برعاية صاحبة السمو الملكي
االميرة رحمة بنت الحسن المعظمة
برنامج فعاليات المؤتمرالعربي الرابع البحاث الموهبة والتفوق
(الطالب في مدرسة المستقبل )
 / 12 - 11اب 2015 /
مدرج محمد علي بدير  -مبنى الرئاسة  -الجامعه االردنية
الثالثاء  11اب
الوقت
10:30-10:00

فعاليات االفتتاح
الجلسة االفتتاحية:عريف الحفل  :د .رشا الكسواني -الجامعة االردنية
السالم الملكي
القران الكريم :د.فادي الجبور-الجامعة االردنية  -يرتل آيات من الذكر الحكيم
كلمة المؤسسة الدولية للشباب والتنمية  :الدكتور عدنان الطوباسي – الرئيس العام
كلمة اللجنة التحضيرية  :معالي أ .د .مروان كمال – رئيس اللجنة الملكية للتعليم,
رئيس مجلس امناء الجامعه الهاشميه  -مستشار جامعه فيالدلفيا – رئيس اللجنة
التحضيرية
كلمة األستاذ الدكتور اخليف الطراونة رئيس الجامعه االردنية
درع تقديري لصاحبة السمو الملكي االميرة رحمة المعظمة
صورة تذكارية مع المشاركين في المؤتمر

11:00 – 10:30

استراحة شاي

اليوم االول :الجلسة األولى :الثالثاء 2015/8/11
رئيس الجلسة  :معالي الدكتور صالح ارشيدات ,نائب رئيس الوزراء االسبق
الوقت المخصص12:00 - 11:00 :

الرقم

المتحدثون

عنوان الورقة البحثية

معالي االستاذ الدكتور محي الدين توق  -وزير سابق ورئيس الكادر العربي للتعليم -
المملكة االردنية الهاشمية.

مدارس المستقبل :مقارنه عالمية

اليوم االول

الجلسة الثانية

:

رئيس الجلسة  :عطوفة االستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم -رئيس جامعة فيالدلفيا
الوقت المخصص للجلسة 2:00 - 12:15 :
الرقم المتحدثون
عنوان الورقة البحثية
1

د.منى الغامدي  +د .وضحى العتيبي
جامعة االميره نورة  -السعودية

دور برنامج "معلمة الصفوف االولى بالمرحلة االبتدائية" في اعداد الطالبات المعلمات في ضوء
مواصفات معلمة مدرسة المستقبل من وجهة نظر أعضاء الهيئة التعليمية والطالبات في جامعة
االميرة نورة بنت عبد الرحمن.

2

أ .-د.النورعبدالرحمن
جامعة افر يقيا العالمية  -السودان

مدرسة المستقبل التي نريد ً (،
بيئة وإدار ًة ومعلما )

3

أ .مايسه ابراهيم الزهار  -جامعة األزهر-غزة
د.فرج ابو شماله -كلية مجتمع التدريب -غزة
فلسطين
د.احمد اللبيب تاج الدين
جامعة بروناي -دار السالم

5

د.اشراق عيسى عبد
جامعة ديالى -العراق

4

دور مدرسة المستقبل في بناء شخصيات الطلبة واختيارهم لتخصصاتهم المستقبلية
في ضوء التحديات المعاصرة
تحديد جيل العولمة بالخصائص وتطبيقها في هندسة المناهج لمدرسة المستقبل

تصور مقترح للتربية البيئية من منظور اسالمي في مدرسة المستقبل
الفعالية
غداء – مطاعم الجامعه االردنية

الوقت
3:00 -2:00

اليوم االول الجلسة الثالثة:
رئيس الجلسة
وقت الجلسة

1

 :معالي االستاذ الدكتور عزت جرادات وزير التربية والتعليم االسبق  ,رئيس مجلس امناء جامعة اربد االهلية.
:

3:00

4:30 -

أ .هويده الهاشمي المصري
أ .راجية الهادي المصري
أ.فطوم على اليتيم
جامعة الجبل الغربي  -ليبيا

رعاية الموهوبين والمبدعين والعناية بهم في مدرسة المستقبل
مقارنة لعادات العقل لدى طالبات الكليات اإلنسانية في جامعة األميرة نورة بنت
عبد الرحمن ونظيراتهن في الكليات العلمية

2

د.شريفه عبدهللا الزبيري  +د.صائب االال
جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن  -السعودية
أ.اسماء ابو سمره
الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية غزة  -فلسطين

معيقات التوجه نحو التعليم المهني في مدرسة المستقبل دراسة مسحية الراء
المشرفين التربويين في قطاع غزه

4

د.بشرى حسن مذكور
جامعة بغداد  -العراق
د.عبدهللا الجازي
جامعة الطفيلة التقنية  -االردن

