رئيس المؤتمر

أ.د عمر أحمد همشري

نائب رئيس المؤتمر

رسوم االشتراك في المؤتمر

أ.د احمد محمد سليمان

الجامعة األردنية

 470دوالر امريكي رسوم اإلشتراك والحضور واإلقامة في
الفندق.

أمين عام المؤتمر

األمين العام المساعد للمؤتمر

أ.د مصطفى رجب

أ .حسن صالح اسماعيل

جامعة سوهاج

الوراق للنشر والتوزيع

المنسق العام

د .حمدي محمد شحاته

شروط تقديم البحوث

 -تقبل البحوث التي تقع في مجال محاور المؤتمر المختلفة

 250دوالر امريكي رسوم اإلشتراك فقط.

معلومات إضافية
 يحصل المشارك على حقيبة المؤتمر وشهادة مشاركة منجامعة سوهاج ومؤسسة الوراق.
 تتضمن رسوم المشاركة اإلقامة في الفندق لمدة ثالثةأيام شامل جميع الوجبات.
 -يتحمل المشارك تكاليف السفر والتنقل.

تواريخ مهمة

جامعة سوهاج

مؤسسة الوراق

الراعي الرسمي للمؤتمر

الراعي الرئيس للمؤتمر

تحت رعاية
معالي األستاذ الدكتور

أحمد عزيز عبد المنعم
رئيس جامعة سوهاج

مؤتمر

 -آخر موعد لالستالم األبحاث كاملة .2020-4-1

 إعداد ملخصين بالعربية واالنجليزية على أن ال يزيد كل منهماعن ( )300كلمة.
 -أن ال تكون البحوث قد نشرت أو أرسلت للنشر في أي مكان

المراسالت

آخر .
 لغة البحوث المعتمدة في المؤتمر العربية واالنجليزية أن ال يزيد عدد صفحات البحث عن  25صفحة بما فيها األشكالوالرسوم والمالحق.
 أن تكون البحوث مطبوعة بواسطة برنامج Microsoft Wordحجم الخط  12نوع الخط  Simplified Arabicللنصوص العربية
وحجم الخط  12نوع  Times New Romanلالنجليزية وحجم الخط
 14ونمط غامق ( )Boldللعناوين الرئيسية.
بيانات المشارك  :اسم المشارك  ،الرتبة العلمية  ،العنوان ،االيميل  ،الهاتف الشخصي.

ترسل الملخصات واألبحاث على البريد االلكتروني :

alwbook@gmail.com

هاتف + 962 6 5337798 :
موبايل +962799821273 :
واتس اب+ 962 77 5337798 :

موقع المؤتمر
www.alwaraq-pub.com

(مؤتمر علمي محكم)
(ينشر في كتاب خاص)

شرم الشيخ-مصر
2020/4/20-18

قضايا واتجاهات معاصرة في التربية
والتعليم والتعليم العالي في الوطن العربي

فكرة المؤتمر
تأثرت النظم التربوية في الوطن العربي في الوقت الحاضر
بالعديد من العوامل والمؤثرات االجتماعية واالقتصادية
والثقافية والتكنولوجية ،وغيرها من العوامل والمؤثرات
التي غيرت من كينونيتها واتجاهاتها ومسيرتها الحاضرة
والمستقبلية ،ومن هنا جاءت فكرة هذا المؤتمر.

محاور المؤتمر
المحور األول  :موضوعات خاصة في التربية والتعليم
والتعليم العالي:
 التغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجيةوتأثيراتها في النظم التربوية العربية .
 التربية البيئية في األلفية الثالثة. مستقبل التعليم والتعليم العالي في الوطن العربي فيظل التحديات العالمية .
 العولمة وتأثيراتها على النظم التربوية العربية. التربية العربية وحقوق اإلنسان. التربية العربية وبناء مجتمع المعرفة. التربية العربية في مواجهة خطاب العنف والتطرف. اإلعالم التربوي في ظل التكنولوجيا. استراتيجيات التعلم والتعليم في ضوء التكنولوجياواقتصاد المعرفة .
 البحث العلمي ومعوقاته والحرية األكاديمية. التعليم والتعلم اإللكتروني. -شبكات التواصل االجتماعية وتطبيقاتها التربوية.

 التعليم المهني. -موضوعات أخرى.

المحور الثاني :الحوكمة والتخطيط االستراتيجي:
-

البيئة الصفية اآلمنية -إدارة الصفوف.
المدارس والجامعات الذكية.
اإلدارة االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي.
الهندرة (إعادة الهندسة).
القيادة في بيئة متجددة.
األخالقيات المهنية للمعلم واألستاذ الجامعي.
إدارة رأس المال البشري في بيئة متجددة.
التميز التنظيمي في المدارس والجامعات.
إدارة الجودة الشاملة .
االبداع واالبتكار.
موضوعات أخرى.

المحور الثالث :تربية الطفل :
-

واقع تربية الطفل في العالم العربي.
الذكاء الوجداني لطفل الروضة الموهوب.
رسوم األطفال ودالالتها االجتماعية والنفسية.
اإلعالم ونمو الطفل.
التكنولوجيا ونمو الطفل واإلدمان التكنولوجي.
األسرة العربية المعاصرة ونمو الطفل.
موضوعات أخرى .

المحور الرابع :التربية الخاصة وعلم النفس التربوي.
 استراتيجيات عالج االضطرابات اللغوية لذوي اإلعاقات. -التوحد.

-

التفكير اإلبداعي والناقد.
الموهبة والتفوق.
التعليم الدامج ( )Inclusive educationلذوي اإلعاقات .
التكنولوجيا المساندة لذوي اإلعاقات.
األطفال ذوي اإلعاقة ومشكالتهم المدرسية.
التكيف النفسي واإلجتماعي للمراهق.
شبكات التواصل اإلجتماعي وتأثيراتها على المراهقين.
الدافعية وتحفيز الطلبة للتعليم.
القراءة والمعلومات لذوي اإلعاقة.
موضوعات أخرى .

المحور الخامس :المكتبات والمعلومات:
 المكتبات المدرسية والمكتبات الجامعية في بيئةتكنولوجية متجددة.
 أمن المعلومات واألمن السيبراني وأمن مجموعات المكتبة. الحوسبة السحابية وتطبيقاتها. البيانات الضخمة. النشر اإللكتروني والنشر العلمي ،ومصادر المعلوماتاإللكترونية.
 خدمات المعلومات وتسويقها وتقييمها. شبكات التواصل االجتماعي واستعماالتها وتطبيقاتها فيالمكتبات ومراكز المعلومات.
 الجودة الشاملة. قضايا إدارية في المكتبات ومراكز المعلومات. أخالقيات مهنة المكتبات والمعلومات. -موضوعات أخرى.

