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مركز تطوير تعليم الطالب الوافدين واألجانب:
جــاء قــرار فضيلــة اإلمــام األكــرب شــيخ األزهــر الشــريف رقــم )7( لســنة 2018م بإنشــاء مركــز تطويــر تعليــم الطــالب الوافدين   

األمــل ورؤيــة فضيلتــه يف صناعــة منــوذج قيــادي يف تطوير 
ً
 جلهــود األزهــر اجلليلــة املباركــة يف تعليمهــم، وحتقيق

ً
واألجانــب اســتكماال

التعليــم قبــل اجلامعــي للطــالب الوافديــن مبنــي علــى أســاس املعرفــة والبحــث العلمــي والرســالة اإلســالمية والقيــم اإلنســانية، 

 جلهــود فضيلــة اإلمــام األكــرب يف تصحيــح مســار تعليــم الوافديــن مــع احلفــاظ علــى مقومــات األزهــر وخصائصــه حبيــث 
ً
واســتكماال

لقــت عليــه يف تعليــم الوافديــن وفــى حفــظ تــراث اإلســالم 
ُ
ال ينفصــل عــن ماضيــه وال ينعــزل عــن حاضــره وحيقــق اآلمــال التــي ع

ــظ  ــا يف حف ــزة بريادته ــا ممي ــن تارخيه ــزء م ــو ج ــي ه ــر الت ــل مص ــه لتظ ــام في ــح األفه ــه وتصحي ــوة إلي ــواء الدع ــل ل ــى مح وف

القــرآن ودراســة علــوم الشــريعة وأصــول الديــن واللغــة العربيــة وفــى محــل رســالة اإلســالم وجديــرة بتقديــر العــامل االســالمي 

الــذى يعتــرب األزهــر قلــب اإلســالم النابــض وحافــظ تراثــه اخلالــد ولســان دعوتــه الصــادق ومنــارة أمــره اهلاديــة.  فاألزهــر هــو 

 الكعبــة العلميــة التــي يقصدهــا طــالب العلــم مــن مجيــع أرجــاء العــامل اإلســالمي ليتفقهــوا يف الديــن ثــم يعــودوا إىل أوطانهــم 

محلة املعرفة ورسل اهلداية وقادة اإلصالح وزعماء النهضة.
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ملاذا املؤمتر؟
ــة اإلمــام األكــرب األســتاذ الدكتــور أمحــد الطيــب شــيخ األزهــر التــي تنــص علــى ضــرورة  إنــه يف ضــوء توجيهــات فضيل  

ــن  ــم الوافدي ــة تعلي ــك ألهمي ــرا شــامال لتواكــب العصــر؛ وذل ــه تطوي ــر منظومت ــن مــن خــالل تطوي ــم الوافدي االهتمــام بتعلي

ــون رســالته وفكــره اإلســالمي الوســطي إىل  ــة خاصــة؛ فهــم ســفراء األزهــر الذيــن حيمل ــة عامــة ولألزهــر بصف ــه بصف للعــامل كل

ــامل. ــاء الع ــع أحن مجي

مــن هــذا املنطلــق حتــرص وحــدة الدراســات واملشــروعات البحثيــة مبركــز تطويــر تعليــم الطــالب الوافديــن واألجانــب علــى   

عقــد مؤمتــر ســنوي لعــرض البحــوث والدراســات التــي تعنــي بتعليــم الوافديــن وقضايــاه املختلفــة، ويأتــي مؤمتــر هــذا العــام يف 

ظــل جائحــة فرضــت نفســها يف مجيــع اجملــاالت، وقــد ترتــب علــى ذلــك إعــادة النظــر يف مجيــع مناشــط احليــاة وجماالتهــا، وإعــادة 

رســم اخلطــط والسياســات وتعديــل املمارســات وتطويــر املنظومــات مبــا يتناســب مــع العصــر الرقمــي والتحديــات التــي تواجهنــا.
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وقــد جــاء مؤمتــر هــذا العــام ملبيــا لذلــك بعنــوان: »تعليــم الوافديــن والتحــول الرقمــي .. التطلعــات - التحديــات«؛ وذلــك   

بهــدف رصــد واقــع تعليــم الوافديــن وتقديــم املقرتحــات والتصــورات وحتديــد التحديــات التــي تواجــه التحــول الرقمــي، حيــث 

يعــد التحــول الرقمــي يف تعليــم الوافديــن اجتاهــا إجباريــا ال اختياريــا يف هــذه األوقــات التــي ضــرب فيهــا كورونــا العــامل فجــأة 

فأفقــدت املؤسســات التعليميــة توازنهــا.

