المؤتمر الدولي للتعلم االلكتروني في الوطن العربي
)Cairo 24-26 June 2014 (Safir Hotel – Dokki

القاهرة  26 - 24يونيو ( 2014فندق سفير بالدقى – ميدان المساحة)
EELU International Conference on E-Learning (ICEL) 2014

جدول أعمال المؤتمر EELU ICEL 2014 Agenda -
فندق سفير بالدقى – ميدان المساحة
التسجيل واستقبال المشاركين Registration and Reception -

9:00 am

10:30 am

10:30 am

11:30 am

11:30 am

12:00 pm

12:00 pm

12:15 pm

نبذة عن مشروع المعامل اإلفتراضية (أحد مشروعات تمبوس)

12:15 pm

12:30 pm

الجوانب التربوية فى مشروع المعامل االفتراضية elabs

12:30 pm

12:45 pm

المعامل االفتراضية في الفيزياء

12:45 pm

01:00 pm

المعامل االفتراضية الهندسة المدنية

01:00 pm

01:15 pm

المعامل االفتراضية فى الهندسة الميكانيكية

01:15 pm

01:30 pm

1:30 pm

2:30 pm

اليوم األول  24يونيو 2014
Day 1 24 June 2014

الجلسة االفتتاحية Opening Ceremony Session -





مقرر المؤتمر
كلمة السيد األستاذ الدكتور /سامي نصار
رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر
كلمة األستاذ الدكتور /ياسر دكرورى
كلمة السيد األستاذ الدكتور /وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
كلمة السيد األستاذ الدكتور /وزير التعليم العالى
استراحة Coffee Break -

الجلسة األولى (القاعة الكبرى – قاعة كريستال) Session 1 (Combined) ( (Main Hall – Crystal) -
Session Chair
رئيس الجلسة

e-Laboratories for Physics and Engineering Education, a Tempus experience
12:00 pm - 1:30 pm
)Opening (A. Shams Univ.

جامعة عين شمس

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

)Educational and Quality Aspects of eLab (MCIT

)eLab for Physics (EELU

الجامعة المصرية للتعلم االلكتروني

)eLab Experiments in Civil Engineering (Aswan Univ.

جامعة أسوان

)eLab Experiments in Mechanical Engineering (ASU

جامعة عين شمس

المعامل االفتراضية فى انتقال الحرارة وديناميكيات السوائل
جامعة فيرجى في بروكسل

eLab Experiments in Heat Transfer and Fluid Mechanics

استراحة غذاء Lunch Break -

)Vrije Universiteit Brussel (VUB

) (فندق سفير بالدقى – ميدان المساحة2014  يونيو26 - 24 القاهرة
EELU International Conference on E-Learning (ICEL) 2014

المؤتمر الدولي للتعلم االلكتروني في الوطن العربي
Cairo 24-26 June 2014 (Safir Hotel – Dokki)

Session 2 – الجلسة الثانية
د مصطفى عبد السميع.رئيس الجلسة أ

Framework of Adaptive Interactive E-learning
System for Better Learning Outcomes
Exploring Modes and level of Parental
Involvement Communication in Secondary
School of West Bank / Palestine.
The Interaction between the Source and the
Level of Feedback in Blended Courses and its
Impact on Achievement and Self-efficacy

2:30 pm

Prof. Hamdy A. Abdelaziz
Associate Professor of eLearning and Training
Arabian Gulf University, Bahrain
Tanta University, Egypt

الرحـالت المـعرفـيـة المجسـمة عبـر الـويب "نـمـوذج
"مـقـتـرح

4:30 pm

Prof. Mohamed Shaaban Mohamed Shaaban Aly
Arab Academy for Science, Technology and Maritime
Transport (AASTMT)
Dr. Manal Qaddumi ¹* and Dr. Jamal Qaddumi ²
1*
Faculty of education, Al-Quds Open University, Nablus.
2*
Faculty of Medicine and Health sciences, An-Najah
National University, Nablus

قاعة الجلسات
Hall
مدة الجلسات
Period

2014  يونيو24 اليوم األول
Day 1 24 June 2014

 خــالـد مـحمد فـرجـون.د.أ
أستاذ تكنولوجيا التعليم والمعلومات ووكيل كلية التربية بجامعة حلوان

القاعة الكبرى – كريستال
Main Hall - Crystal

المؤتمر الدولي للتعلم االلكتروني في الوطن العربي

القاهرة  26 - 24يونيو ( 2014فندق سفير بالدقى – ميدان المساحة)
EELU International Conference on E-Learning (ICEL) 2014

)Cairo 24-26 June 2014 (Safir Hotel – Dokki

اليوم الثانى

 25يونيو 2014

25 June 2014

Day 2

الجلسة األولىSession 1 -

اليوم الثاني  25يونيو 2014
Day 2 25 June 2014

9:00 am

11:00 am

قاعة الجلسات
Hall
مدة الجلسات
Period

11:00 am
11:30 am

قاعة بوبيان –Bopyan Hall

القاعة الكبرى – كريستالMain Hall – Crystal

رئيس الجلسة أ.د أمل سويدان

رئيس الجلسة أ.د محمد عطية خميس
Improving EFL University
Students Listening
Comprehension skills using a
Multimedia Based Program

