
  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  أسماء المشاركین في المؤتمر

  )١(ملحق رقم 
    

 المؤسسة التي یعمل بها الباحث .م

  الجامعة اإلسالمیة  محمد عبد الفتاح عسقول. د. أ .١
  الجامعة اإلسالمیة  فؤاد علي العاجز. د.أ  .٢
  الجامعة اإلسالمیة  عفانةإسماعیل عزو . د.أ .٣
 جامعة األقصى مصطفى   أبوعودة د نظمي .أ  .٤

 الجامعة اإلسالمیة  د خلیل أبو دفو محم. د  .٥

  جامعة األقصى  جمیل عمر نشوان. د  .٦
  جامعة األقصى    رحمة محمد عودة . د  .٨
  جامعة األقصى  رندة عید شریر. د  .٩

  وزارة التربیة والتعلیم العالي  یوسف صافي. د  .١٠
  ألقصىجامعة ا  محمد عبد الفتاح حمدان. د  .١١
  جامعة األقصى  رائد حسین الحجار. د  .١٢
 جامعة األقصى رمضان إسحاق الزیان. د .١٣

  وزارة التربیة والتعلیم العالي  علي عبد ربه خلیفة. د .١٤
 جامعة األقصى یوسف كامل إبراهیم. د .١٥

  الجامعة اإلسالمیة  حمدان عبد اهللا الصوفي. د  .١٦
  الجامعة اإلسالمیة  حعبد السالم حمدان اللو . د  .١٧
  الجامعة اإلسالمیة  سناء إبراهیم أبو دقة. د  .١٨
 جامعة األقصى ناجي رجب سكر. د .١٩

  مدیریة التربیة والتعلیم العالي  عطاف أبو غالي. د  .٢٠
  جامعة األقصى  فورةصبحي ناهض . د  .٢١
  الجامعة اإلسالمیة  الطهراوي حسن جمیل. أ  .٢٢
  جامعة األقصى  ر جودةآمال عبد القاد. د  .٢٣
  جامعة األزهر  األسودعلي فایز . د  .٢٤
 جامعة القدس المفتوحة جابر  حسن األشقر. د .٢٥

 جامعة القدس المفتوحة سهیل رزق دیاب. د .٢٦

 وزارة األوقاوف والشئون الدینیة طالل محمد خلف. د .٢٧



  وكالة الغوث الدولیة نبهان سعید سعد. د  .٢٨
  وكالة الغوث الدولیة  بد الهاديمحمد ع. أ  .٢٩
  وكالة الغوث الدولیة  اقصیعة أحمد عبد الرحمن. أ  .٣٠
  مركز القطان للطفل  أبو ملوح  یوسف محمد. د  .٣١
  مركزالقطان للطفل  أبو عودةحرب فوزي . أ  .٣٢
  الجامعة اإلسالمیة  فتحیة صبحي اللولو. د  .٣٣
  فتوحةجامعة القدس الم زیاد علي الجرجاوي . د  .٣٤
 كلیة فلسطین التقنیة حمدان عبد الرحیم حمدان. د  .٣٥

 جامعة األقصى  أبو شاویش حسن حماد. د  .٣٦

  جامعة القدس المفتوحة  شریف علي حماد. د  .٣٧
  برنامج غزة للصحة النفسیة  سمیر رمضان قوتة. د  .٣٨
  جامعة األقصى  بسام علي أبو بشیر. د  .٣٩
  امعة اإلسالمیةالج  سالم أحمد سالمة. د  .٤٠
  وزارة التربیة والتعلیم العالي  خلیل عبد الفتاح حماد. د  .٤١
  جامعة األقصى  محمود حسن االستاذ. د  .٤٢
  جامعة األزهر  محمد محمد علیان . د  ٤٣
  جامعة القدس المفتوحة  عزت یحیى عسلیة. د  .٤٤
  جامعة القدس المفتوحة  إبراهیم المشهراوي. د  .٤٥
  الجامعة اإلسالمیة  رقبصالح ال. د  .٤٦
  الجامعة اإلسالمیة  علیان عبد اهللا الحولي. د  .٤٧
  مدیریة التربیة والتعلیم  ماجد حمد الدیب. د  .٤٨

  



   لجان المؤتمر
  )٢(ملحق رقم 

  اللجنة التحضیریة:  وًال 
  

  

  

  اللجنة العلمیة: ثانیاً 
 العضویة االسم .م

  رئیساً   محمود أبو دف. د  .١
  عضواً   عسقولمحمد . د.أ  .٢
  عضواً   فؤاد علي العاجز . د.أ  .٣
  عضواً   عزو عفانة. د.أ  .٤
  عضواً   نظمي أبو مصطفى. د.أ  .٥
  عضواً   صالح أبو ناهیة. د.أ  .٦
  عضواً   عامر الخطیب. د.أ  .٧
  عضواً   محمد زقوت. د  .٨
  عضواً   علیان الحولي. د  .٩

