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مؤتمر علمي محكم

مقدمة
تواجة تنمية الطفولة المبكرة في العصر الحديث عدد من التحديات أهمها الميديا
التي أصبحت مظهراً يرافق تطور ونمو أطفالنا في هذا العصر  ،وما بين معارض

وموافق على دور الميديا وأثرها على أطفال القرن الواحد والعشرون عدد من
الفلسفات والمدارس  .ولذا فقد عمد المركز الدولي للطفولة والتعليم المبكر

والتطوير ( )ciceldلعقد مؤتمر تحت عنوان «العالم الرقمي والطفولة المبكره»
آملين أن يستقطب هذا الموتمر جهود المنظمات والجمعيات الدولية واإلقليمية

لإلستفادة من ما سيتم طرحة في هذا المؤتمر على ضوء اإلستدامة فى تنمية

الطفولة المبكرة
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المؤتمر الدولي الثاني للطفولة المبكرة

حقائق أساسية
بلغت نسبة عرض أفالم الكارتون  73.5%من مجموع برامج األطفال في تلفزيون دولة
الكويت و  66.7%في القناة األولى لتلفزيون المملكة العربية السعودية وترتفع إلي
 85.8%في اإلجازات ونهاية األسبوع وفي تلفزيون دبي بلغت  64.7%وأخيرا  50%في
تلفزيون عمان.
وفي دراسة أجريت في استراليا أثبتت “ أن الطفل االسترالي يقضي  2000ساعة في
مشاهدة التلفزيون قبل بلوغه الخامسة من العمر
وفي دراسة أمريكية أخرى “ أن الطفل الذي يتراوح عمره بين خمس وست سنوات
يقضي أربع ساعات يوميا أمام التلفزيون
وفي دراسة في فلسطين على طلبه من الصفوف السابع ،التاسع ،العاشر ،الحادي
عشر بينت أن  100%من الطالب يتقنون استخدام الحاسوب  .وان  95%منهم يستخدم
شبكة اإلنترنت في المنزل .وان  93%منهم يترددون على المواقع الترفيهية كـ www.
  facebook.comوعلى الخدمات الترفيهية مثل الدردشة ( . )Chatوأن 64.2%
منهم يهتمون باألخبار السياسية و 49.5%منهم يزورون الصحف اإللكترونية والمواقع
اإلخبارية ،وأن  22%من الطالب يزورون موقع المدرسة على شبكة اإلنترنت ،و43.2%
منهم يحصلون على معلومات حول المقررات الدراسية من مواقع إلكترونية مثلwww.  
wikipedia.orgومحرك البحث الشهير   www.google.comإال أن ما نسبته 0.0%
لإلطالع على كتب المنهاج أو شراء كتب على اإلنترنت.وان  72%يحصلون على
معلومات دينية عن طريق الشبكة العنكبوتية 54.2%  ،.منهم يبحثون عن معلومات
رياضية فيما يشكل منهم حوالي وان  70%لمشاهدة المباريات المباشرة على مواقع
ترفيهية محلية مثل  ، www.panet.co.ilوأن  93%منهم يستخدمون شبكة اإلنترنت
للتسلية والترفيه واأللعاب.

المؤتمر الدولي الثاني للطفولة المبكرة 

العالم الرقمي والطفولة المبكرة
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أهداف المؤتمر
•تحليل تأثير العالم الرقمي على التعليم في القرن  ، »21وتحديد عناصر القوة والضعف ،والفرص المتاحة وكذلك
التهديدات التي تعيق التطور والتنمية فى الطفولة المبكرة.

•التعرف على أثر اإليجابي العالم الرقمي والميديا على التعلم والتطور لألطفال في مرحلة الطفولة المبكرة .
•التعرف على تأثير الميديا على العنف السلوك العدواني.
• التعرف على المستجدات البحثية والنظريات والفلسفات في الحماية من اإلنترنت في القرن الحادي والعشرين.
•تحديد مجاالت مختلفة من الرعاية الصحية :وتأثير وسائل اإلعالم في الترويج للمسكرات  ،والمواقع اإلباحية
وتحديد تأثير الميديا على السمنة وأداء المدرسة وكيف تتأثر أنماط النوم واألداء المدرسي من خالل التقنيات
الحديثة.

•اإلهتمام بطرق واساليب وسبل استخدام التكنولوجيا المساعدة في دعم دمج متعلمين ذوي الفئات الخاصة
في التعليم.

