
 الخامس ألبحاث الموهبة والتفوق في الوطن العربي المؤتمر
 

 :يدعو الى هيكلة التعليم منذ الطفولة ويقول  :بدران
 العقل البشري هو رأس المال وحاضنه للتفكير والمعرفة

 
 يوصون  يشكرون االردن بلد الوفاق واالتفاق والمشاركون 

 والشباببإنشاء مدارس ذكية لخدمة العملية التعليمية 
محاور المؤتمر تواكب روح العصر واالتصال والتكنولوجيا  : كمال

 لبناء شخصية الطالب وتشجيعه على البحث واالبداع
االردن كان من اوائل الدول في المنطقة التي  : البطش

 استثمرت في رعاية الطلبة الموهوبين والمبدعين
 

واالنجاز  تاريخ البشرية هو تاريخ التفوق والعلم :الطوباسي 
 والتخطيط الناجح

 

 



أوصى خبراء وباحثون بضرورة انشاء المدارس الذكية واجراء الدراسات واالبحاث  -
 .لتحديد المتطلبات والمواصفات لتطبيقها

واكدوا في توصياتهم خالل مشاركتهم في المؤتمر الخامس ألبحاث الموهبة 
، "وتكنولوجيا المعلوماتالتعليم ووسائل االتصال "والتفوق في الوطن العربي 

ضرورة االنتقال من التعليم التقليدي الى تعليم المهارات واالبداع، وتدريب الكوادر 
على آلية تفعيل التكنولوجيا  (العام والجامعي)البشرية العاملة في قطاع التعليم 

في التعليم من خالل تصميم بيئة مدرسية مادية وتربوية تدعم فاعلية استخدام 
 .يا التعليمتكنولوج

كما اكدوا على اهمية اكتشاف التالميذ الموهوبين في المدارس بطريقة علمية 
ووضع خطة لهم كل حسب موهبته للوصول الى علماء باحثين مبدعين منتجين 

 .وعلى قدر عال من المعرفة واالبداع
 

وكان دولة االستاذ الدكتور عدنان بدران رئيس مجلس امناء الجامعة االردنية قد 
 افتتح اعمال 

 
التعليم "المؤتمر العربي الخامس ألبحاث الموهبة والتفوق الذي يعقد تحت شعار 

في رحاب الجامعة االردنية بمشاركة نخبة  "ووسائل االتصال وتكنولوجيا المعلومات
 .ن والدول العربيةمن الباحثين من االرد

وقال رئيس مجلس أمناء الجامعة االردنية الدكتور عدنان بدران في كلمة القاها 
خالل رعايته افتتاح فعاليات المؤتمر ان التعليم المدمج في وقتنا الحالي هو 

 .االساس في التعلم وذلك باستخدام جميع وسائل االتصال والتواصل المتاحة
م تلك الوسائل بالطرق الصحيحة في التعليم، فان وأضاف انه اذا أحسن استخدا

المجتمع سينجح في التنمية واالبداع واالبتكار وبالتالي الوصول الى االختراعات 
 .وحل المشكالت، وانتاج علماء باحثين مبدعين منتجين

وأكد بدران الى ان العقل البشري هو رأس المال ألنه حاضنه للتفكير والمعرفة 
ع خدماتية، ودعا جميع المؤسسات التعليم في الوطن العربي وتحويلها الى سل

الى اعادة هيكلة التعليم ابتداء من رياض االطفال الى مرحلة التعليم 
وتدريب اعضاء هيئة التدريس على استخدام التقنيات الحديثة في  الجامعي 

 .التدريس للخروج بجيل واع وعلى قدر عال من المعرفة واالبداع



ئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور مراون كمال ان أهمية المؤتمر بدوره، قال ر
من سهولة الوصول إلى وسائل االتصال وتكنولوجيا المعلومات، لكنها  تنبع 

بحاجة الى المصداقية والدقة ومعرفة مصادرها الحقيقية للوصول الى 
المجتمع، فركزت التعليم واالستجابة لمتطلبات العصر والتنمية والتفاعل مع   جودة

