المؤتمر الدولي الثاني للتعلم والتعليم في العالم الرقمي/التعلم الذكي
 30-29آذار 2017
(أجندة اليوم الثاني)
التسجيل

9:00 – 9:30
المكان

مسرح سمو األمير تركي بن عبد العزيز ،الحرم الجامعي الجديد ،جامعة النجاح الوطنية -عبر الفيديو كونفرنس ،الجامعة اإلسالمية ،غزة

الزمان
9:30-11:45
09:30-09:40
09:40-09:50
09:50-10:00
10:00-10:10

رئيس الجلسة :د .شهناز الفار

الجلسة األولى

د .سليمان حرب (جامعة األقصى) و د .محمود برغوث (الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا) :درجة توافر متطلبات التعلم الذكي بمؤسسات التعليم العالي التابعة لوزارة التربية
والتعليم العالي الفلسطينية

د .حسن مهدي (جامعة األقصى) :فاعلية استراتيجية في التعلم الذكي قائمة على التكامل بين التعلم بالمشروع وخدمات جوجل في اكساب الطلبة المعلمين بجامعة األقصى بعض
مهارات القرن الحادي والعشرين
د .أحمد رباع (جامعة النجاح الوطنية) و أ .هالة حرز اهلل (مديرية تربية جنوب نابلس) :أثر األلعاب الذكية في تدريس اللغة اإلنجليزية بشكل مناسب للعرب
د .فايز شلدان (الجامعة اإلسالمية) و أ .حسين أبو ليلة (مديرية تربية غزة) :خطة مقترحة لتطوير مهارات تعلم اللغة اإلنجليزية لدى طلبة المرحلة الثانوية بمحافظات غزة في
ضوء التعلم الذكي

10:10-10:20

دُ .منية مزيد (مؤسسة إنقاذ الطفل) :أثر استخدام برنامج قائم على الحاسوب لتنمية التفكير في الهندسة واالتجاه نحوها لدى طالبات الصف الثامن األساسي في محافظات غزة

10:20-10:30

د .سليمان حرب (جامعة األقصى) و د .محمود برغوث (الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا) :درجـة توظيـف استراتيجيـات التعلـم الذكـي في مدراس التعليم العام الحكومية

10:30-10:40

د .حاتم أحمد و أ.د .غالية إبراهيم (جامعة حلوان -مصر) :دراسة اتجاه الطالب وأعضاء هيئة التدريس نحو استخدام شبكات التواصل االجتماعي في تطوير تعليم الفنون
التشكيلية في المرحلة الجامعية

10:40-10:50

أ .هدى دبالن (مديرية تربية نابلس) :توظيف تقنيات التعليم االلكتروني في التعليم واتجاهات المعلمين نحوه

10:50-11:00

أ .سامية عمر الديك و أ .أيوب دويكات و أ .جعفر أبو حجلة (مديرية تربية جنوب نابلس) :درجة إدراك معلمي ومعلمات مديرية جنوب نابلس لمفهوم التعلم الذكي ومتطلباته

11:00-11:15

نقاش الجلسة األولى
ورشة العمل األولى:

11:15-11:45

يدير الورشة :د .أيهم جعرون

بمشاركة الطلبة حول االختبارات والمسابقات المحوسبة المباشرة عن طريق الهواتف التفاعلية "الذكية" وأجهزة اآليباد واألبلتات التعليمية :أ .أمجد أبو مخ (مدرسة القاسمي
األهلية) و أ .أمية أبو مخ(أكاديمية القاسمي)
استراحة قهوة

11:45-12:00
12:00-13:50

الجلسة الثانية

12:00-12:10

أ .زاهر عطوة (وزارة التربية والتعليم العالي) :تأثيرات التعلم المقلوب على تحفيز طالب المرحلة الثانوية نحو تعلم الفيزياء

12:10-12:20
12:20-12:30

رئيس الجلسة :د .أشرف الصايغ

أ .أماني حمد ( مديرية التربية والتعليم نابلس) و أ .ليندا الجابي (مديرية التربية والتعليم نابلس) :درجة توظيف معلمي المرحلة األساسية الدنيا للتعلم الذكي في العملية التعليمية
وانعكاس ذلك على تحصيل طلبتهم

د .عبد الغني الصيفي (جامعة النجاح الوطنية) و أ .ياسمين دار إبراهيم (مديرية تربية جنوب نابلس) :أثر استخدام المختبر االفتراضي لتجارب العلوم في تنمية عمليات العلم
واكتساب المفاهيم لدى طالبات الصف الخامس في فلسطين

12:30-12:40

د .مأمون نواهضه (جامعة بيرزيت) :توظيف اللعب في عملية التعليم والتعلم في مساق برمجة متقدمة

12:40-12:50

د .ثروت حجاوي (جامعة النجاح الوطنية) :الصف المقلوب في تعلم التعبير الشفوي في اللغة الفرنسية

12:50-13:00

أ .منى شعث و د .سائدة عفونة (جامعة النجاح الوطنية) :االمتحانات المحوسبة من وجه نظر مدرسي مركز اللغات :دراسة حالة جامعة النجاح

13:00-13:10

د .معاذ األسمر (جامعة النجاح الوطنية) :العوامل المؤثرة على تبني الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول في فلسطين

13:10-13:20

د .شاكر خليل و د .ايهاب حجازي (جامعة النجاح الوطنية) :نحو المدن الذكية الفلسطينية دراسة حالة :مدينة نابلس وجامعة النجاح الوطنية الحرم الجامعي.

13:20-13:30

م .سالم عوض اهلل(شركة عسل للتكنولوجيا) :عولمة خدمات هندسة البرمجيات باستخدام التعليم اإللكتروني لرفع مهارات الموظفين وتحفيز االبتكار

13:30-13:45
13:45-14:00

نقاش الجلسة الثانية
يدير الورشة :د .أيهم جعرون

ورشة العمل الثانية:

بمشاركة الطلبة حول إدمان اإلنترنت وعالقته بالكفاءة الذاتية المدركة لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية :د .سائدة عفونة و د .فايز محاميد

14:00-15:00

اختتام المؤتمر وتوصيات المؤتمر أ.د .سمير أبو عيشة ،رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر

15:00-16:00

الغداء