•معرفة المستجدات البحثية والنظريات والفلسفات في الحماية من اإلنترنت في القرن الحادي والعشرين.
•تبادل الخبرات على المستويات المحلية واإلقليمية ،والدولية ،والتعرف على أثر الميديا في مرحلة الطفولة المبكرة.
•التعرف على المستجدات البحثية والنظريات والفلسفات الخاصة بحوسبة المنهاج والبرامج التعليمية واثرها في
التعلم.

•اكتساب خبرات من خالل التخطيط لبرامج خاصة في مجال التكنولوجيا واثرها على التعليم وفي طرق واساليب
وسبل استخدام التكنولوجيا المساعدة في دعم دمج متعلمين ذوي الفئات الخاصة في التعليم وفي برامج
الرعاية الصحية.

•تبادل اآلراء مع خبراء المنظمات المحلية واإلقليمية والدولية ومناقشة الممارسات الفعالة وقصص النجاح في
مجال التكنولوجيا وأثرها على التعليم.

•التشبيك :مع الخبراء في مجال التكنولوجيا والعالم الرقمي واثرها على التعليم على المستويات المحلية واإلقليمية
والدولية.
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المؤتمر الدولي الثاني للطفولة المبكرة

لمن هذا المؤتمر؟
• لصانعي القرار في وزارات التربية والتعليم.

• لمديري ومشرفي ومعلمي المدارس .

• للباحثين في مجال التطبيقات الرقمية .

• المهتمين في مجال التكنولوجيا والتعليم .

• للممثلين عن المنظمات الدولية.

• للممثلين عن القنوات الفضائية .

• للمستثمرين من القطاع الخاص في التطبيقات الرقمية والتعليم .

•للشركات البرمجيات التعليمية .

• للمختصين والباحثين واألكاديميين في الجامعات العربية والدولية.

• للكتاب والمؤلفين للمواد الخاصة بتكنولوجيا التعليم والتطبيقات الرقمية.
•للمتخصصين في مجال الطفولة المبكرة.

محاور المؤتمر

01
سايكولوجي
ميديا التعليم

03

02
سيكو ميديا  /اضطرابات الميديا،
العدوان ،العزلة األجتماعية،
اضطرابات نفسية معرفية،
االنحرافات السلوكية ،األساءة

06
تطبيقات الذكاء اإلصطناعي وانترنت
األشياء وأثرها فى النمو المعرفي فى
تنمية مهارات المستقبل

07
الميديا والطفولة
المبكرة

04

الحماية من اإلنترنت /
األرهاب الفكري/التنمر
الرقمي

05

الرعاية الصحية
والميديا

08

استخدام التقنيات الحديثة
(التكنولوجيا) لدعم تعلم الفئات
الخاصة  /في المدارس

09

حوسبة المنهاج والبرامج التعليمية
والتعلم األفتراضي واثرها في التعلم

عرض لتجارب ناجحة
(محلياً وعالمياً )

المؤتمر الدولي الثاني للطفولة المبكرة 
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األبحاث وأوراق العمل

الخبراء المشاركون
ستقوم كلية العلوم التربوية في جامعة البترا والمركز الدولى للطفولة

ﺑﺪﻋﻮة ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء واﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل تكنولوجيا وتقنية التعليم

واإلعالم ﻣﻦ اﻷردن وﻣﻦ دول ﻋﺮﺑﻴﺔ وأجنبية ﻟﻬﺎ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت وإﺳﻬﺎﻣﺎت

ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﺗﺨﺺ ﻣﺤﺎور اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻟﻌﺮض ﺧﺒﺮاﺗﻬﻢ وﺧﻼﺻﺔ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ

اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ وذﻟﻚ ﺑﻐﺮض ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﻔﺎﺋﺪة وإﺛﺮاء ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ وﺟﻠﺴﺎﺗﻪ.

