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المؤتمر الدولي االفتراضي الثاني بعنوان:

(( ديناميات الحياة االجتماعية في زمن جائحة كورونا وما بعدها:
مقاربة الحياة األسرية ،والتعليم ،والتنمية المستدامة ))

البرنامج العلمي

تحت رعاية سعادة األستاذ دكتور

حميد مجول النعيمي
مدير جامعة الشارقة

تنظم
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة الشارقة

المؤتمر الدولي االفتراضي الثاني
تحت عنوان

“ديناميات الحياة االجتماعية في زمن جائحة كورونا وما بعدها:
مقاربة الحياة األسرية ،والتعليم ،والتنمية المستدامة”
لغة المؤتمر :اللغة العربية واإلنجليزية.
 22-21مارس 2022م
على تطبيق

zoom

ً
ً
صباحا – 12:30
11:00
ظهرا
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الجلسة األولى

أزمة كورونا وإيقاع الحياة االجتماعية :مسارات وآفاق عامة A -

الجلسة األولى

أزمة كورونا وإيقاع الحياة االجتماعية :مسارات وآفاق عامة B -

رئيس الجلسة

أ.د أحمد فالح العموش

رئيس الجلسة

د .عيسى الحمادي

مقرر الجلسة

أ.د علي البركات

مقرر الجلسة

د .هدى النقبي

رابط الجلسة

https://sharjah-ac-ae.zoom.us/j/99423268352

رابط الجلسة

https://sharjah-ac-ae.zoom.us/j/93156490107

الوقت
11:10 -11:20

عنوان الورقة العلمية
Precautionary Measures and Illness Attitudes toward

COVID-19 among a Sample of the Kuwaiti Population.

الوقت

عنوان الورقة العلمية

11:10 -11:20

المعالجـ�ات العلميـ�ة لآلثـ�ار األسـ�رية واالجتماعيـ�ة لجائحـ�ة كورونـ�ا(  (�COV
.)ID-19
أ.د .صالــح الرميــح ،أســتاذ ومستشــار كليــة الدراســات العليــا للعلــوم اإلنســانية،
جامعــة الملــك ســعود ،المملكــة العربية الســعودية.

أ.د .مها مشاري السجاري ،أستاذ ،جامعة الكويت ،الكويت.
11:20 -11:30

Impact of COVID-19 partial lockdown on household activities
in a sample of Kuwaiti and Saudi populations.

11:20 -11:30

أثــر الدعــم النفســي واالجتماعــي علــى تعزيــز التماســك االســري فــي
ســياق جائحــة كورونــا بدولــة االمــارات العربيــة المتحــدة.

11:30 -11:40

اآلث��ار االجتماعيـ�ة والنفس��ية لجائح��ة كوفي��د 19-فــي دول مجلــس التعــاون
الخليجــي.

أ.د .الســيد كمــال ريشــة ،أســتاذ ،اكاديميــة العلــوم الشــرطية بالشــارقة،
اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

أ.د .هند باتل المعصب ،أستاذ ،جامعة الكويت ،الكويت.
11:30 -11:40

واقــع التعليــم والتعلــم عــن بعــد لــذوي اإلعاقــة بجامعــة الشــارقة فــي ظــل
جائحــة كورونــا ومــا بعدهــا :فــرص وتحديــات.
أ.د .أحمــد العمــوش ،أســتاذ و مديــر مركــز المــوارد لــذوي اإلعاقــة ،جامعــة

أ .هبــه محمــد عبدالرحمــن ،موجهــة خدمــة اجتماعيــة ســابقا بــوزارة التربيــة
والتعليــم و عضــو جمعيــة االجتماعييــن ،اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

الشــارقة ،دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

د .أحمــد محمــد ســام ،مرشــد نفســي ،مركــز المــوارد لــذوي اإلعاقــة ،جامعــة

الشــارقة ،اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
11:40 -11:50

تأثي��ر انتش��ار في�رـوس (كوفيـ�د )19-علــى أنمــاط المعاملــة الوالديــة لألطفــال
فــي مجتمــع دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

11:50 -12:00

مبــادرات ضمــان جــودة الخدمــات المقدمــة لفاقــدي الرعايــة األســرية فــي
ظــل جائحــة كورونــا

12:00 -12:30

المناقشة

أ .عائشــة المدفــع ،مديــر قســم الدراســات والبحــوث مؤسســة دبــي لرعايــة
النســاء األطفــال ،اإلمــارات العربيــة المتحــدة

د .شــيرين محمــود ،رئيــس وحــدة التخطيــط ومراقبــة األداء ،هيئــة الرعايــة
األســرية أبــو ظبــي ،اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

11:40 -11:50

أنت الدولية برنامج تمكين وتطوير المرأة المستمر.
ِ
مبادرة كوني

د .باســمة العمــري ،خبيــر واستشــاري دولــي ،جمعيــة االجتماعييــن .اإلمــارات
العربيــة المتحــدة.

