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Monday 26 January 2009       هـ١٤٣٠محرم ٣٠اإلثنين  
 

لــجيـالتس  ١٦:٠٠ -١٥:٠٠  

المجتمع واإلعاقة: الجلسة األولى                                                                                                                                                                                  
المتحدث  يالوظيفالمسمى  حلقة النقاش  الوقت

ریف المتحدثينـتع  ١٦:١٠-١٦:٠٥  

ليلى طيبة/ أ    مرآز جدة للتدریب-مدیرة ریاض األطفال تجربة أم ١٦:٢٥-١٦:١٠  

إبراهيم الفوزان/ د  وزارة التربية – قسم التربية الخاصة –مدیر عام  دمج في المجتمعال ١٦:٤٠ -١٦:٢٥  

١٦:٥٥ -١٦:٤٠  تجربة أخ وضاح رشاد/ أ أخ ألخوین بالغين معاقين عقليًا  -معلم تربية خاصة   

محمد سالم بادغيش/ د مدیر إدارة الخدمات الطبية والتأهيل بمنطقة مكة المكرمة  المجتمع واإلعاقة ١٧:١٠ -١٦:٥٥  

ئلة ومناقشةأس            روال الخطيب/ أ: إدارة  ١٨:٠٠-١٧:١٠  

 ١٨:٠٠ صالة المغرب 
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Activities Schedule                               Tuesday 27 January 2009               هـ١٤٣٠ األول من صفر الثالثاء                  جدول الفعاليات  

٨:٥٠-٨:٠٠ التسـجيـل   

                                                                                                                                                                                                             التوظيف: الجلسة األولى 
عنوان  حلقة النقاش المتحدث   يالوظيفالمسمى   الوقت

عریف المتحدثينت  ٩:٠٠-٨:٥٠  

قصي أبراهيم فاللي/ أ  مدیر عام مكتب العمل بمحافظة جدة حقوق الموظفين  ٩:١٥-٩:٠٠  
هيفاء جمل الليل/ د فت ـية عـلـيدة آـمـع  

عال األموي/ أ  مدارس الزهراءةمدیر  
٩:٣٥-٩:١٥ من الواقع-تجربة  التوظيف  

 - يل وتشغيل ذوي اإلحتياجات الخاصةمشاریع الثقة لتأهنائب رئيس مجلس إدارة 
آلثم عبيد/ أ الشارقة التوظيف والتأهيل  ٩:٥٠-٩:٣٥  

قریوتي یوسف/ د اإلقليمي لمنظمة العمل الدوليةالمستشار  سياسة تشجيع أصحاب العمل لتوظيف المعاقين  ١٠:٠٥-٩:٥٠  

إیاد الشرفا  /أ: إدارة             أسئلة ومناقشة  ١٠:٣٠-١٠:٠٥  

إستراحةفترة   ١٠:٤٥-١٠:٣٠  
حقوق األشخاص المعاقين عقليًا          : الجلسة الثانية                                                                                                                                                                        

محمد غالي/ د  هولندا - جامعة الیدن -لدراسات اإلسالمية أستاذ مساعد ل الميراث - اإلسالم واإلعاقة  ١١:٠٠-١٠:٤٥  
مدیر مكتب شبكة الناجين من األلغام في األردن وعضو لجنة صياغة إتفاقية حقوق 

عدنان العابودي/ أ   األشخاص ذوي اإلعاقة ًاعقليًاحقوق األشخاص المعاقين   ١١:١٥-١١:٠٠  

واإلعاقة الصناعة المصرفية  رشا نویالتي/ أ  سامبا  - مدیر عام الخدمات المصرفية لألفراد مساعد  ١١:٤٥-١١:١٥  

رمضان عباس        / أ :إدارة            أسئلة ومناقشة    ١٢:٣٠-١١:٤٥  

الغداء إستراحة الصالة و  ١٣:٣٠-١٢:٣٠  
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Tuesday 27 January 2009 (con’t)  تابع(هـ ١٤٣٠ صفر ألول منالثالثاء ا(  
                                                                                                                                                                                                التأثيرات النفسية   : الجلسة الثالثة

عنوان حلقة النقاش المتحدث  يالوظيفلمسمى ا  الوقت

زید البّتال/ د   نجد األهلية بالریاضسمدیر عام مدار اآلثار المترتبة عن العمل في التعليم الخاص  ١٣:٤٥-١٣:٣٠  

مصطفى السعدني/ د   مستشفى الملك خالد للحرس الوطني –قسم األمراض النفسية  اإلآتئاب والوفاة  ١٤:٠٠-١٣:٤٥  

آلن بلوم/ أ   الوالیات المتحدة األمریكية– بوسطن -جامعة سيمنز -اذ مشارك أست اإلنتقال والتحول   ١٤:١٥-١٤:٠٠  

١٥:٠٠-١٤:١٥ أسئلة ومناقشة                    هاله مشاري / أ: إدارة           

١٥:١٥-١٥:٠٠ فترة استراحة  
 

:حلقات النقاش وورش العمل

الدمج في المجتمع -إبراهيم الفوزان / د. ١
 اإلسالم واإلعاقة-محمد غالي / د. ٢
من أجل تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة السياسات النشطة لتشجيع أصحاب العمل -یوسف القریوتي/ د. ٣
   المجتمع واإلعاقة-محمد بادغيش / د. ٤
 حقوق المعاقين عقليًا-عدنان العابودي / أ. ٥
  إبنتي؟/ ماذا أرید إلبني –ء أمور حلقة  نقاش أوليا -ى طيبه للي/ أ. ٦
  الصناعة المصرفية واإلعاقة-رشا نویالتي/ أ .٧
   تطابق الصورة مع الواقع-ریم عبدالحميد / أ. ٨
 