)International Journal of research in Educational Sciences. (IJRES

المتطلبات الفنية
ﻳﺘﻢ دﻋﻮة أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻠﺨﺼﺎت ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻷﺑﺤﺎث وأوراق اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎﻣﻠﺔ،
وﺗﻂﻠﺐ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﻣﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

تكون الورقة اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻣﻔﻴﺪة.
أن ﺗﻜﻮن اﻟﻮرﻗﺔ مدققة لغوياً .
	ﺗﻘﺪم اﻟﻮرﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ واﺣﺪ ﻣﻂﺒﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ Word /
 office Microsoftﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﺨﻄ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم
 Arabic Simplifiedﺑﺤﺠﻢ  16ﻟﻠﻌﻨﺎوﻳﻦ و 14ﻟﻠﻨﺺ واﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﺑﻴﻦ
اﻷﺳﻂﺮ ﺑﻤﻘﺪار ﺳﻂﺮ وﻧﺼﻒ.
	ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻷرﻗﺎم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻘﻄ ( ( Numerals Arabic ،)١أﻳﻨﻤﺎ
دﻋﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷرﻗﺎم).

	ﺗﺪرج اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻮرﻗﺔ.
	ﻳﻘﺪم اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻣﻠﺨﺺ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﺑﻤﻠﻒ
ﻣﻨﻔﺮد  Word Microsoftﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز  100ﻛﻠﻤﺔ.
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ﻳﺴﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﻆﻤﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ واﻟﺨﺒﺮاء
واﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ اﻟﻌﺮب ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ أوراق ﻋﻤﻞ ﺿﻤﻦ
أﺣﺪ ﻣﺤﺎور اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ .ﺗﻘﺪم اﻷﺑﺤﺎث ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺘﻂﻠﺒﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻟﻤﺒﻴﻦ ،ﻋﻠﻤﺎً أن ﺟﻤﻴﻊ أوراق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺪم ﺳﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ
اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺧﺒﺮاء وﻣﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ التربيــة والتعليــم واإلعــام مــن كليــة
العلــوم التربويــة فــي جامعــة البتــراء .وســيتم نشــر األوراق المقبولــة فــي
“المجلــة الدوليــة للبحــوث فــي العلــوم التربويــة” علــى نفقــة الباحــث.

المؤتمر الدولي الثاني للطفولة المبكرة

ﻣﻠﺨﺼﺎت اﻷﺑﺤﺎث وأوراق اﻟﻌﻤﻞ

ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻦ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻠﺨﺼﺎت ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ

ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ورﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﺤﻮر اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻨﻪ واﺳﻢ وﻋﻨﻮان اﻟﺒﺎﺣﺚ وﻣﺆﻫﻠﻪ

اﻟﻌﻠﻤﻲ وﺗﺨﺼﺼﻪ واﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ،ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
	ﺻﻔﺤﺔ واﺣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  300ﻛﻠﻤﺔ.

	ﻣﻂﺒﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ Word .Microsoft
	ﻳﻘﺪم ﻣﻠﺨﺺ واﺣﺪ ﻓﻘﻄ ﻟﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮك.

	ﺗﻘﺪم اﻟﻤﻠﺨﺼﺎت ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ info@ciceld.ccomوﻳﻮﺿﻊ
ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع (ﻣﻠﺨﺺ ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ واﺳﻢ اﻟﻮرﻗﺔ).

ترســل نســخة مــن األوراق العلميــة المطلوبــة للتحكيــم والنشــر علــى صفحــة
المؤتمــر فــي جامعــة البتــراء.

الجدول الزمني ومواعيد التسجيل
		
 2019/10/23م
		
2019/11 /25م
		
2019/12/3م
		
2020 /1/6م
		
 2020/2/26م

بدء التسجيل
آخر موعد إلستالم ملخصات أوراق العمل
آخر موعد إلستالم أوراق العمل كاملة
تحكيم أوراق العمل وابالغ الباحث بقرار اللجنة
بدء أعمال المؤتمر

نموذج تسجيل ومشاركة
•األسم كما يجب أن يظهر على الشهادة والباجه.................................................................. :

•هل انت عضو في المركز الدولي للطفولة والتعليم المبكر والتطوير؟ ◌ نعم ◌

ال

•المدينة  ................................................الدولة .....................................................................
•المؤهل العلمي  ................................................التخصص ...................................................
•الجوال ................................................................البريد اإللكتروني..........................................
•نوع المشاركة :حضور  ........................................تقديم ورقة عمل .......................................
•عنوان ورقة العمل ...............................................المحور ......................................................
•هل ترغب بحجز اقامة فندقية؟

◌

نعم

◌

ال

•يرجي ارسال نموذج التسجيل والمشاركة على األيميل info@ciceld.com :أو الواتس اب ................................ :

ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺮاﺳﻼت:

ﺗﻌﺎد اﺳﺘﻤﺎرة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻬﺎ إﻟﻰ

ﻣﻘﺮر اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺘﺎﻟﻲ:
عناية رئيس المؤتمر

المركز الدولي للطفولة للتعليم المبكر

والتطوير

المملكة األردنية الهاشمية

اإليميلinfo@ciceld.com :

سيرافق المؤتمر معرض مصاحب لدور النشر

والشركات والمؤسسات المنتجة لإلعالم الرقمي
يرجى التواصل مع المركز لمزيد من التفاصيل

المؤتمر الدولي الثاني للطفولة المبكرة 

العالم الرقمي والطفولة المبكرة
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رسوم المشاركة والتسديد
اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻗﺒﻞ
2019 / 12 / 20
اﻟﺤﻀﻮر ﻓﻘﻄ

$420

اﻟﺤﻀﻮر واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﺑﻮرﻗﺔ ﻋﻤﻞ

$340

اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ بعد
2019 / 12 / 20

$680

اﻟﺮﺳﻮم تشمل:

$545

تحكيم األوراق العلمية المقدمه للمؤتمر
ﺣﻘﻴﺒﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤر
اﺳﺘﺮاﺣﺎت اﻟﺸﺎي  /وﺟﺒﺔ اﻟﻐﺪاء
ﺷﻬﺎدة اﻟﺤﻀﻮر أو اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ من جامعة البترا والمركز
الدولي للطفولة والتعليم المبكر والتطوير
رﺣﻠﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ في اليوم الثالث

ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺮﺳﻮم

ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪ إﺟﻤﺎﻟﻲ رﺳﻮم اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻋﺒﺮ رﻗﻢ اﻟﺤﺴﺎب المركز أو ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺴﺮﻳﻊ وﻳﺴﺘﺮن ﻳﻮﻧﻴﻮن إدناه
سياسة اإللغاء:

• يسترد  100%اذا تم اإللغاء قبل  60يوم •يسترد  50%اذا تم اإللغاء قبل  45يوم •

ال يسترد اى مبلغ اذا تم اإللغاء قبل  30يوم

لحجز مقعدك فى البرنامج يرجى :

تحويل رسوم المشاركة كاملة على حساب المركز أو ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺴﺮﻳﻊ وﻳﺴﺘﺮن ﻳﻮﻧﻴﻮن المبين إدناه:

Bank Details in USD

Company Name: Childhood International Center
)for Early Learning and Development (CICELD
Bank Name: Arab Bank - Jabal Hussain Branch
Bank Address: Beeralsabea Street
Bank Account No.: 0116-625698-8-510
Swift: ARABJOAX100
IBAN: JO82ARAB1160000000116625698510
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اإلست ــدامة فـ ــي تنمية الطفولة المبكرة



المؤتمر الدولي الثاني للطفولة المبكرة

سكرتير المؤتمر
أو حوالة ويسترن يونيون أو
إكسبرس Western Union
Name: ABDELRAHMAN MAH’D IBRAHIM ALTA’MARI
ID Number: IQH48490
Mobile Number: +962-79-5812657

أﺳﻌﺎر اﻹﻗﺎﻣﺔ الفندقية ﻟﻠﻴﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺪة
ﺷﺎﻣﻼ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ووﺟﺒﺔ اﻟﻔﻂﻮر
اﻟﻐﺮﻓﺔ المفردة
$120

اﻟﻐﺮﻓﺔ المزدوجة
$135

ﻳﺮﺟﻰ ارﺳﺎل ﺻﻮرة اﻹﺷﻌﺎر اﻟﺒﻨﻜﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ

اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻳﻤﻴﻞ info@ciceld.com
ﻣﻼﺣﻆﺔ :يرجى ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ دون ﺧﺼﻢ أي
ﻋﻤﻮﻻت أو رﺳﻮم ﺑﻨﻜﻴﺔ ﻣﻦ رﺳﻮم اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ.

www.uop.edu.jo

المركز الدولي للطفولة
والتعليم المبكر والتطوير

+962795892584 | +966558700437 | +962795812657

w w w . c i c e l d . c o m
_ciceld

@ciceldJordan

ciceld Jordan
المؤتمر الدولي الثاني للطفولة المبكرة 

العالم الرقمي والطفولة المبكرة
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