ــن  ــني واملفكري ــني املبدع ــن الباحث ــني م ــام املتخصص ــاب أم ــح الب ــر يف فت ــذا املؤمت ــهم ه ــر أن يس ــز التطوي ــع مرك ويتطل  

واخلــرباء واملستشــارين لعــرض آرائهــم وجتاربهــم وأفكارهــم اجلديــدة والتوجهــات املســتقبلية يف جمــاالت التحــول الرقمــي والتــي 

تغطــي مجيــع أبعــاد منظومــة تعليــم الوافديــن يف األزهــر الشــريف، واالطــالع علــى أحــدث املســتجدات واملشــروعات واملبــادرات 

ــريف. ــر الش ــن باألزه ــم الوافدي ــة تعلي ــر منظوم ــا يف تطوي ــتفادة منه ــة لالس ــربات العاملي ــارب واخل ــة والتج املبدع
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أهداف املؤمتر:
ــى  ــاعد عل ــا يس ــري مم ــع املص ــل اجملتم ــة وداخ ــات التعليمي ــل املؤسس ــن داخ ــع الوافدي ــي م ــل الرقم ــة التعام ــر ثقاف 1- نش

ــم. ــعور جملتمعاته ــذا الش ــل ه ــان ونق ــعورهم باالمتن ــع وش ــم يف اجملتم اندماجه

2- تبادل اخلربات بني العاملني يف جمال تعليم الوافدين من خمتلف بلدان العامل لتحقيق أكرب فائدة للعاملني يف اجملال.

3- رصــد أنظمــة االدارة اإللكرتونيــة املختلفــة التــي ميكــن توظيفهــا يف إدارة تعليــم الوافديــن وحتديــد العقبــات التــي ميكــن أن 

تواجههــا وكيفيــة التغلــب عليهــا.

ا.
ً
4- التحول الرقمي يف مناهج الوافدين وكيفية إعدادها وتنفيذها وتطويرها إلكرتوني

5- حتديــد أفضــل تقنيــات التعليــم والتعلــم التــي ميكــن توظيفهــا يف جمــال تعليــم الوافديــن واإلفــادة منهــا يف التغلــب علــى 

الصعوبــات املختلفــة يف تعليــم الوافديــن خاصــة الصعوبــات اجلغرافيــة وخصائــص املتعلمــني. 
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6- حتديــد اســرتاتيجيات التدريــس املناســبة للوافديــن يف ضــوء التحــول الرقمــي مــن خــالل البحــوث والدراســات التــي أجريــت 

يف اجملــال.

7- توظيف التقويم الرقمي الواقعي يف جمال تعليم الوافدين.

8- حتديــد أهــم املشــكالت التعليميــة والثقافيــة والنفســية التــي تواجــه الدارســني الوافديــن يف األزهــر الشــريف واقــرتاح احللــول 

املناســبة هلــا.

9- وضــع أطــر نظريــة للمدخــل التقنــي وحتديــد النظريــات النفســية املرتمجــة لــه ووضــع اســرتاتيجيات التنفيــذ املناســبة لتعليم 

ــن يف ضوئه. الوافدي
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حماور املؤمتر:
احملور األول: اإلدارة الرقمية لتعليم الوافدين يف ظل العصر الرقمي:

أنظمة التسجيل وااللتحاق يف تعليم الوافدين.  -1

معوقات اإلدارة اإللكرتونية يف تعليم الوافدين.  -2

التطوير اإلداري الرقمي يف مؤسسات تعليم الوافدين.  -3

خطط تدريب العاملني يف اإلدارة اإللكرتونية للوافدين.  -4

األمن السيرباني يف إدارة تعليم الوافدين.  -5

التسويق الرقمي يف جمال تعليم الوافدين.  -6

مشكالت الوافدين يف ظل العصر الرقمي )السفر والعودة - اإلعاشة واإلقامة - املنح ... إخل(.  -7
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احملور الثاني: رقمنة مناهج الوافدين يف ضوء التحديات العصرية:

