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من أبرز العلماء المتخصصي بالتميز  )7(كما ويستضيف المؤتمر 
؛ هانز بيتر )كندا(كين ماكلوسكي : التربوي والموهبة واإلبداع، ومنهم

؛ )أميركا(، جوان ديجانارو )فرنسا(؛ تود لوبارت )ألمانيا(كروسمان 
كما وتشتمل قائمة ). ألمانيا(؛ ساندرا لينكي )كندا(لويد آكسويرثي 

المتحدثيين الرئيسيين عدداً من العلماء والعلميين والتربويين من 
رؤساء الجامعات األردنية والمتخصصين األكفياء الذين كانت لهم 

  .كبيرة تندرج في إطار محاور المؤتمر اسهامات

واستناداً إلى أوراق العمل الرئيسة، تتحدث ساندرا لينكي من 
ألمانيا عن تربية الموهوبين والمبدعين كمدخل رئيس للتميز التربوي؛ 
حيث ستعالج بصورة معمقة موضوعات على درجة عالية من 

البيئات االفتراضية والبرامج والخدمات واألنشطة : األهمية، ومنها
أحدث التطورات التي طرأت على مفهومات الموهبة  المحوسبة؛

االتجاهات الحديثة في تشخيص الطلبة الموهوبين  واإلبداع والتفوق؛
المشكالت التي يعاني منها الطلبة الموهوبين  والمبدعين والمتفوقين؛

االتجاهات العالمية  الجة والتوجيه؛والمبدعين وبرامج اإلرشاد والمع
التجارب العالمية في مجال  الحديثة في تربية الموهوبين والمبدعين؛

تطوير البرامج واالعتبارات التربوية التي تستجيب لالحتياجات 
مناقشة نتائج البحوث  الخاصة بالطلبة الموهوبين والمبدعين؛

 نوات الخمس األخيرة؛والدراسات العالمية التي تم إنجازها في الس
واآلفاق البحثية الجديدة في  مناقشة موضوع الخصوصية المزدوجة

السياسات التربوية وأثرها في مدى توافر برامج رعاية  هذا الميدان؛
الحل المبدع للمشكالت في ميادين  ؛الطلبة الموهوبين والمبدعين

نتاجية العلوم والتكنولوجيا، والعالقة التشاركية مع المؤسسات اإل
  .المختلفة

وتتخلل فعاليات المؤتمر محاضرات رئيسة لنخبة من األكاديميين 
رئيس جامعة األميرة سمية (هشام غصيب : األردنيين، ومنهم

؛ سليمان )رئيس جامعة اليرموك(؛ سلطان أبو عرابي )للتكنولوجيا
رئيس جامعة (؛ مروان كمال )رئيس الجامعة الهاشمية(عربيات 

؛ عبدالباري )رئيس جامعة الزرقاء األهلية(؛ عدنان نايفة )فيالدلفيا
  ).هيئة االعتماد(؛ ماجد أبو جابر )رئيس جامعة الشرق األوسط(درة 

والمشاركة في هذا المؤتمر متاحة لكل من يرغب في االطالع 
على أحدث التطورات التي طرأت على محاور اختصاص المؤتمر 

يميين والمتخصصين والمعلمين وهذا يشمل األكاد. المذكورة أعاله
والمعلمات وأولياء األمور والمسؤوليين واإلداريين في المدارس 

كما ويشمل طلبة الدراسات العليا في مختلف . والوزارات والجامعات
  . التخصصات ذوات العالقة

ويقام على هامش المؤتمر المعرض التربوي الذي يضم 
  .ركات ومراكز التدريبمعروضات عدد من المؤسسات التربوية والش

فعاليات المؤتمر إلى أربع جلسات عمل متوازية، حيث  وتنقسم
  وقد كشفت. سيختار المشارك الجلسة التي يرغب في حضورها

تحت رعاية صاحبة السمو األميرة سمية بنت الحسن؛ تستضيف  
جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا المؤتمر الدولي حول التميز التربوي 

الذي تنظمه األمانة العامة للمؤسسات التربوية المسيحية واإلبداع 
 The International Centre for(والمركز الدولي للتطوير التربوي 
Innovation in Education (ICIE( حيث . ومقره الرئيس في ألمانيا

  .ولمدة ثالثة أيام) مايو(ستبدأ أعمال المؤتمر في السابع من شهر أيار 

الدولي لتطوير التعليم بإعداد الموقع االلكتروني  وقد قام المركز
للمؤتمر، وفي مقدوركم االطالع على التفصيالت الخاصة بهذا المؤتمر 