11:50 -12:00

انعكاســات جائحــة فيــروس كورونــا ( )COVID-19علــى صــور المواطنــة
اإليجابيــة :دراســة نوعيــة.
أ.د .ســميح الكراســنه ،أســتاذ ،جامعــة الشــارقة .دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة.

12:00 -12:10

الخالفات والعنف األسري في سياق جائحة كورونا .COVID-19
د .ســعاد محمــد الســويدي ،نائــب األميــن العــام جائــزة خليفة التربويــة ،اإلمارات
العربيــة المتحدة.

12:10 -12:40

المناقشة

ً
ً
ظهرا – 02:10
12:50
ظهرا

اليوم األول – األثنين  21مارس 2022

الجلسة الثانية

ديناميات الحياة األسرية :تحديات ومشكالت A -
ّ

الجلسة الثانية

ديناميات الحياة األسرية :تحديات ومشكالت B -
ّ

رئيس الجلسة

أ.د .مها مشاري السجاري

رئيس الجلسة

أ.د .هند باتل المعصب

مقرر الجلسة

د .محمد ب ّيومي

مقرر الجلسة

د .محمد أبو شوق

رابط الجلسة

https://sharjah-ac-ae.zoom.us/j/99423268352

رابط الجلسة

https://sharjah-ac-ae.zoom.us/j/93156490107

الوقت
12:50 -01:00

عنوان الورقة العلمية
أثر جائحة كورونا على مستويات العنف األسري :دراسة ميدانية.

الوقت

عنوان الورقة العلمية

12:50 -01:00

المشــكالت األســرية الناجمــة عــن الضغــوط المرتبطــة بجائحــة COVID-19
"دراســة ميدانيــة وصفيــة اســتقصائية علــى عينــة مصريــة فــي ضــوء بعــض
المتغيــرات".

01:00 -01:10

التنظيــم المعرفــي لالنفعــاالت كاســتراتيجية تكيفيــة إلدارة التوتــرات
االســرية المصاحبــة لإلصابــة بفيــروس كورونــا المســتجد :استشــراف مــا
بعــد الجائحــة.

01:10 -01:20

Challenges and coping Strategies faced by families during

د .فواز العازمي ،باحث اجتماعي ،وزارة الشئون االجتماعية ،الكويت.

د .هشام نبيل أديب بني عمرو ،أستاذ مساعد ،جامعة فيالدلفيا ،األردن.

01:00 -01:10

دراســات األســرة فــي العلــوم اإلنســانية مــا بعــد كوفي��د :19-دراســة
تحليليــة .

أ.د .محمــد کمــال ،أســتاذ ورئيــس قســم الصحــة النفســية والتربيــة الخاصــة،
جامعــة بنهــا ،مصــر

د .أميمة أبوالخير ،أستاذ مشارك ،جامعة الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة.
01:10 -01:20

توظيــف جائحــة كورونــا كفرصــة فــي تنميــة المهــارات اإلبداعيــة إلدارة
الالزمــات األســرية “دراســة نوعيــة تحليليــة علــى عينــه مــن االمهــات فــي
األســرة العمانيــة.

د .أحمد ثابت هالل ،أستاذ مساعد ،جامعة السلطان قابوسُ ،عمان.

COVID-19 in Qatar

د .عــزة عمــر الفــاروق عبــد العزيــز عبــد المنعــم ،مديــر قســم البحــوث األســرية،
معهــد الدوحــة الدولــي لألســرة .قطــر.

