
 

 حتت رعاية
 صاحب السمو الشيخ محدان بن راشد املكتوم
 نائب حاكم ديب ووزير املالية والصناعة

 األهداف واملستويات: إعداد معلم الغد
 

 مؤمتر عاملي
 لكلية التربية جبامعة زايد

 
 بالتعاون مع

 
 جائزة محدان بن راشد املكتوم
 لألداء األكادميي املتميز

 
 2002 أبريل 1- مارس31

 ماريوت فندق 
 ديب

 
يسعدنا تلقي مقترحاتكم حول (هـذه دعـوة لـتقديم اقـتراحاتكم حـول جلسـات المؤتمر             

 : والتي تدور حول المعايير األكاديمية التالية)  دقيقة90موضوعات المؤتمر لمدة 
 

تسـاعد المعايـير األكاديمـية الطالب الذين هم في مرحلة الروضة وحتى الثانوية على               
لمعايير وتنفيذها وتقييمها واالستفادة من مخرجات التعلم وتطوير      معـرفة وتطبـيق تلك ا     

كما يلقي المؤتمر الضوء على مراحل التعليم االبتدائية والمواد التعليمية          . التفكير النقدي 
اللغـة اإلنجلـيزية، واللغـة العربية، والدراسات اإلسالمية، والعلوم االجتماعية،           : مـثل 

 .، وتقنية المعلوماتوالرياضيات، والعلوم، والقراءة
 

تخصـص جمـيع جلسـات المؤتمر لمعلمي جميع المراحل االبتدائية واإلعدادية والثانوية             
 .واإلداريين بوزارة التربية والتعليم والمدارس، كما تتوفر الترجمة إلى اللغة العربية

 
في يهـدف المؤتمـر إلى مساعدة جميع المشاركين في استخدام األساليب الحديثة المبتكرة              

 .التعليم



 
 جامعة زايد
 كلية التربية

 

 األهداف واملستويات: إعداد معلم الغد
 

  edu2002@zu.ac.ae   البريد اإللكتروني :  
 2002edu/ae.ac.zu.www: موقع الويب

 
 

 اضرةطلب تقديم اقتراح مح
 

 _______________________________________:االسم بالكامل
 

 ______________________________________________:صندوق البريد: العنوان
  

 __________________________________________________:البريد اإللكتروني
 

 ______________________________________________________:رقم الهاتف
 

 ______________________________________________________:رقم الفاكس
 

 ___________________________________________________: المسمى الوظيفي
 

 ________________________________________: المدرسة/ المعهد 
 
 

 ) كلمة50زيد عن ال ي:  (المحاضرة التي اقترح تقديمها في المؤتمر
 
 
 
 
 

 ) كلمات10ال يزيد عن (عنوان المحاضرة  
 

 
 محاضر واحد ❏
 مجموعة محاضرين ❏
 _____________________________________________أسماء المحاضرين  ❏

 

 ) كلمة على األكثر60(سيرة ذاتية مختصرة 
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 ):الرجاء االختيار(األجهزة المرئية والصوتية المطلوبة 
  كاسيت صوتيجهاز ❏
 بروجكتر رقمي ❏
 جهاز فيديو أو تلفزيون ❏
  الشفافةعلوي لألوراقبروجكتر  ❏
 سبورة ورقية ❏
 ____________________________________) الرجاء اإليضاح(مواد أخرى  ❏
 

 ) كلمة على األكثر100(ملخص عن المحاضرة 
 
 
 
 
 
 

 
 

 2002 فبراير 17: ترسل الطلبات في موعد أقصاه
 

 )04 (2648650: ناهد ميبر/  األوراق بالفاكس إلى السيدة الرجاء إرسال
 ae.ac.@zu2002eduأو بالبريد اإللكتروني 

 
 2002 فبراير 27: تاريخ قبول الطلبات

 
 األوراق باللغتين العربية واإلنجليزية/على كل محاضر إحضار األدوات  :مالحظة

 كل محاضر إحضار الحاسب اآللي النقال الخاص به        على 
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