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ترعى صاحبة السمو امللكي االمرية عالية بنت احلسني اعمال املؤمتر العربي العلمي الثالث الحباث املوهبة 
تكنولوجي متغري والذي تنظمة املؤسسة الدولية للشباب والبيئة والتفوق حتت شعار "املناهج الدراسية يف عامل 

-91خالل الفرتة من  والشبكة العربية للتعليم املفتوح والتعلم عن بعد  والتنمية بالتعاون مع اجلامعة األردنية
ارك اب من العام احلالي يف مدرج حممد علي بدير يف رحاب اجلامعة االردنية مبشاركة ما يقرب من مائة مش02

 وباحث من االردن والدول العربية.

 

وقال االستاذ الدكتور مروان كمال رئيس اللجنة امللكية االستشارية للتعليم ،رئيس اللجنة التحضريية للمؤمتر 
ان املؤمتر يهدف اىل التعرف على االجتاهات والنظريات احلديثه يف املناهج الدراسية، والتعرف على املناهج 

تربيه املوهوبني واملتفوقني، والتعرف على املناهج الدراسيه واثرها يف تطوير التحصيل  الدراسيه ودورها يف
الدراسي عند الطلبة، ودور املناهج الدراسيه يف الربامج االثرائية اليت تقدم للطلبه املوهوبني واملتفوقني، 

تميزة، واستقصاء واقع املناهج والتعرف على طرق ارشاد الطلبه املوهوبني واملتفوقني يف اطار مناهج دراسيه م
  .الدراسيه احملليه ومقارنتها باملناهج الدراسيه العاملية

 

اما حماور املؤمترفتشمل على العديد من القضايا اليت تهم العملية التعليمية واملناهج الدراسية ومنها : املناهج 
ة واملواطنة ودورها يف بناء برامج للرتبية الدراسية واثرها يف بناء الشخصية الطالب واتزانها واملناهج الدراسي

العملية لتدريب الطلبه على اساليب التدريس احلديثة واملناهج الدراسية واثرها يف اصالح التعليم واملناهج 
الدراسيه والتقدم العلمي والتكنولوجي واثر املناهج الدراسيه على تعزيز قيم التسامح واحلوار ونبذ العنف 

ة ودورها يف دعم وتشجيع االبتكار واالبداع واملناهج الدراسية والرتكيز على التعليم الذاتي واملناهج الدراسي
 .والتعليم املهين والتقين واملرأه يف املناهج الدراسيه



ن جهته اشار الدكتور عدنان الطوباسي الرئيس العام للمؤسسة الدولية للشباب والبيئة والتنمية ان هذا م
لذي تنظمه املؤسسة بالتعاون مع اجلامعة االردنية حيث مت توجية الدعوات اىل اجلامعات املؤمتر هو الثالث ا

واملدارس احمللية والعربية ووزارات الرتبية والتعليم والتعليم العالي يف االردن و العامل العربي واىل الباحثني يف 
الدراسات العليا. ورؤساء الشركات جمال تطوير التعليم العام والتعلم العالي. وأساتذة اجلامعات، وطلبة 

التعليمية العاملة يف جمال االستثمار يف التعليم. واملعلمون واملنسقون املشرفون الرتبويون. ومديرو املؤسسات 
الرتبوية. واصحاب املدارس والعاملون يف مراكز رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة. والعاملون يف مراكز رعاية 

  .ودور النشر والفكراملوهوبني واملتفوقني. 

 

وقال د. الطوباسي ان املؤمتر االول الذي نظمتة املؤسسة بالتعاون مع اجلامعة االردنية كان بعنوان "حنو تربية 
ابداعية جليل االلفية الثالثة " اما املؤمتر الثاني فكان بعنوان "املعلم يف اجملتمع املعريف"مبشاركة عربية 

ن املؤمتر الثالث جاء ليحمل عنوان "املناهج الدراسية يف عامل تكنولوجي متغري" واسعة. واكد د.الطوباسي على ا
تميز والن املناهج تشكل لنظرا الهمية هذا املوضوع من اجل االرتقاء بالعملية الرتبوية حنو افاق من االبداع وا

 . اهمية كبرية يف العملية الرتبوية يف كل زمان ومكان


