
 ةتطوير العملية التعليمية رؤى مستقبلية لتحقيق تنمية مستدام

 خمكان االنعقاد : شرم الشي

 0202يوليو  02يوليو الى  02فى الفترة من 

**************************** 

 التعليم االمحور الثاني : أهمية التكنولوجيا في مجال

التّعليم من أهم المنظومات التي تقوم عليها أساس أي دولة في العالم فكل الّدول المتقّدمة من األسباب الرئيسيّة 

لتقّدمها هو اهتمامها بالمنظومة التعليميّة وجعلها من االولويات لبناء أساس رصين يقوم علية حاضر مضيء 

ّرقي كما أّن التكنولوجيا غزت مختلف جوانب الحياة وأصبح ومستقبل مشرق يدفعها لألمام نحو التقّدم وال

 ةالتطّور التكنولوجي هو من أهم مقاييس تقّدم األمم كما شملت التكنولوجيا أنظمة التّعليم المختلف

 .تعريف تكنولوجيا التعليم •

  أهمية تكنولوجيا التعليم ، •

 .استعمال تطبيقات التكنولوجيا في التعليم •

 .توظيف التكنولوجيا في مزاولة االنشطة التربوية •

 .مضرورة رفع الوعي باالستخدام األمثل للتكنولوجيا في مجال التعلي •

 .رتطوير مهارات المعلم التكنولوجية لمواكبة تغيرات العص •

 .دور التكنولوجيا فى النهوض بالعملية التعليمية •

 .متكنولوجيا التعلي نماذج لعدة دول حققت نجاحا كبيرا في مجال •

**************************** 

 : كيفية االشتراك والتسجيل فى المؤتمر*

 ىلتسجيل البيانات الخاصة بكم يرجى الضغط على الرابط التال**

https://goo.gl/M7L6Ys 

 رولمعرفة تفاصيل اكثر يشرفنا انضمامكم لاليفنت الخاص بالمؤتم

 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 *

  ىالوزارات والجامعات والمؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدن*

********************************* 

 -:الفئة الثالثة

 ب من االهل واالسرة للمشتركين ويرغبون فى الخروج لفسحة على هامش المؤتمراألقار *

 الراغبون بالخروج الى ترفيه وليس لهم عالقة بموضوع المؤتمر *

******************** 

 -:تفاصيل الرعاية للمؤتمر

 (جنية )عشرة آالف جنية 02222الراعي الرئيسي برسوم رعاية 

 (جنية )سبعة آالف جنية 0222الراعي الذهبي برسوم رعاية 

 جنية )خمسة آالف جنيه( 0222الراعي الفضي برسوم رعاية 

 (جنية )ثالثة آالف جنيه 2222الراعي البرونزي برسوم رعاية 

 :فئات الرعاية

 (خ...ال-مؤسسات المجتمع المدني -المؤسسات التعليمية الخاصة-الشركات-البنوك)**

*********************** 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FM7L6Ys&h=NAQHzmATaAQHPPr80rLxrZI-cS_gV_TjcMyQiPaBQYr8dVQ&enc=AZPCaCz0JpsXKXMUZ3XkOrogJxOhX-CAjgri41cQTc1YqS5ym54Y2rso0DQRYxfJkmRs2bkPikidzfhTcmPuAuNopKOolwsXzV--lZXf1bJncFdNzrp8gNP9LyP2YZi_o52UFiUQs888NmFt1z8nfAE3i8C6_tciEDtiHVgoutuXSbDWgO0NbmTPZ2D10PcofiNRMZ9JkU9kajbEe8hBUiky&s=1
https://www.facebook.com/events/1708243632769182/?ref=108&action_history=null&source=108


 : القامةتفاصيل ا

 :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

 .نجوم 0االقامة بفندق 

 مشروبات( -عشاء  -غداء  -الوجبات )افطار 

 رحالت( 2الرحالت الترفيهية )

 خليج نعمة،عيون موسي ،النقطه الحصينة،

 السوق القديم ،زيارة منطقة السوهو سكوير ،زيارة منطقة اسواق الميركاتو

  حضور ورش العمل

 حضور المؤتمر

************************ 

 :رسوم االشتراك بالمؤتمر

 بدوالر للعر 002ج للمصريين و 0202رسوم المؤتمر -

 ج لطباعة كتيب المؤتمر022من يرغب بالمشاركة بورقة عمل يتم اضافة  _

 0/0/0202للحجز المبكر قبل  %02خصم -

 لحاملي عضوية الوكالة %00تخفيض -

 يمكن اصحاب مرافقين-

 حضور المؤتمر الختامي بشهادات دون اي رسوم اضافية-

********************** 

 رجى الضغط على الرابط التالىلتسجيل البيانات الخاصة بكم ي**

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 

 20007202002للمراسلة على واتساب وفايبر على الرقم 

 (220) لالتصال من خارج مصر يتم اضافة

 يوليو على البريد التالى 0الرسال اوراق العمل فى موعد غايته 

info.meatc@gmail.com 

  
 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FM7L6Ys&h=pAQH-xlJJAQEejZG74eLeMK9Es_gFdM-FgwijM3YDBBihUA&enc=AZOL0u_wdqT-HxzfAo6Al6GyEmyoaO9jIoRzizfMdws6HTjBdCvKSAkj9fR69W7PtRghqMRE1P8XzHStyTBdKm-noauGr4Syp6A7an5OpkqI5LDzBj7VpCBSgH1vDjKmu8zO5jN8VG1q2WtddRj7jPXGnManMucClvxkTnsWIBnJa4kKc_USBplvFi086u7VCEYjh_ja9UN-myeS2C5HY2u8&s=1
https://www.facebook.com/events/1708243632769182/?ref=108&action_history=null&source=108
mailto:info.meatc@gmail.com