اللجنة التحضيرية للمؤتمر على محاور تواكب روح العصر واالتصال والتكنولوجيا 
لبناء شخصية الطالب وتشجيعه على البحث واالبداع من خالل التنويع في اساليب 

 .االرشاد واالدارة التربوية والتحصيل الدراسي، وتطوير برامج واساليب للموهوبين
ردنية لضمان الجودة والبحث العلمي الدكتور محمد وليد نائب رئيس الجامعة اال

البطش اكد ان العملية التعليمية تحتاج الى التركيز على المتعلم وتعزيز دوره في 
 .احداث تعلمه واكسابه المعرفة وانتاجها وتعزيز التطبيقات العملية لها

له نوعية وبين ان ميدان تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ساهم في احداث نق
وتطور كبير في الحياة بشكل عام وفي قطاع التعلم والتعليم بالتحديد وذلك من 
خالل تغير في شكل ومظاهر البيئة التعليمية ومحتواها وطرائق التدريس 
واساليبه والدور الذي يلعبه كل من المعلم والمتعلم فيها والعالقة التي تربطهم 

ألحداث التعلم يمكن اتباعه، وبالتالي  ببعضهم بحيث اصبح هناك اكثر من نموذج
اصبح الحصول على المعلومة غير مقيد بمكان وزمان محددين مما اتاح الفرصة 

 .لسهولة انتشار العلم
البطش قال ان االردن كان من اوائل الدول في المنطقة التي استثمرت في رعاية 

لتي مهدت الطريق الطلبة الموهوبين والمبدعين وتوفير كافة الوسائل واالدوات ا
لرعايتهم علميا ونفسيا واجتماعيا، فكانت من اوائل الدول التي ادخلت جهاز 
الحاسوب الى مدارسها وحوسبة المناهج المدرسية وتبني طرائق التعلم 
االلكتروني عن بعد، وانشاء مؤسسات ومراكز متخصصة بشبكات اتصال الكترونية 

 .فاعله
في هذا السياق على توفير كافة اشكال الدعم  واضاف ان الجامعة االردنية عملت

لميدان االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والمتمثلة بتزويده بالكفاءات الفنية 
الالزمة لعمله من خالل العدد المتزايد من خريجي البرامج المتخصصة التي تقدمها 

وية، اضافة كلية الملك عبد هللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات وكلية العلوم الترب
الى ما توفره الجامعة من فرص االستشارات للقائمين على هذا الميدان وفرص 

 .التدريب للكوادر العاملة فيه



الرئيس العام للمؤسسة الدولية للشباب والبيئة والتنمية الدكتور عدنان 
الطوباسي أوضح في كلمة له ان المؤسسة تسير على نهج سيد البالد جاللة 

الثاني ابن الحسين بأن تاريخ البشرية هو تاريخ التفوق والعلم  الملك عبد هللا
واالنجاز والتخطيط الناجح، وعلى الجميع عليه ان يدرك بان التعليم ووسائل االتصال 
وتكنولوجيا المعلومات يجب ان تسخر جميعها لخدمة الباحثين عن العلم والمعرفة 

نحو افاق االبداع واالبتكار  وخدمة المجتمع وبناء االوطان واالعالء من شأنها
 .والتجديد والعمل المنتج

فرصة لالرتقاء بالتعليم وجودته، وذلك من  -بحسب الطوباسي -ويشكل المؤتمر 
خالل مناقشته االتجاهات والنظريات الحديثة في التعليم ووسائل االتصال 

ال وتكنولوجيا المعلومات، والتعرف على واقع التعلم والتعليم ووسائل االتص
وتكنولوجيا المعلومات، والتعرف على المناهج الدراسية ودور وسائل االتصال 
وتكنولوجيا المعلومات في تطويرها، والتعرف على برامج التفكير واثرها في 
تطوير التحصيل الدراسي للطلبة من خالل التعليم ووسائل االتصال وتكنولوجيا 