Dr Yaser Hassan ElKosair
Assistant ProfessorBuraydah Private Colleges,
KSA

التعليم اإللكتروني بين الواقع
..و..المأمول

د /رباب فهمي أحمد عبد العال
مدرس بقسم إدارة األعمال
كلية التجارة  -جامعة القاهرة

An Integrated E-learning
Environment for Teaching
Computer Programming

Amal Abdel-Raouf
Computer Science
Department
Southern Connecticut State
University

فعالية بيئة تعلم إلكترونية ذكية قائمة على
أسلوب حل المشكالت فى تنمية مهارات
تصميم وإنتاج المواقف التعليمية لدي
تكنولوجيا التعليم بكليات طالب قسم
التربية النوعية

د .عماد بديـع خيـري كامل
مدرس بقسـم تكنولوجيـا التعليـم
كلية التربية النوعية بأشمون -جامعة
المنوفية

Internet-Based Laboratory
Courses for Mechanical
Engineering Education

Sushil. K. Chaturvedi and
2
Tarek M. Abdel-Salam
1
Professor of Mechanical
Engineering, Old Dominion
University, USA
2
Professor of Mechanical
Engineering, East Carolina
University, USA

فاعلية استراتيجية الويب كويست فى تنمية
مهارات التفكير التأملى والتحصيل فى
مادة الدراسات االجتماعية لدى تالميذ
الصف الثانى اإلعدادى

د .عماد حسين حافظ ابراهيم
مدرس المناهج وطرق التدريس –
كلية التربية – جامعة حلوان

Transition to Web 3.0: ELearning 3.0 opportunities and
challenges

Marwa Hussein Hegazy

اثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي
على التحصيل والدافعية لإلنـجاز لدى
طالب الدبلومة المهنية بكلية التربية

د .هبه محمد عبد النظير
مدرس المناهج وطرق التدريس كلية
التربية – جامعة بورسعيد

1

استراحة

Coffee Break -

المؤتمر الدولي للتعلم االلكتروني في الوطن العربي
)Cairo 24-26 June 2014 (Safir Hotel – Dokki

استكمال اليوم الثاني

 25يونيو 2014

القاهرة  26 - 24يونيو ( 2014فندق سفير بالدقى – ميدان المساحة)
EELU International Conference on E-Learning (ICEL) 2014

Continue Day 2 - 25 June 2014
الجلسة الثانية – Session 2

قاعة الجلسات
Hall
مدة الجلسات
Period

القاعة الكبرى – كريستال Main Hall – Crystal

قاعة بوبيان – Bopyan Hall

رئيس الجلسة أ.د /نبيل عزمى

رئيس الجلسة أ.د /عبد العزيز طلبة

Dr. Agil Mohamed Agil
The College of Computer
Technology- Tripoli Libya

الرحالت المعرفية عبر قنوات
التواصل االجتماعى  ...متطلبات
مستقبلية

فاعلية تصميم موقع تعليمى لتنمية المهارات
الحياتية والمهارات المعرفية فى مادة العلوم
والتربية الصحية لألطفال المعاقين عقليا القابلين
للتعليم بالصف الرابع االبتدائى بمدارس التربية
الفكرية

عبير عبد الحميد فتحي محمد
أخصائية تكنولوجيا تعليم
المدرسة التجريبية للتربية الفكرية -
عبده باشا  -إدارة الوايلى التعليمية

التعليم المعماري في ضوء الثورة
الرقمية
دراسة تحليلية

فاعلية استخدام شبكة التواصل االجتماعي
"الفيسبوك"على تنمية بعض مهارات التشكيل
بالسحاب والجوخ والمهارات االجتماعية لطالبات
التربية الفنية بالمرحلة الجامعية

ا.م.د /أمل محمد محمود أبوزيد
استاذ طرق تدريس التربية الفنية
المساعد بقسم علوم التربية الفنية -
كلية التربية الفنية -جامعة المنيا

المعايير التكنولوجية الالزمة لمديري
مدارس التعليم قبل الجامعي في
جمهورية مصر العربية في ضوء
خبرة الواليات المتحدة األمريكية

اليوم الثاني  25يونيو 2014
Day 2 25 June 2014

11.30 am

1:30 pm

Matching E-Learning Material To
The User’s Learning Style

أثر اختالف استخدام إستراتيجيتي التعلم
اإللكتروني الذاتي والتعلم اإللكتروني التشاركي
ببرنامج تدريبي عبر الويب في تنمية مهارات
تسجيل المحاضرات اإللكترونية Echo360
لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الطائف
واتجاهاتهم نحوه

1:30 pm
2:30 pm

د /محمود محمد محمد الحفناوي
أستاذ تقنيات التعليم اإللكتروني
المساعد
بعمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن
بعد ـــ جامعة الطائف
د /أحمد محمد محمد الحفناوي
أستاذ تقنيات التعليم المساعد
ومستشار تقني
بمشروع تطوير خدمات ذوي
االحتياجات الخاصة ـــ جامعة الملك
سعود

