
 القوان� والترشيعات املتعلقة بحقوق الطلبة املوهوب� والطلبة ذوي اإلعاقة يف التعليم والتأهيل والخدمات العالجية

دور الوزارات واملؤسسات ذات العالقة والجامعات يف التوعية والتثقيف األرسي واملجتمعي يف مجال التقييم و التشخيص

طرق تعزيز ثقافة العمل بأخالقيات التقييم و التشخيص لدى اإلخصائي� يف مختلف املؤسسات ذات العالقة

 القوان� والترشيعات املتعلقة بحقوق الطلبة املوهوب� والطلبة ذوي اإلعاقة يف التعليم والتأهيل والخدمات العالجية

دور الوزارات واملؤسسات ذات العالقة والجامعات يف التوعية والتثقيف األرسي واملجتمعي يف مجال التقييم و التشخيص

طرق تعزيز ثقافة العمل بأخالقيات التقييم و التشخيص لدى اإلخصائي� يف مختلف املؤسسات ذات العالقة

المتعر افول: أدوات الاصغغط  والاحثغص
 معاي£ إصدار التقارير الرتبوية والنفسية

أدوات القياس والتشخيص الرتبوي والنفيس يف تقييم األفراد املوهوب� و من ذوي اإلعاقة 

 املقاييس الحديثة وأدوات القياس والتشخيص الخاصة بالخدمات الطبية (العالج السلو¯، والعالج الوظيفي، والعالج الطبيعي، والنطق واللغة) يف تشخيص األفراد من ذوي
 اإلعاقة ³ختلف الفئات من خالل التخصصات الطبية املساندة

تجارب عربية وأجنبية يف تطبيق مقاييس دولية حديثة يف مختلف التخصصات املعنية الرتبوية والنفسية والطبية والتأهيلية

 معاي£ الربامج والخطط العالجية املعتمدة يف تعليم الطلبة من ذوي اإلعاقة وتدريبهم
الربامج الرتبوية الحديثة املستخدمة يف تعليم وتدريب الطلبة من ذوي اإلعاقة يف مراحل التدخل املبكر، واملراحل التعليمية املختلفة

الربامج العالجية الطبية والتأهيلية الحديثة املستخدمة يف عالج املشكالت الوظيفية والسلوكية واضطرابات الكالم واللغة والعالج التأهييل

 معاي£ جودة الربامج املقدمة للطلبة املوهوب� والطلبة ذوي اإلعاقة

 املÀرسات املستندة إىل الدليل العلمي و التجريبي يف مجال التقييم و التشخيص

قضايا اعتÀد االختبارات و مؤرشات جودة االختبارات كأحد أدوات التقييم و التشخيص

التطبيقات الحديثة و املعارصة يف مجال التقييم و التشخيص

المتعر البالث: الاطئغصات السمطغئ شغ طةال الاصغغط و الاحثغص

المتعر الرابع: الاحرغسات والتصعق شغ طةال الاصغغط والاحثغص
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المتعر الباظغ: ربط الاصغغط والاحثغص بالئراطب الفّسالئ المصثطئ لطططئئ المعععبغظ
 

طتاور المآتمر
المآتمر الثولغ الباظغ لطصغاس والاحثغص تتئ سظعان: الاصغغط والاحثغص شغ الاربغئ الثاخئ: الظزرغئ والاطئغص

غظزط طرضج افطغرة تشرغث لطصغاس والاحثغص و جاطسئ سّمان افعطغئ