تي تقدم للطلبة، والتعرف على طرق المعلومات، والتعرف على البرامج االثرائية ال
ارشاد الطلبة واختيارهم تخصصاتهم الجامعية ودور وسائل االتصال وتكنولوجيا 
المعلومات في ذلك، والتعرف على برامج ومناهج وطرق تدريس الطلبة من ذوي 
االحتياجات الخاصة ودور وسائل االتصال وتكنولوجيا المعلومات في ذلك، والتعرف 

النوعية والجودة في التعليم ووسائل االتصال وتكنولوجيا المعلومات، على معايير 
والتعرف على االنشطة والفعاليات والبرامج الالمنهجية في التعليم ودور وسائل 
االتصال وتكنولوجيا المعلومات في تنويعها، والتعرف على التعليم ووسائل 

 .ميةاالتصال وتكنولوجيا المعلومات عربيا ومقارنتها بالعال
وتضمن المؤتمر في يومه االول ثالث جلسات، ادار االولى رئيس لجنة التربية 
والتعليم في مجلس االعيان العين الدكتور عبدهللا عويدات تناولت ورقتين بحثيتين 

 "تجربة المدارس االهلية :المدرسة والتعليم واالتصال وتكنولوجيا المعلومات"عن 
البداعي من خالل وسائل االتصال وتكنولوجيا تدريب المعلمين على التفكير ا"و

، قدمها كل من مديرة مدارس االهلية والمطران العين هيفاء النجار، "المعلومات
 .ومدير مدارس النظم الحديثة الدكتور مصطفى العفوري

فيما ركزت الجلسة الثانية التي ادارها نائب رئيس الوزراء االسبق الدكتور صالح 
عي معلمي ومعلمات االجتماعيات الستخدام برنامج التواصل مدى و"ارشيدات على 

Twi)االجتماعي  t t er)  في العملية التعليمية في دولة الكويت والمملكة العربية



وتفعيل التقنيات الحديثة  "واالرغنوميا التربوية وتكنولوجيا المعلومات"، "السعودية
لثقافة المعلوماتية ، وا"والصعوبات التي تواجهها المدارس الحكومية في ذلك

قدمها خبراء وباحثون من دول  "في التعليم العالي ودور االستاذ الجامعي
 .الكويت والجزائر وفلسطين وليبيا:

اما الجلسة الثالثة التي ادارها وزير التربية والتعليم االسبق الدكتور عزت جرادات 
نشاطات توظيف وسائل االتصال وتكنولوجيا المعلومات في اثراء ال"شملت 

واثر دمج التعلم باالنشطة االلكترونية "، "الالمنهجية بمدارس التعليم العام
، وفاعلية نموذج مقترح "والسبورة التفاعلية في دافعية الطلبة نحو تعلم العلوم

واهمية استخدام التكنولوجيا في تعليم المتفوقين وفق "، "لتمكين التدريس
لكترونية على التحصيل الدراسي والقدرة على وتأثير االلعاب اال"، "معايير الجودة

 .والجزائر وليبيا  السودان والبحرين والسعودية :، قدمها خبراء من دول"اتخاذ القرار
ويواصل المؤتمر أعماله غدا األربعاء بعقد ثالث جلسات تتناول عددا من االوراق  

حسين جودة البحثية التي تتعلق بدور وسائل االتصال والمعلومات في تطوير وت
 .البرامج التعليمية

 
العربي الخامس ألبحاث الموهبة والتفوق  وواصل المشاركون في أعمال المؤتمر

تقديم  "التعليم ووسائل االتصال وتكنولوجيا المعلومات"الذي يعقد تحت شعار 
اوراق العمل النقاشية والبحثية المتخصصة على مدار جلسات المؤتمر في يومه 

يحظى بمشاركة واسعة من الباحثين واصحاب الخبرة من الثاني، الذي 
 .ودول عربية  االردن

