
 

 

 
  ينالمعلمتطور تربية  الثالث حولالمؤتمر الدولي 

2016نومفرب   30 -82  
تيتل  فينج مالزيايس ي  املنعقد يف  فندق   

ضان  حتت شعار " احت لتقدمي آ راءمه  املعلمني تربية و تدريب  للك املشاركني يف جمال  عطاء الفرصةهذا املؤمتر هيدف اىل ا

؟جنع الطرق آ   هوما  :وابقاءها  املعلمنيحنو الارتقاء برتبية  –الابداع   

فرعية حماور  .1 

 املعارف الناش ئة من تربية املعلمني  •

 فلسفة الرتبية• 

 اترخي الرتبية• 

 عمل النفس الرتبوي• 

 اجامتعيات الرتبية• 

 دراسة ادلرس• 

 نيتعلمي آ نواع خمتلفة من املتعلميف طرق فعاةل • 

 جديدللك معمل حق :  توجيه والارشادال • 

 تعلميمهنجيات التعمل وال • 

 تدريب املعلمني جمال  يفحتدايت جديدة • 

  سني تدرسس املوووع و دراس تهحت • 

 الصفي  املامرسات يف التدرسس• 
 

  "ني املعلمتربية التعاون و الابتاكرات يف جمال . " آ فضل املامرسات ، 2

 رسنياادلاهارات يف تقيمي تعمل امل • 

 التعلمي والتعملمعلية  حتسنييف ات الابتاكر  اس تخدام التكنولوجيا و• 

 هماراتو -ومعارف  -آ ساليب -لتعلمي املتتكرابوي الاحتياجات اخلاصة ادلارسني ذدمع  •

 التعملوالابداع يف جمال التعلمي و الابتاكر • 

 ( PBLاملشلكة ) حبث القامئ عىل التعمل التعمل التعاوين و • 

 تكنولوجيا التعلمي و آ فضل املامرسات• 



 مشاريع جديدة / الابتاكرات• 

 تطوير املفتوحال / املفتوحالابتاكر  • 

 التعمل مدى احلياة• 

  لتعلمي الابتدايئ والثانويالابتاكرات يف ا •
 

 )مصادر خضمة مفتوحة عىل الانرتنت(  يف الرتبية.3

 ال ساليب الرتبوية للتعمل الإلكرتوين •

ىل الإنرتنت و "الفجوة الرمقية"  •  الوصول اإ

 تقيمي و قياس تعمل ادلارسني •

 بويةتقنية الرت ال  •

 يف الرتبيةتطتيقات   •

 ةمفرتو اتاون لين / خمترب خمترب • 

 املتقدم  لتكنولوجياابالتعمل • 

 تقيمي الكفاءة• 

 عىل اخلط التقيمي • 

 )الاهواتف اذلكية وال هجزة اللوحية وغريها( التعمل النقايل• 

 التعمل الإلكرتوين• 

 

 الرتبية واس تدامهتا  يف القرن احلادي واالعرشين  .4

 التعلمي والعوملة• 

 يف التعلميآ زمة آ خالقية • 

 التعمل التحلييل• 

 العرشيناس تدامة القرن • 

 حتدايت -مبادئ -اسرتاتيجيات -- عرشينالقرن ال يف علمي تال الاجامتعية يف  وسائلال• 

 ( BLالتعلمي املدمج )• 

 ( MLEs) املدبرةبيئات التعمل • 

دارة التعمل ) •   ( LMSآ نظمة اإ

 عرشينالقرن ال ارسني يف دمع ادل• 

 املعلمنيدلي املاهارات والكفاءات • 
 

 

 



 لكمة الافتتاح

 جامعة جاكويج طوكيو ، الياابن -فويج  Toshiakira. ال س تاذ ادلكتور . 

 جامعة بكني ، الصني -. ال س تاذ ادلكتور . تشن ش يانغ مينغ 2

 ، آ سرتاليا . Monachجامعة  - Zyngier. ال س تاذ ادلكتور . ديفيد 3

براهمي آ محد ابجونيد 4  مالزياي -. ال س تاذ داتو ادلكتور اإ

 وزارة الرتبية والتعلمي مالزياي -. داتو ادلكتور . آ مني بن س نني 5
 

 الاكمةللخص و الورقة دليل تقدمي املتوارخي هامة /
 2016يونيو  14 امللخص اترخي تقدمي

 2016يونيو  30 اخبار عن القبول

 2016يوليو  20قبل  التسجيل وادلفع

 2016سبمترب  30 آ خر موعد التسجيل وادلفع

 2016آ كتوبر  1قبل ر موعد تقدمي الورقة الاكمةلخآ  
 

مقدم( * جيب عىل املقدم  20اللغة الاجنلزيية, العربية, املندرين ) عىل الاقل  اللغة 

 امللخص ابلجنلزييةآ ن يعد 

 زود(متفلت املال  لكامت) اس تعمل 300امللخص ل يتجاوز  طول الورقة 

 لكمة )مبا فهيا من صورو جدوال و مراجع( 5000مةل ل تتجاوز  اكالورقة ال

 لكامت 5-3 لكمة املفتاح

 16جحم  , Traditional Arabic  فونت

 inch 1 مارجني

 bottom-centered رمق الصفحة

 MS Word-compatible file فورمات

 

