�شاركوا معنا يف تظاهرة علمية فريدة جتمع بني املرتكزات العلمية والتجارب العملية
لو�ضع ركائز الإبداع وفق �أحدث نظـريات الدمـاغ

في مؤتمر التفكر الدولي األول للمؤسـسات التربـوية والتعليمـية
تحـت شعار

نحو جودة معيارية في التنمية اإلبداعـية
في ظل تنافس معـياري عالمي

السبت 2014.3.29
الموافق  1435.6.04هجري

عمان  -األردن

فندق شيراتون
منظم المؤتمر

مركز التفكر

للتدريب والتطوير الرتبوي

ناشرون

منهاج ت ََف َّك ْر مع � ُّأنو�س
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Let’s Contemplate with Annoos Curriculum

نرحب بكم في المؤتمر الدولي األول للمؤسسات التربوية والتعليمـية
تحـت شعار

نحو جودة معيارية في التنمية اإلبداعـية

في ظل تنافس معـياري عالمي

لماذا

هذا المؤتمر؟

يهدف هذا امل�ؤمتر �إلى و�ضع حجر الأ�سا�س يف �إعداد
املعلم اال�سرتاتيجي الذي يبني �أدمغة �أجيال البناء
احل�ضاري القادرة على الإبداع واالبتكار ،وت�أطري هذا
الإعداد يف �ضوء معايري اجلودة العاملية خا�صة يف جمال
�أبحاث وتركيب الدماغ ،كما ي�ضع �صورة متكاملة
للم�ؤ�س�سات التعليمية لتنمية �إبداع الطالب ورعاية
املوهوبني منهم ،ويفتح املجال لتبادل اخلربات بني
الراغبني يف حتقيق جودة �إبداعية و�أ�صحاب التجارب
الواقعية الناجحة ،لتتمكن هذه امل�ؤ�س�سات من القيام
بدور فاعل يف رفد جمتمعاتنا ب�شخ�صيات قادرة
على امل�ساهمة احلقيقية يف �صناعة النه�ضة ومواجهة
التحديات ل ّلحاق بالركب احل�ضاري يف ظل تناف�س
معياري دويل وعاملي.

لمن
هذا المؤتمر؟
•ل�صانعي القرار يف وزارات الرتبية والتعليم

محاور المؤتمر
1
تنمية الذكاء
الكلي وفق �أحدث
نظريات الدماغ

3
�إعداد املعلم
اال�سرتاتيجي

•للم�ستثمرين من القطاع اخلا�ص يف جمال الطفولة
•ملديري الطلبة املوهوبني واملتفوقني
•ملمثلي املنظمات الدولية وحقوق الإن�سان
•للمخت�صني والباحثني والأكادمييني يف اجلامعات
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•للمهتمني بربامج الإبداع
•للمخت�صني يف جمال الطفولة
•للآباء الطاحمني للرتبية الإبداعية

