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هلل الري بىعمخه جخم الطالحاث وببركت عىهه وجىفُله جخكامل ألاعمال  الحمد

والحظىاث، والطالة والظالم على أشسف زلله وزاجم أهبُائه وزطله طُدها مدمد وعلى 

 آله وصحبه أحمعين.

 أما بعد :

ُت ":اإلاىطىم بـ  ويهللا علد اإلاؤجمس الدولي الثافلد ٌظـس            الخكىىلىحُا السكم

جدذ شعاز جكىىفُلُا اإلاعاكين إلى " كمدزل اطتراجُجي لخمكين ذوي الاخخُاحاث الخاضت 

 0303دٌظمبر  03 - 03زالل ًىمي: Teamsعبر مىطت   افتراضُاالري اوعلد  وألابد " 

ُت الخاضت بجمهىزٍت مً جىظُم  اإلاؤطظت العلمُت للعلىم التربىٍت والخكىىلىحُت والترب

وعلىم التربُت حامعت بدث في علم الىفع مسبر  الالعسبُت و بالخعاون العلمي مع مطس 

ُت جصائس  والجمعُت العسبُت لخكىىلىحُاث التربُت بال 0وهسان  بجمهىزٍت مطس  ومسبر الترب

العلمُت  سعاًتالوجدذ ، لجصائسابوالصحت الىفظُت حامعت أبى اللاطم طعد هللا 

ُت  لجمعُت اللبىاهُت للخجدًدل ت بلبىان وألاكادًمُت اللبىاهُت الدول التربىي والثلافي الخيًر

س  ُت ،للخدٍزب والخطٍى وألاكادًمُت الخىوظُت لعلىم اإلاهً والتربُت بالجمهىزٍت الخىوظ

ً . ومسكص ذاحي لالطدشازاث والخدٍزب   بالُم

 عسضذ( بدثا و وزكت عمل 57)مً فعالُاث اإلاؤجمس زالل الُىمين في هىكش           

وكل البدىر ، بالخىاشي حلظاث ( 6)و عامت  ت زئِظُتحلظبىاكع ( حلظاث، 5زالل )

والطسح احظمذ بالدكت العلمُت والجدة ألاهمُت في غاًت كاهذ وألاوزاق العلمُت اإلالدمت 

 واإلاخمثلت في ما ًلي: الظبعتطذ مداوز اإلاؤجمس إذ غوألاضالت 

  :السكمُت وذوي الاخخُاحاث  مدزل مفاهُمي خىل الخكىىلىحُااإلادىز ألاول

 الخاضت.

  :الخعلم الهجين وذوي الاخخُاحاث الخاضت. اإلادىز الثاوي 

  :أولُاء أمىز ذوي الاخخُاحاث الخاضت والخكىىلىحُا اإلاظاعدة.اإلادىز الثالث 

 : دوز الخكىىلىحُا السكمُت في جلدًم كافت الخدماث اإلاظاهدة  اإلادىز السابع

 لروي الاخخُاحاث الخاضت.

 دىز الخامع: مظخلبل حعلُم ذوي الاخخُاحاث الخاضت اإلاعىكاث واإلاسارس.اإلا 

 .اإلادىز الظادض: وطائل ؤلاعالم الجدًد وكضاًا ذوي الاخخُاحاث الخاضت 

  اإلادىز الظابع: ججازب دولُت هاجحت في اطخسدام الخكىىلىحُا السكمُت لروي

 الاخخُاحاث الخاضت.
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مل مً جىضُاث واكتراخاث فلد احخمعذ لجىت وفي ضىء ما وزد في البدىر وأوزاق الع

: ً  الخىضُاث واإلاكىهت م

 مطس(أمل طىٍدان   : الدكخىزة( 

 مت عالق  دكخىزة :ال  )الجصائس(كٍس

 : الجصائس(وعُمت مصزازة  الدكخىزة( 

 اح فارمت الصهساء )الجصائس( : الدكخىزة  مٍس

 وزسحذ بالخىضُاث آلاجُت:

 جىخُد اإلاططلح العلمي في البدىر واإلالخلُاث العلمُت الري ٌشير إلى  ضسوزة

ذوي الاخخُاحاث الخاضت واإلاعخمد مً كبل مىظمت الصحت العاإلاُت وهى 

ُاحاث الخاضت أو ذوي الهمم  مفهىم ؤلاعاكت بدال مً مفهىمي ذوي الاخخ

  لدي الباخثين ألاكادًمُين.