د .مصلح المجالي ،أستاذ مشارك ،جامعة ظفارُ ،عمان.
01:20 -01:30

تأثير جائحة كورونا على البناء االجتماعي لألسرة.
د .راكان الحراحشــة ،مديــر برنامــج علــم االجتمــاع التطبيقــي ،جامعــة العيــن،
اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

01:20 -01:30

د .عدنــان محمــد الضمــور ،أســتاذ علــم الجريمــة ،أكاديميــة العلــوم الشــرطية،
اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

د .خالد نصر ،أستاذ مشارك ،جامعة العين ،اإلمارات العربية المتحدة.
01:30-01:40

األسرة األردنية في ظل جائحة كورونا وما بعدها.

01:30-01:40

د .عبد الباسط العزام ،أستاذ مشارك ،جامعة اليرموك ،األردن.
01:40-02:10

استشــراف مســتقبل العالقــات االجتماعيــة واألســرية فــي المجتمــع
األردنــي فــي ضــوء تداعيــات جائحــة كورونــا.

فاعليــة التشــريعات األســرية فيمــا يخــص حــق زيــارة ورؤيــة الطفــل المحضــون
فــي ظــل جائحــة كورونــا دراســة مقارنــة بيــن قانــون األحــوال الشــخصية
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لســنة  2005وبيــن قانــون األســرة
الجزائــري لســنة .2005

د .عبدالنور حمادي ،أستاذ مشارك ،جامعة بلحاج بوشعيب ،الجزائر

المناقشة
01:40-02:10

المناقشة

ً
مساء
ظهرا – 03:40
02:20
ً
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الجلسة الثالثة

اقتصاديات الجائحة وقضايا االستدامةA -

الجلسة الثالثة

اقتصاديات الجائحة وقضايا االستدامة B -

رئيس الجلسة

د .سالمة الرحومي

رئيس الجلسة

أ.د .فاكر الغرايبة

مقرر الجلسة

د .رؤوف كعواش

مقرر الجلسة

د .بديعة الهاشمي

رابط الجلسة

https://sharjah-ac-ae.zoom.us/j/99423268352

رابط الجلسة

https://sharjah-ac-ae.zoom.us/j/93156490107

الوقت

عنوان الورقة العلمية

الوقت

02:20 -02:30

إمــارة الشــارقة :نمــوذج للنمــو االقتصــادي والتخطيــط المتــوازن -ســنوات
مــن التنميــة المســتدامة.
د .عمــرو صالــح ،المستشــار االقتصــادي ،دائــرة التنميــة االقتصاديــة بالشــارقة،
اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

02:20 -02:30

أبعاد جائحة كورونا :كيف تأثر الواقع االقتصادي لألفراد في قطر.

02:30 -02:40

02:30 -02:40

التنميــة االقتصاديــة والنمــو مــا بعــد كورونــا و “االبتــكار” فــي ظــل الــذكاء
االصطناعــي.

دور جهــاز تنميــة المشــروعات الصغيــرة فــي تحقيــق األمــن االقتصــادي
للشــباب المصــري “دراســة حالــة عينــة مــن المســتفيدين مــن خدمــات الجهــاز
بمحافظــة االســماعيلية”.

02:40 -02:50

األوضــاع االجتماعيــة واالقتصاديــة لألســرة العربيــة فــي ظــل جائحــة كورونــا
.COVID-19
د .إبراهيــم إســماعيل ،أســتاذ مشــارك ،جامعــة الملــك ســعود ،المملكــة
العربيــة الســعودية.

02:50 -03:00

سوق العمل ،الفقر وكوفيد :19-األبعاد والمآالت.

أ .عائشة السلطان ،باحث ،معهد الدوحة الدولي لألسرة ،قطر.

أ.د سحر حساني ،وكيل كلية اآلداب ،جامعة قناة السويس ،مصر.

د .نورة عيسى ،أستاذ مشارك ،جامعة المستقبل ،مصر

02:40 -02:50

د .رؤوف كعــواش ،أســتاذ مســاعد ،جامعــة الشــارقة ،اإلمــارات العربيــة
المتحــدة.
03:00-03:10

األمــن الغذائــي كســبيل لتحقيــق التنميــة المســتدامة فــي ظــل جائحــة
كورونــا  COVID-19دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة نموذجــاً .

03:10 -03:40

المناقشة

عنوان الورقة العلمية

تأثي�رـ مخاط�رـ الس��فر الصحي�ةـ ف��ي ظـ�ل كوفيـ�د 19-علــى نوايــا الســفر
للســياحة الداخليــة بالتطبيــق علــى امــارة الشــارقة.
د .محمــد أبوشــوق ،أســتاذ مشــارك ،جامعــة الشــارقة ،اإلمــارات العربيــة
المتحــدة.