تطوير التعليم
وحتقيق اجلودة

4
تنمية الإبداع

5
الك�شف عن
املبدعني

6
رعاية املبدعني

7
�إ�شراك الأهل

•ملديري ومعلمي املدار�س
•للعاملني يف جمال القيادة والإ�شراف الرتبوي

2

9
تطوير �إبداعي
للمحتوى الدرا�سي

8
تبادل خربات
واقعية فـي
التنمية الإبداعية

10
ق�ص�ص جناح
من امل�ؤ�س�سات
التعليمية

السبت  2014.3.29عمان  -األردن  -فندق شيراتون

أهداف

المؤتمر

1.11االهتمام بو�ضع ركائز التنمية الإبداعية على م�ستوى امل�ؤ�س�سة التعليمية،
من خالل تكامل الأدوار بني �أطرافها ،وحتديد املهام املتعلقة بكل منها.
2.22التعرف على امل�ستجدات البحثية يف جمال �أبحاث الدماغ ،و�أحدث
نظريات الذكاء والإبداع املنبثقة عنها ،يف الألفية اجلديدة.
3.33التعرف �إلى الأ�ساليب امل�ستجدة يف الك�شف عن املوهوبني املبدعني.
4.44مناق�شة املفاهيم املتعلقة بالإبداع ،املت�ضمنة ملعايري وم�ؤ�شرات حتقيقها ،بغية
الإ�سهام يف حتقيق �أهداف التنمية الإبداعية.
5.55االهتمام برعاية الطلبة املوهوبني املبدعني ،وتوفري الدعم الكايف لهم
للنهو�ض بهم وا�ستثمار طاقاتهم يف تطوير جمتمعاتهم.
6.66التعرف �إلى برامج �إبداعية ومناهج تنمي املوهبة والإبداع ،وعر�ض
ا�سرتاتيجياتها التعليمية وتطبيقاتها بغية تطوير �أ�ساليب التعليم.
7.77مناق�شة التحديات والعقبات وحتديد الأولويات يف تنمية ورعاية الطلبة
املبدعني.
8.88مناق�شة مفهوم جودة التعليم ،والتعرف �إلى كيفية تطوير الأداء لو�ضع
�أ�س�س �إعداد معلم الإبداع.
9.99ا�ستك�شاف طرق لو�ضع معايري الإبداع يف امل�ؤ�س�سات التعليمية يف �ضوء
�أبحاث الدماغ.
1010تبادل اخلربات بني الرتبويني وعر�ض ممار�سات ناجحة يف جمال تنمية
10
الإبداع ،وتطوير املحتوى الإبداعي.
1111التعرف �إلى طرق تفعيل دور الأهل يف تنمية �أبنائهم الإبداعية ،وفتح باب
11
ال�شراكة بني البيت وامل�ؤ�س�سة التعليمية ،للعناية باملوهبة ورعايتها.
1212تبادل اخلربات على امل�ستويات املحلية والإقليمية والدولية ،خا�صة يف
12
جمال تنمية الإبداع ومعايري اجلودة.
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نرحب بكم في المؤتمر الدولي األول للمؤسسات التربوية والتعليمـية
تحـت شعار

نحو جودة معيارية في التنمية اإلبداعـية

في ظل تنافس معـياري عالمي

المتحدثون المدعوون
وضع ركائز التنمية اإلبداعية في المؤسسات التعليمية
متحدث رئيسي :األستاذ الدكتور فتحي جروان  -األردن

حا�صل على درجة الدكتوراة يف تربية املوهوبني من جامعة بريدو � /إنديانا  ،مدير م�ؤ�س�س ملدر�سة اليوبيل
للموهوبني واملتفوقني ،رئي�س م�ؤ�س�س للمجل�س العربي للموهوبني واملتفوقني  ،خبري وم�ست�شار رعاية املوهوبني
وتعليم التفكري ،له عدة م�ؤلفات باللغة الإجنليزية والعربية منها كتاب املوهبة والتفوق ،تعليم التفكري الإبداع،
الذكاء العاطفي ،التعلم االجتماعي العاطفي ،عميد املراكز العلمية ورئي�س ق�سم علم النف�س والإر�شاد والرتبية
اخلا�صة يف جامعة عمان العربية للدرا�سات العليا ،عمل معلم ًا ملختلف املواد الدرا�سية واملراحل يف عدة دول عربية
منذ عام � ،1964أم�ضى حياته معلم ًا ومتعلم ًاwww.jarwan-center.com ..

