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 عنوان الوثيقة
Document 

Title 

 العاب مبتكرة لتطوير مهارات المتالزمات االكثر شيوعا ع

E Innovative games to develop the skills of the most popular syndromes 

 الموضوع
Subject 

 ع

من هو الطفل الموهوب والتعرف على االساليب المفيدة استخدامها لالباء والمعلمين مع اطفالهن 

 الموهوبين

  معرفة أنواع الذكاء المتعدد لتوفير استراتيجيات التعلم وطرق دعمه وتقويمه

 تأهيل المعلم لرعاية الموهوبين

E 

Who is the gifted child and identify useful methods used for parents and 

teachers with their children gifted 

know the types of multiple intelligences to provide learning strategies and 

methods of support and evaluation 

Rehabilitation teacher for the Gifted 

 إنجليزي عربي        :لغة الوثيقة

 

 المستخلص
Abstract 

 ع

 –الترويجية  –التربوية ) تعود عملية ممارسة الطفل العادي والغير العادي لأللعاب بمختلف أهدافها 

 من أهم الحقوق التي ينبغى على األسرة أن تهتم بها وتحافظ على ضرورة مزاولتها،....( الرياضية 

كما ينبغى ان يلتفت الوالدين إلى أهمية توافر عناصر االثارة والتشويق . وتعزز ممارستها عند الطفل

وقلة . في لعبة الطفل حيث يساعد ذلك على تنمية قدراته العقلية والوجدانية واالجتماعية بشكل جيد

وإصابته بالضيق االلعاب الجيدة والهادفة قد تؤدي إلى حرمان الطفل من حقه في ممارسة اللعب 

وفي هذا الصدد يجدر بالذكر ان انخفاض اهتمام الطفل بالنشاطات واأللعاب . وعدم الشعور بالسعادة

التربوية يعود احدى أعراض اكتئاب الطفولة وهذه ما أشار إليه بعض المتخصصين في رابطة الطب 

 النفسي االمريكية

E 

Return process of the exercise by the child normal and non-normal for the 

different objectives games (educational - promotional - sports ....) of the 

most important rights that the family should take care and preserve the 

need to follow them, and promote the exercise when the child. Also should 

be heeded parents to the importance of the availability of the excitement 

and thrill elements in a child's game that helps to develop mental and 

emotional and social well. And the lack of good and meaningful games 

may lead to depriving the child of the right to practice playing his upset 

and not feeling happy. In this regard it is worth mentioning that the 

decline in interest in the child activities and educational games back one of 

the symptoms of childhood depression and what some referred to 

specialists in the American Psychiatric Association 

 الناشر 
Publisher 

 جمعية أم القرى ع

E Umm Al-Qura Association 

 في مجال التربية الخاصةملتقى العلمي الخامس لدعم اداء األسرة والمتخصصين والعاملين  ع اسم المؤتمر
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Conference 

Name 
E 

Fifth Scientific Forum to support the functioning of the family specialists 

and workers in the field of special education 

 

 

 الفترة
Duration 

 ربيع االول 29 :إلى  ربيع االول 27                                 :  من : بالتاريخ الهجري

 مارس 11 :إلى مارس 10 :من : بالتاريخ الميالدي

 سنة النشر
Publisher Year 

 هـ 1741 :هجري

 م 2616 :ميالدي

 عدد الصفحات
 No. of Pages 

 ة صفح 42

 الكلمات المفتاحية
Keywords 

 العاب مبتكرة لتطوير مهارات المتالزمات االكثر شيوعا ع

E Innovative games to develop the skills of the most common syndromes 

 نوع المقالة
Article Type 

        مقالة علمية        مقالة مراجعة        مستخلص رسالة ماجستير مراجعة كتاب 
        تعليق        رد على تعليق        حوار وتعليقات        مقالة للنقاش    عجالة 
        تقرير فني        تقرير حالة االتصال الخاص 

 مكان االنعقاد
Conference 

Place 

  مركز الدراسات والتعليم والتدريب بمستشفى حراء العام ع

E Hera Hospital – training center  

 

 الجهة المنظمة
Organizer 

 ع
مستشفى  –جمعية ام القرى الخيرية النسائية مركز االمل المنشود لذوي االحتياجات الخاصة التابع ل

  حراء العام بمكة المكرمة

E  

 الباحث ثالثيااسم 
 امال عبد العزيز مسعود اسماعيل ع

E Amal Abdulaziz Masoud Esmaeel 
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 عنوانه
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