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 أوراق بحثيةلتقديم دعوة 

)المعهد الوطني العالي للبحث والتدريب من أجل تعليم الشباب ذوي  INSHEA الـالمركز التربوي للبحوث واالنماء، و  ينظم
 مؤتمرًا دوليًا بعنوان وكلية التربية في الجامعة اللبنانية( فرنسا - التعليم المكيَّفعمليات و االعاقة 

 
 "تحدياتو آفاق  : دامجة رسةنحو مد"

 
 2016 الثاني تشرين 19و 18يومي 

 اللبنانية )لبنان( الجامعة -الحدث الجامعي  المجمع
 

 - الجامعة اللبنانيةفي  2016 تشرين الثاني 19و  18 يومي   "نحو مدرسة دامجة: آفاق وتحديات"المؤتمر الدولي يعقد 
، ر بعمقللتفكي التربويين ممارسينللباحثين و لللموضوعات المختارة، من خالل ايطلق دعوة و . الحدث -المجمع الجامعي 

 .دامجةالمدارس ال إنشاءوالتحديات التي يثيرها  اآلفاق وضوعفي م ،بشكل موسع
 

 إطار المؤتمر .1
تي العديد من النصوص الدولية ال عدة سنوات، موضوع  ، منذ ت التعليمية لألشخاص ذوي اإلعاقةاالحتياجاب االهتماميشكل 
في  ،1948منذ عام  ،أكدت األمم المتحدة فقدفي الواقع، و على الدول التي تصادق عليها.  آثاراً  هاوأهداف   هامبادئتترك 

 لتوفيرأكد االعالن العالمي  ،1990 عام فيو  على أن "لكل شخص الحق في التعليم". ،اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
لذوي االحتياجات  التعليمية االحتياجات" أن( 1990 مارس 9-5 تايلند،) جومتين إعالن والذي يطلق عليه اسم للجميع، التعليم

 تكافؤ قواعد( 1994 يونيو، 10-7 اسبانيا،) ساالمانكا إعالنأنشأ  ،1994 عام فيو ". اهتمامًا خاصاً الخاصة تتطلب 
ماتهم س أيًا تكن األطفال، جميعأن تستقبل  المدرسة إلى يعود البيان، لهذا ووفقاً . لألشخاص أصحاب اإلعاقة الفرص

 المتحدة ماألم اعتمدتها التيو  ،اإلعاقة ذوي  األشخاص لحقوق  الدولية   االتفاقية   ،أكدتفقد  األخيرة، اآلونة فيأما . الخاصة
 توفر نأ المدرسة على نبغييوبناًء عليه، . التعليمية المسائل في الدامج لتحو  ال أهمية على ،2006 عاممن ال ديسمبر في

 .ظروف النجاح في التعليم الخاصة، احتياجاته عن النظر صرفبو  ،لكل طالب
. (Bonjour, 2006 ; Ebersold, 2012 ; Poizat, 2004) األطفال حق خالل من دامجال التعليم قضية المؤتمر سيتناول

على حد ٍّ  مينالمستخد مع والتعاون  التعليمية المهنية الممارساتو السياسات التربوية  خالل من المدرسة الدامجة تعزيز يمكنو 
 تسمية تحت المفهوم هذا نجدكما . (Doudin & Lafortune, 2006 ; Deslandes, 2015) سراأل   ذلك في بما ،سواء

 ,Trépanier) األنجلوسكسونية االوساطفي  1990انتشرت ابتداًء من العام  التي المدعومة من المجتمع المحلي مدارسال

2013). 
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 والقانونية ريةالنظ امن الزاوي دامجال التعليم قضايا في للحث على التفكير المؤتمر هذا تصميم تم ر،المنظا هذا انطالقًا من
 .والتعليمية والمهنية

 
 ضوعاتالمو  ميادين .2

 في الثالثة األساسية العناصرصلة بالذات  اتموضوعال من ثالثمجموعات  على المؤتمر،التركيز، في إطار هذا  يتم
 الدامجة: مدرسةال