تطبيقات إبداعية الستراتيجيات التعلم السريع
الدكتورة آمال طه العبادي  -المملكة العربية السعودية

دكتوراة يف علم االجتماع ،مديرة ق�سم التدريب ب�شركة العلم والتطوير ،رئي�س التطوير يف قطاع خا�ص
(تنظيم دورات لتطوير الكادر  ,تطوير الربامج التعليمية وا�سرتاتيجيات التعليم  ,تنظيم معار�ض لتنمية
الإبداع والإبتكار ومهرجانات ترفيهية تنمي التفكري) ،م�ست�شار جودة مل�ؤ�س�سات تعليمية ،رئي�سة
الرائدات يف جمل�س حي الرو�ضة ،مدرب معتمد يف مهارات التفكري والإبداع واملقايي�س ،تطوير الذات،
ن�شرت عدة بحوث يف جمالت علمية حمكمة ،م�ؤلفة لكتاب (لغتي يف مكعب جودة التعليم) ملرحلة
ريا�ض الأطفال.

التفكير خارج الصندوق في غرفة الصف
األستاذ ثائر حسين  -األردن
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خبري برامج تفكري و�إبداع ،مدير عام مركز ديبونو لتعليم التفكري ،يحمل درجة املاج�ستري يف الرتبية اخلا�صة
(تخ�ص�ص برامج موهوبني  ،)1995عمل يف املجل�س العربي للموهوبني واملتفوقني ،فاح�ص قدرات عقلية
و�أخ�صائي تفكري مب�ؤ�س�سة امللك ح�سني -مدر�سة اليوبيل للموهوبني واملتفوقني \ مركز التميز الرتبوي ،م�س�ؤول
برامج تنمية التفكري بربنامج الك�شف عن املوهوبني باململكة العربية ال�سعودية ،ن�شر عدد من البحوث املتخ�ص�صة
مبو�ضوع الإبداع يف جملة درا�سات اجلامعة الأردنية ،ن�شر عدد من الكتب واملراجع املتعلقة بربامج التفكري وتنمية
الإبداع ،قام بتدريب �أكرث من  1500متدرب ومتدربة حول برامج التفكري والإبداع� ،شارك مب�ؤمترات وندوات
وور�ش عمل على م�ستوى الوطن العربي.
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توعية األهل بمتطلبات العناية باالبن المبدع
األستاذة الدكتورة نايفة قطامي  -األردن

حا�صلة على درجة الدكتوراة من جامعة كاليفورنيا \ لو�س �آجنلو�س  ،تخ�ص�ص منو وتعليم ،عميد جامعة
البلقاء ،لها عدة م�ؤلفات �أبرزها كتاب تعليم التفكري ،ومناهج و�أ�ساليب تعليم املوهوبني  ،التفكري املهني
للأطفال ،تقومي منو الطفل ،حا�صلة على عدة جوائز تقديرية منها جائزة امللك ح�سني للتميز الأولى يف
مرتبة الدبلوم العايل \ اجلامعة الأردنية  ،جائزة امللك ح�سني للتميز الأولى يف درجة املاج�ستري \ اجلامعة
الأردنية ،جائزة مالية من جامعة .UCLA

معايير األداء في تحقيق جودة التعليم
الدكتور أحمد الدراج  -فلسطين

حا�صل على درجة دكتوراة يف الإدارة الرتبوية من جامعة القاهرة مبرتبة ال�شرف الأولى \ مو�ضوع الر�سالة
يف �ضوء معايري اجلودة التعليمية ،مدير عام مدار�س نور الهدى  ،رئي�س نقابة �أ�صحاب املدار�س اخلا�صة
وريا�ض الأطفال يف حمافظة رام اهلل والبرية ،ع�ضو الهيئة الإدارية للجنة زكاة القد�س ،ع�ضو اجلمعية
امل�صرية للرتبية املقارنة والإدارة التعليمية بالقاهرة ،ناق�ش عدة ر�سائل املاج�ستري يف جامعة القد�س حول
معايري اجلودة.

