
العلم.. حب وإتقان

التفكيـر اإلبداعـــي وتحديـات التعليـم
InnovatIve thInkIng: a Challenge to eduCatIon

      مــؤتـمــر

جامعة عجمانبرنامج المؤتمر
للعلوم والتكنولوجيا جمعية أم املؤمنني

اليوم األول: االربعاء 17 أكتوبر 2012

االستقبال والتسجيل 8:00 – 9:30

حفل االفتتاح9:30 - 10:15

• السالم الوطني	

• القرآن الكرمي	

• كلمة راعي املؤمتر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو اجمللس األعلى حاكم عجمان	

• كلمة رئيس املؤمتر معالي الدكتور سعيد عبد اهلل سلمان، الرئيس األعلى جلامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا	

• محاضرة االفتتاح: 	

أ. مهرة هالل املطيوعي

مديرة املركز اإلقليمي للتخطيط التربوي  

UNESCO

اجللسة األولى: مخرجات التعليم ومتطلبات التفكير اإلبداعي اجلامعي: 10:15 – 11:15

الواقع والطموح
رئيس اجللسة: الدكتور علي الشعيبي، كلية املعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية، جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا

البحث 1:  جتارب عاملية: جتربة ماليزيا في تطوير التفكير اإلبداعي وتأهيل الشباب للعمل العلمي 

املتحدث : الدكتورة سيتي رازمايني بت محمد حنفي

جامعة مارا للتكنولوجيا- ماليزيا

International Experience: Malaysian Case in Developing Innovative Thinking and Preparing Students 
for Scientific Work
Speaker : Dr. Siti Rasmaini Bt Mohamed Hanafi
Mara University of Technology

البحث 2:   التفكير اإلبداعي وجتربة املدارس الذكية  

املتحدث:  األستاذ الدكتور إبراهيم قرفال، عميد كلية التربية والعلوم األساسية – جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا

البحث 3:  تأهيل الكوادر العلمية للتواصل مع جيل متطور إلكترونياً

املتحدث:  الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، أستاذ مساعد في قسم اإلعمال،  كلية اإلدارة واالقتصاد - جامعة االمارات  

البحث 4:  جتارب ناجحة في أهمية حب العلم وإتقانه في حتقيق اإلبداع والتميز 

االستاذ الدكتور خالد اليحيى، مدير برنامج بحوث االدارة العامة واحلوكمة وخبير استرايتجيات التنمية - 
واالدارة والتخطيط االستراتيجي للمعرفة - كلية دبي لإلدارة احلكومية، زميل  جامعة هارفرد 

 اململكة العربية السعودية

علي السلوم - 

سعاد الشامسي، أول مهندسة طائرات إماراتية - 
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مناقشة عامة

استراحة شاي11:15 – 11:30

اجللسة الثانية: التواصل بني الشباب والكوادر العلمية 11:30 – 12:30 
رئيس اجللسة: الدكتور خالد اليحيى 

مدير برنامج بحوث االدارة العامة واحلوكمة وخبير استرايتجيات التنمية واالدارة والتخطيط االستراتيجي للمعرفة - كلية دبي لإلدارة 
احلكومية. زميل  جامعة هارفرد. 

 اململكة العربية السعودية

البحث 1:  التحديات التي تواجه الشباب لتطوير التفكير اإلبداعي 

طلبة  شبكة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا وجامعة اإلمارات: 

سارة عبداهلل محمد األنصاري- 

عزيز داوود عبد العزيز - 

مرمي محمد املال- 

مرمي عيسى خليفة احلمراني- 

سارة مبارك القحطاني - 

البحث 2 : تأهيل الطلبة باستخدام التفكير النقدي

املتحدث:  الدكتور محمد عبد اهلل البيلي،  عميد كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعي، أستاذ علم النفس التربوي – جامعة االمارات

البحث 3 :  متطلبات اإلتقان العلمي والتفكير اإلبداعي في حقل العمل  

)عرض جتربة املنح البحثية للجامعات(

املتحدث:  األستاذ مروان عبد العزيز، املدير التنفيذي جملمع أبحاث دبي بايوتك

البحث  4 : حتديات التواصل بني الشباب والكوادر العلمية: جتربة مصدر

املتحدث:  الدكتورة أمل عبد اهلل الغافري، أستاذ مساعد - معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا أبوظبي

مناقشة عامة

استراحة شاي12:30 – 12:45

اجللسة الثالثة: التفكير االبداعي والتعليم على احملك مع حقل العمل 12:45 – 01:45 

رئيس اجللسة: الدكتور فهر حياتي، عميد كلية الهندسة -  جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا

البحث 1: دور البحث العلمي في تطوير االبتكار نحو اقتصاد معرفي 

املتحدث:  أ. الدكتور أحمد رديف ابراهيم االلوسي، مدير برامج البحوث الهيئة الوطنية للبحث العلمي
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البحث 2: جتسير الفجوة بني املؤسسات األكادميية و مراكز البحوث وقطاع اإلنتاج 

املتحدث:  الدكتور عماد حرب، باحث في إدارة الدراسات - مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية بأبوظبي 

البحث 3 : حماية امللكية الفكرية لإلبداعات 

الشيخ راشد عبداهلل راشد املعال، نائب مدير إدارة امللكية الصناعية - وزارة االقتصاد- 

البحث 4: قدرات مدرسي التعليم املدرسي وبرامج التدريب والتطوير املطلوبة لهم أثناء اخلدمة لتطوير التفكير اإلبداعي 
للتالميذ

املتحدث:  السيد مهند سهيل أبو الهدى، مدير مدرسة الدوحة

اليوم الثاني: اخلميس 18 أكتوبر 2012

اجللسة الرابعة:اإلعالم اجلديد و االسرة9:00 – 10:00

 نحو غرس القيم العلمية بني األجيال 
رئيس اجللسة: األستاذ محمد املطوع، رئيس جمعية االجتماعيني سابقا

البحــث 1:  واقــع مخرجــات التعليــم العــام ومتطلبــات املناهــج اجلامعيــة  مــن خــالل جتربــة جائــزة حمــدان بــن راشــد لــأداء 
التعليمــي ومنــوذج تطبيقــي   

املتحدث: األستاذة حصـة سلطان الزعابي- جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي املتميز

البحث 2: اإلعالم الرقمي Digital Media ودوره في حتفيز الشباب لعلوم القرن الواحد والعشرين 

املتحدث:  الدكتور علي الشعيبي،  قسم اإلعالم -  كلية املعلومات واالعالم والعلوم االنسانية  – جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا 
جامعة عجمان

 البحث 3:  آليات اإلعالم اجلديد وتفعيل اجملتمع االفتراضي Cyber Culture في اجملال العلمي 

املتحدث:  الدكتور السيد بخيت، كلية االتصال - جامعة الشارقة 

البحث 4: اإلعالم اجلديد: جتسير الفجوة بني الشباب و قطاعات اجملتمع األخرى في اجملال العلمي 

املتحدث:  الدكتور سعيد امني ناصف ، رئيس قسم االجتماع ، كلية املعلومات واالعالم والعلوم االنسانية  – جامعة عجمان للعلوم 
والتكنولوجيا

البحث 5:  دور األسرة في غرس قيم العلم لدى أفرادها 

املتحدث:  الدكتورة سعاد زايد العرميي ، قسم االجتماع ، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية – جامعة االمارات

مناقشة عامة

استراحة10:00 – 10:15
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اجللسة اخلامسة: مناقشة واقرار التوصيات والبيان اخلتامي 10:15 – 11:00
رئيس اجللسة :الدكتور خالد اخلاجة، عميد كلية املعلومات واالعالم والعلوم االنسانية  – شبكة جامعة عجمان 

للعلوم والتكنولوجيا 

الفعاليات األخرى

املعارض 

»الفكرة ... قبس يجسده احلب واإلتقان”

يتضمن املعرض أفضل املشاريع واالختراعات العلمية والهندسية من جامعات الدولة ومؤسسات اخرى وخاصًة:

جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا- 

جامعة خليفة- 

جامعة الشارقة- 

جامعة اإلمارات- 

جامعة دبي- 

جمعية ام املؤمنني- 

وزارة األشغال العامة- 

بلدية دبي- 

املكتب االستشاري الهندسي – يوني كانسل- 

ورش العمل التدريبية:

الورشة األولى: 11:00 – 01:00

تطوير مهارات املدرسني لتحفيز التفكير اإلبداعي 

املتحدث: الدكتورة رندة سليمان -  كلية التربية والعلوم األساسية - شبكة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا.

الورشة الثانية:11:00 – 01:00

طرق حتفيز االبتكار واإلبداع لدى الطلبة

املتحدث:الدكتور سامي القطاونة -  كلية التربية والعلوم األساسية - شبكة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا.

الورشة الثالثة:11:00 – 01:00

التدريب على مهارات اإلعالم اجلديد ودورها في اإلتقان العلمي

املتحدث:الدكتورة مها عبداجمليد- كلية االعالم -  شبكة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا.

دعوة غداء 01:00 -  02:00


