تطوير العملية التعليمية رؤى مستقبلية لتحقيق تنمية مستدامة
مكان االنعقاد  :شرم الشيخ
فى الفترة من  02يوليو الى  02يوليو 0202
****************************
االمحور الثاني  :أهمية التكنولوجيا في مجال التعليم
التّعليم من أهم المنظومات التي تقوم عليها أساس أي دولة في العالم فكل الدّول المتقدّمة من األسباب الرئيسيّة
لتقدّمها هو اهتمامها بالمنظومة التعليميّة وجعلها من االولويات لبناء أساس رصين يقوم علية حاضر مضيء
ومستقبل مشرق يدفعها لألمام نحو التقدّم وال ّرقي كما أنّ التكنولوجيا غزت مختلف جوانب الحياة وأصبح
التطور التكنولوجي هو من أهم مقاييس تقدّم األمم كما شملت التكنولوجيا أنظمة التّعليم المختلفة
ّ
•تعريف تكنولوجيا التعليم.
•أهمية تكنولوجيا التعليم ،
•استعمال تطبيقات التكنولوجيا في التعليم.
•توظيف التكنولوجيا في مزاولة االنشطة التربوية.
•ضرورة رفع الوعي باالستخدام األمثل للتكنولوجيا في مجال التعليم.
•تطوير مهارات المعلم التكنولوجية لمواكبة تغيرات العصر.
•دور التكنولوجيا فى النهوض بالعملية التعليمية.
•نماذج لعدة دول حققت نجاحا كبيرا في مجال تكنولوجيا التعليم.
****************************
*كيفية االشتراك والتسجيل فى المؤتمر :
**لتسجيل البيانات الخاصة بكم يرجى الضغط على الرابط التالى
https://goo.gl/M7L6Ys
ولمعرفة تفاصيل اكثر يشرفنا انضمامكم لاليفنت الخاص بالمؤتمر
على الرابط التالى
https://www.facebook.com/events/1708243632769182/
***الفئات التى لها حق االشتراك بالمؤتمر:
الفئة االولي:-
*مجال التربية والتعليم
*التعليم العالى والبحث العلمي
*الموهوبين وأصحاب االبتكارات
*المهتمين بمجال التدريب والتعليم
*المهتمين بتطوير العملية التعليمية
*مديروا المدارس الحكومية والخاصة
*كليات التربية واالداب والعلوم
**********************************
الفئة الثانية:-
*الراغبين بحضور المؤتمر والترفيه على هامش المؤتمر
*الوزارات والجامعات والمؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدنى
*********************************
الفئة الثالثة:-
*األقارب من االهل واالسرة للمشتركين ويرغبون فى الخروج لفسحة على هامش المؤتمر
*الراغبون بالخروج الى ترفيه وليس لهم عالقة بموضوع المؤتمر
********************
تفاصيل الرعاية للمؤتمر:-
الراعي الرئيسي برسوم رعاية  02222جنية (عشرة آالف جنية)
الراعي الذهبي برسوم رعاية  0222جنية (سبعة آالف جنية)
الراعي الفضي برسوم رعاية  0222جنية (خمسة آالف جنيه)
الراعي البرونزي برسوم رعاية  2222جنية (ثالثة آالف جنيه)
فئات الرعاية:
(**البنوك-الشركات-المؤسسات التعليمية الخاصة -مؤسسات المجتمع المدني...-الخ)
***********************

تفاصيل االقامة :
الرسوم تشمل االتى:
فندق االقامة بالمؤتمر
اسم الفندق :اورينتال ارورا
الفندق  :خمس نجوم *****
الفندق  :اول صف على البحر
االنتقاالت من القاهرة الى شرم الشيخ والعودة.
االقامة بفندق  0نجوم.
الوجبات (افطار  -غداء  -عشاء  -مشروبات)
الرحالت الترفيهية ( 2رحالت)
خليج نعمة،عيون موسي ،النقطه الحصينة،
السوق القديم ،زيارة منطقة السوهو سكوير ،زيارة منطقة اسواق الميركاتو
حضور ورش العمل
حضور المؤتمر
************************
رسوم االشتراك بالمؤتمر:
رسوم المؤتمر  0202ج للمصريين و 002دوالر للعرب_من يرغب بالمشاركة بورقة عمل يتم اضافة 022ج لطباعة كتيب المؤتمر
خصم  %02للحجز المبكر قبل 0202/0/0تخفيض  %00لحاملي عضوية الوكالةيمكن اصحاب مرافقينحضور المؤتمر الختامي بشهادات دون اي رسوم اضافية**********************
**لتسجيل البيانات الخاصة بكم يرجى الضغط على الرابط التالى
https://goo.gl/M7L6Ys
ولمعرفة تفاصيل اكثر يشرفنا انضمامكم لاليفنت الخاص بالمؤتمر
على الرابط التالى
https://www.facebook.com/events/1708243632769182/
********************
لمزيد من االستفسار نتلقى اتصالكم على االرقام التالية
01000657559
01158073173
01223585864
للمراسلة على واتساب وفايبر على الرقم 20007202002
لالتصال من خارج مصر يتم اضافة ()220
الرسال اوراق العمل فى موعد غايته  0يوليو على البريد التالى
info.meatc@gmail.com

