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  برنامج المؤتمر التربوي األول
  )مبنى المؤتمرات( ٢٣/١١/٢٠٠٤الیوم األول الثالثاء 

  

  قرآن كریم والسالم الوطني    ٩:١٠ – ٩        تسجیل    ٩ – ٨:٣٠
  كلمة رئیس المؤتمر    ٩:٣٠ -٩:٢٠    كلمة رئیس اللجنة التحضیریة    ٩:٢٠-٩:١٠
  یس مجلس األمناءكلمة رئ     ٩:٥٠ – ٩:٤٠      كلمة رئیس الجامعة    ٩:٤٠ – ٩:٣٠
    كلمة وزیر التربیة والتعلیم العالي    ١٠:٠٠ – ٩:٥٠

  عبد الغني عبود من جامعة عین شمس/ مداخلة لألستاذ الدكتور    ١٠:٣٠ – ١٠:٠٠
  من جامعة عین شمس أحمد حجي/ مداخلة لألستاذ الدكتور    ١٠:٣٠ – ١٠:٠٠
  استراحة    ١٠:٤٥ – ١٠:٣٠
  )أ(الجلسة األولى     ١٢:٤٥ – ١٠:٤٥

  قاعة المؤتمرات الكبرى: القاعة         محمد عسقول. د.أ: رئیس الجلسة
  :المشاركون

واالتجاه نحو تعلمها  (Timss)مستوى الجودة في تحصیل الریاضیات باستخدام اختبار تیمس (سعد نبهان  . د+  عزو عفانة . د. أ - ١
  )لدى طلبة الصف الثامن األساسي بغزة

  )ریاضیات المقررة في المنهاج الفلسطینيجودة كتب ال(سهیل دیاب . د - ٢
  )تقویم محتوى مناهج العلوم الفلسطینیة للمرحلة العلیا من التعلیم األساسي في ضوء المستحدثات العلمیة المعاصرة(فتحیة اللولو . د - ٣
  ).قضایا معاصرةتحلیل محتوى مساق الثقافة اإلسالمیة في الجامعات الفلسطینیة بقطاع غزة في ضوء (شریف حماد . د -٤
واقع اإلشراف التربوي ومتطلبات التغییر في ضوء المناهج الفلسطینیة الجدیدة من وجهة نظر المشرفین التربویین (ماجد الدیب . د - ٥

  )والمعلمین بمحافظة غزة
ن المنهاج الفلسطیني في مفاهیم الرسم الهندسي المتضمنة في مقررات التكنولوجیا م(عبد الرحمن اقصیعة .أ+ محمد عبد الهادي. أ -٦

  )المرحلة اإلعدادیة
  )ب(الجلسة األولى        ١٢:٤٥ –١٠:٤٥

  ورشة عمل التعلیم المستمر: القاعة            نظمي أبو مصطفى . د.أ: رئیس الجلسة
  :المشاركون

واجهتها في ضوء التوجیه التربوي مظاهر التغیر السلبي في واقع المسلمین المعاصر كما بینتها السنة النبویة وسبل م(محمود أبو دف . د. ١
  )اإلسالمي

  )"دراسة تحلیلیة"القیم المتضمنة في أفالم الرسوم المتحركة (علیان الحولي . د. ٢
  )العولمة والعالمیة مفاهیم وأبعاد للهیمنة والسیطرة الجغرافیة(یوسف إبراهیم . د. ٣
 )النبویةالتأصیل العملي ألسالیب التعلیم في السنة (سالم سالمة . د. ٤

 )التربیة األخالقیة في ضوء سورة الحجرات(عبد السالم اللوح . د. ٥
 )مالمح التربیة السیاسیة في ضوء السنة النبویة(رمضان الزیان . د. ٦

  صالة وغذاء    ١:٣٠ – ١٢:٤٥
  )أ(الجلسة الثانیة       ٣:٣٠ – ١:٣٠

  ىقاعة المؤتمرات الكبر : القاعة           علي زیدان. د.أ: رئیس الجلسة
  :المشاركون

  )عوامل الرضا الوظیفي وتطویر فعالیة أداء المعلمین بمدارس وكالة الغوث الدولیة بغزة(جمیل نشوان . د+فؤاد العاجز. د. أ. ٢
 )لكمیة للتعلیم األساسي في فلسطینواقع الكفاءة الداخلیة ا(   علي خلیفة. د. ٢

 )مدارس التعلیم الثانوي بمحافظة غزةاألدوار المتوقعة والواقعیة لمدیري (رندة شریر . د. ٣