  :من خالل زيارة الموقع اإللكتروني

www.jordan.icieconference.net  

من األنشطة الدولية رفيعة المستوى التي احتلت ويعد هذا المؤتمر 
مكانة بارزة على الساحة التربوية، وكان المؤتمر األول الذي انعقد في 
العاصمة الفرنسية على درجة عالية من التنظيم، وكانت نتائج أعماله 

وانعقد المؤتمر الثاني في مدينة أولم التي . على درجة عالية من األهمية
وهذا المؤتمر هو . لم الفيزياء الشهير ألبرت آينشتاينهي مسقط رأس عا

الثالث في سلسلة المؤتمرات التي ينظمها المركز الدولي لتطوير التعليم، 
ويتبعه المؤتمر الرابع في العاصمة اليونانية أثينا في الثامن من شهر 

وقد عملت إدارة المركز على نشر . من العام الجاري) يونيو(حزيران 
مؤتمرات وتعميمها على وزارت التربية والتعليم والتعليم العالي وقائع ال

والجامعات التي يمكن أن تفيد من البحوث والدراسات التي تمت 
  .معالجتها في تلك المؤتمرات

من العلماء ) 500(ولعل ما يميز هذا المؤتمر أنّه سيجمع أكثر من 
حدة، ويوفر والعلميين والتربويين من مختلف التخصصات تحت مظلة وا

لهم الفرصة للتحاور ومناقشة القضايا المرتبطة بالتربية والتعليم من 
منظور التربويين، وعلماء النفس، والفيزيائيين، والمهندسين، واألطباء، 
وعلماء االجتماع، وصناع القرار، وغيرهم من المعنيين بالشأن التربوي 

  .من مختلف التخصصات

التربية النوعية؛ : ر، وهيوتغطي أعمال المؤتمر جملة محاو
الموهبة واإلبداع والقيادية؛ التعلم اإللكتروني وبيئات التعلم االفتراضية؛ 
التربية من أجل السالم؛ برامج اإلعداد والتمكين؛ قضايا ومشكالت 
التربية والتعليم والتعليم العالي؛ والتوجهات المستقبلية في التربية 

  .والتعليم والتعليم العالي

جهت اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدعوة إلى العالم األميركي وقد و
مدير المركز الوطني لبحوث  )Joseph Renzulli(جوزيف رينزولي 

الموهبة واإلبداع في والية كونيتكت األميركية؛ حيث سيتحدث عن 
اآلفاق الحالية والمستقبلية لبرامج تربية الموهوبين والمبدعين والمتفوقين 

نتاجات هذا الميدان وإنجازاته في سبيل االرتقاء بميدان وسبل توظيف 
التربية والتعليم وتعزيز ثقافة التميز التربوي وتدعيم أسسه؛ إلى جانب 
التركيز على سبل توظيف التقانات الحديثة بغرض تعظيم نتاجات 

  .العملية التعليمية التعلمية
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ويعمل المركز على تقديم خدماته، وبرامجه، ومشروعاته من 
كما ويرتبط . فرنسا؛ وألمانيا، والسويد: حالل ثالثة فروع رئيسة في

  . ات تعاون مع عدد من المؤسسات التربوية

ويعمل المركز على نقل الخبرة رفيعة المستوى في مجال التميز 
التربوي، والتعليم النوعي، وتربية الموهوبين إلى الدول التي تعنى 

  .بالتربية النوعية، ومن ضمنها األردن

ويقوم المركز بتطوير البرامج والخدمات والمشروعات التي 
الحتياجات المنظومات التربوية على مستوى التعليم األساسي 

وينظم المركز الدولي لتطوير التعليم مؤتمره السنوي في أوروبا؛ 
، والمؤتمر الثاني 2008حيث كان المؤتمر الدولي األول في فرنسا 

، والمؤتمر الثالث في اليونان في الثامن من شهر 
  

االستشارات : تتلخص مجاالت عمل المركز في النقاط التالية
التربوية؛ وتوفير منظومات التعلم اإللكترونية؛ وإجراء البحوث 
والدراسات التربوية؛ إلى جانب دراسات التقويم، ودراسات الجدوى؛ 
وتطوير برامج تربية الموهوبين والمبدعين؛ والنشر العلمي؛ حيث 
مركز مجلة دورية محكمة ؛ وينشر المواد التربوية، إلى 
جانب عدد من المنشورات التي ينشرها المركز بحسب خطة نشر 

قبل : معتمدة من إدارة المركز؛ وتوفير برامج التدريب والتمكين
ويشارك في تقديمها نخبة من الخبراء، . الخدمة، وأثناء الخدمة