د .اســعد حمــاد ابــو رمــان ،أســتاذ مشــارك ،جامعــة الشــارقة ،اإلمــارات العربيــة
المتحــدة.
02:50 -03:00

أثر جائحة كورونا على السياحة األردنية.

03:00-03:10

مدى تأثير جائحة كورونا على إمدادات السلع في السوق العماني.

د .صفــاء صبــح محمــد صبابحــة ،أســتاذ مســاعد ،جامعــة الحســين بــن طــال،
األردن

د .منتصر إبراهيم ،أستاذ مساعد ،جامعة السلطان قابوسُ ،عمان.

د .إلهام شيلي ،محاضر ،جامعة سكيكدة الجزائر

د .نورة الناصري ،أستاذ مساعد ،جامعة السلطان قابوسُ ،عمان
03:10 -03:40

المناقشة

ً
ً
صباحا
صباحا – 10:40
9:00
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الجلسة الرابعة

مقاربات العلوم االجتماعية واإلنسانية في ظل الجائحة A -

الجلسة الرابعة

مقاربات العلوم االجتماعية واإلنسانية في ظل الجائحة B -

رئيس الجلسة

أ.د مسعود إدريس

رئيس الجلسة

د .صالح اللهيبي

مقرر الجلسة

د .زيزت مصطفى

مقرر الجلسة

د .أسعد أبورمان

رابط الجلسة

https://sharjah-ac-ae.zoom.us/j/93150518664

رابط الجلسة

https://sharjah-ac-ae.zoom.us/j/93156490107

الوقت

عنوان الورقة العلمية

الوقت

09:10 -09:20

تنظيــم االنفعــال (الســلوكي -المعرفــي) لــدى طلبــة الجامعــة فــي فتــرة
جائحــة COVID-19

09:10 -09:20

09:20 -09:30

االنعكاســات الســلوكية الناتجــة عــن ممارســة األطفــال لأللعــاب اإللكترونيــة
خــال فتــرات الحظــر أثنــاء جائحــة كورونــا.

09:30 -09:40

مســتوى تطويــر وضــع العمــل االجتماعــي األردنــي قبــل جائحــة كورونــا وفــي
اثنائها.

09:40 -09:50

الجهــود الدوليــة لمســاعدة األســرة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
إفريقيــا.

09:50 -10:00

التعليــم والتعلّ ــم عــن بعــد فــي العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة فــى ســياق
جائحــة كورونــا .COVID-19

10:00 -10:40

المناقشة

أ.د .بشــرى العكايشــي ،أســتاذ ورئيــس قســم التربيــة ،جامعــة الشــارقة،
اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

The influence of Covid-19 Pandemic on tourists’ behavior: A
systematic review.

د .نضال محمد الزبون ،أستاذ مشارك الجامعة األردنية ،األردن.
09:20 -09:30

تحديــات التعليــم والتعلُّ ــم عــن بعــد فــي العلــوم االنســانية واالجتماعيــة
فــي ســياق جائحــة كورونــا  COVID-19تعليــم العمــل االجتماعــي نموذجــاً .
د .أحمد مختار رمضان ،أستاذ مساعد ،جامعة ظفارُ ،عمان.

د .محمد الشربيني ،أستاذ ،جامعة السلطان قابوسُ ،عمان.

09:30 -09:40

تداعيــات جائحــة كورونــا علــى المجتمــع الجزائــري قــراءة سوســيولوجية فــي
األبعــاد والتداعيــات.

09:40 -09:50

دور المعاجم اإللكترونية في تفعيل نجاعة التعليم عن بعد.

09:50 -10:00

ــرعية فــي ضــوء التّ حديــات
عليميــة فــي العلــوم َّ
تطويــر المناهــج التّ
الش ّ
ّ
أنموذجــا.
المعاصــرة -جائحــة كورونــا
ً

10:00 -10:40

المناقشة

د .هاجر نصار ،أستاذ مشارك ،جامعة السلطان قابوسُ ،عمان.

د .وسيلة يعيش ،أستاذ مشارك ،جامعة الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة.

عنوان الورقة العلمية

د .كريمــة عباســي ،أســتاذ جامعــي ،جامعــة األميــر عبــد القــادر للعلــوم
اإلســامية ،الجزائــر.

د.خالد اليعبودي ،أستاذ مشارك ،جامعة الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة.