I. النظرية التصورات: 
 علىالت هذه التمث تؤثر وكيف الخاصة؟ التعليمية الحتياجاتوا دامجةال مدرسةلامفهوم و  عاقة،مفهوم اإل تمثل كيف يتم
 المدرسة؟ في المهنية الممارساتعلى و  ،والسلوكيات المواقف

II.  الدامجة:السياسات 
وكيف  اصة؟الخ التعليمية االحتياجات ذوي  للطالب األكاديمي النجاح عززان ي على مستوى التشريعات للتطور يمكن كيف

 ؟يمكن متابعة تطبيق النصوص التنظيمية الجديدة
III. :الممارسات الدامجة 

 صعوباتوال العقبات هي ما ؟دامجةال المدارس إقامة لتسهيل الواجب تطبيقها المهنيةالممارسات و  العملية اإلجراءات هي ما
 دور هو ماو  ؟عليها الضوء تسليطالتي ينبغي  الفضلىالممارسات و  روافعال هي ما في المقابل،و يمكن مواجهتها؟  التي

 ة؟الدامج ممارساتال في والتعاون  الشراكة
 

 مقترحات لألوراق البحثية .3
في  ،وةدعوتتوجه هذه ال. الدامجة مدرسةالمفهوم  تطويرمن أجل  يعملون  الذين الشأن أصحاب جمع إلى المؤتمر هذا يهدف

 .الموضوع هذا حول راهنة معرفة لكي يقدموا ما لديهم من والممارسين الباحثينإلى  ،آن معاً 
 والعلوم ،جتماعاال وعلم ،التربيةعلوم : مختلفة صاتاختصا من تأتي أن البحثيةألوراق ل يمكن ،الرؤى  تالقينحو  خطوة فيو 

 ... السياسية والعلوم ،واالقتصاد ،اإلنسان وعلم ،والتاريخ ،القانونية
ذات  موضوعاتال تعالج التي المفهوميةوالنظرية/  تطبيقية،وال ،والمنهجية ،العملية البحوث لتقديم للباحثين موجهة والدعوة
استعراض و  ،تجريبي ثوبح األرض، على بحث المثال، سبيل على ،هناك يكون  قدف. المقترحة الثالثة المحاورب الصلة

 .تقييم األدوات أو ،الممارسات وتحليل ،األدبيات
بعرض كيفيات  لهم لسماحبغية ا( وغيرها والجمعيات، المعلمين،) الممارسين من متأتيةال لمقترحاتل خاص اهتمام إيالء وسيتم

ي التي توفرت لديهم كما العقبات الت والموارد، وا بدعمهمالذين قام والتالمذة ،تدخلهم في الحاالت المعاشة في الصفوف
 .أهمية خاصة الفضلى الممارسات لىع التي تدل لتجاربوستولى ا. اعترضت عملهم

ألوراق ويمكن . تبعًا للمواضيع عمل حلقات إلى مقسمة ،دقيقة 20عروض يستمر كل منها نحو  شكل شاركاتموتأخذ ال
أو  للمؤلف الكامل سماال إدراج نبغيويكما . اإلنجليزية أو الفرنسية أو العربية اتاللغإحدى ب مكتوبة أن تكون  مقترحاتلا

 .اإللكتروني وعنوانه ،ته، والمؤسسة التي ينتمي إليهاوظيفباالضافة إلى  ،للمؤلفين
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 :2016آب  25 قبل آلتيا العنوان إلى البحثيةوراق اال إرسال يتمو 
elodie.bouchet@inshea.fr  

 والى:
  jakiki@ul.edu.lb 
 

 :التعليمات اآلتية مراعاة المؤلفين من ويطلب
 الورقة البحثية عنوان. 
  عرض يالذي ( المراجع باستثناء المسافات، ذلك في بما ،إشارة 4000إلى  3000من ) الورقة البحثية ملخص

 .الخ ،(ة حكماً المتوقع) النتائج المنهجية، ،(هدف البحث، النظرية، السياق، سؤال البحث)إطار البحث 
 معاييرب) المراجع( APA)  بعد الملخص. على أن يتم إدراجها 
 ميادين الموضوعات. 
 5 مفاتيح-كلمات 