وتناولت جلسات المؤتمر، الذي تنظمه المؤسسة الدولية للشباب والبيئة والتنمية 
بالتعاون الجامعة االردنية، جملة من المواضيع الخاصة بأهمية التعليم وتطويره 

المعلومات بالطرق الصحيحة التي وسائل االتصال وتكنولوجيا  وكيفية استخدام
واالتجاهات والنظريات الحديثة  تخدم العملية التعليمية لدى الطالب والمدرس،

 .ودورها في خدمة العملية التعليمة
وناقشت االوراق البحثية اهمية دور وسائل االتصال والمعلومات في تطوير 

التحديات التي وتحسين جودة البرامج التعليمية واستغاللها، والتعرف على 
تواجهها بالمدارس للوصول الى الحلول والتوصيات، إضافة لعرض العديد من 
النماذج والتجارب لبعض المدارس االهلية في االردن والتي عكست واقع وبيئة 

 .التعليم



ومن المواضيع التي حملتها اوراق العمل، التقنيات في تعليم القرآن، وسلبيات 
اثره في عدم تماسك االسرة الجامعية، ودور وسائل التعامل بالهاتف النقال و

االتصال والمعلومات في تطوير وتحسين جودة البرامج التعليمية، والمقاييس 
المعتمدة للكشف عن السمات السلوكية للطلبة الموهوبين في مجال التكنولوجيا، 

 .وصعوبات التعلم واثرها على تحصيل الطلبة
كنولوجيا المعلومات كبديل عن العمل التجريبي وتناولت ايضا وسائل االتصال وت

اللغة العربية  :في المختبرات، ودرجة توظيف معلمي ومعلمات المواد االنسانية
والدراسات االجتماعية والتربية االسالمية لخدمة اجهزة التعلم النقالة في عمليتي 

تفوقين في التعلم والتعليم، واستراتيجيات حل المسألة الرياضية لدى الطلبة الم
 .المرحلة االساسية والعليا، وتحفيز الدافعية للتعلم في البيئة الرقمية

بالدور الذي  يشكل فرصة لالرتقاء بالتعليم وجودته، ويضطلع  يشار إلى أن المؤتمر
  .تقوم به وسائل االتصال وتكنولوجيا المعلومات في العملية التربوية والتعليمية

الدولية للشباب والبيئة والتنمية الدكتور عدنان  وقال الرئيس العام للمؤسسة
يشكل  بأذن هللا الطوباسي ان المؤتمر الذي سيعقد سنويا في الجامعة االردنية

 .فرصة لالرتقاء بالتعليم وجودته
واضاف ان المؤتمر الخامس الذي شارك فيه نخبة من الباحثين من االردن والدول 

ر الذي تقوم به وسائل االتصال وتكنولوجيا العربية جاءت اهميته لالضطالع بالدو
 .المعلومات في العملية التربوية والتعليمية

وفي ختام فعاليات المؤتمر شكر الطوباسي جميع المشاركين في المؤتمر 
متحدثين وداعمين الفتا الى اهمية المؤتمرات المتخصصة التي تقدم كل ما من 

مع لبناء االوطان واالعالء من شأنها لخدمة الباحثين والمجت شأنه تحقيق التنمية
كما وجه المشاركون في كلمة .نحو افاق االبداع واالبتكار والتجديد والعمل المنتج

القاها عنهم من دولة الكويت الدكتور صالح عبد الرحيم الشكر لألردن ملكا 
االردنية وللمؤسسة الدولية للشباب على االجواء  ةومة وشعبا وللجامعكوح

في االردن بلد الوفاق واالتفاق وعبروا  واالمن واالمان  لتي شعروا بهاالمريحة ا
 عن سعادتهم بالمشاركة في اعمال المؤتمر 

 
حضر افتتاح المؤتمر الذي استمر يومين عددا من السادة الوزراء السابقين ونواب 
رئيس الجامعة وجمع من القيادات التربوية في الجامعات األردنية والمشاركين في 

 .لمؤتمر من الدول العربية وجمهور من طلبة الجامعةا