د.كريمــة القدهــي ،مســاعد إداري ،وزارة التربيــة والتعليــم ،المملكــة العربيــة
الســعودية

القاسمية ،اإلمارات العربية المتحدة.
د .أمل سمير ،أستاذ مساعد ،الجامعة
ّ

ً
ً
ظهرا
صباحا – 12:20
10:50
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الجلسة الخامسة

العالقات األسرية والتمايزات الجندرية في ظل الجائحة A -

الجلسة الخامسة

العالقات األسرية والتمايزات الجندرية في ظل الجائحة B -

رئيس الجلسة

د.أميمة أبو الخير

رئيس الجلسة

أ.د خليل مدني

مقرر الجلسة

نصار
د .صالح ّ

مقرر الجلسة

د .وفاء برهومي

رابط الجلسة

https://sharjah-ac-ae.zoom.us/j/93150518664

رابط الجلسة

https://sharjah-ac-ae.zoom.us/j/97612370432

الوقت
10:50 -11:00

عنوان الورقة العلمية
األنا واألخر :رهانات المنعطف االنطولوجي للجائحة أسرياً .

الوقت
10:50 -11:00

 ،جامعة تلمسان ،الجزائر.

11:00 -11:10

11:00 -11:10

التحديــات التــي تواجــه ُ
األســر الســورية الالجئــة خــارج المخيمــات األردنيــة
فــي ظــل جائحــة كورونــا (دراســة سوســيولوجية).

11:10 -11:20

أثــر الحجــر المنزلــي علــى العالقــات األســرية فــي المجتمــع األردنــي خــال
فتــرة جائحــة كورونــا.

د .والء السيد ،أستاذ مساعد ،جامعة عجمان اإلمارات العربية المتحدة.
11:10 -11:20

ضغوطــات المــرأة العاملــة فــي زمــن كورونــا :دراســة كيفيــة علــى عينــة
مــن النســاء العامــات فــي مجتمــع االمــارات.

11:20 -11:30

انعــكاس جائحــة كورونــا علــى األمــن النفســي واالجتماعــي ألفــراد
ا لمجتمــع .

أ .فاطمــة الغربــاوي ،مســاعد باحــث  ،جامعــة الشــارقة ،اإلمــارات العربيــة
المتحــدة.

أ .ميثــه بنــت ناصــر الشــبلية ،مستشــار اجتماعــي  ،مركــز إغنــاء لتقديــم
االستشــاراتُ ،عمــان.
11:30 -11:40

د .علي الصرايرة ،أستاذ مساعد جامعة الزيتونة األردنية ،األردن.

د .عبدالله قازان ،أستاذ مشارك ،جامعة اليرموك ،األردن.
11:20 -11:30

11:40 -11:50

الســمات البــارزة للتباعــد االجتماعــي علــى األســرة اإلمارتيــة مــع بدايــة
جائح��ة كوفي��د.19-

11:50 -12:20

المناقشة

تأثير التعليم عن بعد على األسرة القطرية في ظل جائحة كورونا.
أ .فاطمة المطوع ،باحث ،معهد الدوحة الدولي لألسرة ،قطر.

11:30 -11:40

وضعيــة الحجــر الصحــي وأثرهــا علــى العالقــات األســرية فــى ظــل جائحــة
كورونــا فــي مصــر.

د .إيمان شنوده ،أستاذ مساعد ،جامعة حلوان ،مصر.

التالحم األسري ودوره في تحقيق التنمية االجتماعية المستدامة.
أ.مــوزة الغفلــي ،طالبــة دكتــوراه ،جامعــة الشــارقة ،اإلمــارات العربيــة
المتحــدة.

دور االسرة في االمن االجتماعي في ظل أزمة كوفيد.19-

د .زيزيــت مصطفــى ،أســتاذ مشــارك ،جامعــة الشــارقة ،اإلمــارات العربيــة
المتحــدة.

د.عتوتي زهية،عضو مخبر الفينومينولوجيا وتطبيقاتها

واقع العنف األسري ضد كبار السن في ظل جائحة كوفيد.19-

عنوان الورقة العلمية

11:40 -11:50

The implications of distance education for social balance,
gender equality and empowerment in the UAE: The case
of the distance education of University of Sharjah post
graduate female students during corona virus pandemic.

