
 

 

 ية مجتمعات التعلم الفعالتقنيات التواصل الحديثة ودورها في رعا
 / األردن جـامـعـة فـيـالدلـفـيـا  –عمادة التطوير والتعلم عن بعد 

 2019أبريل / نيسان،  17 – 16

 نبذة مختصرة عن المؤتمر:

ر التعلم بالتطورات في مجال الشبكات الالسلكية شهدت تقنيات الحاسوب واالتصاالت تطورات كبيرة في العقود األخيرة، وترك ذلك آثاراً واضحة على نوعية التعليم واستراتيجياته. فقد تأث

فرص استثمارية واعدة في مجال تكنولوجيا المعلومات. يشكل هذا المؤتمر منصة بحثية تجمع ذلك اهتمام األكاديميين الباحثين عن  يجتذبواالتصاالت الخلوية وأمن المعلومات. وطبيعي أن 

ها جامعة الهام. وبعتبر النسخة الثالثة في سلسلة مؤتمرات تبنت اإلطاروالتربية لتبادل األفكار والخبرات الخاصة في هذا واألعمال ,األكاديميين والباحثين من كليات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات 

جامعة الدول العربية، وجامعة عين شمس والمركز العربي للتعليم فيالدلفيا. وينظم هذه المرة بالشراكة مع جهات ذات عالقة بهذا المجال مثل الشبكة العربية للتعليم المفتوح والتعلم عن بعد التابعة ل

مداخل مبتكرة للتعلم باستخدام تقنيات التواصل الحديثة، والتعلم المبني على اللعب، والتعلم اآللي، ها التعلم وسبل تقويمه، ويتناول المؤتمر موضوعات هامة من .والتنمية في جمهورية مصر العربية

 والواقع االفتراضي، وإدارة المعلومات وأمنها، واالستشعار عن بعد، والتحوالت المطلوبة في العصر الرقمي.

 :المؤتمر محاور

 وبروتوكوالتها، الحوسبة ونظرية اإلنترنت، وحوسبة الخلوية، والحوسبة األوتوماتيكية، والحوسبة النشط، التعلم ومكان زمان كل في الشاملة بالحوسبة وعالقته الفعال التعلم: األول المحور

 االلكتروني، التعليم واستراتيجيات الحوسبة، وعلم السحابية، والحوسبة المعلومات، وتصور وتحليلها، العددية والمصفوفات الحاسوبي، والتحليل والمحاكاة الشاملة، الحاسوبية النظم ونمذجة

 .بالمحور عالقة ذات أخرى ومواضيع

 متعددة االتصاالت ونظم وبروتوكوالتها، االتصال ونظرية األوتوماتيكية، والحوسبة الحاسوب، شبكات ومكان زمان كل في الشاملة االتصال بوسائل وعالقته الفعال التعلم: الثاني المحور

 أخرى ومواضيع والشبكات، لالتصاالت النظم وتحليل المدعومة، والنظم وبروتوكوالتها، المستقبلية والشبكات التنقل، وإدارة األشياء، وإنترنت  والحاسوب، اإلنسان بين والتواصل الوسائط،

 .بالمحور عالقة ذات

 اإللكتروني، والتعلم اإللكترونية والتجارة الشاملة، والمنصات المصادر، وإدارة البرمجيات، هندسة ومكان زمان كل في وتطبيقاتها الشاملة باألنظمة وعالقته الفعال التعلم: الثالث المحور

 .بالمحور عالقة ذات أخرى ومواضيع اإللكترونية، الطبية والخدمات الشرعي والطب وسريتها، المعلومات أمن المتعددة، الوسائط وتطبيقات

 اإلشارات معالجة ونظرية المعلومات، وشبكات االستشعار، وشبكات ومكان، زمان كل في لإلعالم التحتية البنية الفعال التعلم في اإلشارات ومعالجة اإلعالم وسائل دور: الرابع المحور

 .بالمحور عالقة ذات أخرى ومواضيع والفيديو، األبعاد متعددة الصور إشارات ومعالجة المنطوقة، اللغة إشارات وتحليل وأساليبها،

 : االستاذ الدكتور عبد الرحيم الحنيطيرئيس المؤتمر
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 :العمل ورشة

 (التعليم المدمج: استراتيجية تفاعلية هجينة تيسر التعلم الفعال )تطبيقات عملية

 (التعلم باستخدام فيديو األلعاب )تجارب عالميةتحفيز 

 تطبيقات الحوسبة التنقلة في التعليم والتعلم )المنصات المتوفرة لتطبيقات الواقع االفتراضي(

 :المنظمة الجهة

 (www.philadelphia.edu.jo) األردن –جامعة فيالدلفيا  -

 (www.aaru.edu.jo) اتحاد الجامعات العربية -

 اللجنة العلمية للمؤتمر:

 االردن االستاذ الدكتور محمد بطاز

 فرنسا الدكتور محمد ميلودياالستاذ 

 السعودية االستاذ الدكتور عبد العزيز السنبل

  مصر االستاذ الدكتور ضياء الدين زاهر

 بريطانيا  (David Weir) ديفيد وير الدكتور االستاذ

 

 للمؤتمر:اللجنة التحضيرية 

 االستاذ الدكتور عصام نجيب الفقهاء -

 األستاذ الدكتور منذر عبيد - 

 الدكتور عدنان طوباسي -

 الدكتور محمود ابو عرا -

 الدكتورة سندس حمودي -

 الدكتورة أماني جرار  -

  السيد عدنان شريف -

 المواعيد:

م، أما األبحاث فتقدم في موعد 1/2/2019تقدم ملخصات األبحاث العلمية في موعد أقصاه 
 م.4/3/2019أقصاه 

 .18/3/2019يبلغ الباحثون بقبول أبحاثهم في موعد أقصاه 

 :المؤتمر في المقدمة البحوث نشر

 البحوث نشر ذلك بعد ويتم المؤتمر، في قبولها قبل المقدمة البحوث لجميع األولي التحكيم يتم
 .المؤتمر لوقائع خاص مجلد في المقبولة

 :رسوم االشتراك

 دوالر أمريكي للمشاركين من خارج االردن  250
 العليادوالر أمريكي لطلبة الدراسات  50

تقوم جامعة فيالدلفيا بتوفير خدمات النقل المحلية من الفندق إلى مكان انعقاد المؤتمر، وكذلك 
 استراحات القهوة والشاي، وطعام الغداء أثناء فترة انعقاد المؤتمر.

 

 :لغة المؤتمر
 .االنجليزية واللغة العربية اللغة