  عضواً   عبد المعطي األغا. د  .١٠
  عضواً   فضل أبو هین. د  .١١

  

  لجنة اإلعالم: ثالثاً 
 العضویة االسم .م

  رئیساً   حسام عایش. أ  .١
  عضواً   وائل عبد العال. أ  .٢
  عضواً   هاني أبو عودة. أ  .٣
  عضواً   رجاء أبو مزید. أ  .٤

 العضویة االسم .م

  رئیساً   فؤاد علي العاجز . د.أ  .١
  عضواً   حمدان الصوفي. د  .٢
  عضواً   حمود أبو دفم. د  .٣
  عضواً   عاطف األغا. د  .٤
  عضواً   فتحیة اللولو. د  .٥
  عضواً   سناء أبو دقة. د  .٦
  عضواً   نبیل دخان. د  .٧
  عضواً   محمود الرنتیسي. أ  .٨
  عضواً   أسامة المزیني. أ  .٩



  لجنة العالقات العامة: رابعاً 
  العضویة  االسم  .م
  رئیساً   سعید النمروطي. أ  .١
  عضواً   عبد الهادي الشیخ خلیل. أ  .٢
  عضواً   ریاض أبو عصر. أ  .٣
  عضواً   زكریا الحایك. م  .٤
  عضواً   أشرف مقداس. أ  .٥
  عضواً   خالد األدغم. أ  .٦

  
  لجنة االستقبال: خامساً 

 العضویة االسم .م

  عضواً   العاجز علي فؤاد . د.أ  .١
  عضواً   محمود أبو دف. د  .٢
  عضواً   حمدان الصوفي. د  .٣
   ً عضو   علیان الحولي. د  .٤
  عضواً   فتحیة اللولو. د  .٥
  عضواً   نبیل دخان. د  .٦
  عضواً   سناء أبو دقة. د  .٧
  عضواً   فخر أبو عواد. د  .٨
  عضواً   محمود الرنتیسي. أ  .٩

  عضواً   أسامة المزیني. أ  .١٠
  عضواً   أحمد برهوم. أ  .١١
  عضواً   أنور البرعاوي. أ  .١٢
  عضواً   سعید النمروطي. أ  .١٣
  عضواً   طهراويجمیل ال. أ  .١٤
  عضواً   مروان حمد. أ  .١٥
  عضواً   وائل عبد العال. أ  .١٦
  عضواً   ریاض أبو عصر. أ  .١٧
  عضواً   جمیلة الشنطي. أ  .١٨
  عضواً   رجاء أبو مزید. أ  .١٩

  



  
  أعضاء الهیئة التدریسیة واإلداریین بكلیة التربیة: سادساً 
 عزو عفانة. د. أ -١
  محمد زقوت. د -٢
 عبد المعطي األغا. د -٣
 عوض قشطة. د -٤
 عاطف األغا. د -٥
 سلیمان األغا. أ -٦
 عبد الرحمن أبو شمالة. أ -٧
 زیاد رضوان. أ -٨
 توفیق شبیر. أ -٩

 محمود الكرد. أ - ١٠
 أیمن أبو سویرح. أ - ١١
 یاسر قدیح. أ - ١٢
  محمود أبو اللبن. أ - ١٣



  لجنة العالقات العامة: رابعاً 
  
  
  
  
  
  
  

  لجنة االستقبال: خامساً 
 العضویة االسم .م

  عضواً   العاجز علي فؤاد . د.أ  .١
  عضواً   محمود أبو دف. د  .٢
  عضواً   حمدان الصوفي. د  .٣
  عضواً   علیان الحولي. د  .٤
  عضواً   للولوفتحیة ا. د  .٥
  عضواً   محمود الرنتیسي. أ  .٦
  عضواً   أسامة المزیني. أ  .٧
  عضواً   نبیل دخان. د  .٨
  عضواً   سناء أبو دقة. د  .٩

  عضواً   فخر أبو عواد. د  .١٠
  عضواً   أحمد برهوم. أ  .١١
  عضواً   أنور البرعاوي. أ  .١٢
  عضواً   سعید النمروطي. أ  .١٣
  عضواً   جمیل الطهراوي. أ  .١٤
  عضواً   وائل عبد العال. أ  .١٥
  عضواً   ریاض أبو عصر. أ  .١٦
  عضواً   جمیلة الشنطي. أ  .١٧
  عضواً   رجاء أبو مزید. أ  .١٨

  
  

 العضویة االسم .م

    سعید النمروطي. أ  .١
    عبد الهادي الشیخ خلیل. أ  .٢
    ریاض أبو عصر. أ  .٣
    زكریا الحایك. م  .٤
    أشرف مقداس. أ  .٥
    خالد األدغم . أ  .٦



  



