
 

 

 
 

التعلم الذكي/والتعليم في العالم الرقمي الثاني للتعلم المؤتمر الدولي  

  7201 آذار 29-30

(األول اليوم أجندة)  

 

 9:30 – 9:00 التسجيل

 اإلسالمية، غزة كونفرنس، الجامعةفيديو عبر ال -الوطنية جامعة النجاح، الحرم الجامعي الجديد، عبد العزيزبن  األمير تركيمسرح سمو 
المكان        

الزمان    
 10:50-9:30 منقذ اشتيه .الجلسة: د رئيس                                                          االفتتاح
  فلم االفتتاح                                                                االفتتاحية: الكلمات 

 09:50-09:40 ةسائدة عفون الدكتورة المؤتمر رئيس

 10:00-09:50 ةماهر النتش األستاذ الدكتور الجامعةالقائم بأعمال رئيس 

 10:10-10:00 عالم موسى األستاذ الدكتور   وتكنولوجيا المعلومات االتصاالتوزير 

 10:20-10:10 السيد سامي الصعيدي العربي اإلسالمي للبنك  مالمدير العا

 10:30-10:20 السيد بشار المصري رئيس مجلس إدارة شركة مسار العالمية

 10:40-10:30 م ممثال عن دولة رئيس الوزراء دالدكتور صبري صي  وزير التربية والتعليم العالي 

 11:00-10:40 األستاذ الدكتور جون نايت  متحدث رئيسي: األصل، االنطالق والمستقبلالتعلم الذكي: 

 11:15-11:00   استراحة قهوة
 13:25-11:15 رئيس الجلسة: السيد مجدي سمارة                                                              الجلسة األولى

 11:30-11:15 ( ، فرنساأ. د.عصام شحرور) جامعة ليل متحدث رئيسي: كيف يمكن أن تنفذ؟ماذا يعني ذلك؟  :المدينة الذكية

 11:45-11:30 أ.د. عدنان يحيى )جامعة بيرزيت( متحدث رئيسي: تحليل المعلومات كأداة للتعلم الذكي 

 12:00-11:45 د. نبيل حساسنة و أ.محمد مرعب )جامعة الخليل( متحدث رئيسي: مخاطر وآثار األجهزة الذكية وشبكات التواصل االجتماعي على الخصوصية والتوعية األمنية
تمهيد الطريق إلتقان اللغة اإلنجليزية: دور أدوات التقييم المعيارية في صنع القرارات التربوية 

 المهنية المبنية على األدلة 
 12:15-12:00 (أمديست -ا لتقنية المعلوماتعمر -ETS اتحاد)كلر ستيفن  متحدث رئيسي:

 في األساسي الثاني الصف طلبة ىلد العاطفي والذكاء االستماع مهارة تنمية في االلكترونية القصص توظيف ة: فاعليجامعة القدس()الخالص د. بعاد  اإلنجيلية( و المدرسة) حنان قسيس أ.
 ساحور بيت االنجيلية، المدرسة

12:15-12:25 

برنامج تعليمي مقترح قائم على الدمج بين استراتيجيتي الصف المقلوب والعصف الذهني اإللكتروني  ة: فاعليجامعة القدس()ناصر و د. إيناس  (ضواحي القدسمديرية تربية العريان )أ. هدى 
 في التحصيل وتنمية المهارات التكنولوجية لدى طلبة الصف الثامن األساسي

12:25-12:35 

 12:45-12:35 اآلثار االقتصادية للتعلم االلكتروني تحليل :)جامعة النجاح الوطنية( الفقهاءسام د. 

 12:55-12:45 نمن وجهة نظر المتعلمي : استخدام القاموس اإللكتروني في تعليم اللغة)جامعة النجاح الوطنية( كفاح برهمد. 

 13:10-12:55 نقاش الجلسة األولى 

 جعرون أيهم. د: الورشة يدير                                                                                                                                           العمل األولى: ورشة
 التفاعلية للحلول آيرس/  العرندي أيمن. م: التفاعلية الحسية البيئة تكنولوجيا

13:10-13:25 

 13:40-13:25 استراحة قهوة 

 16:00-13:40  دراغمة معبد الكري. درئيس الجلسة:                                الجلسة الثانية                                

 كيف يمكن للتعلم الذكي تسخير قوة التكنولوجيا لقيادة نماذج تعليمية جديدة
لرئيس التنفيذي لمنظمة التعلم اإللكتروني عبر ا) د.كاثلين ايفز متحدث رئيسي:

 (اإلنترنت
13:40-13:55 

مدير مركز التطوير االلكتروني في جامعة )أ.د. لورنس ريجان  متحدث رئيسي: قيادة التغيير في التعلم والتعليم العالي االلكتروني
 بنسلفانيا(

13:55-14:10 

 14:25-14:10 مستشار نظم المدفوعات في سلطة النقد()السيد طاهر نوفل  متحدث رئيسي:  اإللكترونية المصرفية الخدمات

 14:35-14:25 مجال اللغات والتعليم فيكيف يمكن لنموذج التعليم المدمج / المختلط أن يؤدي الى زيادة فعالية التدريس  (:)عمرا لتقنية المعلوماتلوني راضي اأ. 

 14:45-14:35 أثر توظيف تطبيقات جوجل للتعليم على العملية التعليمية في جامعة بوليتكنك فلسطين :(جامعة بوليتكنك فلسطين) الجعبريغنام أ. 

 14:55-14:45 : توظيف التكنولوجيا لتحسين تعلم الطلبة في بيئة ذكية(فلسطين بوليتكنك جامعة)النتشة شاهين و أ. أمجد  ند. غسا

 15:05-14:55 على البرمجة ةالنظم اآللية في المساقات القائم ضميدي ود. منار قمحية )جامعة النجاح الوطنية(: تأثير ىم. هيا سماعنة و د. من
 15:15-15:05 التعلم الذكي  في: مساهمة الحوسبة السحابية )جامعة القدس المفتوحة( أ. طروب سعد

 15:30-15:15 نقاش الجلسة الثانية 
 سهيل صالحة .د: الورشة يدير                                                                                                                                                            : الثانية العمل ورشة

  للتنمية االتصاالت مجموعة مؤسسة عام مدير/  عون أبو سماح. م: فلسطين في البرمجة برنامج
15:30-15:45 

 سهيل صالحة .د: الورشة يدير                                                                                                                                      الثالثة:عمل الورشة 
 كلوي أوكونور و أ.  : أ. شون كانافانبمشاركة طلبة مدارس بكالوريا الرواد والتكنولوجياالتكامل بين العلوم والرياضات والهندسة 

15:45-16:00 

 17:00-16:00 الغداء 


