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، بالتربية والتعليميسعى المؤتمر لمناقشة القضايا ذات الصلة بشكل مباشر 

ذلك في مختلف المراحل ، بالعمل التربوي والتعليميوالدراسات واألبحاث ذات العالقة 

والمرحلة اإلعدادية  بتدائيةوالتعليمية )رياض األطفال والمرحلة األساسية واالالدراسية 

 اسة واقع األساليب والطرق التدريسية وتطويرها.وذلك من حيث در، والثانوية(

ستتناول الجلسات العلمية للمؤتمر دراسات وأبحاث تتعلق بالمناهج كما 

وتطويرها عبر المراحل التدريسية والمقررات الدراسية وتقنيات التعليم، وتقييمها 

 والظروف التعليمية المختلفة.

ومن جهة أخرى سيتناول المؤتمر موضوعات علم النفس التربوي وعلم نفس 

الطفولة والنمو باإلضافة للخصائص النمائية، واالختبارات والموهبة ومجاالت التربية 

 الخاصة.

تطوير على أهمية وية العلوم النفسية والترب الخبراء في مجالحيث يشير 

أساسي في العمل التربوي هام و دورمن  ذلك، وما يشكله الدراسات التربوية والتعليمية

حجر األساس في  العمل البحثي في التربية والتعليممن جهة أخرى يشكل . ووالتعليمي

 .التحديث والتجديدعملية التطوير و

التربوية واإلشراف وسيعرض المؤتمر دراسات وأبحاث ضمن تخصصات اإلدارة 

 التربوي، والتي تعد أساسا مهمًا في التأثير في العمل التربوي والتعليمي.
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 أهداف المؤتمر

 .التربية والتعليمعرض أحدث الدراسات والبحوث األكاديمية والتطبيقية في  ¶

 .التربية والتعليمالتعرف على أحدث المستجدات النظرية والتطبيقية في  ¶

 التربية والتعليم والعمل التربوي.التعرف على واقع  ¶

 .التربية والتعليمتبادل الخبرات واالطالع على التجارب الميدانية في  ¶

 ميدانيًا. التربية والتعليمواجه استشراف معالم التَّحديات التي ت ¶

 .التربية والتعليم ميدان تتعلق بتطويردراسة مشروعات  ¶

 .التربية والتعليم تعرض التَّجارب النَّاجحة في مجاال ¶

 .التربية والتعليمتوجهات البيئة التعليمية بما يتناسب مع تطوير  ¶

 .التربية والتعليماإلفادة من التَّقنيات الحديثة في  ¶

 .التربية والتعليم تخصصات عرض أحدث الدراسات في ¶

 عرض أحدث األبحاث في محاور المؤتمر. ¶

 تبادل الخبرات البحثية والعلمية في جلسات ونقاشات المؤتمر. ¶
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 محاور المؤتمر:

 :التاليةسيتناول المؤتمر في جلساته الرئيسية المحاور 

 .رياض األطفال ¶

 .التعليم األساسي ¶

 .المناهج ¶

 .طرق وأساليب التدريس ¶

 .التخطيط والتطوير في التربية والتعليم ¶

 اإلرشاد النفسي والتربوي ¶

 اإلرشاد والتوجيه الطالبي ¶

 .القيادة واإلدارة التربوية ¶

 .اإلدارة المدرسية والتعليمية ¶

 .تكنولوجيا التعليم ¶

 .القياس والتقويم ¶

 .الخاصة التربية ¶

 .الموهبة واالبداع ¶

 .أصول التربية ¶
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2018

1072018
16:0020:00

 التسجيل  -االستقبال 
 استالم الحقائب
 استالم الغرف

1172018

9:0010:00
 الجلسة األولى
 رياض األطفال

 التعليم األساسي واالبتدائي

10:0011:00
 الجلسة الثانية

 المناهج
 التدريس طرق وأساليب

 استراحة ) كوفي بريك (11:0011:30

11:3012:30
 الجلسة الثالثة

 التخطيط والتطوير في التربية والتعليم
 القيادة واإلدارة التربوية

12:3013:30
 الجلسة الرابعة

 االرشاد النفسي والتربوي
 االرشاد والتوجيه الطالبي

 الغــــــــــــداء13:3015:30

15:30- 17:30 
 بناء وتحليل فقرات االختيار من متعدد

 ورشة تدريبية )تسجيل مستقل(

1272018

 الجلسة الخامسة9:0010:00
 اإلدارة المدرسية والتعليمية

 الجلسة السادسة10:0011:00
 تكنولوجيا التعليم

 استراحة ) كوفي بريك (11:0011:30

11:3012:30
 الجلسة السابعة
 القياس والتقويم
 الموهبة واالبداع

12:3013:20
 الجلسة الثامنة
 التربية الخاصة
 أصول التربية

 التوصيات والختام13:2013:30

 الغــــــــــــداء13:3015:30

 بناء جدول المواصفات15:3017:30
 تدريبية )تسجيل مستقل(ورشة 

 www.confedu.com      educconf@gmail.com لالستفسار
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 المشاركون والحضور:

