8:00 – 9:00
9:00 - 9:15
9:15 - 9:30
9:30- 10:00

10:00- 10:15
10:15 -10:45
10:45 – 11:15

11:15-11:20
Session

Time

11:20
–
12:00

Day 1 (19/10/2016)
The Gulf Collaborative 2nd International Conference 2016
المؤتمر الثاني لمبادرة التربية الخاصة في الخليج
Registration التسجيل
Auditorium المسرح
Welcome and Introduction- BUiD VC (Prof. Abdullah Alshamsi)
 عبدهللا الشامسي – مدير الجامعة البريطانية في دبي.د.افتتاح المؤتمر – أ
Conference Orientation - Prof Eman Gaad
 ايمان جاد.د. أ- عرض للمناقشات واألوراق المطروحة
Keynote Presentation: “ Promoting inclusion in education:
Lessons from international experiences.”
:"تعزيز الدمج التعليمي
"الدروس المستفادة من التجارب الدولية
Prof. Mel Ainscow, Professor of Education at the University of Manchester.
Appreciation of Speakers
تكريم المتحدثين
Break استراحة
Presentation 2: “The History of Learning Disabilities and Inclusion”
" وقفات ودروس:"تاريخ صعوبات التعلم والدمج
Dr. Ibrahim Abunayyan, KSA.
Video on Kayani and inclusive education
فيديو عن برنامج كياني والدمج التعليمي
Auditorium المسرح
CR3 – 3 فصل رقم
Chair: Prof. Bander Alotaibi
Chair: Dr. Abunayyan
Presenter
Topic
Presenter
Topic

Prof. Mel Ainscow
(UK)

1
11:20
- 12:45

12:00
–
12:45

Dr. Abrar Al-Jazzaf
(Kuwait)

Developing schools for
all:
Lessons from
international
experiences
:المدرسة للجميع
الدروس المستفادة من التجارب
الدولية
(Workshop)
The preparation for a
well-planned future for
individuals with
disabilities transitioning
school into adulthood
:مرحلة االنتقال الى مرحلة الرشد
التحضير لمستقبل مثمر عن
طريق توفير خدمات مساندة
(Workshop)
1

Dr. Nadera Alborno
(UAE)

Dr. Mahmoud Emam
(Oman)

Teacher Education for
Inclusion: Unpacking
beliefs and assumptions
:اعداد المعلم للتعليم الدامج
توضيح المفاهيم والمعتقدات
(Presentation)
Evidence Based
Assessment of Children
with Specific Learning
Disabilities: A model of
Best practices
التقييم المنهجي للطالب ذوي
 نحو ممارسة:صعوبات التعلم
نموذجية في التشخيص
(Presentation)

12:45-13:45
Session

Time

13.45
14:45

Lunch and Prayers – Classroom 11, 2nd Floor
11 الغداء والصالة – الدور الثاني فصل رقم
Auditorium المسرح
CR 3 - 3 فصل رقم
Chair: Dr. Nadera Alborno
Chair: Mohmoud Emam
Presenter
Topic
Presenter
Topic

Reem Al Fahim (from
SEDRA)
(UAE)

Training teachers to
include children with
disabilities in Abu Dhabi

Dr. Abrar Al-Jazzaf
(Kuwait)

تدريب المعلمين على دمج األطفال
ذوي اإلعاقة في أبو ظبي
(presentation)

2
13:45 –
16:15
14:45
15:15

Dr. Hibah Shata
(UAE)

15:15
15:45

Khawla Alshehhi
(UAE)

15:45
16:15

Dr. Mariam Alghawi
(UAE)

The principles of successful
school inclusion
أسس الدمج المدرسي الناجح
(presentation)
Implementing the Inclusive
Education Policy in Three
RAK Primary Government
Schools: An Investigation
study
تنفيذ سياسة التعليم الدامج في ثالث
مدارس ابتدائية حكومية في امارة
 دراسة استقصائية:رأس الخيمة
(Workshop)
Needs Assessment of
Gifted Education
Programmes in Dubai;
An investigative case study
of governmental Primary
Schools
تقييم االحتياجات الالزمة لبرامج
تعليم الموهوبين في دبــي مع
التركيز على دمجهم وعوامل نجاح
:تعليمهم
دراسة استقصائية لمدارس ابتدائية
حكومية
(presentation)
2