فاخــرة عبداللــه البلوشــي ،طالــب دكتــوراه فــي كليــة االتصــال ،جامعــة
الشــارقة ،اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

أ.عائشــة العلــوي  ،مســاعد تدريــس طالــب دكتــوراه ،جامعــة الشــارقة،
اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
11:50 -12:20

المناقشة

ً
ً
ظهرا – 02:20
12:30
ظهرا
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الجلسة السادسة

فاعلية التعليم عن بعد في ظل الجائحة :التجارب
والتحديات والمآالت A -

الجلسة السادسة

فاعلية التعليم عن بعد في ظل الجائحة :التجارب
والتحديات والمآالت B -

رئيس الجلسة

أ.د بشرى العكايشى

رئيس الجلسة

د .نجيب بن خيرة

مقرر الجلسة

أ.د سميح الكراسنة

مقرر الجلسة

د .بدرية الشامسي

رابط الجلسة

https://sharjah-ac-ae.zoom.us/j/93150518664

رابط الجلسة

https://sharjah-ac-ae.zoom.us/j/97612370432

عنوان الورقة العلمية

الوقت
12:30 -12:40

التعليم في دولة الكويت خالل جائحة كورونا وما بعدها.

12:40 -12:50

آفــاق التعليــم عــن بعــد مــن منظــور التجربــة الجزائريــة (دراســة
ميدانيــة بجامعــات الجنــوب الجزائــري)

12:50 - 01:00

التحديات األخالقية التي تواجه التعليم والتعلم عن بعد.

د .بــدور الصقعبــي ،عضــو هيئــة تدريب،مــدرب متخصــص ،كليــة التربيــة
األساســية ،الكويت

د .لخضــر بــن عيســى ذيــب ،أســتاذ جامعــي جامعــة عمــار ثليجــي
األغواط،الجزائــر

01:00 - 01:10

01:10 - 01:20

د .راشد العسيري ،أستاذ مشارك ،جامعة البحرين ،البحرين.
إعــادة التفكيــر فــي التعليــم فــي المنطقــة العربيــة ليالئــم عصــر
التكنولوجيــا الرقميــة نقلــة فــي البراديغــم.
أ.عنايــت راشــد ،معلمــة ،مدرســة وادي الفــرح اإلعداديــة للبنــات،
فلســطين .
التعليــم فــي زمــن كورونــا بالمغــرب وســؤال الجــودة والمســاواة
“قــراءة فــي تقريــر الهيئــة الوطنيــة لتقييــم منظومــة التربيــة
والتكويــن ”2021

الوقت

عنوان الورقة العلمية

12:30 -12:40

التعلــم عــن ُبعــد وعالقتــه بالدافعيــة االكاديميــة لــدى عينــة مــن طــاب
الجامعــات القطريــة اثنــاء جائحــة كورونــا.

12:40 -12:50

أزمــة التربيــة والتعليــم مــن خــال عمليــة التوجيــه التربــوي واإلرشــاد
المهنــي.

د .ماهر خليفة ،أستاذ مشارك ،جامعة قطر ،قطر.

د .توفيق زروقي،أستاذ جامعي  ،Université Larbi Tebessi،الجزائر.
12:50 - 01:00

01:00 - 01:10

01:10 - 01:20

أ .العربــي الموصار،كاتــب وباحــث مركــز معــارف لألبحــاث والدراســات،
المغــرب.

01:20 - 01:30

التجربة الجزائرية في التعليم زمن جائحة كورونا فرص وتحديات.

01:30-01:40

التحديــات التــي تواجــه طلبــة الجامعــة فــي نظــام التعلــم عــن بعــد
بســلطنة عمــان

01:40 - 01:50

أثر البيئة الفيزيقية على جودة التعليم عن بعد

01:50 - 02:20

المناقشة

أ .فيصل طحرور ،محاضر ،جامعة سطيف ،الجزائر.