اثر استراتيجية اليد النشطة في اكتساب المفاهيم الجغرافية و االتجاه نحو مادة
االجتماعيات لدى تالمذة الصف الخامس االبتدائي
تقويم كتب التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية في بعض األقطار العربية ،في
ضوء القيم الالزم توافرها لهذه المرحلة ( دراسة تحليلية مقارنة )

3

5

الرابعة :
الجلسة
رئيس الجلسة  :د.النائب محمد الحاج  -مجلس النواب االردني
الوقت المخصص للجلسة 5:30 - 4:30
الرقم
1

المتحدثون

د.تيسير صبحي -

عنوان الورقة البحثية

رئيس المجلس العالمي للموهوبين  -المانيا

مدارس االبداع واالبتكار

اليوم الثاني  :االربعاء 2015 / / 12

الجلسة الخامسة

رئيس الجلسة  :معالي العين االستاذ الدكتور عبدهللا عويدات  -وزير الشباب االسبق
الوقت المخصص للجلسة 11:00 - 9:00
الرقم

1
2

3
4
5
6

المتحدثون

عنوان الورقة البحثية

أ .د .صباح الزبيدي
جامعة بغداد  -العراق

بناء منظومه قيم المواطنه الصالحه واثرائها في المناهج الدراسيه لتساهم في بناء شخصية
الطالب العراقي  ,دراسه مستقبلية

د.زياد كامل الالال
جامعة القصيم  -السعودية

مستوى الذكاءات المتعددة لدى معلمي الموهوبين في منطقة القصيم من وجهة نظرهم

م.د ثناء عبد الودود عبد الحافظ
م.ايناس فصيح
كلية التربية أبن رشد  /جامعة بغداد
د .ميادة اسعد موسى
م .سوزان عبد هللا محمد
جامعة بغداد العراق
د.احمد ابو عاقلة
جامعة افريقيا العالمية -السودان
د.جميلة رحيم
جامعة بغداد  -العراق
11:30 -11:00

التفكير العلمي وعالقته بالتكيف االكاديمي لدى طلبة الجامعة
التعلم باالستظهار (الحفظ االصم) لدى طلبة الجامعة وعالقته ببعض المتغيرات

( مدارس المستقبل ودورها في بناء شخصية الطالب من خالل األنظمة التمثيلية)
اثر التعزيز التفاضلي للنقصان التدريجي في خفض الحساسية االنفعالية لدى االطفال
المعوقين سمعيا ً
استراحة شاي

اليوم الثاني  /االربعاء الجلسة السادسة
رئيس الجلسة  :العين هيفاء النجار
الوقت المخصص للجلسة 1:30 - 11:30
المتحدثون
الرقم
1
2
3
4
5
6

د.احمد عبد الرحمن
جامعة السودان للعلوم
والتكنولوجيا  -السودان
د .محمود سمير عبيد
جامعة القصيم  -السعودية
د.فرج ابو شمالة  -كلية مجتمع
التدريب -غزة  -فلسطين
م .د .سميرة محمود
جامعة دياال  -العراق
د.ربحي عليان
الجامعه االردنية
د.سميله الصباغ
جامعة البلقاء التطبيقية  -االردن

الوقت
2:00 - 1:30
3:00 – 2:00

عنوان الورقة البحثية

(سمات طالب مدرسة المستقبل الذي ُنريد)
أثر تنشيط المكون اللفظي للذاكرة العاملة على االستيعاب القرائي لدى عينة من الطالب
األذكياء من ذوي صعوبات التعلم
دور مدرسة المستقبل في تنمية االبدهع والتفوق لدى طلبة المرحلة الثانوية بمحافظات غزة
 فلسطيناثر استراتيجية معالجة المعلومات في تحصيل مادة التاريخ واستبقائها لدى طالبات الصف
الخامس االدبي
مكتبة مدرسة المستقبل
عادات العقل لدى طلبة تخصص الرياضيات في الجامعات األردنية وعالقتها بكل من جنس
الطلبة والمستوى الجامعي والتحصيلي لهم واتجاهاتهم نحو الرياضيات
الفعالية
التوصيات والختام وتوزيع الشهادات
غداء في مطاعم الجامعه االردنية

مالحظة :اهال وسهال بالجميع ونرجو التلطف بالعلم بما يلي :
 .1تم تخصيص خمسة عشر دقيقة لكل باحث لتقديم ابرز ما تتضمنه ورقتة البحثية ويرجى التقيد بهذا الوقت.
 .2مكان المؤتمر  :مدرج محمدعلي بدير  -مبنى رئاسة الجامعة االردنية :الدخول اليه من الباب الرئيسي للجامعة –
اول مبنى على الشمال –مقابل مكتبة الجامعة
 .3يرجى من الجميع التواجد في المدرج الساعه التاسعه والنصف من صباح يوم الثالثاء الموافق 2015/8/11