 عي اإلاىظم إلاجال الخكىىلىحُا السكمُت ت تهُئ ً  ضسوزةمع اإلاىار الدشَس جكىٍ

إلاطادز  ألامثلاإلاسخطين في مجال الخكىىلىحُا السكمُت بهدف الاطخغالل 

بُاإلاعلىماث الس  مً اللائمين على هرا  تكمُت مً زالل جأمين دوزاث جدٍز

ص جلدمهم  .أهفظهم وفسص جطىٍس اإلاجال وحعٍص

  س جطبُلاث ضسوزة الخكىىلىحُا السكمُت زاضت في مجال الخعلُم جطٍى

ب  الهجين مً زالل مداكاة الخجازب العلمُت الحدًثت ،مع ضسوزة جدٍز

يُت في  م جلدًم دوزاث جكٍى ألارساف اإلاخعاملت بهرا الىمط الجدًد عً رٍس

مجال الخىاضل والخفاعل وكُفُت الخعامل مع أدواث الخعلم مثل )ألاكظام 

ُت الافتراضُت الفُدًىها د الالكترووي السطائل ؤلالكتروه ث الخفاعلُت البًر

واإلادادزاث على الشبكت( وجيبيها للمطممين إلى ازخُاز ألاوظب منها لفئت 

 ذوي الاخخُاحاث الخاضت في اإلاجخمعاث العسبُت.

  ً دعىة مؤطظاث اإلاجخمع اإلادوي واإلاؤطظاث الخاضت والجهاث الخمىٍلُت م

رسائم الخعلُم والخدٍزب وحشجُع أحل الخكامل في جدمل مظؤولُت 

اإلاؤطظاث اإلاخكفلت بروي الاخخُاحاث الخاضت على ججاوش ألاطالُب 

الخللُدًت والاهدماج في اإلاجخمع اإلاعلىماحي مً أحل خل اإلاشكالث الخعلمُت 

 لروي ؤلاعاكت خظب اإلاعاًير الدولُت اإلاىخهجت في هرا الظُاق.
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 ُا ضسوزة ججمُع ووشس الدزاطاث والسطائل الج امعُت في مجال الخكىىلىح

السكمُت الهادفت إلى جدظين حىدة الخعلُم لدي فئت الاخخُاحاث الخاضت 

زطىضا واإلاخعلمين عمىما.مع وشس خع الخعاون والخيظُم بين كل الجهاث 

والهُئاث الحكىمُت لخطىٍس الخكىىلىحُا السكمُت وفم اإلاعاًير اإلاخعازف عليها 

 عاإلاُا.

 ُحظخدعي ضسوزة ت العاإلاُت في اللسن الىاخد والعخخمُت اإلاعسفت السكم ً شٍس

ججهيز اإلاخعاملين في اإلاجال باألدواث السكمُت وكرا ضسوزة اكدظابهم للمهازاث 

الالشمت للخعامل مع هره الىطائل الاجطالُت الجدًدة ودمجها في حعلُمهم 

ً بسهامجهم الشامل.  الُىمي كجصء م

 ُب بمهازاث جطبُم الخعلُم الهادف في  للمعلمين لتزوٍدهم تعلد دوزاث جدٍز

بُه للطالب لخمكُنهم مً  العملُت  إجلانالخعلُمُت مع علد دوزاث جدٍز

 .مهازاث الخعلُم الهجين واطخسدام الحاطب والاهترهذ

  د مً ألابدار في مجال الخكىىلىحُا اإلاظاعدة لروي ؤلاعاكت إحساء اإلاٍص

ت بشكل زاص.  بشكل عام وذوي ؤلاعاكت البطٍس

  ضسوزة الخعاون والخيظُم بين كل الجهاث والهُئاث الحكىمُت لخطٍىس

 الخكىىلىحُا السكمُت وفم اإلاعاًير اإلاخعازف عليها عاإلاُا.

