
   المؤتمر الدولي الثاني للقياس والتشخيص

 التقييم والتشخيص في التربية الخاصة: النظرية والتطبيق

  فـنــدق الموفـمبــك – عمـــان    1-2/7/2020

 جدول أعمال المؤتمر

 التاري    خ الوقت الجلسات المكان
 

 -فندق الموفمبك 
 عمان

التسجيل -االستقبال   12:00 – :0022 30/6/2020الثالثاء :    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amman 
 (ground floor) 

 

009: – 03:8 التسجيل  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األربعاء
 

1/7/2020  
 

 حفل االفتتاح
السالم الملك   -  
رئيس المؤتمركلمة   -  
رئيس اللجنة العلياكلمة   -  
سمو األمير رعد بن زيدكلمة   -  

9:00 – 10:00  
 

احة 30.10 -.0010 اسير  

االوىلالجلسة   
ن  ن الرئيسيي   المتحدثي 

30.10- 30.11  

12:00 -11:30 مناقشة  

احة 12:30 -12:00 اسير  

 الجلسة الثانية
محور :ادوات التقييم و 

 التشخيص

30:12 - 1:30  
 

2:00 – 1:30 مناقشة  

احة غداء 3:00 – 2:00 اسير  

ورشة العمل ) أدوات التقييم 
 و التشخيص (

3:00 – 4:00  

 
 

Petra 
(second floor) 

 الجلسة الثالثة
محور :ادوات التقييم و 

 التشخيص

30.10- 30.11  

12:00 -11:30 مناقشة  

احة 12:30 -12:00 اسير  

 الجلسة الرابعة
محور :ادوات التقييم و 

 التشخيص

30:12 - 1:30  
 

2:00 – 1:30 مناقشة  

احة غداء 3:00 – 2:00 اسير  

  ورش
عمل ) أدوات التقييم  تر

 و التشخيص (
3:00 – :006  

 

 

 

 

 



 التاري    خ الوقت الجلسات المكان
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جامعة عّمان األهلية
  
 
 مدرج نزار قبان

 الجلسة الخامسة
ربط التقييم و محور: 

امج  التشخيص بالبر
الفعالة المقدمة للطلبة 
ن و الطلبة ذوي  الموهوبي 

 االعاقة

009: – 0010:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخميس
 

2/7/2020  
 

03.01 -.0010 مناقشة  

احة 00.11 -03.01 اسبر  

 الجلسة السادسة
ربط التقييم و محور: 

امج  التشخيص بالبر
الفعالة المقدمة للطلبة 
ن و الطلبة ذوي  الموهوبي 

 االعاقة

0011:- 0012:  

03:21 -:0012 مناقشة  

احة :001 - 30:12 اسير  
 

السابعةالجلسة   
التطبيقات محور: 

ي مجال التقييم 
ن
العملية ف

 و التشخيص

001: – 2:00  

03:2 – 2:00 مناقشة  

التكريم و تسليم 
 الشهادات 

03:2 – 00:3  

احة غداء 4:00 – 3:00 اسير  

 
 جامعة عّمان األهلية

  
 مدرج الحوران 

 

 الجلسة الثامنة
محور : التطبيقات 

ي مجال التقييم 
ن
العملية ف

التشخيص و   

009: – 0010:  

03.01 -.0010 مناقشة  

احة 00.11 -03.01 اسير  

 الجلسة التاسعة
يعات و  محور :التشر

ي مجال التقييم 
ن
الحقوق ف

 و التشخيص

0011:- 0012:  

03:21 -:0012 مناقشة  

احة  :001 - 30:12 اسير  

  ورش
عمل ) أدوات  تر

 التقييم و التشخيص (
:001 – 00:4  

 