نى بتربية الموهوبين والمبدعين، والعلماء؛ وتنظيم المؤتمرات التي تع
والتربية النوعية والتميز التربوي؛ تطوير معايير التقويم المؤسسي، 
وتوفير خدمات االعتماد؛ وتوفير برامج أكاديمية في إطار الشراكة 

  .مع عدد من الجامعات العريقة

وقد حظي المركز بدعم أوروبي ودولي غير مسبوق، ويعد اآلن 
  .ة الفاعلة على الساحة التربوية العالمية

Prof. Dr. Taisir Subhi-Yamin, (Fulbrighter).
Editor-in-Chief, Gifted and Talented 
International. 
General Director, The International Centre 
for Innovation in Education (ICIE).
Heilmeyersteige 93; D-89075, Ulm; Germany.
International Association of Educators for 
World Peace (IAEWP). 
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ويعمل المركز على تقديم خدماته، وبرامجه، ومشروعاته من 

حالل ثالثة فروع رئيسة في
ات تعاون مع عدد من المؤسسات التربويةالمركز باتفاقي

ويعمل المركز على نقل الخبرة رفيعة المستوى في مجال التميز 
التربوي، والتعليم النوعي، وتربية الموهوبين إلى الدول التي تعنى 

بالتربية النوعية، ومن ضمنها األردن

ويقوم المركز بتطوير البرامج والخدمات والمشروعات التي 
الحتياجات المنظومات التربوية على مستوى التعليم األساسي تستجيب 

  .والتعليم العالي

وينظم المركز الدولي لتطوير التعليم مؤتمره السنوي في أوروبا؛ 
حيث كان المؤتمر الدولي األول في فرنسا 

، والمؤتمر الثالث في اليونان في الثامن من شهر 2009في ألمانيا 
  .2010ران يونيو حزي

تتلخص مجاالت عمل المركز في النقاط التالية
التربوية؛ وتوفير منظومات التعلم اإللكترونية؛ وإجراء البحوث 
والدراسات التربوية؛ إلى جانب دراسات التقويم، ودراسات الجدوى؛ 
وتطوير برامج تربية الموهوبين والمبدعين؛ والنشر العلمي؛ حيث 

مركز مجلة دورية محكمة ؛ وينشر المواد التربوية، إلى يصدر ال
جانب عدد من المنشورات التي ينشرها المركز بحسب خطة نشر 

معتمدة من إدارة المركز؛ وتوفير برامج التدريب والتمكين
الخدمة، وأثناء الخدمة

والعلماء؛ وتنظيم المؤتمرات التي تع
والتربية النوعية والتميز التربوي؛ تطوير معايير التقويم المؤسسي، 
وتوفير خدمات االعتماد؛ وتوفير برامج أكاديمية في إطار الشراكة 

مع عدد من الجامعات العريقة

وقد حظي المركز بدعم أوروبي ودولي غير مسبوق، ويعد اآلن 
ة الفاعلة على الساحة التربوية العالميةمن المؤسسات الدولي

, (Fulbrighter). 
Chief, Gifted and Talented 

General Director, The International Centre 
for Innovation in Education (ICIE). 

89075, Ulm; Germany. 
ssociation of Educators for 

المشاركات التي وصلت إلى اللجنة التنظيمية للمؤتمر عن اهتمام  
كبير بالتميز التربوي والموهوبية واإلبداع إلى جانب االهتمام بأحدث 

الحديثة، وأشارت إلى تجارب  التطورات التي طرأت على التقانات
عالمية رفيعة المستوى عملت على توفير برامج وخدمات محوسبة، 
وخبرات تربوية ذوات نهايات مفتوحة جرى تصميمها بعناية بغرض 
توظيفها في تنمية التفكير المبدع والتفكير الناقد والحل المبدع 

هذا ولم تغفل تلك المشاركات التطورات المرتقبة في 
وبينت البحوث والدراسات المشاركة اتجاهاً قوياً نحو الكتاب 

وهي تؤكد، أيضاً، . اإللكتروني والوسائط المحوسبة والبيئات االفتراضية
أهمية وضرورة زيادة مساحة التفاعل مع البيئة االجتماعية والبيئة 

م عن بعد الطبيعية بوساطة التقانات المتاحة، واالتجاه أكثر نحو التعل
كما . والتعلم الذاتي، والعمل على زيادة مسؤولية المتعلم عن تعلمه

وتتضمن أوراق المؤتمر تجارب محلية وعربية ودولية في التربية 
القيادية والتلمذة وسبل التعامل مع الطلبة من ذوي الخصوصية 