 .التربوية والتعليمية في التعليم العام والعاليالقيادات  ¶

 .التربويةالتخصصات المتخصصين في  أعضاء هيئة التدريس ¶

)المناهج، اإلدارة التربوية، التربية الخاصة، علم النفس  أعضاء هيئة التدريس ¶

 التربوي، اإلرشاد، تقنيات التعليم، أصول التربية، التربية اإلسالمية(.

 .التربية عمداء كليات ¶

 عمداء ووكالء الكليات اإلنسانية. ¶

 التربويةقسام األرؤساء  ¶

 .والتعليمالتربية ومشرفي مراكز مدراء  ¶

 .المعلمين والمعلمات ¶

 المدربين والمدربات. ¶

 مديري ومديرات المدارس في التعليم العام والخاص. ¶

 طالب وطالبات الدراسات العليا. ¶

 الباحثين والمهتمين. ¶

 : المؤتمر في والتسجيل االشتراك أنواع

أو عرض تعريفي أو  ورقة عملأو تقديم بحث المشاركة في حضور المؤتمر مع  ¶

 .تدريبي

 .ورقة عمل أو المشاركة في حضور المؤتمر فقط دون تقديم بحث ¶

 ستقوم اللجنة العلمية بنشر األوراق العلمية واألبحاث في موقع المؤتمر وستطبع في

 كتاب المؤتمر.
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 :رسوم المؤتمر

анЂϽЮϜ :ͪʹ̣̈́ 

450 

сЫтϽвϒ ϼъмϸ 

700 

сЫтϽвϒ ϼъмϸ 

75 

сЫтϽвϜ ϼъмϸ 
 

 مواصفات البحث أو الورقة العلمية:

 .المؤتمرموضوعات ورقة العمل تحت أحد يندرج البحث أو  -

 صفحة. 14يجب أن ال تزيد عدد الصفحات عن  -

 دقيقة ضمن جلسة المؤتمر وتحدد في الجدول. 20 - 15 يتاح لعرض البحث أو ورقة العمل -

 البحث أو الورقة العلمية في كتاب أبحاث المؤتمر.يطبع  -
 

 مالحظات عامة:

المؤتمر، وشهادة تقديم البحث أو ورقة العمل ضمن جلسات  حضور شهادة على الحضور سيحصل -

 .المؤتمر

 تجتمع حيث تقديمها تاريخ من شهر خالل اإللكتروني البريد عبر العمل ورقة/  البحث قبول ورقة سترسل -

 دوري. بشكل العلمية اللجنة

 العربية. اللغة: المؤتمر لغات -

 والتنقل. السفر في اإلرشادات تقديم المؤتمر سكرتارية تتولي -

 ولتسهيل مشاركتهم وحضوركم يمكنكم التواصل مع سكرتارية المؤتمر. -

 ول.على المشارك مراعاة شروط الدخول للدولة التي يقام فيها المؤتمر من حيث التأشيرة واجراءات الدخ -
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 :طريقة تسديد الرسوم

 لتسهيل التواصل معكم. موقع المؤتمرفي التسجيل  من الضروري -
 :يمكن تسديد الرسوم من خالل الحوالة المالية إلى أحد حساباتنا التالية -

 

 

Roaiat alghad

32788713000103  
 

 

IBAN SA2410000032788713000103

SWIFT Code: NCBKSARI

 

 

Roaiat alghad 

460./34.1/.... 

alinma bank 

IBAN SA2705000068201560310000

SWIFT Code: INMASARI 

 Ά̠̞̰̏̿̚ʹ̙ͫ ͮ̀ͣ Ήͫ̓ ͪΎ·̰̤̙ͫ ͵·Ώͻ·Ύ ͵̺̤̀ΎΆ ͢Ύ̺͏ ͺ͗ 

 
Ήͫ̓ ͪΎ·̰̤̙ͫ:  

 ̶ʹ̯̏ͮΏ΄̙̺̝̓ ̩̰̙ͫ̚ ͪͯͧ̚    Ahmad Kamel Alhaj Ibrahim     

AMMAN Â JORDAN

..74057621151. 
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