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 أهداف المؤتمر:

إعداد  في مجال تخصصينيسعى هذا المؤتمر الذي تعقده الجامعة العربية المفتوحة إلى جمع الخبراء والم

ع الهام هذا الموضوللبحث والنقاش وتبادل اآلراء حول واستراتيجيات التعلم في البلدان العربية  المعلم

 ولتحقيق األهداف التالية:

 .اذج حديثة في مجال إعداد المعلم، وتطوير أدائهنم مناقشة وتحليل -1

 نماذج ناجحة خاصة باستراتيجيات التعليم والتعلم.  مناقشة وتحليل -2

 ناقشة المعايير الضرورية لمزاولة مهنة التعليم. م -3

 برات والتجارب بين المشاركين واالستفادة منها.تبادل الخ -4

 

 

 :المؤتمر محاور

وط ، وما يرتبط بذلك من شربمجاالت إعداد المعلم وتدريبه وتطوير أدائه يتناول المؤتمر عدة محاور تتعلق

 لمؤتمر:االتي ستطرح في المقترحة ومعايير مزاولة مهنة التعليم، وأخالقيات المهنة. وفيما يلي أهم المحاور 

 قبل الخدمةالمعلم نماذج وتجارب  -1

 .أثناء الخدمة وتجارب تدريب المعلم وتطوير أدائه نماذج -2

 في التعليم المبكر. التدريسأساليب  -3

 ستخدام التكنولوجيا الحديثة.اأساليب التدريس و -4

 أخالقيات مهنة التعليم. -5

  السياسات الداعمة لمهنة التعليم في العالم العربي. إطار -6

 التعليم: رخصة ومزاولة المهنة.ين تمه -7

 

 

 

 

 شروط االشتراك )تقديم األوراق العلمية(

 أن يكون البحث أصيالً في مجاله، ومستوفياً لعناصر البحث العلمي. -1

 .ال تقبل البحوث التي نشرت في مؤتمرات سابقة أو  في مجالت ورقية أو الكترونية -2

 يرتبط البحث بأحد محاور المؤتمر.أن  -3

 .كلمة( 033) باللغة العربية أو اإلنجليزية، وبشكل موجز ال يتعدى صفحة واحدة البحوث األوليةتقدم ملخصات  -4

 .(أن يشتمل الغالف على )اسم الباحث، ومكان عمله، ورتبته األكاديمية، وبريده اإللكتروني، ورقم هاتفه -5

 .تحرر البحوث باللغة العربية أو اإلنجليزية -6

(، من نوع 14( بخط حجم )wordمطبوعة على برنامج )تقدم نسخة إلكترونية من البحث  -7

(Simplified Arabic( وال يزيد عن ،)صفحة.22(، وتباعد األسطر )سطر واحد ) 

 ستخضع البحوث المقدمة إلى التحكيم، واألبحاث المستلمة ال ترد ألصحابها.مالحظة: 

 تواريخ هامة:

  2216، يونيو 32يُرسل ملخص البحث مع استبانة المشاركة بالبريد اإللكتروني في موعد أقصاه. 
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  2216، ليويو 15 ملخصات في موعد أقصاهالترسل نتيجة تحكيم. 

 2216، سبتمبر 12 تقدم األبحاث بصيغتها النهائية في موعد أقصاه. 

  2216سبتمبر،  25ترسل نتيجة تحكيم البحوث إلى الباحثين في موعد أقصاه. 

 بعد إجراء التعديالت المطلوبة من قبل اللجنة العلمية، في  يرسل الباحث بحثه الذي قبل في المؤتمر

 .2216سبتمبر،  32موعد أقصاه 

 الهاشمية.في المملكة األردنية  2216، نوفمبر 32 – 22ي يعقد المؤتمر يوم 

 لالتصال والمراسالت واالستفسارات:

 :ي نفس الوقتفتوجه جميع المراسالت واالستفسارات والملخصات والبحوث الخاصة بالمؤتمر إلى العنوانين اآلتيين 

  بحث والتطويرللتخطيط والنائب رئيس الجامعة 

vp.research@arabou.edu.kw 

 الجامعة العربية المفتوحة –التربية  في األكاديميةالبرامج  وعميد كلية 

dean.edu@arabou.edu.kw 

 

المفتوحة:  العربية جامعةالعلى صفحة المؤتمر على موقع  عيرجى االطال ،لمزيد من المعلومات

www.arabou.edu.kw 

mailto:vp.research@arabou.edu.kw
mailto:dean.edu@arabou.edu.kw
http://www.arabou.edu.kw/