  .المزدوجة، وطرائق تشخيص الطلبة الموهوبين والمبدعين

) رئيسة اللجنة التنظيمية للمؤتمر(
أن المركز الدولي لتطوير التعليم سينظم هذا المؤتمر الدولي في األردن 
بصورة سنوية ودورية؛ وذلك من خالل الشراكة مع جامعة األميرة 

كما . سمية للتكنولوجيا، واألمانة العامة للمؤسسات التربوية المسيحية
تمر المقبل سيعمل على استضافة نخبة من العلماء 

  .المتخصصين بالتميز التربوي واإلبداع والقيادية

ويمثل هذا المؤتمر، الذي يعد األول من نوعه في المنطقة العربية 
والشرق األوسط، ثمرة التعاون بين المركز الدولي لتطوير التعليم، 

ية وجامعة األميرة سمية واألمانة العامة للمؤسسات التربوية المسيح

وقد وجهت اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدعوة لإلعالميين لحضور 
فعاليات المؤتمر، ووفرت لهم الفرصة لاللتقاء بالعلماء المشاركين في 

وتختتم أعمال المؤتمر في اليوم الثالث بندوة مفتوحة وجلسة ختامية 
وزير التربية والتعليم، ورئيس جامعة األميرة سمية 
للتكنولوجيا؛ والمدير العام للمركز الدولي لتطوير التعليم؛ واألمانة 

الدولي لتطوير التعليم من المؤسسات التربوية الدولية التي 
تحتل مكانة علمية مرموقة، وتتمتع بشبكة من الخبراء والعلماء 
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المشاركات التي وصلت إلى اللجنة التنظيمية للمؤتمر عن اهتمام 
كبير بالتميز التربوي والموهوبية واإلبداع إلى جانب االهتمام بأحدث 

التطورات التي طرأت على التقانات
عالمية رفيعة المستوى عملت على توفير برامج وخدمات محوسبة، 
وخبرات تربوية ذوات نهايات مفتوحة جرى تصميمها بعناية بغرض 
توظيفها في تنمية التفكير المبدع والتفكير الناقد والحل المبدع 

ولم تغفل تلك المشاركات التطورات المرتقبة في . للمشكالت
وبينت البحوث والدراسات المشاركة اتجاهاً قوياً نحو الكتاب . الميدان

اإللكتروني والوسائط المحوسبة والبيئات االفتراضية
أهمية وضرورة زيادة مساحة التفاعل مع البيئة االجتماعية والبيئة 

الطبيعية بوساطة التقانات المتاحة، واالتجاه أكثر نحو التعل
والتعلم الذاتي، والعمل على زيادة مسؤولية المتعلم عن تعلمه

وتتضمن أوراق المؤتمر تجارب محلية وعربية ودولية في التربية 
القيادية والتلمذة وسبل التعامل مع الطلبة من ذوي الخصوصية 

المزدوجة، وطرائق تشخيص الطلبة الموهوبين والمبدعين

(ندرا لينكي وأشارت الدكتورة سا
أن المركز الدولي لتطوير التعليم سينظم هذا المؤتمر الدولي في األردن 
بصورة سنوية ودورية؛ وذلك من خالل الشراكة مع جامعة األميرة 

سمية للتكنولوجيا، واألمانة العامة للمؤسسات التربوية المسيحية
تمر المقبل سيعمل على استضافة نخبة من العلماء وأشارت إلى أن المؤ

المتخصصين بالتميز التربوي واإلبداع والقيادية

ويمثل هذا المؤتمر، الذي يعد األول من نوعه في المنطقة العربية 
والشرق األوسط، ثمرة التعاون بين المركز الدولي لتطوير التعليم، 

واألمانة العامة للمؤسسات التربوية المسيح
  .للتكنولوجيا

وقد وجهت اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدعوة لإلعالميين لحضور 
فعاليات المؤتمر، ووفرت لهم الفرصة لاللتقاء بالعلماء المشاركين في 

  .المؤتمر والمتحدثين الرئيسيين

وتختتم أعمال المؤتمر في اليوم الثالث بندوة مفتوحة وجلسة ختامية 
وزير التربية والتعليم، ورئيس جامعة األميرة سمية : رك فيهايشا

للتكنولوجيا؛ والمدير العام للمركز الدولي لتطوير التعليم؛ واألمانة 
  .العامة للمؤسسات التربوية المسيحية

الدولي لتطوير التعليم من المؤسسات التربوية الدولية التي المركز 
تحتل مكانة علمية مرموقة، وتتمتع بشبكة من الخبراء والعلماء 

  .والمتخصصين
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