


مركز اليوبيل للتميز التربوي ( JCEE  ) – معهد اليوبيل  أحد المشاريع الرئيسة لمؤسسة الملك الحسين التي تحقق رؤى جاللة الملك الحسين وإيمانه 
بأهمية التعليم لتحقيق العدالة اإلجتماعية والتنمية اإلقتصادية. ويعمل المركز على االرتقاء بالمعايير التعليمية الوطنية واإلقليمية من خالل تطوير 

المناهج المبتكرة والبرامج التدريبية لمعلمي المدارس الحكومية والخاصة في األردن والمنطقة العربية، ويرتبط بشبكة واسعة من المؤسسات التربوية 
في المنطقة العربية والعالم.

وقد أنشئ مركز اليوبيل للتميز التربوي في عام 1998 بهدف إعداد الكوادر التعليمية واختيار الطلبة الملتحقين بمدرسة اليوبيل وتطوير الخطط الدراسية
 والمناهج لهم . واستمر المركز في تطوير برامجه الفنية وتقديم خدماته النوعية عن طريق أقسام المركز المختلفة التي نمت مع تزايد حاجة المجتمع 
التربوي محليًا وعربيا لنماذج تربوية متمايزة تستجيب الحتياجات الطلبة الموهوبين والمتفوقين والكوادر العاملة على اكتشافهم ورعايتهم. وقد كّرس

 المركز أعماله منذ تأسيسه لتحقيق التميز واالبتكار في الحقل التعليمي من خالل إطالق المبادرات المتميزة في حقول العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
والرياضيات  بأساليب مبتكرة ومشجعة ومثيرة لالهتمام ، ويركز المركز في جميع برامجه على التميز في تقديم الخدمات واإلبداع واالبتكار .

املركز يف سطور



املقدمة:
      يعّد التميز في التعليم الهدف الذي تسعى دول العالم المتقدمة إلى تحقيقه؛ولذلك يعكف الباحثون التربوين والخبراء على تحسين قدرات المعلمين

 بالدرجة األولى من خالل البرامج التدريبية المتخصصة في البرامج التربوية المختلفة، البحوث التربوية التي تخرج بأحدث ما توصل إليه العلم اليوم، 
ومدى فعالية البرامج التربوية المستخدمة، المحاضرات العامة والجلسات الحوارية التي تتيح المجال إلى تبادل الخبرات في المجال التربوي.

     
 ومن هنا جاءت الدعوة النعقاد هذا المؤتمر للعام الثالث على التوالي؛ لتقديم برنامج تدريبي متكامل للمعلمين في مجاالت STEAM/ الموهبة واإلبداع / الذكاء االصطناعي

 ولمناقشة التحديات المختلفة التي تواجه العملية التربوّية، واآلفاق المستقبلّية للنهوض واالرتقاء بها، ودمج التكنولوجيا في منهجيات التدريس اليومية، والتركيز على
 مناهج العلوم التطبيقية والتكنولوجيا والهندسة والفن والرياضيات، وتطوير نهج تقييم المعرفة األساسية. 

ا،  ا وعالميًّ ا وإقليميًّ وهذه الدعوة مفتوحة للمعلمين والمشرفين والتربويين والمهتمين في مجال التطوير والتحديث التربوي في مختلف المؤسسات التعليمّية والتربوّية محليًّ
 .STEAM وذلك بتقديم األبحاث المتعلقة بالموهبة واإلبداع وأحدث طرق التدريس المتخصصة في إبراز مفهوم



أهداف املؤمتر: 
   عرض أحدث األبحاث في مجاالت المؤتمر الثالثة.

    إظهار دور المرأة في مجاالت /STEAM/ الموهبة/ اإلبداع.
    تعّرف على الرؤية المستقبلية للدراسات في مجال الموهبة واإلبداع واكتشافها في سن مبكر.

   ربط الذكاء االصطناعي مع التعليم، وتنمية الذكاء اإلنساني واالجتماعي .
   تعّرف على دور منحى (STEAM) في تنمية الذكاء اإلنساني واالجتماعي، وتقديم رؤى مستقبلية

       إلعداد مناهج (STEAM) وتطويرها.
    تمكين المشاركين من المهارات األساسية للتعامل مع أدوات تشخيص  الذكاء عمليا وقياسه.

