برعاية
دولة الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء االفخم
برنامج فعاليات المؤتمرالعربي السابع ألبحاث الموهبة والتفوق
(الذكاء في المجتمع المعرفي)
 / 25-24تموز 2018 /
مدرج محمد علي بدير  -مبنى الرئاسة  -الجامعه االردنية
الثالثاء
الوقت
-10:00

:

2018 /7 / 24
فعاليات االفتتاح
الجلسة االفتتاحية  :عريف الحفل  :د  .رشا الكسواني -الجامعة االردنية

10:30

السالم الملكي
القران الكريم  :د.فادي الجبور-الجامعة االردنية  -يرتل آيات من الذكر الحكيم
كلمة المؤسسة الدولية للشباب والتنمية  :د .عدنان الطوباسي – الرئيس العام
كلمة اللجنة التحضيرية  :معالي أ .د .مروان كمال – رئيس اللجنة الملكية للتعليم- ,
مستشار جامعه فيالدلفيا – رئيس اللجنة التحضيرية
كلمة المدارس والجامعات  :د .ماهر الحوراني -رئيس هيئة المديرين  -جامعة عمان
االهلية – يلقيها نيابة عنه االستاذ الدكتور ساري حمدان – رئيس جامعة عمان االهلية
كلمة الجامعة االردنية  :رئيس الجامعة
اعالن افتتاح المؤتمر من قبل مندوب دولة رئيس الوزراء معالي أ.د .عادل الطويسي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
صورة تذكارية مع المشاركين في المؤتمر
-10:30
11:00

اليوم االول  :الجلسة األولى :

استراحة شاي

2018/ 7 /24

رئيس الجلسة :معالي الدكتور صالح ارشيدات  ,نائب رئيس الوزراء االسبق – .رئيس مجلس االمناء – جامعة جدارا

الوقت المخصص 12:25 - 11:15 :

الرقم

1

المتحدث
االستاذ الدكتور صلحي الشحاتيت – رئيس
جامعة العقبة للتكنولوجيا

اليوم االول

عنوان الورقة البحثية
الموهوبون والمبدعون في بيئة العمل

الجلسة الثانية 2018 /7 /24 :

رئيس الجلسة  :معالي العين الدكتور وجيه عويس –وزير التعليم العالي االسبق.
الوقت المخصص للجلسة 1:45 - 12:30 :
الرقم
1

المتحدثون

الدولة

د  -فريدة بولسنان
د -ياسمينة كتفي

2

د.ماجد حمايل

3

د.سميلة الصباغ

3:00 -2:00

جامعة المسيلة  -الجزائر

جامعة القدس المفتوحة –
فلسطين

جامعة البلقاء
التطبيقية -االردن

عنوان الورقة البحثية

دراسه مقارنه لبعض مهارات التفكير اإلبداعي لدى طلبة السنة
الثانية ماستر هندسة حضرية " نظام كالسيكي ،ونظام " LMD

التقنيات البرمجية الذكية ودورها في التعليم والتعلم
جودة تعلم وتعليم الرياضيات لمختلف فئات الطلبة  :مراجعة
تحليلية ونقدية لألدب التربوي الخاص بتعليم الرياضيات

غداء – مطاعم الجامعه االردنية

اليوم الثاني  :االربعاء  2018 / 7/ 25الجلسة :
رئيس الجلسة  :د.محمد الحاج  -جامعة الزرقاء االهلية
الوقت المخصص للجلسة 11:00 - 9:30
الرقم المتحدثون
د .فتال صليحة
1
2

3

الدولة

عنوان الورقة البحثية

د .يحياوي حسينة

جامعة مولود معمري
تيزوزو  -الجزائر

عالقة جودة الحياة بالذكاء االجتماعي والخجل لدى الطلبة
الجامعيين

د .بوسنة فطيمة

جامعة الجزائر 2

د.برقاد مجيد

جامعة الجزائر 3

نحو اقتراح نموذج إلعداد وتأهيل هيئة التدريس في
ضوء التحول نحو المجتمع المعرفي.

د .علي قشمر
أ  .فاتن رواحنة

جامعة االستقالل -فلسطين
الجامعة االردنية

واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية
الوسائط التعليمية اإللكترونية في أعمالهم األكاديمية

11:30 - 11

استراحة شاي

اليوم الثاني  / :الجلسة السادسة :
رئيس الجلسة  :معالي االستاذ الدكتور عزت جرادات وزير التربية والتعليم االسبق.
الوقت المخصص للجلسة 1:00 - 11:30
عنوان الورقة البحثية
الدوله
الرقم المتحدثون

1

د .ريمة مقران
د .فاتح راشي

2

د.مليكة بكير
د.فضية قتيت

جامعة العربي التبسي
الجمهورية الجزائرية
المركز الجامعي مرسلي
عبد هللا -تيبازة

جامعة -أبو القاسم
سعد هللا -الجزائر2

تنمية الذكاء الفكري كدعامة أساسية لبناء االقتصاديات
الرقمية في ظل المجتمع المعرفي
الذكاء في المجتمع المعرفي ودوره في بناء برامج للتربية
العملية لتدريب الطلبة على اساليب التدريس الحديثة.

د.ذكريات طرشان

3

د .محمد بكر نوفل

الوقت
2:00 - 1:00
3:00 – 2:00

رئيس وحدة ضمان
الجودة وتقييم االداء
 -السعودية

التعلم المستند الى التحفيز

الفعالية
التوصيات والختام وتوزيع الشهادات وصورة تذكارية
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
2018/7/24