اشتقاق معايير األداء لمعلم اإلبداع في ضوء أبحاث الدماغ
األستاذة مها شحاده  -األردن

باحثة تربوية ا�ستطاعت خالل اثني ع�شر عام ًا من البحث والتجريب والتطوير ،و�ضع الر�ؤية املنهجية التطبيقية
“ر�ؤية مدار�س التفكر” ،مدير عام مركز التفكر للتدريب والتطوير الرتبوي ،م�ؤلفة منهاج تفكر مع �أنو�س،
املنهاج الإبداعي ال�شامل يف بناء �شخ�صية الطالب الإبداعية الأخالقية ،يطبق منهاج تفكر مع �أنو�س يف العام
 2014على �أكرث من �أربعني �ألف طالب يف ع�شرين دولة حول العامل� ،ساهمت يف تطوير املجال الرتبوي بتقدمي
عدة ابتكارات �أبرزها منوذج التفكر التعليمي الذي جنح يف تعليم عبادة التفكر منهجي ًا يف غرفة ال�صف لبناء الإميان
وتنمية الإبداع والذكاء ،مدربة يف جمال بناء ال�شخ�صية املتكاملة ،تعليم التفكر ،تطوير ال�سلوك ،دربت �أكرث من
�ألفي متدرب ومتدربة حول العامل ،مت اختيار مها �شحاده من قبل منظمة  TEDXالأمريكية لالبتكار التقني
والرتبوي كمبتكرة يف املجال الرتبوي.
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برنامج المؤتمر وأوراق العمل
9:00 am-8:30 am
10:15 am-9:00 am

التسجيل واستالم الحقائب

1

الجلسة األولى | وضع ركائز التنمية اإلبداعية

•اجلل�سة االفتتاحية
•متحدث رئي�سي :الأ�ستاذ الدكتور فتحي جروان

وضع ركائز التنمية اإلبداعية في المؤسسات التعليمية
10:40 am-10:15 am

استراحة

11:55am-10:40 am

2

12:15 pm -11:55 am

استراحة

الجلسة الثانية | تنمية ورعاية اإلبداع في المؤسسات التعليمية

•رئي�س اجلل�سة :الأ�ستاذ الدكتور يو�سف قطامي \ اجلامعة الأردنية.
•التفكري خارج ال�صندوق يف غرفة ال�صف \ الأ�ستاذ ثائر ح�سني.
•تطبيقات �إبداعية ال�سرتاتيجيات التعلم ال�سريع \ الدكتورة �آمال العبادي.
•توعية الأهل مبتطلبات العناية باالبن املبدع \ الأ�ستاذة الدكتورة نايفة قطامي.

1:40 pm-12:15 pm

33

2:30 pm -1:40 pm

استراحة الغداء

الجلسة الثالثة | اشتقاق معايير الجودة اإلبداعية

•رئي�س اجلل�سة :الدكتور حممد عبا�س \ جامعة عمان العربية للدرا�سات العليا.
•معايري الأداء قي حتقيق جودة التعليم \ الدكتور �أحمد الدراج.
•ا�شتقاق معايري الأداء ملعلم الإبداع يف �ضوء �أبحاث الدماغ \ الأ�ستاذة مها �شحاده.
•الدور الإ�شرايف يف تطوير �أداء معلم الإبداع \ الأ�ستاذة �أماين �صادق \ ق�سم التطوير و�ضبط اجلودة \
مركز التفكر للتدريب والتطوير الرتبوي.

4:30 pm -2:30 pm
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44

الجلسة الرابعة | تجارب عملية في تطبيق معايير الجودة اإلبداعية

•ور�شة تطبيقية ملعايري الإبداع يقدمها جمموعة من معلمات التفكر اللواتي حققن �أدا ًء منوذجي ًا يف معايري جودة
الأداء:
• ا�سرتاتيجية الق�صة الت�أملية \ معلمة التفكر دنيا الكردي \ �أكادميية بناة الغد.
•ا�سرتاتيجية منوذج التفكر التعليمي \ معلمة التفكر �أ�سماء احل�سن \ مدار�س النظم احلديثة.
•ا�سرتاتيجية التخيل املوجه \ معلمة التفكر نور الكفوين \ مدار�س اجلامعة الثانية.
•ا�سرتاتيجية الدراما \ معلمة التفكر منال الدويك \ مدار�س النظم احلديثة.
•ا�سرتاتيجية حل امل�شكالت \ معلمة التفكر �أ�سماء جرب \ مدار�س الآفاق امل�ضيئة.
•تطوير �إبداعي لدر�س من مادة اللغة العربية من خالل ا�سرتاتيجيات برنامج التفكر \
معلمة التفكر فاديا عامر\ مدار�س نور ال�شيماء.
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رسوم التسجيل
تشمل رسوم التسجيل

