برنامج فعاليات المؤتمرالعربي الثاني البحاث الموهبة والتفوق
(المعلم في المجتمع المعرفي )
3-2تموز 2013
الثالثاء  2تموز
الوقت
10:30-10:00

الفعالية
الجلسة االفتتاحية:عريف الحفل  :االعالمية داما الكردي /التلفزيون االردني
السالم الملكي
القران الكريم :د.فادي الجبور يرتل آيات من الذكر الحكيم
كلمة المؤسسة الدولية للشباب والتنمية  :الدكتور عدنان الطوباسي – الرئيس العام

كلمة اللجنة التحضيرية  :أ.د .مروان كمال – رئيس اللجنة الملكية للتعليم ورئيس
جامعه فيالدلفيا – رئيس اللجنة التحضيرية
كلمة معالي األستاذ الدكتور محمد الوحش وزير التربية والتعليم مندوب دولة رئيس
الوزراء االفخم – راعي الحفل
11:00 – 10:30

استراحة شاي

رئيس الجلسة  :النائب الدكتور محمد الحاج
الوقت

المتحدثون

عنوان الورقة البحثية

– 11:15
1:30

د.ابراهيم بدران  -وزير التربية والتعليم
السابق  /االردن
د.اخالص السيد  -إستاذ مساعد بكلية التربية
– جامعة الخرطوم ورئيس قسم علم
النفس التربوي  /السودان

الطالب والمعلم في المجتمع المعرفي

د.زكريا زين الدين – استاذ في جامعه
االسالمية  -غزة -فلسطين
د .صباح الزبيدي -استاذ جامعة بغداد  /كلية
التربية للبنات  /العراق
أ .د.ربحي عليان  -قسم علم المكتبات
والمعلومات كلية العلوم التربوية /
الجامعة األردنية  /االردن

الوقت
3:00 – 2:00

رؤية منهجية للتخطيط االستراتيجي لجودة العمل
المؤسسي من خالل برنامج ارشادي مقترح للتعلم
اإلتقاني لتنمية الموهبة في الطفولة المبكرة حالة
رياض األطفال بجامعة الخرطوم
المشاهد التمثيلية التعليمية في السنة النبوية
"دراسة موضوعية تأصيلية"
المعلم العالمي في المجتمع المعرفي ودورة في ضوء
التربية المدنية المرتقب في تدريس استراتيجية
التفكير الجاد  ,نظرة مستقبلية
مجتمع المعرفة  :مفاهيم أساسية

الفعالية
غداء – مطاعم الجامعه االردنية

رئيس الجلسة  :معالي الدكتور عصام زعبالوي وزير التعليم العالي السابق
الوقت
5:00 - 3:00

المتحدثون
د.شومة البلوي – استاذ مساعد جامعه تبوك
 السعوديةد .زياد الجرجاوي  +د.عبد الفتاح /أستـــــاذ
الصحـــــــة النفسيــــــــــة/
مدير جامعة القدس المفتوحة/فرع غزة
د.ثريا محمود +
د.اشراق عيسى  /جامعة ديالى كلية التربية
االساسية  /العراق
د.علي العليمات  /أستاذ تربية الطفل المساعد
جامعة اإلسراء  /االردن
 +د.امنة ابو حجر/جامعه العلوم التطبيقية
د.اكرم ابواسماعيل –المدير العام مدارس
الحصاد  -االردن

عنوان الورقة البحثية
ورقة عمل مقدمة بعنوان(المعلم وبيئة اإلبداع :
الواقع والمستقبل" مؤسسة الملك عبد العزيز
ورجاله للموهبة واإلبداع أنموذجا ً "
االتجاهات العالمية الحديثة الواجب توفرها في إعداد
معلم المدرسة الواعدة من وجهة نظر المشرفين
التربويين في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية
المعلم وبيئة االبداع الواقع والمستقبل
الحاجات التدريبية لمعلمات رياض األطفال الكتشاف
األطفال الموهوبين في ضوء التوجهات التربوية
المعاصرة
تعليم القيم من خالل تكنولوجيا المعلومات

رئيس الجلسة :الدكتور زكريا زين الدين /الجامعه االسالمية /غزة
الوقت
11:30 –9:15

عنوان الورقة البحثية
المتحدثون
د.سعاد فرحات /عضو هيئة تدريس /كلية دورالمؤسسات التربوية واالجتماعية في اكتشاف
ورعاية الموهوبين
اآلداب /جامعة الزاوية /.ليبيا
المناحي الخاصة بالكشف عن الطلبة المبدعين
د.محمد البطش – عميد كلية العلوم
التربوية – الجامعه االردنية  /االردن
والموهوبين تجربة االردن
د.منيرة الشمري  /معلمة علوم  /طالبة
دراسات عليا " ماجستير"  /السعودية
د.ماجدة عبيد /جامعه اربد االهلية
د.سميلة الصباغ  /كلية السلط ،جامعة
البلقاء التطبيقية /االردن

12:00-11:30

استراحة شاي

دراسةحالة( لموهوب مشارك في برنامج اثرائي
للرعاية الصباحية في المدارس)
دورالمعلم واألسرة في رعاية الموهوبين والمتفوقين
اإلبداع الرياضي في مرحلة الطفولة المبكرة في
األردن

رئيس اللجنة د.شومة البلوي /جامعه تبوك /السعودية
المتحدثون
الوقت
 1:15–12:00د.اميرة نصير  /عضو هيئة التدريس
كلية التربية/قسم التربية وعلم النفس
جامعة الزاوية  /ليبيا
د.خولة القدومي /عميد كلية العلوم التربوية في
جامعه اربد االهلية
د.نضال الفيومي  /استاذ في كلية االعمال /الجامعه
االردنية

الوقت
2:00 - 1:15
3:00 – 2:00

عنوان الورقة البحثية
الكشف والتعرف على الموهوبين ودور
األسرة في رعايتهم
" خصائص معلم الموهوبين والمتفوقين
المعلم العالمي في المجتمع المعرفي

الفعالية
التوصيات والختام وتوزيع الشهادات
غداء في مطاعم الجامعه االردنية