   تمكين المشاركين من المهارات األساسية للتعامل مع أدوات منحى STEAM عمليا.

برنامج املؤمتر:

محارضات رئيسة.  

برنامج تدريبي يتضمن 8 ورشات عمل.   

اوراق بحثية وجلسات حوارية.  

معرض عىل هامش املؤمتر.  

مدة الربنامج ستة أيام وتشمل:



الفئات املستهدفة: 
القيادات التربوية والتعليمية في التعليم العام والعالي.   

   أعضاء هيئة التدريس في كليات الهندسة والحاسوب والعلوم والرياضيات والتربية.
   عمداء الكليات اإلنسانية ورؤساء األقسام في كليات الهندسة والحاسوب والعلوم والرياضيات والتربية.

   مدراء مراكز الموهبة واإلبداع ومشرفوها.
   المعلمون والمعلمات والمشرفون والمشرفات.

   المرشدون واألخصائيون النفسيون واإلجتماعيون.
   المدربون والمدربات في المجاالت التربوية ومنحى STEAM والروبوت والذكاء االصطناعي.

   مديرو المدارس في القطاعين الحكومي والخاص.
   طلبة الدراسات العليا.
   الباحثون والمهتمون.



أوالً: املوهبة واالبداع

محاور املؤمتر 

STEAM ثالثاً: منحى

ثانياً: الذكاء االصطناعي
القياس والتشخيص للقدرات العقلية.   -

تطوير أدوات القياس والتقويم التربوي .  -
تطوير تقنيات التعليم الحديثة.  -

مستقبل الدراسات في الموهبة واالبداع.  -
اكتشاف الموهبة واالبداع  في سن مبكر.  -

المرأة (األم والمعلمة والتربوية) في الموهبة واالبداع.   -

دور التعلم والتعليم في منحى (STEAM) في تنمية الذكاء اإلنساني واالجتماعي.  -
. (STEAM) معلمة ومعلم  -

. (STEAM) مدرسة  -
. (STEAM) مناهج  -

. (STEAM) مستقبل تعلم وتعليم منحى  -
. (STEAM) أدوات تطبيق منحى  -

الذكاء االصطناعي في التعليم وتنمية الذكاء اإلنساني واالجتماعي .  -
دور المسابقات العلمية في فهم الذكاء االصطناعي وتطبيقه.  -

وظائف المستقبل.  -
مستقبل الذكاء االصطناعي.  -

أبحاث الذكاء االصطناعي.  -
-  مدربة الروبوت والذكاء االصطناعي.



الربنامج التدريبي النوعي الذي سيعقد خالل املؤمتر

برنامج إعداد أخصايئ اختبارات الذكاء“املستوى املبتدئ" 30 ساعة تدريبية

اليوم األول
تطبيق وتصحيح اختبار “ستانفورد بينيه”  2019\8\3

النسخة الخامسة 
 (15 ساعة تدريبية)

مقدمة عن التقييم العقيل لألطفال و األدوات املختلفة للتقييم ، 
والتدريب عىل استخدام الرسم يف عملية التقييم .

التعريف باختبار ستانفورد بينيه النسخة الخامسة، والتدرب العميل 
عىل الكتاب املدخيل . 

التدرب عىل اختبار ستانفورد بينيه للذكاء، وتصحيح االختبار 
وتحويل الدرجات. 

التعريف باختبار وكسلر الطبعة الرابعة، واإلضافات يف هذه الصورة، 
نسخة االطفال ونسخة الراشدين. 

التدرب عىل تطبيق االختبار وتطبيق بنود االختبار من قبل املتدربني،
 وتصحيح االختبار . 

مقارنة اختبار ستانفورد بينيه واختبار وكسلر وحاالت استخدام كل 
منهام، والتدرب عىل كتابة تقارير اختبارات الذكاء الفردية. 