 الاهترهذ  تالحاطىب وشبك ةحهص أمثل  جىفير البِئت الخعلُمُت اإلاىاطبت

لخطبُم الخعلُم الهادف  مع اعخماد اإلاداضساث اإلاسئُت العسض اإلاسئُت ةحهص أو 

 .جدخُت مً الخلىُاث الخكىىلىحُت اإلادازض مع ضسوزة جىفير بيُت في

  د الالكترووي  تسكمُالخكىىلىحُا الاطخسدام  وألافالمغير الحاطىب والبًر

 إليها وإضافتالخعلُمُت في عملُت الخعلُم ذوي الاخخُاحاث الخاضت 

بهم مع ضسوزة كالهاجف الركي واللىخاث ؤلالكتروهُت أزسي جكىىلىحُا   جدٍز

 .على كُفُت اطخسدام الخكىىلىحُا التي ًدخاحىجها في الخعلُم

  ضُت لروي الاخخُاحاث الخاضت لخمكُنهم مً الاعخماد جىفير ألاحهصة الخعٍى

ىمُت باطخلالل، وبهرا ًدبين أهمُت دوز  على أهفظهم وممازطت خُاتهم اُل

 الخكىىلىحُا اإلاظاهدة لروي الاخخُاحاث الخاضت.
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  اطخسدام الخعلُم هره الفئت في ضسوزة الخغلب على اإلاعىكاث التي جىاحه

الهجين في اإلادازض هظسا إلاميزاتهم اإلاخعددة مع ضسوزة جكُُف اإلاىاهج بما 

ً الخعلُم ًدىاطب  .واخخُاحاث رالب هرا الىىع م

 مساكص مخسططت إلهخاج البرامج الخعلُمُت اإلاسجبطت بروي الاخخُاحاث  إوشاء

 الخاضت باطخسدام جكىىلىحُا الىطائل اإلاخعددة لخدلُم الخفاعل والخكامل. 

  إوشاء خاضىاث شزاعُت، جكىىلىحُت، أو ضىاعُت مخسططت زاضت بروي

 الاخخُاحاث الخاضت.

 جينالهجخعلم بالخعلُم  تمشكل أيلخطلُذ  تجىفير مسكص ضُاهت بكل مدزط. 

  مسخلف الىطائل إلاعسفت اًجابُاث وطلبُاث  ألارفالجىعُه أولُاء

 لها.أرفالهم على الاطخسدام ألامثل وحشجُع  الخكىىلىحُت 

 الاهخمام بالدمج اإلانهي والاحخماعي لروي الاخخُاحاث الخاضت، وعدم  ضسوزة

ُاة العادًت في خالت اطخطاعتهم ) وهلطد بالحُاة  مىعهم مً ممازطت الح

 العادًت هي بىاء أطس في خالت كدزتهم(.

  سها جىعُت ذوي الاخخُاحاث الخاضت بأهىاع الركاءاث التي ًمخلكىجها لخطٍى

ً زالل الاعخماد   على الخكىىلىحُا السكمُت.وذلك م

  ُلهم س مهازاث ذوي الاخخُاحاث الخاضت لخأه إوشاء مساكص لخدٍزب وجطٍى

 والاهدماج في طىق العمل. الخىظُفومظاعدتهم على الحطىل على فسضت 

بالشكس كل باطمه ومهامه الدولي اإلاؤجمس هرا في الخخام ًخىحه كل اللائمىن على 

ل والخلدًس الكبير إلى حمُع  ا الرًً ازجلى بأبداثهم ودزاطاتهم و  اإلاشازكينالباخثين الجٍص

 .فعالُخه باإلاؤجمس وكاهىا طببا في هجاح

 الهيئة املنسقة للمؤثمر

 

 