إعداد املناهج الرقمية للوافدين.  -1

تنفيذ املناهج الرقمية للوافدين ومعوقاته.  -2

تقويم املناهج الرقمية للوافدين  -3

إدارة احملتويات الرقمية للمناهج الدراسية للوافدين  -4

اإلعداد التقني للقوى البشرية يف بناء املناهج.  -5

الكتب التفاعلية يف تعليم الوافدين.  -6

التجارب العاملية يف إعداد ومناهج تعليم الوافدين واالستفادة منها.  -7
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احملور الثالث: تكنولوجيا تعليم الوافدين وحتديات التوسع اجلغرايف:

نظم ادارة التعلم اإللكرتوني للوافدين.  -1

مناذج تصميم التعليم الرقمي للوافدين.  -2

3-  املعامل االفرتاضية وتعليم الوافدين.

وسائل التواصل االجتماعي يف تعليم الوافدين.  -4

املعوقات التكنولوجية يف تعليم الوافدين  -5

التدريب التكنولوجي يف تعليم الوافدين.  -6

الواقع االفرتاضي يف تعليم الوافدين.  -7

تطبيقات الذكاء االصطناعي يف تعليم الوافدين.   -8
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احملور الرابع: التدريس يف ضوء توظيف تقنيات العصر الرقمي:

اسرتاتيجيات التعليم املدمج وأنواعه املالئمة لتعليم وتدريب الوافدين.  -1

2-  أسس تصميم برامج التعليم املدمج للوافدين.

3-  تصميم وإنتاج الفيديوهات التعليمية الرقمية لربامج التعليم املدمج.

تدريب املعلمني على التعليم املدمج )اهلجني(.  -4

التعليم عن بعد يف تعليم الوافدين.  -5

أفكا ر إبداعية يف التدريس للوافدين يف ظل عامل متغري.  -6
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احملور اخلامس: التقويم الرقمي للوافدين بني األدوات واآلليات:

التقويم الرقمي.  -1

بنوك األسئلة الرقمية وتعليم الوافدين.  -2

تدريب القوى البشرية على التقويم الرقمي.  -3

4-  برامج التقويم اإللكرتوني يف تعليم الوافدين.

التقويم الذاتي اإللكرتوني يف تعليم الوافدين.  -5

التقويم اإللكرتوني القائم على االداء يف تعليم الوافدين.  -6
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احملور السادس: اسرتاتيجيات التعليم والتعلم القائمة على التقنيات:

احلوسبة الرقمية Cloud Computing وتعليم الوافدين  -1

املشروعات اإللكرتونية عرب الويب يف تعليم الوافدين.  -2

ملفات االجناز االلكرتونية يف تقويم الوافدين.  -3

4-  املناقشات والندوات اإلليكرتونية يف تعليم الوافدين.

تقنيات اهللوجرام والواقع االفرتاضي يف تعليم الوافدين.  -5

تكنولوجيا الواقع املعزز ودورها يف تعليم الوافدين  -6

جمموعات التعلم اإللكرتونية.  -7
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احملور السابع: دور التقنيات يف عالج التداعيات النفسية واالجتماعية والثقافية للطالب الوافدين:

استخدام التقنيات يف عالج املشكالت النفسية للوافدين )االغرتاب - النوستاجليا ... إخل(.  -1

التوجيه النفسي عن بعد للوافدين.  -2

الرصد الرقمي للمشكالت االجتماعية للوافدين.  -3

برامج االخنراط الثقايف للوافدين.  -4

برامج الرتبية الصحية ومواقع الثقافة الصحية اإللكرتونية للوافدين.  -5

املنهج الرقمي ودوه يف الثقافة الصحية للوافدين.  -6

أخالقيات العامل الرقمي يف تعليم الوافدين.  -7

املواطنة الرقمية للوافدين.  -8
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شروط ومعايري األحباث وأوراق العمل:
يرحــب مركــز تطويــر تعليــم الطــالب الوافديــن واألجانــب مبشــاركة الباحثــني واخلــرباء واملعلمــني واملهتمــني بتعليــم الوافديــن 

واألجانــب باألزهــر الشــريف وإبــداء آرائهــم ومناقشــاتهم خــالل جلســات املؤمتــر واملشــاركة بأحباثهــم ودراســاتهم وأوراق العمــل  