 
 التقييم معايير .4
 فان وجود مدونة )معطيات مستقاة من أرض الواقع أو غير ، أعاله المذكورة للتعليمات االمتثال إلى باإلضافة

 .، على ان يكون قد تم تجميع المعطيات ومعالجتها وتحليلها على ضوء إشكالية واضحةلتقييمل اً عيار مستقاة( يعتبر م
  د كحد ورقتين بحثيتين لمؤلف أول واحيمكن لورقة بحثية أن يتقدم بها أربعة مؤلفين كحد أقصى. ويمكن قبول

 .أقصى
  مؤتمرال في على األقل لتسج كان أحد المؤلفين قد إذا إال البرنامج في بحثيةورقة ال يتم إدراج. 

 
 روزنامة المواعيد وآلية التقييم .5

 
 2016حزيران  20 البحثية وراقاأل لتقديم دعوة إطالق

 نهاية قبول األوراق البحثية
 بدء آلية االختيار

 2016 آب 25
 2016 أيلول 20و 1ما بين 

 2016تشرين الول  من ولال  فتح باب التسجيل
 2016تشرين الول  25 ةعمليات التسجيل المتأخر 

 2016الثاني  تشرين 19و 18 المؤتمر
 

 .الجامعي الحرم – الحدث اللبنانية، الجامعة في 2016تشرين الثاني  19و 18 في يتم هذا المؤتمرسو 
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 العلمية اللجنة .6
  والتعليم المكيَّفالمعهد الوطني العالي للبحث والتدريب من أجل تعليم الشباب ذوي االعاقة  مدير بويغ، جوزيه
 فيران كليرمون  باسكال، بليز جامعة في رمحاض   ،تومازيه سيرج
 اليمونتر  جامعة ية،و التربالعلوم  كلية ندراغوجيا،األو  التربوي  النفس علم قسمفي  ةأستاذ تريبانييه، ناتالي
 مكيَّفوالتعليم الالمعهد الوطني العالي للبحث والتدريب من أجل تعليم الشباب ذوي االعاقة  فيأستاذة  راشدي، زينب
دولي للدمج ومدير مساعد للمختبر الفي المدرسة التربوية العليا في لوزان  دامجال التعليم في متخصص أستاذ راميل، سيرج

 المدرسي
 الفرع الثاني  –في الجامعة اللبنانية  التربية كلية ،التربوي  النفس علم قسم ةرئيس ،عقيقيال مانةج

 المركز التربوي للبحوث واالنماء فيومدربة ة مستشار  ،عون  ميشلين
 المركز التربوي للبحوث واالنماء في ةمستشار  فرنجية، بسمة
 الجامعة اللبنانية  – التربية كلية ة فيأستاذ مسل ِّم، يمنى

المعهد الوطني العالي للبحث والتدريب من أجل تعليم الشباب ذوي االعاقة  في وأستاذ مساعد الدراسات ةمدير  موغان، مورييل
 والتعليم المكيَّف

 
 المنظمة اللجنة .7
المعهد الوطني العالي للبحث والتدريب من أجل تعليم الشباب ذوي االعاقة  مكلفة بالمشاريع الدولية في بوشيه، إيلودي

 والتعليم المكيَّف
 المركز التربوي للبحوث واالنماء في ةمستشار  حيدر، لميس

 المعهد الوطني العالي للبحث والتدريب من أجل تعليم الشباب ذوي في  والشراكات الدولية العالقات قسم ةرئيس سومون، نيل
 والتعليم المكيَّفاالعاقة 

 الفرع الثاني  –في الجامعة اللبنانية  التربية كلية ،التربوي  النفس علم قسم ةرئيس ،عقيقيال مانةج
 المركز التربوي للبحوث واالنماء في ةمستشار  فرنجية، بسمة
 الجامعة اللبنانية – التربية كلية في أستاذ قطب، هيثم