  التربیة وتغیرات العصر: المحور األول
 موضوع البحث الباحث .م

١. 
جمیل . د+ زیاد الجرجاوي . د

 نشوان 
 .یة بغزةعوامل هدر الوقت المدرسي بمدارس وكالة الغوث الدول

 .دور المكتبة في تطویر الواقع التربوي الفلسطیني طالل خلف. د .٢

٣. 
أولویات تطویر النظام التعلمي بجامعة األقصى التي تمكن خریج الجامعة من  ناجي سكر. د

 .مواجهة متغیرات العصر

  .ینواقع الكفاءة الداخلیة الكمیة للتعلیم األساسي في فلسط  علي عبد ربه خلیفة. د  .٤

جمیل . د+ فؤاد العاجز . د.أ  .٥
  نشوان

  .عوامل الرضا الوظیفي وتطویر فعالیة أداء المعلمین بوكالة الغوث الدولیة بغزة

  .البحوث اإلجرائیة مدخًال لتحسین العملیة التربویة في ضوء المتغیرات الحدیثة  رندة شریر.د+ رحمة عودة . د  .٦
  .الواقعیة لمدیري مدارس التعلیم الثانوي بمحافظات غزةاألدوار المتوقعة و   رندة شریر. د  .٧
  ).بیئة مستقبلیة معرفة(متطلبات إعداد الطالب الجامعي في عالم سریع التغیر   یوسف صافي. د  .٨
  .مشكالت اإلشراف التربوي لدى الطالب المعلمین في جامعة األقصى بغزة  محمد عبد الفتاح حمدان. د  .٩

  .ولویات إصالح النظام الفلسطیني في ضوء مفهوم الصحة المنظمیةأ  رائد الحجار. د  .١٠
  

  التربیة والتأصیل اإلسالمي: المحور الثاني
 موضوع البحث الباحث .م

 .مالمح التربیة السیاسیة في ضوء السنة النبویة رمضان الزیان. د .١

٢.    

 .العولمة والعالمیة یوسف إبراهیم. د .٣

٤.      
  .التربیة األخالقیة في ضوء سورة الحجرات  م الل حعبد السال. د  .٥
٦.      
 .تقویم أسئلة كتب المنهاج الفلسطیني األول للصف السابع األساسي  سناء أبو دقة. د  .٧

  
  التربیة واإلنتفاضة: المحور الثالث

 موضوع البحث الباحث .م

١. 
. د+ د نظمي أبو مصطفى .أ

 عطاف أبو غالي

دراسة میدانیة على عینة من طالب " فال الفلسطینیین العنف المدرسي لدى األط
 ".مدارس وكالة الغوث الدولیة لالجئین الفلسطنیین

جمیل . ناهض فورة و أ. د  . ٢
  الطهراوي

  اتجاهات أساتذة الجامعات الفلسطینیة حول أسلمة مفاهیم وفعالیات انتفاضة األقصى

اغطة عالقتها بالصحة النفسیة لدى عینة من أسالیب مواجهة أحداث الحیاة الض  آمال جودة. د  .٣
  .طالب وطالبات جامعة األقصى



٤.      

أثر بعض المتغیرات الدراسیة واإلجتماعیة والبیئیة لدى طلبة اإلنتفاضة من أبناء   فایز األسود. د  .٥
  .جامعة األقصى بغزة

      
  
  
  

  التربیة والمناهج الفلسطینیة الجدیدة: المحور الرابع
 موضوع البحث الباحث .م

١. 
التقدیرات التقویمیة لمقرر العلوم للصف السادس في فلسطین من وجهة نظر  جابر األشقر. د

 .المعلمین وعالقتها ببعض المتغیرات

 .جودة كتب الریاضیات المقررة في المنهاج الفلسطیني سهیل دیاب. د .٢

٣. 
ریاضیات باستخدام تمبس واالتجاه نحو تعلمها لدى مستوى الجودة في تحصیل ال سعد نبهان. د+ عزو عفانة . د.أ

 طلبة الصف الثامن األساسي بغزة

٤.  
عبد . أ+ محمد عبد الهادي . أ

  الرحمن اقصیعة
مفاهیم الرسم الهندسي المتضمنة في مقررات التكنولوجیا من المنهاج الفلسطیني في 

  .المرحلة اإلعدادیة

٥.  
فوزي . د+ محمد أبو ملوح . د

  .مؤشرات الجودة في التعلیم الجامعي بمحافظات غزة  أبو عودة

      
  
  

  التربیة والبحث العلمي: المحور الخامس
 موضوع البحث الباحث .م

 .دور مكتبات الكلیات التقنیة في خدمة البحث العلمي عبد الرحیم حمدان. د .١

 ت اآلداب بالجامعات الفلسطینیةواقع البحث العلمي ومشكالته وآفاق تطویره في كلیا حماد أبو شاویش. د .٢

      
  
  
  