تطبيق اختبار “وكسلر” للذكاء    
الطبعة الرابعة وتصحيحه 

(15 ساعة تدريبية) 

املحاور الرئيسيةاسم الدورةالتاريخ

اليوم الثاين
4\8\2019

اليوم الثالث
5\8\2019 

اليوم الرابع
6\8\2019 

اليوم الخامس
7\8\2019 

اليوم السادس
8\8\2019 



30

STEAM معلم
من التخطيط اىل التقويم

(15 ساعة تدريبية)

STEAM  مدرب
(15 ساعة تدريبية)

تعليم STEAM ضمن منحى مهارات.  -
تعليم  STEAM  ضمن منوذج التعلم عن طريق املشاريع.  -

تعليم STEAM  ضمن التفكري التصميمي   -

تطبيق اسرتاتيجيات التخطيط ملحتوى  STEAM من ضمن منهجك الدرايس  -
STEAM  تدريس اللغات والفنون يف  -

 STEAM  التعلم التعاوين يف صف  -

دمج املنظور العاملي  Global Perspective ومهارات القرن الحادي   -
 STEAM  والعرشين يف محتوى   

  STEAM تصميم التقويم املناسب ملحتوى  -

 STEAM يف صياغة وتحديد منحى  STEAM ومدرب ، STEAM دور كل من  معلم  -
 STEAM مهام كل من  " الطالب ، املعلم ، املدرب  " وفق منحى  -

 STEAM  وضع قامئة باملعارف واملهارات واملفاهيم  واالتجاهات املطلوبة ملدرب  -
 STEAM البيئة الصفية والبيئة املادية اآلمنة  ملنحى  -

.STEAM االرشادات والتوجيهات الواجب اعطاءها للمعلم من اجل العمل حسب منحى  -
 STEAM يف الغرفة الصفية  التخطيط ملرشوع وفق منحى  STEAM كيفية ادارة تحديات  -

املدرب املحرتف أدوار ومسئوليات  .  -
 STEAM طرق واساليب التدريب وفق منحى  -

STEAM طرق تحديد االحتياجات التدريبية وفق منحى  -
إعداد مواد التدريب وتنفيذ و تقييم وتصميم التدريب."الحقيبة التدريبية "   -

تقييم االحتياجات التدريبية  "تصميم التدريب ، إعداد مواد التدريب ، تنفيذ التدريب ،   -
   تقييم التدريب “ 

استعداد املدرب وأمناط املتدربني.  -
إدارة املساعدات التدريبية.  -

- مهارات وتخطيط وتنظيم عملية التقديم والعرض. 
تقييم العملية التدريبية .   -

املحاور الرئيسيةاسم الدورةالتاريخ

اليوم األول
3\8\2019 

اليوم الثاين
4\8\2019

اليوم الثالث
5\8\2019 

اليوم الرابع
6\8\2019 

اليوم الخامس
7\8\2019 

اليوم السادس
8\8\2019 



برنامج الذكاء االصطناعي والواقع االفرتايض  30 ساعة تدريبية

استكشاف الذكاء االصطناعي 
 (لغري التقنيني) 

(15 ساعة تدريبية) 

مقدمة يف الذكاء االصطناعي وأنواع هذا الذكاء . 

معالجة اللغات الطبيعية والرسم البياين للمعرفة. 

اسرتجاع املعلومات وتطبيقات الذكاء االصطناعي عموماً ويف التعليم خصوصاً. 

ما هي تكنولوجيا الواقع االفرتايض، ودور الواقع االفرتايض يف تغيري التجربة التعليمية. 

التعرف عىل تأثري تكنولوجيا الواقع االفرتايض عىل سيكولوجية الطالب ودورها يف
اكتشاف املواهب عن طريق التكنولوجيا. 

مستقبل "الواقع االفرتايض" يف التعليم و املجاالت األخرى، ودليل تطبيق "الواقع
 االفرتايض" يف املدارس، كيفية استخدام الواقع االفرتايض بتدريس الحصص التعليمية 

تكنولوجيا الواقع اإلفرتايض
 وسيكولوجية التعليم

(15 ساعة تدريبية) 

املحاور الرئيسيةاسم الدورةالتاريخ

اليوم األول
3\8\2019 

اليوم الثاين
4\8\2019

اليوم الثالث
5\8\2019 

اليوم الرابع
6\8\2019 

اليوم الخامس
7\8\2019 

اليوم السادس
8\8\2019 



من هو مدرب الروبوت، وما هي املهارات والكفايات الالزمة له، ما هي األدوات
التي يحتاجها ؟ 

املهارات والتقنيات الربمجية الالزمة معرفتها، ومصادر املعرفة . 