 رسوم الاشرتاك

Standard Conference Rates    

Presenter 
(Oral)  

International 
Normal 

 
 
 

USD 180.00 

International 
Early Bird 
(Before  

20 July 2016) 
 

USD 150.00 

Local 
Normal 

 
 
 

RM 580.00 

Local 
Early Bird 
(Before  

20 July 2016) 
 

RM 450.00 

 Presenter 
(Poster) 

 
USD 110.00 

 
  USD   80.00 

 
RM 420.00 

 
RM 300.00 

Participant USD 140.00 
USD 110.00 RM 530.00 RM 400.00 

Student  
(with valid 

identification) 
USD 110.00 

 
USD 80.00 

 
RM 420.00 

 
RM 300.00 



 

 السفررسوم تتضمن فهيا املسكن و تاكليف ال

 الرسوم تتضمن

 المشارك المقدم
 للعرض ورقة امللصقات التوسرتات.ال 1

 قرص مجليع الورقات طرحت يف املؤمتر . 2

 احلضور مجليع اجللساتدفرت . 3

 املؤمترجدوال . 4

 بطاقة الامس. 5

 قدمامل . شاهادة6

 ؤمتر امل الاكسسواراتكيس . 7

 ةاسرتاحقاهوات الا 5غداء و الوجبات  3. 8

 آ ايم( 3)ملدة         

 

 قرص مجليع الورقات طرحت يف املؤمتر . 1

 احلضور مجليع اجللساتدفرت . 2

 املؤمترجدوال . 3

 بطاقة الامس. 4

 احلضور. شاهادة 5

 ؤمتر امل الاكسسواراتكيس . 6

 ةاسرتاحقاهوات الا 5غداء و الوجبات  3. 7

 آ ايم( 3)ملدة         

 

 

 املالحظة

 لتنك ادلرفتابواسطة عندما تسلممت رساةل القبول , ادفع مبلغ الرسوم  اىل ....... . للمشاركني الاجانب ل بد ان يدفع  .1

املتلغ ل بد آ ن يكون مطابقا مبا يف اس امترة التسجيل. ل تمكل معلية التسجيل الا بعد استسالم املتلغ.  يدفع املتلغ ابلعمةل  .2

هيئة ادارة املؤمتر ل يدفع اية نفقة فامي خيص بتاكليف الرصف ) العمةل(.  (.MYRاملالزيية ) ( او العمةلUSDالامريكية )

 ينبغي عىل املشاركني آ ت  يعي اية تاكليف من التنك جيب آ ن يدفعاها املرسل .

(. وان MYR 580آ ن ارسلت ورقة واحدة  فعليك آ ن تدفع ) مطابق بعدد الورقة املرسةل . املثال : مبلغ رسوم التسجيل  .3

 آ رسلت ثالث ورقات فعليك آ ن تدفع 
 

               USD 180 x 3 =USD 540.00 (international) or 

               RM   580 x 3 = RM 1740.00(local) 

ولكن الجميع يريدون أن يشاركوا في المؤتمر فعلي كل واحد منهم هم ان يدفع أعدها أكثر من باحث واحد , ورقة الاذا كانت  .4

جيل ن يمأل استمارة التسكلهم يريد االشتراك , على كل منهم ا باخثين رسوم التسجيل . المثال الورقة الواحدة كتبها ثالثة 

 المستقلة وير سلها الى هيئة ادارة المؤتمر . المبلغ يجب دفعه كما يلي

USD 180 x 3 =USD 540.00 (international) or 

RM  580 x 3 = RM 1740.00 (local) 
يمكن أحذ الفاتورة في طاولة التسجيل مع لوازم المؤتمر , في حالة عدم الحضور فاخبر هيئة ادارة المؤتمر , ال يمكن  .5

  .استبدال شخص بشخص جوز استرجاع الرسوم المدفوعة ولكن ي

 
 



 
Publication: 
Selected papers will be published in  

(i) European Journal of Teacher Education 
(ii) Asia Pacific Journal of Teacher Education 
(iii) American Journal of Distance Education, or  
(iv) IPG (ISSN) Journal 1985 -1731, Special edition  

 
Workshop  
 
Topic             : Lesson Study 
Speaker        : Toshiakira Fuji  
Date              : 30 November 2016 
Time             : 2.30pm – 4.30pm 
Venue           : Cititel Conference Room 
Registration : (fill in the attached form)  
Payment       : Conference delegate - complimentary 

                 Non-delegate - detail please contact secretariat  

 

 

 أماكن اإلقامة

حجز أماكن اإلقامة الخاصة بهم، والقيام بذلك في وقت مبكر لتفادي بفي المؤتمر  ون وينصح المشارك

