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 مشاكل ويبحث المعلم لتأهيل أكاديمية بإنشاء يىصى التعليم تكنىلىجيا ملتقى

 التابلت

 

 التعميم تكنولوجيا لقسم األول العممى الممتقى أوصى
 العممية المؤسسات» ببنيا النوعية التربية بكمية

 ،«والتطبيق النظرية بين التعميم لتكنولوجيا األكاديمية
 تنمية مجال فى تعمل مينية أكاديمية إنشاء بأىمية
 سوق ومتطمبات احتياجات مع يتناسب بما التعميم، تكنولوجيا أخصائي ميارات
 ألخصائي المطموبة الميام تحديد يتم أن عمى التكنولوجيا، قطاع فى العمل

 المطموب الدور وتحديد العمل، وسوق العصر، تطورات ضوء فى التعميم تكنولوجيا
 التربية كمية وكيل - شفيق ىانى /الدكتور بذك صرح .. التعميم فى منو تنفيذه

 الممتقى أن مضيفا الممتقى ومقرر العممى والبحث العميا لمدراسات ببنيا النوعية
 الترابط من نوع إيجاد عمى العمل ضرورة منيا أخرى توصيات عدة إلى انتيى

 لدعم المصرية بالجامعات التعميم تكنولوجيا وأقسام مؤسسات بين المشترك والتعاون
 .والتخصص المجال
 البحث منيج تبنى أىمية عمى أيضا شددت التوصيات أن شفيق /د وأضاف
 التى الوثيقة واعتماد التعميم تكنولوجيا مجال في أساسياً  منيجاً  عتبارهبإ التطويرى

 خطة استحداث إلى باإلضافة التعميم تكنولوجيا مجال لتطوير العمماء بعض قدميا
 . المصرى المجتمع فى التعميمية األزمات بحمول بطترت بحثية
 القميوبية محافظ - عبدالحميم عالء /الدكتور بافتتاحو قام الممتقى أن بالذكر جدير

 عميد - إبراىيم محمد /والدكتور بنيا جامعة رئيس - المغربى حسين /والدكتور
 الجمعية عام أمين - خميس عطية محمد /والدكتور ببنيا النوعية التربية كمية

 رئيس - شفيق ىانى /والدكتور لمممتقى الشرفى والرئيس التعميم لتكنولوجيا المصرية
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 بالجامعات التعميم تكنولجيا وأساتذة عمماء بحضور بالكمية التعميم تكنولجيا قسم
 تكنولوجيا بممف لمميتمين مكثفاً  حضوراً  الممتقى وشيد الشريف، واألزىر األىمية
 .األوسط الشرق فى التعميم

 التوجيات البحثية ورقتو خالل حسن محمد حسن /الدكتور تناول أخرى ناحية من
 ضرورة عمى شدد حيث وتطبيقتيا التعميم تكنولوجيا مجال فى الحديثة العالمية
 رفع وبالتالي المخ كفاءة رفع كيفية خاللو من يمكن حيث البشرى بالمخ االىتمام
 الذي الطبيعى الذكاء عن لمحديث عرضو فى حسن /د تطرق كما التعميم كفاءة
 01 من يتكون المخ أن عتباربإ صطناعىاإل الذكاء مفيوم ظيور في سبباً  كان

 يمكن التي القدرات من كبير كم وجود إلى الفتاً  كمعالجات يتعاممون خمية مميون
 فى جديدة قدرات عن يكشف الخاليا ىذه من االستفادة أن خاصة منيا ستفادهاإل

 .التعميم
 الذكاء» بعنوان لندن فى عقده تم الذى المؤتمر إلى حسن /د أشار كما

 ودمجو األعصاب عمم تحسين بسبل اىتم حيث «التعميم فى االصطناعي
 من التحقق يتم أن يمكن أنو موضحاً  لمطالب، األداء عن لمتعبير التعميم بتكنولوجيا

 .الطفولة من بتداءإ الطالب أداء
 يتمتع أن أىمية عمى التعميم تكنولوجيا أستاذ - شاىين سعاد /الدكتورة وأكدت

 مناسبة وأدوات أساليب استخدام منيا عديدة بقدرات التعميم تكنولوجيا أخصائى
 الخاصة حتياجاتاإل ذوي مع التعامل قدرة إلى باإلضافة والتعمم التعميم لعمميتى
 فى وتوظيفيا التعميمية المواد إنتاج فى المدرسة داخل األخصائى دور وأىمية
 التكنولوجيا عمي المعممين تدريب ىو التعميم تكنولوجيا ألخصائى األساسيو الوظيفة
 .الحديثو
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 توجيو إلى يحتاج التعميم تكنولوجيا مجال أن عمى الجزار عبدالمطيف /الدكتور شدد
 كل نأ حيث السنوات من كثير لعدد وليس التكنولوجيا لتحقيق التطورية البحوث
 معرفية قاعدة تشكل اآلن وىى التعميم تكنولوجيا عمى قائماً  كان التربوى التطور
 أصدرت التى األمريكية البحرية طريق عن التكنولوجيا انطالق إلى الفتاً  كاممة
 .لمجنود تعميمية برامج بتصميم تقوم وكانت صفحة 2111 من مجمداً 
 التعميم فى التكنولوجيا دمج أىمية عمى حموان جامعوب  جاد مني /الدكتورة تأكد

يجابيات وأسبابيا والفاشمة الناجحة التجارب ودراسة الخبرة، بأىل باالستعانة  وا 
 بعض تجارب دراسة أىمية إلى باإلضافة المدارس فى التابميت استخدام وسمبيات
 المعمم إخضاع أىمية موضحاً  «وأمريكا انجمترا، مدارس» ومنيا الناجحة الدول

 .المستمر لمتدريب


