برعاية صاحبة السمو الملكي االميرة تغريد محمد
المؤسسة الدولية للشباب والبيئة والتنمية تنظم

المؤتمر العلمي األول
ألبحاث الموهبة والتفوق في الوطن العربي.
تحت شعار
(نحو تربية إبداعية لجيل األلفية الثالثة)
برنامح حفل االفتتاح
الجلسة االفتتاحية :عريف الحفل  :االعالمية داما الكردي

10:30 - 10:00

السالم الملكي
القران الكريم  :د.فادي الجبور يرتل ايات من الذكر الحكيم
كلمة اللجنة التحضيرية :االستاذ الدكتور محمد الصباريني –رئيس جامعة اربد
كلمة المؤسسة الدولية للشباب والتنمية :الدكتور عدنان الطوباسي -الرئيس العام
اعالن افتتاح المؤتمر  :يعلن معالي االستاذ الدكتور وجيه عويس وزير التعليم العالي –
مندوب صاحبة السمو الملكي االميرة تغريد محمد افتتاح فعاليات المؤتمر
استراحة شاي

11:00 -10:30

اليوم األول ال ثنين 2012 /7/9
الوقت
12:00 -11:00
11:30 – 11:00

الجلسة الولى
رئيس الجلسة :د.غازي الخضيري –رئيس مجلس ادارة شركة الفا لستشارات البيئة والطاقة
المتحدثون
د .فايز السعودي -وزير التربية والتعليم -رؤية وزارة التربية والتعليم ومشاريعها المستقبلية نحو التميز والبداع

12:00 -11:30

مناقشة عامة

الوقت

الجلسة الثانية

2 -12

رئيس الجلسة  :د .عبير النجار – عميد معهد العالم الردني

1 -12

المتحدثون:

معالي د.عصام زعبالوي  -:األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية  -البحث العلمي وأثره على واقع اإلبداع
في المؤسسات التربوية العامة والخاصة
د .م .غازي الخضيري -رئيس مجلس ادارة شركة الفا -اإلبداع والتعلم في مؤسسات التعليم

د.خوله القدومي – جامعة اربد الهلية  -دور البيئة المدرسية في تنمية الموهبة واإلبداع
02:00 – 1:00

مناقشة عامة

3:00- 2:00

الغداء في مطاعم الجامعه الردنية

الوقت

الجلسة الثالثة

5:00 -3:00

رئيس الجلسة  :د.منذر التكريتي – كلية الهندسة -جامعة فيالدلفيا

4-3

المتحدثون:

د.علي رياني:مراكز الموهوبين في المملكة العربية السعودية :تجربة وواقع ملموس

د .اكرم ابو اسماعيل  :المدير العام – مدارس الحصاد :توظيف تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية لاللفية الثالثة

الباحثة ريما القرنة –كلية الميرة عالية-جامعة البلقاء-استراتيجيات تعليم الطالب الموهوبين ذوي صعوبات التعلم
5-4

مناقشة عامة

اليوم الثاني -الثالثاء 2012 /7/10
الوقت

الجلسة الولى

11:30 -9:30

رئيس الجلسة :د .منذر الصوراني -نقيب المدارس الخاصة

المتحدثون
معالي د .ابراهيم بدران –وزير التربية والتعليم السبق -اإلبداع والنهضة  -ظالل التجربة في ايرلندا

د.نضال الفيومي –كلية ادارة العمال –الجامعة الردنية :الرؤية البداعية للتعليم العالي –كليات ادراة العمال نموذجا
الستاذ :بالل الوادي:جامعة الدمام :الريادة والبداع في التعليم اللكتروني باستخدام انظمة التعليم ومواقع التواصل
الجتماعي
11:30 – 11:00

مناقشة عامة

12:00 -11:30

استراحة شاي

الوقت

الجلسة الثانية

01:30 -12:00

رئيس الجلسة  :د.محمد الحاج-المدير العام –مدارس الفرقان

1-12

المتحدثون:

د  .محمد وليد البطش :عميد كلية العلوم التربوية– الجامعه الردنية – المناحي الخاصة بالكشف عن الطلبة الموهوبين

والمبدعين ( تجربة الردن)

د .ماجدة عبيد – جامعة اربد الهلية -خصائص معلم الموهوبين والمتفوقين ودوره في تنمية اإلبداع
1:30-1

مناقشة عامة

2 – 1:30

توصيات وتسليم الشهادات والختام

3-2

غداء في مطعم الجامعة