185

$

1.11كتاب معايري التميز يف �أداء معلم التفكر
2.22ح�ضور امل�ؤمتر
�3.33أوراق امل�ؤمتر
�4.44شهادة ح�ضور امل�ؤمتر
5.55حقيبة امل�ؤمتر
6.66اال�سرتاحات والغداء
خ�صم خا�ص للمدار�س املطبقة ملنهاج تفكر مع �أنو�س

للتسجيل

في المؤتمر
نحو جودة معيارية للتنمية اإلبداعـية
في ظل تنافس معـياري عالمي

املدير التنفيذي :مروان الربغوثي
يرجى التوا�صل معنا من خالل:
هاتف+962 6 5858378 :
جوال+962 79 5590551 :

مكان االنعقاد
فندق شيراتون
عمان  -األردن

فاك�س+962 6 5858378 :
الربيد الإلكرتوين info@tafakkur.com
www.tafakkur.com
www.e-tafakkur.com

لحجز مساحة في المعرض المصاحب للمؤتمر تواصل معنا اآلن! 7

شركاؤنا

في الوطن العربي

اململكة العربية ال�سعودية  -الريا�ض
مركز تنمية الطفولة
جوال00966552911919 :
info@childhoodme.com

املغرب  -الدار البي�ضاء
الأكادميية الدولية ملهن املقاولة
جوال00212672971142 :
addi.steotfp@gmail.com

فل�سطني  -القد�س
جمعية ريا�ض ال�صاحلني
جوال00972525556009 :

wael-attuon@hotmail.com

الإمارات  -دبي
�إتقان العاملية
جوال00971509046677 :
abuswed@hotmail.com

اجلزائر  -اجلزائر
مركز �إبداع الإعالمي
جوال 00213771248124:
ibdaa2006@gmail.com

�سلطنة عـمان  -م�سقط
�شام املعرفة
جوال0096896994367 :
abuswed@hotmail.com

فل�سطـني -نابـل�س
دار الر�ضوان
جوال00970569204060 :
mkhuffash@gmail.com

اليـمن � -صنعاء
�شركة مناء الدولية للخدمات التعليمية
جوال00967777177154 :
alsokhimi5@yahoo.com

تـونـ�س  -تون�س
الإمارات – �أبو ظبي
�أكاديـمية التدريب والتكنولوجيا
مكـتـبة جـرير
جوال0021697825473 :
جوال 00671506129623
oubayibnkaab@ymail.com jarirbookstore@gmail.com

منظم المؤتمر

مركز التفكر

للتدريب والتطوير الرتبوي
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ناشرون

منهاج ت ََف َّك ْر مع � ُّأنو�س

Let’s Contemplate with Annoos Curriculum

•م�ؤ�س�سة تقوم بالبحوث العلمية التجريبية من خالل نخبة متميزة من الباحثني الرتبويني ،بهدف تقدمي و�سائل عملية مبتكرة ت�ساعد يف
تطوير الواقع الرتبوي �ضمن ر�ؤية �أ�صيلة معا�صرة ،تنبثق من القيم العربية والإ�سالمية ،وتواكب �أحدث �أبحاث الدماغ،خا�صة يف نظريات
الذكاء والإبداع.
•مدربون خمت�صون يف جمال:
بناء ال�شخ�صية
		
رعاية املوهبة والإبداع
		
تعليم التفكر مـمنهج ًا
•تطوير التعليم
•النا�شرون ملنهاج تفكر مع �أنو�س

www.tafakkur.com