ــا للشــروط اآلتيــة:
ً
علــى اإلمييــل ICDT@azhar.eg وفق

ارتباط البحث أو الورقة بأحد حماور املؤمتر سالفة الذكر.  -

أن يلتزم الباحث بأخالقيات البحث العلمي واملعايري املتعارف عليها.  -

ا أو مت نشره يف جهات أخرى.
ً
أال يكون البحث منشور  -

ا من رسالة منشورة للدكتوراة أو املاجستري أو جزء من كتاب منشور.
ً
أال يكون البحث جزء  -

ا عن البحث يف حدود 250 كلمة باللغة العربية.
ً
يقدم الباحث ملخص  -

ا.
ً
يكتب البحث بربنامج Word ببنط 14 والعناوين بنط 16 وعدد أسطر الصفحة ال يزيد عن 25 سطر  -
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شروط ومعايري األحباث وأوراق العمل:
أال يزيد عدد صفحات البحث عن 30 صفحة.  -

ــاب خــاص  ــة حمكمــة )كت ــة علمي ــة، ويتــم طباعتهــا ونشــرها يف جمل ــة املؤمتــر العلمي ــره جلن ــل مــن األعمــال مــا تق قب
ُ
ي  -

رفــض نشــر العمــل دون إبــداء األســباب، وال تعــود البحــوث غــري اجملــازة إىل أصحابهــا.
ُ
باملؤمتــر(، وقــد ي

يتم إرسال موجز للسرية الذاتية، وصورة شخصية خبلفية بيضاء، وصورة من جواز السفر.  -

يتاح للمتحدث عرض حبثه يف مدة زمنية ال تزيد عن 15 دقيقة ضمن برنامج املؤمتر.  -
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املشاركة يف املؤمتر:
.Zoom احلضور عرب تطبيق زووم  -

ميكــن متابعــة جلســات املؤمتــر مــن خــالل البث املباشــر عرب صفحــة الفيس بــوك ملركــز التطوير وقنــاة املركز علــى اليوتيوب.  -

http://www.azhar.eg/wafedeen //  :للتسجيل يرجى تعبئة االستمارة اإللكرتونية على الرابط التايل  -

رسوم االشرتاك:
من داخل مصر:  -

شهادة حضور بدون حبث )200( جنيه مصري.  -

حضور وعرض ونشر حبث )2000( جنيه مصري.  -

من خارج مصر:  -
شهادة حضور بدون حبث )100( دوالر.  -

حضور وعرض ونشر حبث )400( دوالر.  -



تعليم الوافدين والتحول الرقمي )التطلعات - التحديات(

مركز تطوير تعليم الطالب الوافدين واألجانب 21

احلسابات البنكية:
داخل مصر         9/055/44777/4

      770001000100000009055447774 IBAN Code: EG                              

)الكود املؤسسي ملشيخة األزهر 10500101(

مواعيد مهمة للمشاركني:
آخر موعد لتلقي طلبات حضور املؤمتر واستخراج شهادة عرب رابط التسجيل يوم اخلميس املوافق 2021/4/1م.  -

آخر موعد لتسليم األحباث وأوراق العمل مع السرية الذاتية يوم السبت املوافق 2021/3/20م.  -

ســيتم اإلعــالن عــن األوراق املقبولــة يــوم األربعــاء 2021/3/31م بعــد العــرض علــى جلنــة املؤمتــر العلميــة والتــي تضــم   -

الســادة املستشــارين واملتخصصــني يف تكنولوجيــا التعليــم.

خارج مصر
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زمان انعقاد املؤمتر:
.Zoom الثالثاء واألربعاء واخلميس 4/6 حىت 8/ 4 /2020م عرب برنامج  -

يتضمن اليوم األول اجللسة االفتتاحية واجللستني األوىل والثانية على التوايل.  -

يتضمن اليوم الثاني مخس جلسات متتالية من اجللسة الثالثة حىت السابعة.  -

ــي  ــول الرقم ــم بالتح ــي تهت ــربة الت ــركات ذات اخل ــض الش ــرض لبع ــث مع ــوم الثال ــة يف الي ــة اخلتامي ــب اجللس يعق  -

الشــريف. باألزهــر  الوافديــن  للطــالب  التعليميــة  العمليــة  تطويــر  علــى  ذلــك  وانعكاســات  والربجميــات، 
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للتواصل واالستفسارات:
01122197970

    01062648710

01009860410

الربيد اإللكرتوني للمؤمتر:
ICDT@azhar.eg

للتسجيل يرجى تعبئة االستمارة اإللكرتونية على الرابط التايل:
www.azhar.eg/wafedeen
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