Prof. Bander Nasser
Alotaibi
(KSA)

Expectations and
Aspirations of Kuwaiti
fathers and mothers
towards transition
outcomes of their child
with a disability in
Kuwait
توقعات وتطلعات اآلباء
واألمهات الكويتيين نحو عملية
المرحلة االنتقالية لطفلهم ذوي
اإلعاقة في الكويت
(presentation)

“Single Subject Design:
Is it the time"
"  هل آن:تصاميم الحالة الواحدة
"االوان
(Workshop)

8:30 – 9:15
9:15 - 9:45

9:45-10:45
10:45 – 10:55
10:55 – 11.15
Session Time

1

Day 2 (20/10/2016)
The Gulf Collaborative 2nd International Conference 2016
المؤتمر الثاني لمبادرة التربية الخاصة في الخليج
Registration التسجيل
Auditoriumالمسرح
Keynote Presentation: “Looking back and Looking ahead: the journey of inclusive education”
""الدمج التعليمي بين الماضي والمستقبل
Prof. Eman Gaad, BUiD
Life stories …Dr. Shariffa ("My struggles to obtain an education"), Safiya Al Bahlani ( Challenge is your weapon)

) صفية البهالني (التحدي هو سالحك،)دكتور شريفة (كفاحي ألتعلم...قصص من الواقع
Video: SEDRA Foundation - Abu Dhabi
أبو ظبي-  مؤسسة سدره:فيديو
Break استراحة
Auditorium المسرح
Chair: Prof. Eman Gaad
Presenter
Topic

11:15
–
11:45

Dr. Mohamed Fetieha
(UAE)

11:45
12.15

Dr. Mahmoud Emam
(Oman)

12:15
13.00
13:00
–
14:00

Sawsan Razzouk
(UAE)

inclusive Education: Strategies for Success
 استراتيجيات لتحقيق النجاح:الدمج التعليمي
(Presentation)

11:15 13:00

Identification of Children with Autism Spectrum
Disorder: Tips for Parents and Professionals
 نصائح هامة لآلباء:التعرف على األطفال ذوي التوحد
واالختصاصيين
(Presentation)
Early Innervation using ABA principles
التدخل المبكر باستخدام مبادئ العالج السلوكي التحليلي
(Presentation)

Lunch & Prayers - CR11 on the second floor
 بالطابق الثاني11 الصالة وتناول الغذاء فصل رقم

3

Session

Time

Auditorium المسرح

CR 3 - 3 فصل رقم

Chair: Dr. Mohammed Emam
Presenter
Topic

14:00
14:30

Manal Hamawi
(UAE)

Chair: Dr. Shariffa
Presenter
Topic

The intervention stages
of SEN in AD
مراحل دمج وإحالة الطلبة من
ذوي االحتياجات الخاصة

Dr. Ibrahim Abunayyan
(KSA)

Parents and teachers:
the secret of success
 سر النجاح:الوالدين والمعلمون
(Presentation)

(Workshop)
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14:30
15:00

14:00 –
15:45

15:00
15.30

15:30
15:45

The personal
development of
students
Dr. Roia Thabet
(UAE)

Hind Bakri
(UAE)

التنمية الشخصية للطالب
واإلحساس بالمسئولية
االجتماعية من خالل برنامج
التعلم بالخدمة في مدرسة ثانوية
خاصة بمدينة دبي
(Presentation)

Thoughts to go! – How
to achieve a successful
inclusion
التطبيقات العملية لدمج ذوي
االحتياجات الخاصة في صفوفنا
(Workshop)

Azza Alsharji
(Oman)

Julie El Kfoury
(UAE)

Closing Remarks (Professor Eman Gaad- Auditorium)
)المسرح-  ايمان جاد.د.الختام (أ

4

Raising the student's
achievement of
Learning Difficulties by
using smart board from
the viewpoint of school
principals
فاعلية استخدام السبورة الذكية
في رفع المستوى التحصيلي
لدى طلبة صعوبات التعلم من
وجهة نظر مدراء المدارس
(Presentation)

Inclusive education:
access to the curriculum
 الوصول الى:التعليم الدامج
المنهج
(Presentation)

