص-11:45ص

 11:45ص-12:30م

 9:15ص-10:00ص

 برنامج اإلفتتاح 

 التقنيات الحديثة في مجال الصحة و التعليم 

إتجاهات التكنولوجيا العالمية   –إصنع الفرق   

  إستراحة 

ماذا ينبغي أن نعرف؟ .. األدوات التقنية للتعليم
  

وجهة نظر في التوحد من شخص غير ناطق إلى   

 محاضر عالمي 

م2:00-م12:30 صالة الجمعة إستراحة الغداء    

م3:30 –م 2:00  ورش عمل   

تصميم وسائل تعليمية على اإلنترنت للطالب ذوي 
 اإلحتياجات الخاصة 

أين خططي التعليمية ، النجاح الجامعي لذوي اإلعاقات 

 التعليمية 

باللغة العربية  –تطبيق باب نور التعليمي   

الممارسات العالمية في تقييم الطالب من ذوي 

 اإلضطربات النمائية و إضطراب التوحد في المدارس  

اللغة العربية  -الحمية الغذائية الخاصة -الشفاء يبدأ من األمعاء    

م5:00-م3:30 ورش عمل    

الدعم المعنوي في إيجاد فرص عمل للمصابين بإضطرابات التوحد و  

 التأخر النمائي 

 القراءة و الكتابة، عالم متكامل 

 إستخدام التقنيات في التعليم و صنع المستقبل  

 الشبكة اإلجتماعية و تأثيرها على الوعي بالتوحد 

 القاعة األولى 

 القاعة الثانية  

 القاعة الثالثة   

 القاعة الرابعة  

 القاعة الخامسة   

 القاعة األولى 

 القاعة الثانية  

 القاعة الثالثة   

 القاعة الرابعة  

 كلوديا أولسوون 

  السويد

 دان فيليبس

 الواليات المتحدة األمريكية   

شون سميث . د  
 الواليات  المتحدة  األمريكية 

 القاعة الخامسة   
اللغة  -االتدخل المبكر بإستخدام مباديء العالج السلوكي التحليل

 العربية  

 كاري ماجرو 
 الواليات  المتحدة  األمريكية 

 

 كاري ماجرو
  حاضر عالمي  م

  

شون سميث. د  
  دكتور جامعي و باحث علمي في مجال البرامج التكنولوجية

  

 شادي الحسن 
 مدير عام شركة فالج شيب للمشروعات   

فيونا دزير. د  
خصائية العالج النفسي اإلكلينيكيأ  

  
 كارولين كنعان

خبيرة التغذية             

شيال فيسكو. د  
 مساعد عميد للقسم العالمي للدمج و التواصل النمائي 

الواليات المتحدة األمركية   -جامعة ماساشوسيتس  

 دان فيليبس 
التكنولوجيةأخصائي لغة و نطق و مدير مركز الموارد   

 كلوديا أولسوون
 أستاذ مساعد جامعي و 

 الرئيس التنفيذي لشركة إكسبوتنشيال
 

 كاري ماجرو 
 محاضر عالمي   

  
 سوسن رزوق

مشرف خدمات إرشاد مدرسي -عالج سلوكي تحليلي  -أخصائية أولى  

أستاذ مساعد جامعي و     

 الرئيس التنفيذي لشركة إكسبوتنشيال 

أخصائي لغة و نطق و مدير مركز  

 الموارد التكنولوجية مارين  

دكتور جامعي و باحث علمي في مجال  

 البرامج التكنولوجية  

 محاضر عالمي   



  2016أكتوبر،  29السبت 

2016مؤتمر التوحد حول العالم   

المحاضرة     الوقت

   
   التخصص  المحاضر 

 8:30ص-9:15ص

 9:15ص-10:00ص

 10:00ص-10:30ص

 10:30ص-10:40ص

ص11:30  10:45ص-

م12:15 - ص11:30  

م-1:00 - م12:15  

م-2:00 - م1:00  

م3:30 –م 2:00  

م5:00-م3:30  

 القاعة األولى 

 القاعة الثانية  

 القاعة الثالثة   

 القاعة الرابعة  

 القاعة الخامسة   

 القاعة األولى 

 القاعة الثانية  

 القاعة الثالثة   

 القاعة الرابعة  

 القاعة الخامسة   

 ورش عمل  

 ورش عمل  

 إستراحة الغداء  

 التعليم ثالثي األبعاد 

 تطبيقات التواصل للتوحد  

التأهيل المهني و خلق فرص العمل لذوي 
 اإلحتياجات الخاصة  

من مرحلة الطفولة إلى النضج من وجهة 
 نظر شخص مصاب بالتوحد 

األداء الوظيفي و التنفيذي و تأثيره على 
 التعليم و المهارات اليوميه   

إقرأها ، إكتبها ، إنطقها : الوسائل التعليمية
 ثم إفعلها  

 إستراحة

. و كيف أوقفتها. المعاناة من التنمر بسسبب التوحد  

من أين تبدأ .. الفصول الذكية الدامجة   

 إستراتجيات تعديل  العنف السلوكي   

 األداء الوظيفي و التنفيذي و تأثيره على التعليم و المهارات اليومية  

اللغة العربية-   Play Attention Program األبعاد  ألعاب ثالثية     

   التوحد و الحب  

تعديل و تغيير المناهج    –الخطة التعليمية  الفردية     

 وسائل التواصل اإلجتماعي للتوحد  

تعني الدمج الناجح = التقنية + القراءة   

اللغة العربية     –خلق بيئة  صفية  دامجة   

شون سميث . د  
 الواليات  المتحدة  األمريكية 

دكتور جامعي و باحث علمي في مجال  

 البرامج التكنولوجية  

 دان فيليبس

 الواليات المتحدة األمريكية   
أخصائي لغة و نطق و مدير مركز  

 الموارد التكنولوجية مارين  

شيال فيسكو. د        

الواليات المتحدة األمريكية         

       

مساعد عميد للقسم العالمي للدمج و 

 التواصل النمائي 

   

 كاري ماجرو 
 الواليات  المتحدة  األمريكية 

 

 محاضر عالمي   

 جايسن جارنر 
المتحدة  األمريكية الواليات    

 

 مدير العيادات اإلكلينيكية 

 العالج السلوكي التحليلي 
 

 دان فيليبس

 الواليات المتحدة األمريكية   
أخصائي لغة و نطق و مدير مركز  

 الموارد التكنولوجية مارين  

 كاري ماجرو
  حاضر عالمي  م

  

شون سميث. د  
  دكتور جامعي و باحث علمي في مجال البرامج التكنولوجية

  
 جايسون جارنر

اإلكلينيكية العالج السلوكي التحليليمدير العيادات     
 
 
      
  

  

 كاري ماكميلين جرين 
العالج السلوكي التحليلي -اإلكلينيكيالعيادات مساعد مدير      

 
 
      
  

  

 محمد فريج 
 معالج نفسي  

  

 كاري ماجرو
  حاضر عالمي  م

  
 جايسون جارنر

العالج السلوكي التحليلي-اإلكلينيكيةمدير العيادات     
 
 
      
  

  

 دان فيليبس 
التكنولوجيةأخصائي لغة و نطق و مدير مركز الموارد   

 سوسن رزوق
مشرف خدمات إرشاد مدرسي -عالج سلوكي تحليلي  -أخصائية أولى  

شون سميث. د  
  دكتور جامعي و باحث علمي في مجال البرامج التكنولوجية

  