د .مها العاني ،مشرف أول تربوي وزارة التربية والتعليمُ ،عمان

01:20 -01:30

تدريس التاريخ بطرق إبداعية في زمن جائحة كرونا.
د .بدريــة الشامســي ،أســتاذ مســاعد ،جامعــة الشــارقة ،اإلمــارات العربيــة
المتحــدة.
التعليــم العالــي فــي ظــل أزمــة كورونــا ومــا بعدهــا :التحديــات والفــرص
السانحة.
د .وجيه العلي،أستاذ ،جامعة كونكورديا،كندا
اســتراتيجية مقترحــة لمواجهــة تحديــات “التعلــم عــن بعــد” فــي ســياق
جائح��ة كوفي��د.19-
د .هبة توفيق ،أستاذ جامعي ،الجامعة األردنية ،األردن.
أث��ر التعل��م عـ�ن بع��د ف��ي التعلي��م فـ�ي ظ��ل جائحــة كوفيــد :19-الفوائــد
والتحديــات والفــرص (مراجعــة بحثيــة ألبــرز البحــوث المنشــورة بيــن ســنة
)2022 -2021
د .ميرنــا ســعد بــركات ،أســتاذ مســاعد ،الجامعــة األمريكيــة فــي اإلمــارات.
اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

01:30 - 01:40

التحديــات التــي تواجــه طلبــة الجامعــة فــي نظــام التعلــم عــن بعــد
بســلطنة عمــان.

01:40 - 02:10

المناقشة

د.خولــة متعــب التخاينــة ،أســتاذ مشــارك ،جامعــة العيــن ،اإلمــارات
العربيــة المتحــدة.

أ .محمد الندابي ،مشرف أول تربوي ،جامعة السلطان قابوسُ ،عمان.

ً
ً
ظهرا – 04:20
02:30
ظهرا
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الجلسة السابعة تقنيات التعليم ،وطرائق التدريس :مراجعة وتقويمA -

الجلسة السابعة تقنيات التعليم ،وطرائق التدريس :مراجعة وتقويمB -

رئيس الجلسة

د .آالء الطائي

رئيس الجلسة

أ.د عبداهلل المنيزل

مقرر الجلسة

د .عمادالدين أبو العينين

رابط الجلسة

https://sharjah-ac-ae.zoom.us/j/93150518664

مقرر الجلسة

أ.أنس عباس عيدان

رابط الجلسة

https://sharjah-ac-ae.zoom.us/j/97612370432

الوقت

عنوان الورقة العلمية

الوقت

02:30 -02:40

التعلــم والتعليــم عــن بعــد فــي ظــل جائحــة كورونــا حجــر فــي المســتنقع
الراكــد دراســة تأصيليــة نقديــة مقارنــة وتطبيقيــة.

02:30 -02:40

02:40 -02:50

طرائــق التدريــس التفاعليــة فــي التعلــم عــن بعــد التكامــل بيــن طريقتــي:
المناقشــة ،العصــف الذهنــي.

د .أحمــد عبــد الكافــي المرعــب ،مدقــق لغــوي قنــاة الشــرقية مــن كلبــاء
اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

د .زريــاف المقــداد ،أســتاذ جامعــيUniversity of Free Time Aquitaine، ،
فرنســا.

02:50 -03:00

03:00 -03:10

03:10 -03:20

03:20 -03:30

د .محمد العياصرة ،أستاذ مشارك ،جامعة السلطان قابوسُ ،عمان.
02:40 -02:50

Understanding Students’ Preference for Social Computing
Software in Effective Blended Learning Course
د .ســيميو أديربيجبــي ،أســتاذ مســاعد ،جامعــة الشــارقة ،اإلمــارات العربيــة
المتحــدة.

جماليــات التطبيقــات اإللكترونيــة للتدريــس والتعليــم خــال جائحــة
كو في��د 1 9 -
د .عائشة الكتبي ،أستاذ مساعد ،جامعة زايد ،اإلمارات العربية المتحدة.

02:50 -03:00

صعوبــات تعليــم القــراءة عــن بعــد فــي الصفــوف األوليــة مــن وجهــة نظــر
معلمــات اللغــة العربيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
أ .نجــاء المطيــري ،معلمــة لغــة عربيــة ،وزارة التربيــة والتعليــم ،المملكــة
العربيــة الســعودية.
التوظيــف االبتــكاري للمنصــات التعليميــة فــي تنميــة مهــارات اللغــة العربيــة
لطــاب الحلقــة الثالثــة.
أ .أيمــن إبراهيــم النقيــب ،معلــم ،مؤسســة اإلمــارات للتعليــم المدرســي،
اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

فاعليــة تصــور مقتــرح لمقــرر إلكترونــي فــي نظــام المــودل علــى التحصيــل
الدراســي واالتجــاه نحــو مــادة التربيــة اإلســامية فــي ســياق جانحــة كورونــا
ومــا بعدهــا.
د .كريمة السعدي ،أستاذ مشارك ،جامعة السلطان قابوسُ ،عمان.

