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كلية قد تعتنسيق مع اتحاد الجامعات العربية وبال   محمد سالم باسندوة/  الوزراء أدولة رئيس برعاية 

 وجامعة السودان للتعليم المفتوح والتكنولوجياجامعة العلوم -التعليم المفتوح 

 : تحت عنوانصنعاء رحاب مدينة  األول فيالعلمي  المؤتمر 

 

 

 "واقع التعليم المفتوح في الوطن العربي وآفاق تطوره "

 

 م.3162سبتمبر   18- 61اليمن -صنعاء 

Sana’a - Yemen 16 – 18 Sep .2013 

 

 مقدمة:

انطالقا من العمل على تحقيق جامعة العلوم والتكنولوجيا لرسالتها العلمية واستمراراً للجهود االكاديمية للعمل على 

ي الوطن فيعد مؤتمر واقع التعليم المفتوح  اليمنفي  االلكترونيتطوير االتجاهات الحديثة في التعليم المفتوح والتعلم 

ن وصناع القرار في حيز واحد ووالمستفيد والتقنيون نووالباحث نوالتربوي تطوره منطلقا يجمع وآفاقالعربي 

 لعرض التجارب ومالمحها والتحديات وسبل التغلب عليها.

صوى منها قالتعلم اإللكتروني بما يحقق االستفادة الالتعليم المفتوح وكما يناقش المؤتمر التطورات والمستحدثات في 

 مراعين واقعنا العربي بما فيه من إمكانات ومعوقات.

فيدين م المفتوح مستيويعمل المؤتمر على تحقيق تبادل الممارسات والخبرات والقدرات العربية لتنمية وتطوير التعل

 اإللكتروني.التعلم التقنيات الحديثة في من إمكانات 

 

 

 األهداف

 م اإللكتروني الناجحة للمؤسسات التربوية الحكومية والمجتمعية الخاصة.م المفتوح والتعليعرض تجارب التعل .6

وح والتعلم م المفتيين والمستفيدين وصناع القرار في مجال التعلتقنياالستفادة من خبرات الباحثين التربويين وال .3

 اإللكتروني.

 عربي.اللتعلم اإللكتروني في الوطن م المفتوح ايعملية للتحديات التي تواجه التعلعلمية وحلول إيجاد  في اإلسهام .2

استعراض معايير الجودة للتعليم المفتوح والتعلم االلكتروني ومدى تحققها في واقع التعليم المفتوح في الوطن  .4

 العربي.

 اإللكتروني.التعلم وم المفتوح يفي التعلبمضامين المناهج التربوية  حديثةربط التقنيات واألساليب ال .5

 اإللكتروني.والمؤسسات الصناعية والتجارية في مجال تقنيات التعلم  عرض تجارب الشركات .1

 اإللكتروني. المفتوح والتعلم ميالتعل التقنية في نممةاألاستعراض  .7
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 محاور المؤتمر:

 العربي.في الوطن  تجارب التعليم المفتوح والتعلم االلكتروني .6

للمؤسسات التربوية الحكومية والمجتمعية التعلم اإللكتروني الناجحة وم المفتوح يرض تجارب التعلع

واستعراض أسباب  اإللكتروني، المفتوح والتعلمم يالخاصة، حيث يسلط الضوء على عرض نماذج للتعل

 واألداء.الممارسة النجاح واإلخفاق في 

 

 التحديات التقنية والتشريعية  .3

العربي وخاصة التحديات التقنية  التعلم اإللكتروني في الوطنوم المفتوح يالتحديات التي تواجه التعل

 .الملكية الفكرية والموثوقية وحقوقوالمجتمعية والتشريعية 

 

  االلكتروني.معايير الجودة في التعليم المفتوح والتعلم  .2

التعلم اإللكتروني وممارساته وم المفتوح يللتعلالمهنية خالقية األعلمية والمواصفات الخصائص وال

وتحديد حد أدنى للمعايير التي تمكن من إضفاء صفة التعليم  التعليم،لنمط من ومعايير الجودة في هذا ا

 العالمية.وفق المعايير على هذا النمط من التعليم والتعلم 

 

 تقنيات التعليم المفتوح والمناهج التربوية التعليمية  .4

 التعلم اإللكتروني سواء في التصميم أو المحتوىوم المفتوح يربط التقنيات واألساليب المستخدمة في التعل