استراحة غذاء

"دور التمكين اإللكتروني لطالب
الجامعات في اكتساب المهارات
الحياتية وفقا ً لمتطلبات
مجتمع المعرفة " منظور مستقبلى

Lunch Break -

دينا عبدالحميد السعيد الحطيبى
محاضر بكلية العلوم واآلداب مجمع ( )2طالبات
بخميس مشيط – جامعة الملك خالد

د .عصام صالح سعيد عبد المجيد
كلية الهندسة – قسم العمارة – جامعة أسيوط
كلية الهندسة – قسم العمارة – جامعة نـجران

د /حسام الدين السيد محمد إبراهيم
دكتور باحث بشعبة التخطيط التربوي بالمركز
القومي للبحوث التربوية والتنمية

د/فاطمة الزهراء سالم محمود مصطفى
أستاذ مساعد كلية التربية – جامعة عين شمس

المؤتمر الدولي للتعلم االلكتروني في الوطن العربي

القاهرة  26 - 24يونيو ( 2014فندق سفير بالدقى – ميدان المساحة)
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استكمال اليوم الثانى

 25يونيو 2014

Continue Day 2 25 June 2014

الجلسة الثالثة (مجمعة) Session 3 Combined -

اليوم الثاني  25يونيو 2014
Day 2 25 June 2014

2:30 pm

4:30 pm

قاعة الجلسات
Hall
مدة الجلسات
Period

القاعة الكبرى  -كريستال
Main Hall – Crystal

رئيس الجلسة ا.د /محمد ابراهيم الدسوقى

دور النشر العلمى االلكتروني فى توطيد األهداف التربوية
للفن التشكيلى فى تنمية التذوق الفنى لدى أفراد المجتمع

د  /نشأت نصر الرفاعي البربري
أستاذ النقد والتذوق الفني ورئيس قسم المالبس والنسيج
بكلية االقتصاد المنزلي – جامعة المنوفية – مصر

معوقات استخدام التقنيات التربوية الحديثة
من وجهة نظر معلمي التعليم األساسي والثانوى
بسلطنة عمان

أ .د .مجدي عبد الكريم حبيب
أستاذ علم النفس التربوي
كلية التربية – جامعة طنطا

أثر استراتيجية الصف المقلوب عبر التعلم المتنقل فى تنمية
مهارات تصوير البرامج التليفزيونية لدى طالبات الدراسات العليا

د .ايناس السيد محمد أحمد
مدرس تكنولوجيا التعليم معهد الدراسات التربوية
جامعة القاهرة

التعلم التشاركي القائم على تطبيقات جوجل التعليمية وعالقته
بإكساب مهارات خدمات الحوسبة السحابية وإدارة المعرفة
لطالب الدراسات العليا

د .شيماء سمير محمد خليل
مدرس تكنولوجيا التعليم– كلية التربية النوعية -جامعة المنيا

نهاية اليوم الثانى

) (فندق سفير بالدقى – ميدان المساحة2014  يونيو26 - 24 القاهرة
EELU International Conference on E-Learning (ICEL) 2014

Day 3

26 June 2014

المؤتمر الدولي للتعلم االلكتروني في الوطن العربي
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2014  يونيو26

اليوم الثالث

Session 3 Combined - )الجلسة الثالثة (مجمعة
 كريستال- القاعة الكبرى
Main Hall – Crystal

 حسين بشير/د.رئيس الجلسة أ

Speaker and Moderator
Willem van Valkenburg is responsible for the Production &
Delivery of all the Open and Online Education of the
Extension School of Delft University of Technology in the
Netherlands. This includes OpenCourseWare, MOOCs,
Online Courses and full online master programmes.
Since 2013 he is board member of the Open Education
Consortium. Willem holds a Master of Science from Delft
University of Technology.

ورشة عمل عن المصادر التعليمية المفتوحة تحت
عنوان
كل شئ عن استراتيجيات التعليم المفتوح

الجلسة األولى
Session 1

في هذه الورشة يتحدث وليم فان فالكنبيرج عن مصادر التعلم
المفتوحة واستراتيجيات انتاجها واتاحتها

10:30 am

المتحدث الرئيسي بالندوة

11:00 am

وليم فان فالكنبيرج هو المسئول عن انتاج وتطوير واتاحة المحتوى
.التعليمى االلكتروني والمفتوح بكلية التكنولوجيا بجامعة دلفت بهولندا
،  وهو عضو فى الجميعة الدولية لمصادر التعلم المفتوح2013 منذ
وهو حاصل على درجة الماجيستير فى العلوم والتكنولوجيا من
جامعة دلفت بهولندا

استراحة
Coffee Break
10:30 am

الجلسة الثانية
Session 2

12:30 am

نهاية المؤتمر

9:00 am

11:00 am

2014  يونيو26 اليوم الثالث
Day 3 26 June 2014

Workshop on Open Education Resources
(OER)
Workshop Title: Everything you need to know
about Open Education
In this workshop Willem van Valkenburg will tell
you everything about Open Education: Open
Education Resources, OpenCourseWare,
MOOCs and more.

قاعة الجلسات
Hall
مدة الجلسات
Period

