جــــامعــة الســودان لمعــمـــوم والتكـنـولـوجـــيا
كــمـــــــــيـة الـتــــربــيــة
مؤتمر كمية التربية الجولي األول تحت عنوان :كميات التربية (رؤى مستقبمية)
تخحب كمية التخبية بجامعة الدؽدان لمعمؽم والتكشؽلؽجيا بسذاركة الباحثيؼ مؼ كل الجامعات الدؽدانية،
واإلقميسية والعالسية وكحلغ السؤسدات والهيئات ذات الرمة في مؤتسخ كمية التخبية الجولي األول تحت عشؽان كميات
التخبية( رؤى مدتقبمية) .وذلغ بحزؽر فعاليات السؤتسخ وتقجيػ أوراق عمسية.
 الزمان 81 – 81 :يشايخ  2017م
 المكان :الخخطؽم
 لغات المؤتمر :اللغة العربية ،اللغة االنجليزية ،واللغة الفرنسية
 أخر موعج ل رسال األوراق العممية 81 :ديدسبخ6182م
 تخسل األوراق العمسية عبخ البخيج االلكتخونيsusteduconference@gmail.com :

محاور المؤتمر:
 .1تأصيل العموم التربوية واالنسانية:
 تججيج السخجعية الفمدفية لمتخبية.

 نحؽ اتجاهات حجيثة لتطؽيخالسشاهج في كميات التخبية.
 استخاتيجيات التجريذ الجامعي الحجيثة.

. نساذج مبتكخة مؼ مجاخل وطخائق التجريذ.
 إعجاد السعمػ وتأهيمه السهشي في ضؤ األلفية الثالثة.
 تفعيل األنذطة الالصفية.
 القياس والتقؽيػ التخبؽي.

 .2تطبيق نتائج البحث العممي في كميات التربية
 التحجيات الججيجة ( الخاهشة) التي تؽاجه البحث العمسي في التعميػ العالي.
 البحث التخبؽي أداة تغييخ في كميات التخبية.

 ربط البحث العمسي التخبؽي باحتياجات السجتسع.

 .3برامج كميات التربية

 االتجاهات الحجيثة في تجريذ العمؽم التطبيقية ( الفيدياء ،الكيسياء ،الخياضيات ،والفشؽن ...الخ)
 نحؽ رؤية عرخية لتَ َعمٌػ المغات وتعميسها في ظل العؽلسة.
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 التعميػ قبل السجرسي في ضؽء متغيخات السجتسع الججيج ،السدتججات التخبؽية الحجيثة.

 .4التربية التقنية الواقع والمأمول

 دور التخبية التقشية في تحقيق التشسية السدتجامة لمسجتسع.

 .5الجودة في العممية التعميمية

 تجارب ججيجة (حجيثة) لتطؽيخ التعميػ العام والعالي.
 معاييخ الجؽدة الشؽعيةفي العسمية التعميسية التعمسية.
 التقؽيػ واالعتساد في كميات التخبية.

 .6دور كميات التربية في المجتمع

 السدئؽلية االجتساعية لكميات التخبية في ظل العؽلسة.
 تؽثيق الرمة بيؼ كميات التخبية والسؤسدات السجتسعية األخخى.
 نساذج مبتكخة لمذخاكة السجتسعية.

 تفعيل بخامج اإلرشاد التخبؽي الشفدي.

 أساليب تعديد دور األسخة في متابعة األبشاء في السؤسدات التعميسية.
 واقع ومدتقبل التخبية الخاصة في كميات التخبية.

 .7كمية التربية االنموذج

 ترؽر مدتقبمي لكمية التخبية األنسؽذج.
 بجائل حجيثة لتسؽيل كميات التخبية.

 مقتخحات الستخاتيجية االنفاق عمى التعميػ العالي (تجارب رائجة).

 .8التعمم االلكتروني آفاق ججيجة لمتعميم:

 التعميػ االفتخاضي بيؼ الشعخية والتطبيق.

 كميات التخبية بيؼ التعميػ التقميجي وتكشؽلؽجيا التعميػ في عرخ السعمؽماتية.
 دور تقشية السعمؽمات واالتراالت في تحقيق التعميػ لمجسيع.

 تجارب تؽظيف التعمػ االفتخاضي في تجريذ العمؽم االندانية والعمسية.
 تأطيخ التعميػ عؼ بعج في كميات التخبية.
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