تطويــر معرفــة ومعتقــدات المعلميــن لدمــج التكنولوجيــا بفاعليــة فــي
تدريســهم :تصــور مقتــرح للتطويــر المهنــي للمعلميــن قائــم علــى اطــار
 TPACKفــي ســياق جائحــة كورونــا Covid-19ومــا بعدهــا.

أ .بدرية الحراصي ،مشرفة رياضيات ،وزارة التربية والتعليمُ ،عمان.

عنوان الورقة العلمية

أثـ�ر التقويمــ اإللكترونــي عل��ى جــودة الخريـ�ج ف��ي سـ�ياق جائح��ة كوفي��د19-
جامعــة الشــارقة نموذجــا.
د .محمد بيومي ،أستاذ مساعد ،جامعة الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة.
د .آالء الطائي ،أستاذ مشارك ،جامعة الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة.

03:00 -03:10

The Impact Of E-Learning Approach In ELT Challenges And
Needs Of Undergraduate Students: A Case Study At Palestine
Technical College - Deir Al-Balah.
د .عبدالحفيظ العيلة،أستاذ مساعد ،كلية فلسطين التقنية ،فلسطين.

03:10 -03:20

Teaching “Arts courses” during Covid-19 pandemic in Tunisian
Public University: Challenges and issues
د .إيمان البدوي ،أستاذ مساعد ،جامعة القيروان ،تونس

ً
ً
ظهرا – 04:20
02:30
ظهرا

اليوم الثاني – الثالثاء  22مارس 2022

الجلسة السابعة تقنيات التعليم ،وطرائق التدريس :مراجعة وتقويمA -

الجلسة السابعة تقنيات التعليم ،وطرائق التدريس :مراجعة وتقويمB -

رئيس الجلسة

د .آالء الطائي

رئيس الجلسة

أ.د عبداهلل المنيزل

مقرر الجلسة

د .عمادالدين أبو العينين

رابط الجلسة

https://sharjah-ac-ae.zoom.us/j/93150518664

مقرر الجلسة

أ.أنس عباس عيدان

رابط الجلسة

https://sharjah-ac-ae.zoom.us/j/97612370432

الوقت

عنوان الورقة العلمية

الوقت

03:30 -03:40

فعالــة للتدريــس عــن بعــد فــي مــواد التربيــة اللغــة العربيــة
اســتراتيجيات ّ
والتربيــة اإلســامية الواقــع ،والتحديــات ،والحلــول.

03:20 -03:30

د .ســمية الكــردي ،أســتاذ مســاعد ،جامعــة المدينــة العالميــة ،اإلمــارات العربيــة
المتحدة.
03:40-04:20

المناقشة

عنوان الورقة العلمية
دور المختبــرات االفتراضيــة فــي تنميــة مهــارات االســتقصاء العلمــي لــدى
الطلبــة فــي التعليــم عــن بعــد مــن وجهــة نظــر المعلميــن :تحديــات وحلــول
فــي ســياق جائحــة كورونــا .COVID-19
أ .خالصــة البحريــة ،اخصائــي ابتــكار وأولمبيــاد علمــي ،وزارة التربيــة والتعليــم،
ُعمــان.

03:30 -03:40

طرائــق التعليــم والتعلــم النشــطة فــي ظــل جائحــة كورونــا (التعلــم
نموذجــا).
المعكــوس
ً
أ .محمــد حســين األحمــد ،معلــم ،وزارة التربيــة والتعليــم ،اإلمــارات العربيــة
المتحــدة.

03:40-04:20

المناقشة

ً
ً
ظهرا – 04:20
02:30
ظهرا
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الجلسة الختامية

برعاية سعادة أ.د حميد مجول النعيمي
مدير جامعة الشارقة ورئيس اللجنة العليا للمؤتمر

رئيس الجلسة

أ .جمال البح

مقرر الجلسة

 :د .فكري النجار

رابط الجلسة

https://sharjah-ac-ae.zoom.us/j/99844104232

الوقت
05:00-04:20

أجندة الجلسة الختامية
•الكلمة الختامية لسعادة أ.د حميد مجول النعيمي ،مدير الجامعة

•تــاوة التوصيــات أ.د حســين العثمــان – عميــد كليــة اآلداب والعلــوم
اإلنســانية واالجتماعيــة

نهاية اليوم الثاني