 سيتيتل( عنوان البريد اإللكتروني: فندق بمساعد مدير المبيعات صوفي عمر ) بسيد يرجى االتصال المشاكل 

sufi.mktg@cititelpenang.com  مندوب المؤتمر.للحصول على ثمن 
 

 جولةال
رة على جزيالالمواقع السياحية في ماليزيا. وتقع  احدى أيضا باسم لؤلؤة الشرق، هي  ةبينانغ معروفجزيرة 

األنشطة والمعالم السياحية في الجزيرة. بينانغ  بعضالجانب الشمالي الغربي من شبه جزيرة ماليزيا. هناك 

تذوق لخصوصا  ة. بينانغ معروفتنوع سكان يشير بوضوح هذه الحقيقة خ حافلو لها خصائصها فها تاريل

م علينا ان نقوماليزيا. لذلك،  فيالمحلية الرائعة. وينظر اليها على انها عاصمة الطعام  االطعمة استمتاع و

 الجميلة.زيارة هذه الجزيرة ب
 

Tour Date: 
 30 November 2016 (Wednesday) Evening city tour          USD 18/RM 76  per  person   
 01 December 2016 (Thursday)     Full day tour (6 hours)  USD 32/RM 135 per person 
   
   
 Fee of Participation: 
 Conference Delegate:  
 
 USD 18/RM 76 per person (Evening city tour)   
 USD 32/RM 135 per person (Full day tour)  
 
Accompany Person (Family & Friend):   



USD 18/RM 76 per person (Evening city tour)   
USD 32/RM 135 per person (Full day tour)  
 
Children aged below 12:   
USD 10/RM   42 per person (Evening city tour) 
USD 20/RM   84 per person (Full day tour) 
(Pay before 20 July, 2016 to get this early bird discount). 
 
Fee of Participation (After 20 July 2016) 
 Conference Delegate:  
 
USD 22/RM   92  per  person (Evening city tour)   
USD 40/RM 168 per person (Full day tour)  
 
Accompany Person (Family & Friend):   
USD 22/RM   92  per  person (Evening city tour)   
USD 40/RM 168 per person (Full day tour)  
 
Children aged below 12:   
USD 14/RM   59 per person (Evening city tour) 
USD 28/RM 118 per person (Full day tour) 
 

 في نظام التسجيل "شراء إضافية"اختر )، يرجى الحجز مسبقا (املا لك يومال لجولة)ويشمل رسوم النقل والغداء 
 

 المالحظة 
1 .IPGM قد تختلف جدول  , ال تقاوماالخرى سباب االلها الحق في ضبط مسار بناء على حركة المرور، و

 عوامل ال يمكن التنبؤ بها.قدر يرجع إلى بزمني 

الحق في إلغاء هذه  IPGM .ل  15المشاركين في الجولة هو  الحد األدنى لعدد أن رجى المالحظة ت. 2

 2016نوفمبر  15مع المشاركين قبل  نتأكد. يجب أن المشاركين  الجولة إذا لم يتم استيفاء الحد األدنى لعدد

 عن طريق البريد اإللكتروني.

 

 الإلغاء: د وس ياسةالر 

لغاء اجلوةل بسبب فشل 1 ذا مت اإ  مشاراك، جيب آ ن نقوم برد املتلغ اكمال. 15يف تلتية احلد ال دىن لعدد  اها . اإ

ذا لغاء املقاعد نقوم ابإ ، و 2016سبمترب  30سس تمكلون ادلفع قبل ن ل واملندوب اكن  عىل آ ساس "من يأ يت آ ول، خيدم آ ول"، اإ

ىل املندوبني عىل قامئ  ة الانتظار.ومتريرها اإ

 

ذا 2  سرتداد سوف يكون عىل النحو التايل:مثن الامعدل  وةل ل س تا  صخصية، وفرصة اجلن بواملندو آ لغى . اإ

 .٪50: اسرتداد 2016آ كتوبر 15قبل 

 : غري قابل لالسرتداد2016آ كتوبر  16بعد 

 

لغاء يف املوقع.3  . حنن ل نقبل آ ي تسجيل / اإ

 



 تأ شريةال 

 

يف عوة . دلاالقبول / رساةل  رساةلتوفري ل يعمل غري آ ن  فزيال ملساعدة آ ي طلبمس ئول يف اغري  IPGMالحظة املرىج ت

  IPGM يدخل  وزارة الشؤون اخلارجية ، مالزياي ، ولن من  قراراي ل ميكن تغيري  IPGMحاةل عدم حصوكل عىل فزيا ,

فزيا صول عىل يف حاةل عدم احلم التسجيل ل ميكن  ردها . رسو  املندوبنييف مناقشة آ و مراسالت مع سفارة مالزياي نيابة عن 

. 

For further enquiries, please contact: 
Secretariat, email: ictld@ipgktb.edu.my or call 604-5215227 x 277 (office hour)  

 
                             or 6012 – 4366987 (DR. Tan Cheng Im) 
 
                             or visit our website:http://ipgktb.edu.my/ictld 

 

 

 

 
 

 

mailto:ictld@ipgktb.edu.my