في إطار التكامل مع  التربوية،أو في الطرق المستخدمة أو في خصائص المعلم والمتعلم بالمعايير 

  التقنية.الجوانب 

 

 شبكات التواصل االجتماعي والتعليم المفتوح والتعلم االلكتروني   .5

وما وإمكاناتها ومعوقات تطبيقها في الوطن العربي اياها استعراض أنممة إدارة التعلم اإللكتروني ومز

ت شبكا وظيفيتناول هذا المحور أيضا تق خلق نمام تعليمي تعلمي فعال، كما توفره من تسهيالت تحق

 التعليم. فياالجتماعي التواصل 

 

 مستقبل التعليم المفتوح في ظل الثورة التقنية  .1

 وتقديم تصورالتجارية في مجال تقنيات التعلم اإللكتروني، عرض تجارب الشركات والمؤسسات الصناعية و

ور المح، كما يتناول هذا وإمكانية االستفادة منهاتقنياتها وبرامجها المستخدمة في مجال التعليم  مستقبلي عن

 الكفية.واأللواح  الذكية،الهواتف النقال المعتمد على  التعليم
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 بالمشاركة: خاصةمعلومات 

 كات بــتحرر المشار MS-WORD2003/2007/2010/2013  

  http://wwwust.edu/ajolعن طريق الموقع اإللكتروني  وترسل

  استعمال خطTraditional  64حجم. 

  االنجليزية.أو العربية تين اللغإحدى المشاركة ب تقديميمكن 

  م.3162/  2/ 21الثالثاء آخر موعد الستقبال الملخصات يوم 

  م.3162/ 5/ 21يوم األحد  اق البحث العلميةأورآخر موعد الستقبال 

  م.3162/  1/ 21األربعاء  المقبولة يومأوراق البحث العلمية آخر موعد للرد على 

  م.3162سبتمبر  61و 67و 61األربعاء بتاريخ والثالثاء االثنين ويعقد المؤتمر يوم 

  ذوي  ان العربية واإلسالمية والصديقة منفي الجمهورية اليمنية والبلدوالتقنيين يمكن للمختصين األكاديميين

 ....وكذا األوراق العلمية والتجارب والمنتجات العلمية  للمؤتمر،في تقديم البحوث  االهتمام المشاركة

 الشروط اآلتية: فيما يقدمعلى أن تتوافر 

 المؤتمر.في إطار أهداف ومحاور أن يكون  -

ورقة  بحث، نوعها،مر أياً كان أن يحقق صفة العلمية في المشاركة المقدمة للمؤت -

 الخ.نمام تعلم ........ الكتروني،منتج  علمية،

 

  على النحو اآلتي:للطالب رسوم االشتراك 

 التسجيل قبل 

 م21/15/3162

 التسجيل بعد 

 م21/15/3162

311$ 351$ 

 

 رسوم االشتراك لغير الطالب 

 التسجيل قبل 

 م21/15/3162

 التسجيل بعد 

 م21/15/3162

351$ 211$ 

 

  لكل مشارك بورقة والمواصالت من والى مقر المؤتمر  اإلعاشةمصاريف بتتكفل جامعة العلوم والتكنولوجيا

 الثالثة. أيام المؤتمرخالل علمية تم قبولها في المؤتمر من خارج اليمن 

 

  للمؤتمر:النشاط المصاحب  

ة بالتعليم المفتوح والتعلم االلكتروني في سيصاحب انعقاد المؤتمر معرضاً للتقنيات والمنتجات ذات العالق

 المؤتمر.باحات انعقاد 
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 :بطاقة المشاركة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  البنكية باسم الحوالة

 جامعة العلوم والتكنولوجيا

 لحساب مؤتمر التعليم المفتوح

 بنك سبأ االسالمي

 حساب رقم:(900)

 

 الرئيسي المتحدث 

 الدكتور / داود عبدالملك الحدابي األستاذ

    

  االسم باللغة العربية 

 االسم باللغة اإلنجليزية 

 الدرجة العلمية 

 المؤسسة 

 الهاتف الجوال 

 البريد االلكتروني 

 لغة ورقةالبحث العلمية 

 طريقة دفع رسوم المشاركة 

   


