
 للمؤتمر الدولي )االفتراضي(  البرنامج العلمي

 التربية الخاصة والصحة النفسيةعلى َمجالْي: تداعيات أزمة كورونا 

 م2020/ 11/7 -10في الفترة من 

 )أوراق العمل البحثية(  2020يوليو  10اليوم األول : 

 ظهرا  ١٢الجزائر       

 ظهرا  ١مصر           

 ظهرا  ٢السعودية     

 ظهرا ٢الكويت        

 عصرا ٣االمارات      

 

 الرحمن / محمد السيد عبد: أ.داملؤتمررئيس 

 عميد كلية التربية جامعة الزقازيق األسبق -أستاذ الصحة النفسية 

 فيروس كورونادور مهنة الخدمة االجتماعية في مواجهة جائحة  أ.د/ مدحت محمد أبو النصر

 ( وأثارها "بين اإليجابية والسلبية" 19الكورونا ) كوفيد  ود شقيرمد/ زينب مح.ا

 واقع استخدام المعلم لوسائط االتصال و التواصل اإللكترونية وفيروس كورونا المستجد  أ.د / فوقية حسن رضوان

 أ.د/ نواف ملعب الظفيري

 د. أحمد محسن السعيدي
 بجائحة فيروس كورونا والوقاية منه لدى ذوي صعوبات التعلم بدولة الكويتمستوى الوعي 

 (COVID-19)19ضغوط ما بعد الصدمة وعالقتها بقلق المستقبل لدى طالب الجامعة بعد جائحة كورونا كوفيد / عادل محمد العدلأ.د

 
 الجزائر  - في والية باتنة   Covid-19العمل الجمعي التطوعي خالل جائحة فيروس كورونا  د. مرزوق سعيدة  

 تداعيات أزمة الكورونا والحجر الصحي على الصحة النفسية للفرد      مهرية  خليدةد. 

 على األمن النفسي لدى الكفيف 19تأثير االبتعاد االجتماعي في زمن كوفيد  د/ سمية محمد برهومي

 عليه احمد يحي الشمراني

 موسى مجدوع موسى العرياني

منظومة التعليم الموحدة( في تنمية التحصيل المعرفي وخفض مستوى  -فاعلية استخدام منصات التعليم عن بعد )بوابة المستقبل

 قلق االختبار لدى طالب وطالبات المرحلة المتوسطة بجدة

 الحل لمواجهة كورونا " دراسة وصفية لتجربة كلية الخوارزمي الدولية "التعليم عن بعد ...  د. رفيف سمر الفيصل

 ( 19كوفيد  –) التجربـة الجزائرية ضد وباء كورونا األساس القانوني والتنظيمي للتعليم االفتراضي ) الرقمـي ( في وقت األزمـات  د / عائشـة عبد الحميد



 الميدانية()التجارب  2020يوليو  11:  الثانياليوم 

 ظهرا ١٢الجزائر       

 ظهرا ١مصر           

 ظهرا ٢السعودية     

 ظهرا ٢الكويت        

 عصرا ٣االمارات      

  د السيد النحراوي: بناء وعي األطفال بفيروس كورونا
   أبو الخير أحمد: كورونا والتربية الخاصة بين المكسب والخسارة

والتربية الخاصةكورنا : أيمن جمال البرعي  
كورونا وآثارها المترتبة على الصحة النفسية للفردتداعيات أزمة  :المنعمخالد عبد   

القيامة الصغرى  ..كورونا :الدينمي جمال  .د  
ةعاصفة ترابي :داوودعال   
 طوفان كورونا والتربية الخاصة :قنديلباسم 
 ما ترتب ع كورونا غانم:ريهام 

  تجديديوم  15 :محمد منصور
 تفقــدوا من تحبون : هدى طالل

انقشاع الغيم، وتجدد األمل: حسناء القوني  
دور األهل في عملية تأهيل أبناءهم في ظل فيروس كورونا: إيناس أحمد  
أجازه المائة يوم: سحر البنا  

 لحين إشعار آخر: شيماء جمال
 من واقع تجربتي: رحاب عبد المنعم 

 هدوء البركان: بديعشيماء 
 الخاصة التربية مربع يهدد كوروناهدير عاشور: 
 كورونا هل هي نقمة أم نعمة؟: )الجزائر(  مليكة منصوري 

 رشا الغندور: الجائحة المانحة
 األم وجائحة كوروناعائشة حماد )موريتانيا(: 

 األطفال على كورونا أزمة تأثيراتد عبد الباسط عباس محمد: 
 شيري سابق: الفيروس اللعين



 أسامة طارق: تجربتي مع كورونا
 السيد الشاذلي: تجربة أولياء األمور مع كورونا

 

 