األنشطة التدريبية للمستوى املبتدئ واملتقدم  وكيفية تصميم نشاط تدريبي . 

كتابة التعليامت والتوجيهات املناسبة للمتحكامت الذكية إلعالمها بكيفية التعامل مع
البيانات وتنفيذ سلسلة من التعليامت املطلوبة بالطريقة األمثل . 

تطوير وإنشاء التطبيقات اإللكرتونية للهواتف الذكية من خالل تصميم الشكل املناسب 
للتطبيق وبرمجة مكوناته ليقوم بوظائف محددة  . 

إنشاء التطبيقات عىل الهواتف الذكية وبرمجتها لتتحكم بدائرة كهربائية معينة، والتحكم
بهذة الدائرة عن بعد . 

مدرب الروبوت 
(15 ساعة تدريبية) 

مهارات متقدمة
(15 ساعة تدريبية) 

برنامج إعداد مدرب الروبوت املتقدم 30 ساعة تدريبية

املحاور الرئيسيةاسم الدورةالتاريخ

اليوم األول
3\8\2019 

اليوم الثاين
4\8\2019

اليوم الثالث
5\8\2019 

اليوم الرابع
6\8\2019 

اليوم الخامس
7\8\2019 

اليوم السادس
8\8\2019 



رسوم المشاركة تشمل ما يلي : 
تدريب من قبل خبراء ومختصين  .  -

شهادة مشاركة في المؤتمر .  -
- شهادة مشاركة في البرنامج التدريبي  ( 30ساعة تدريبية ) .
حضور محاضرات صباحية يقدمها خبراء في محاور المؤتمر.  -

حضور أوراق بحثية وجلسات حوارية .  -
تقديم أوراق بحثية مجانًا .  -

وجبات غداء يومية في الفندق، واستراحات قهوة صباحية ومسائية.  -
حضور المعرض المقام على هامش المؤتمر.  -

رسوم اإلشتراك في المؤتمر :
(1250$) للمشاركين من خارج األردن .

(1000$) للمشاركين من داخل األردن .

للتسجيل في المؤتمر والبرنامج التدريبي يرجى تعبئة النموذج  

مالحظة : اإلقامة والمواصالت على حساب المشارك ويمكن للمشارك اختيار مكان اإلقامة .

تواصل معنا لمعرفة الخصومات المتاحة للمشاركين



رشوط املشاركة ببحث:
1. أن يقدم البحث باللغة العربية أو اإلنجليزية، مع ضرورة تدقيقه لغويًا.

.A4 2. أن ال يزيد البحث عن (20) صفحة حجم

3. يرسل ملخص البحث عن طريق البريد اإللكتروني بصيغة Word إلى لجنة المراسالت في موعد أقصاه 15/6/2019.

4. يرسل البحث عن طريق البريد اإللكتروني بصيغة Word إلى لجنة المراسالت في موعد أقصاه 10/7/2019.

5. أن يحدد الباحث المحور الذي يكتب فيه ويرفق مع البحث السيرة الذاتية.

6. أن ال يكون البحث قد نشر أو قدم لمؤتمر أو ندوة سابقة.

7. ستخضع البحوث المقدمة للتحكيم.

للتسجيل وتقديم أوراق البحث يرجى تعبئة النموذج 

(150$) للمشاركين بتقديم ورقة بحثية ليوم واحد فقط . 



يمكن تسديد الرسوم بإحدى الطرق اآلتية:
1. النقد لدى محاسب المركز.

2.  شيك باسم مركز التميز التربوي/مؤسسة الملك الحسين.
3. التحويل البنكي حسب اآلتي:

Account Name: King Hussein Foundation/ the Center for Excellence in Education  •

IBAN JO 50 ARAB 1180000000118246641511  •

Bank Name: Arab Bank   Bank Address: AMMAN – SHMEISANI  •

SWIFT: ARAB JOAX 118  •

0118 / 246641 – 4 – 511$  •



للتواصل معنا

training@jcee.edu.jo -  mhiare@jubilee.edu.jo - kalsaida@jcee.edu.jo 

jubilee center for excellence in education

Tel: +962 6 5238216 Ext:113-114      Fax: +962 6 5238337

www.jcee.edu.jo

@JCEE_KHF

Jcee.khf

+962798495282