 
 
 
 
 

١٦:٣٠-١٥:١٥  
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Wednesday 28 January 2009  
هـ١٤٣٠األربعاء الثاني من صفر    

                                                                                                                                                              ورش العمل المحمية        : الجلسة األولى                                    
حلقة النقاش المتحدث  المسمى الوظيفي  الوقت

٩:٠٠-٨:٥٠ تعریف المتحدثين  

موسى شرف الدین/ د   للشرق األوسط وشمال أفریقيامنظمة اإلحتواء الشامل نائب رئيس ورش العمل  المحمية مقابل الحياة األسریة  ٩:١٥-٩:٠٠  

ورش العمل في ألمانيا  ميشيل ونزل/ أ   ألمانيا- ورش العمل المحمية –أخصائي نفسي  ٩:٣٠-٩:١٥  

ورش العمل المحمية في السوید  لينا نترساند/ أ   السوید-ة سام هول  مؤسس –مدیر الموارد البشریة  ٩:٤٥-٩:٣٠  

١٠:٣٠-٩:٤٥  إیمان عمارة/ غيردا آوفيتيج   ترجمة أ/ إدارة أ                أسئلة ومناقشة  

١٠:٤٥-١٠:٣٠ فترة استراحة  
 
                                                                     الرعایة الصحية ومواضيع طبية                               : الجلسة الثانية                                                                    

١١:٠٠-١٠:٤٥ المعاقين عقليًاالحياة اليومية مع األشخاص  آنا ریتا جيرآنن/ د فنلندا-  العلوم الصحية–دآتوراة   

أسامه العالم/ د  لخدمات اإلنسانيةل مدینة األمير سلطان – عام طبيب عقليًاأسلوب الحياة الصحية لألشخاص المعاقين   ١١:١٥-١١:٠٠  

يتمان برسل / أ مساعد مدیر التعاونية للتأمين–  الخليج–مدیر عام ميدنت  ١١:٣٥-١١:١٥ ومواضيع ذات صلةالتأمين الطبي   

هشام رضوان/ أ   األوسطبوبا الشرق -مدیر المبيعات   –التأمين الطبي لألشخاص المعاقين عقليًا  
التجربة األسبانية  ١١:٥٥-١١:٣٥  

جامعة الملك  -  آلية الطب – طب أطفال والطب الوراثي –أستاذ مساعد 
العوامل الجينية و دور : اإلعاقة العقلية  جمانه األعمى/ د  جدة  -عبدالعزیز 

اإلسترشاد الوراثي ١٢:١٥-١١:٥٥  

١٢:٤٥-١٢:١٥ أسئلة ومناقشة                        دـمها أسع/ أ: إدارة  

الغداءإستراحة الصالة و  ١٣:٣٠-١٢:٤٥  
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Wednesday 28 January 2009 (con’t)      تابع(هـ ١٤٣٠ صفر الثاني مناألربعاء(  

                                                                        مستقبل األشخاص المعاقين عقليًا               :الجلسة الثالثة
المسمى الوظيفي المتحدث حلقة النقاش  الوقت

دعم البالغين تقنيًا  إبراهيم المعيقل/ د &         طارق الریس/ د   الریاض-  جامعة الملك سعود - قسم التربية الخاصة–آلية التربية  ١٣:٤٥-١٣:٣٠  

سليمان البحيري / مهندس   الریاض- وزارة الشؤون االجتماعية -یر عام إدارة المشروعات مد التكيف ١٤:٠٠-١٣:٤٥  

دانا دابوسي/ أ العالمية٣في ممثل عن شرآة  ١٤:١٥-١٤:٠٠ تجربة عملية- الغرفهيئةت  

هایدي العسكري/ د  الریاض- نائبة المدیر التنفيذي لألبحاث في مرآز األمير سلمان ألبحاث اإلعاقة أبحاث اإلعاقة ١٤:٣٠-١٤:١٥  
ورده عواده/ أ: إدارة             سئلة ومناقشةأ  ١٥:٠٠-١٤:٣٠  

"  نقدراحنإ"فریق    ...وما بعد   ١٨ممثلي شباب ال 
ليمها الجفا/ أ  مدیرة مرآز العون وعضو مجلس األمناء المنتدب ١٥:٢٠-١٥:٠٠ وما بعد ١٨رؤیة وتوصيات شباب الــ   

١٥:٣٠-١٥:٢٠ فترة استراحة  

:ورش العمل وحلقات النقاش
ورش العمل المحمية مقابل الحياة األسریة -موسى شرف الدین / د. ١
 اإلآتئاب والوفاة-خالد بازید/ د. ٢
 اإلستعداد لمرحلة التحول-آلن بلوم / أ. ٣
)أبحاث اإلعاقة(هایدي العسكري /  د.٤
تيات المعاقات عقليًا بعد البلوغ الف صحة–وفاء أدیب / د. ٥
 الحياة اليومية مع المعاقين عقليًا-ریتا جيرآنينآنا / د. ٦
  تهيئة دورات المياه والمنحدرات -سليمان البحيري/ المهندس . ٧
 التأمين الطبي–رسل بيتمان / أ. ٨
 الورش المحمية- ميشيل ونزل / أ. ٩
...نقدر إحنا ؟ ...در نق ماإحنامين قال  - إیاد الشرفا/ أ .١٠
أهمية الترفيه -دیرة أجدادي  . ١١

 
 
 

١٧:٠٠-١٥:٣٠  
 
 
 

  


