برعاية صاحبة السمو الملكي االميرة عالية بنت الحسين المعظمة
برنامج فعاليات المؤتمرالعربي الثالث البحاث الموهبة والتفوق
(المناهج في مجتمع تكنولوجي متغير )
 / 20 - 19اب 2014 /
مدرج علي بدير  -مبنى الرئاسة  -الجامعه االردنية
الثالثاء  19اب
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  :أ .د .مروان كمال – رئيس اللجنة الملكية للتعليم ورئيس
جامعه فيالدلفيا – رئيس اللجنة التحضيرية
كلمة األستاذ الدكتور اخليف الطراونة رئيس الجامعه االردنية
درع تقديري لصاحبة السمو الملكي االميرة عالية بنت الحسين المعظمة
صورة تذكارية مع المشاركين في المؤتمر

11:00 – 10:30

استراحة شاي

اليوم االول :الجلسة األولى :الثالثاء 2014/8/19
رئيس الجلسة  :معالي الدكتور ابراهيم بدران وزير التربية والتعليم االسبق
الوقت المخصص12:30 - 11:00 :
عنوان الورقة البحثية

الرقم المتحدثون
1

أ .د .محمد عواد  -االردن

المناهج والنتائج

2

أ .د .تيسير صبحي  -المانيا

التربية والمناهج من اجل االبداع واالبتكار والقيادة

اليوم االول الجلسة الثانية:
رئيس الجلسة  :معالي االستاذ الدكتور عصام زعبالوي وزير التعليم العالي االسبق
الوقت المخصص للجلسة 2:00 - 12:30 :
عنوان الورقة البحثية

الرقم

المتحدثون

1

أ.د.النورعبدالرحمن  -السودان

توظيف المناهج الدراسية الجامعية في تنمية وتعزيز قيم التسامح والحوار والمواطنة بين
طالب الجامعات السودانية  -جامعة بحري أنموذجا

2

3

4

د.حنان خوج -

السعودية

د.فاطمة الزياني  -البحرين

بناء أداة مسحية مقترحة في مادة الحساب لتالميذ الصف األول االبتدائي لفرز األطفال
المعرضون للخطر في ضوء مدخل التدخل لالستجابة

أ.د.غالية الشناوي  -مصر
د.حاتم توفيق أحمد  -مصر

5

فاعلية برنامج قائم علي أنشطة إثرائية علمية علي تنمية التفكير االبداعي لطالبات الصف
التاسع بالمرحلة المتوسطة

د.عصام نجيب  -االردن

دراسة مدى تأثير الفن الحديث والتراث على االتجاهات اإلبداعية لطلبة الجامعة
المؤسسات التعليمية في االردن  :بين خياري التجويد والتجريد.

الوقت

الفعالية

3:00 -2:00

غداء – مطاعم الجامعه االردنية

اليوم االول الجلسة الثالثة:
رئيس الجلسة
وقت الجلسة
1
2

3

4

 :النائب د.محمد الحاج  -مجلس النواب االردني
 5:003:00 :

أ .د.علي اسماعيل  -السعودية

توظيف التقنيات الحديثة فى مناهج تعليم الرياضيات فى ضوء نتائج بعض
الدراسات والتجارب العالمية والعربية

د.صباح الزبيدي  -العراق

دور مناهج التربية الوطنية العراقية في تعزيز قيم الحوار ,التسامح,
التعايش السلمي لمواجهة الفكر المتطرف من خالل بناء برنامج مقترح
مدي فعالية برنامج تعلم ذاتى مقترح لتنمية بعض كفايات تصميم
اوراق العمل لألطفال المعسرين قرائيا لدي طالبات التربية العملي
،واثر هذا على معدل تحسن االطفال المعسرين قرائيا

د.نيفين نصر  -السعودية

د.مريم مدني -

اثر المناهج الدراسية على تعزيز قيم التسامح والحوار ونبذ العنف
والمواطنه

السعودية

5

تقويم كتاب التربية اإلسالمية للصف األول األساسي في األردن في ضوء
نظرية الذكاءات المتعددة

د.عبدهللا الجازي  -االردن
6

العالقة بين التفكير االبداعي والتحصيل االكاديمي لدى طلبة الرياضيات في
الجامعات االردنية

د.سميلة الصباغ  -االردن

اليوم الثاني  /االربعاء  /الجلسة الرابعه
رئيس الجلسة  :د.صباح الزبيدي-العراق
الوقت المخصص للجلسة 11:00 - 9:00
عنوان الورقة البحثية

الرقم

المتحدثون

1

د.فاتن كمال  -السعودية

فعالية وحده تدريسية باستخدام الكمبيوتر وأثرها على تعليم بعض المهارات االساسية للقراءة لدى
االطفال ضعاف السمع

2

د.محسن الزهراني  -السعودية

مدى إسهام برنامج إعداد معلم التربية الفنية بالجامعات السعودية في تعريف الطالب المعلم

3

د.ماجدة عبيد  -االردن

الطالب الموهوب والمتفوق وتكنولوجيا التعليم

4

المناهج في مدارس الثقافة
العسكرية-االردن

مندوب الثقافة العسكرية

5

أ.نورة القحطاني  -السعودية

بخصائص التلميذ الموهوب فنيًا.

11:30 -11:00

قياس دور المناهج الدراسية في تعزيز األمن الفكري من وجهة نظر المديرين والمشرفين
التربويين بمنطقة تبوك التعليمية

استراحة شاي

اليوم الثاني الجلسة الخامسة

رئيس الجلسة  :د.محمد بكر نوفل – مقرر اللجنة العلمية
الوقت المخصص للجلسة 1:30 - 11:30
الرقم

المتحدثون

عنوان الورقة البحثية

1

د.سهيل دياب -فلسطين

منهاج الرياضيات الفلسطيني الذي نتطلع اليه – يعلم التفكير وينمي مهاراته

2

د.محمد خلف  -العراق

تطوير المناهج الدراسية لمادة الحاسوب في الكليات غير االختصاص

3

د.مانع الشهري -السعودية

دور ادوات الجيل الثاني الويب على التحصيل وتنمية مهارات التواصل الرياضي

4

د.خولة القدومي  -االردن

ضرورة تضمين المناهج الدراسية مهارات الذكاء االنفعالي

د.كمال نزال  -االردن
5

أ.منيرة الشمري -السعودية

اثر االنموذج االثرائي السعودي على االستراتيجيات المعرفية وما وراء المعرفة والتنظيم
الذاتي لدى الطالب الموهوبين للمرحلة المتوسطة

الوقت

الفعالية

2:00 - 1:15

التوصيات والختام وتوزيع الشهادات

3:00 – 2:00

غداء في مطاعم الجامعه االردنية

مالحظة:
 .1تم تخصيص خمسة عشر دقيقة لكل باحث لتقديم ابرز ما يتضمنة ورقتة
البحثية ويرجى التتقيد بهذا الوقت.
 .2مكان المؤتمر مدرج علي بدير  -مبنى رئاسة الجامعه االردنية
 .3يرجى من الجميع التواجد في المدرج الساعه التاسعه والنصف من صباح يوم
الثالثاء الموافق 2014/8/19
واهال وسهال بالجميع