 )أولویات تطویر النظام التعلیمي بجامعة األقصى التي تمكن خریج الجامعة من مواجهة متغیرات العصر(ناجي سكر . د. ٤
  )ب المعلمین في جامعة األقصى بغزةمشكالت اإلشراف التربوي لدى الطال(محمد حمدان . د. ٥
 ")دراسة میدانیة"مؤشرات الجودة في التعلیم الجامعي بمحافظات غزة (بو ملوح محمد أ. د+فوزي أبو عودة . أ. ٦
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  )ب(الجلسة الثانیة         ٣:٣٠ – ١:٣٠
  ورش عمل التعلیم المستمر: القاعة           صالح أبو ناهیة. د.أ: رئیس الجلسة

  :المشاركون
دراسة میدانیة على عینة من "العنف المدرسي لدى األطفال الفلسطینیین (عاطف أبو غالي . د+ نظمي أبو مصطفى .د.أ. ١

  ".طالب مدارس وكالة الغوث الدولیة لآلجئین الفلسطینیین
  )اتجاهات أساتذة الجامعات الفلسطینیة حول أسلمة مفاهیم وفعالیات انتفاضة األقصى(جمیل الطهراوي . أ+ناهض فورة . د. ٢
 )االتجاهات نحو التحدیث وعالقتها بمنظومة القیم لدى الشاب الجامعي المعاصر إلنتفاضة األقصى(عسلیة عزت . د+ محمد علیان . د. ٣
 )أثر بعض المتغیرات الدراسیة واإلجتماعیة والبیئیة على مفهوم الذات لدى طلبة االنتفاضة من أبناء جامعة األقصى بغزة(فایز األسود . د. ٤
 )أحداث الحیاة الضاغطة وعالقتها بالصحة النفسیة لدى عینة من طالب وطالبات جامعة األقصىأسالیب مواجهة (آمال جودة . د. ٥

  

  )مبنى المؤتمرات( ٢٤/١١/٢٠٠٤الیوم الثاني األربعاء 
  

    الجلسة األولى          ١١ – ٩
  قاعة المؤتمرات الكبرى: القاعة        محمد شبات. د.أ: رئیس الجلسة

  :المشاركون
 ")دراسة تحلیلیة"أسس بناء المنهاج الفلسطیني األول (محمد عسقول . د. أ. ١
  )تحلیل كتب اللغة العربیة الفلسطینیة في المرحلة األساسیة من منظور مأثوراتي(محمود األستاذ . د+ خلیل حماد . د. ٢
 )تقویم أسئلة كتب المنهاج الفلسطیني األول للصف السابع األساسي(سناء أبو دقة . د. ٣
 )واقع األهداف الوجدانیة المتضمنة في كتب الریاضیات بالمرحلة العلیا من العلیم األساسي في فلسطین( المشهراويإبراهیم . د. ٤

  )التقدیرات التقویمیة لمقرر العلوم للصف السادس في فلسطین من وجهة نظر المعلمین وعالقتها ببعض المتغیرات( جابر األشقر. د. ٥
  استراحة      ١١:١٥ – ١١

  الجلسة الثانیة      ١ – ١١:١٥
  قاعة المؤتمرات الكبرى: القاعة        فؤاد العاجز. د.أ: رئیس الجلسة

  :المشاركون
  )"تربیة مستقبلیة مقترحة"متطلبات إعداد الطالب الجامعي في عالم سریع التغیر (یوسف صافي . د. ١
  )حة المنظمیةأولویات إصالح النظام المدرسي الفلسطیني في ضوء مفهوم الص(رائد الحجار . د. ٢
  )عوامل هدر الوقت المدرسي بمدراس وكالة الغوث الدولیة بغزة( جمیل نشوان. د+ زیاد الجرجاوي . د. ٣
  )دور المكتبة في تطویر الواقع التربوي الفلسطیني(طالل خلف . د. ٤
ً لتحسین العملیة التربویة في ضو (رندة شریر . د+ رحمة عودة . د. ٥ ◌  )ء المتغیرات الحدیثةالبحوث اإلجرائیة مدخًال
  صالة وغذاء    ١:٤٥ – ١

  الجلسة الثالثة والتوصیات        ٣:٣٠ – ١:٤٥
  قاعة المؤتمرات الكبرى: القاعة         عدنان قاسم. د.أ: رئیس الجلسة

  :المشاركون
  )تصور تربوي مقترح لمواجهة أخطار استخدام شبكة اإلنترنت لدى فئة الشباب(حمدان الصوفي . د. ١
  )عالمیة اإلسالم والعولمة(الرقب  صالح. د. ٢
  )دور مكتبات الكلیات التقنیة في خدمة البحث العلمي(عبد الرحیم حمدان . د. ٣
  )واقع البحث العلمي ومشكالته وآفاق تطویره في كلیات اآلداب بالجامعات الفلسطینیة في محافظات غزة( حماد أبو شاویش. د. ٤
  )الجامعیة الفلسطینیة في البحث العلمي الواقع والرؤیة المستقبلیةدور المكتبات (  بسام أبو بشیر. د. ٥

 .التوصیات وتوزیع شهادات التحكیم والشهادات التقدیریة للمشاركین    ٤ – ٣:٣٠


