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  غزة –الجامعة اإلسالمیة 

  عمادة البحث العلمي –كلیة التربیة 
  نعیم أبو الحمص. برعایة معالي وزیر التربیة والتعلیم العالي د

   :التالي الثاني وذلك حسب الجدولمؤتمرها التربوي تعقد عمادة كلیة التربیة بالتعاون مع عمادة البحث العلمي 
  ٢٢/١١/٥٢٠٠ الثالثاء -  الیوم األول

  مبنى المؤتمرات -الجلسة االفتتاحیة 
  ٩ – ٨:٣٠ تسجیل  ١
  ٩:٠٥ – ٩  القرآن الكریم  ٢
  ٩:١٠ – ٩:٠٥  السالم الوطني  ٣
  ٩:٢٠- ٩:١٠  علیان الحولي. د  كلمة رئیس اللجنة التحضیریة   ٤
  ٩:٣٠ - ٩:٢٠  محمود أبودف. د.أ  كلمة رئیس المؤتمر   ٥
  ٩:٤٠ – ٩:٣٠  كمالین شعت. د  كلمة رئیس الجامعة اإلسالمیة    ٦
  ٩:٥٠ – ٩:٤٠  جمال الخضري. م  كلمة رئیس مجلس أمناء الجامعة اإلسالمیة  ٧
  ١٠:٠٠ – ٩:٥٠  نعیم أبو الحمص. د  كلمة وزیر التربیة والتعلیم العالي   ٨
  ١٠:٣٠ – ١٠:٠٠  جمهوریة مصر العربیة –كلمة ضیف المؤتمر   ٩

  
  

  ١٢:٤٥ – ١٠:٤٥ )أ(الجلسة األولى 
  مبنى المؤتمرات – ة المؤتمرات الكبرىقاع

  حمدان الصوفي .د: مقرر الجلسة  محمود أبو دف. د.أ: رئیس الجلسة
  الجامعة اإلسالمیة – محمود أبودف. د.أ  تقویم دور األسرة الفلسطینیة في تربیة الطفل في ضوء السنة النبویة  .١

  الجامعة اإلسالمیة – منور نجم .أ
  جامعة األقصى – أنور البنا.د  السلوكیة لدى أطفال المرحلة األساسیة الدنیا في قطاع غزة من منظور إسالميتقدیر حل المشكالت   .٢
  الجامعة اإلسالمیة – أحمد شویدح.د  تأدیب الطفل باستخدام العقوبة في الفقه اإلسالمي  .٣

  الجامعة اإلسالمیة – عاطف أبوهربید.أ
  غزة –جامعة القدس المفتوحة – زیاد الجرجاوي. د  الطفلآراء بعض علماء المسلمین في تربیة   .٤
٥.  

  تربیة الطفل في ضوء السنة النبویة الشریفة
  الخلیل –جامعة القدس المفتوحة  -محمد شاهین.د
  الخلیل –جامعة القدس المفتوحة-إسماعیل الشندي. د

  ١٢:٤٥ –١٠:٤٥ )ب(الجلسة األولى 
  مبنى طیبة –قاعة المؤتمرات 

  سلیمان المزین. د: مقرر الجلسة  علیان الحولي. د: سةرئیس الجل
  جامعة األقصى – نظمي أبومصطفى.د.أ  "دارسة میدانیة على عینة من والدي أطفال الریاض في كل من محافظتي خانیونس ورفح"اتجاهات الوالدین نحو لعب األطفال   .١

   وزارة التربیة والتعلیم –عطاف أبوغالي.د
 یة لمربیات ریاض األطفال من وجهة نظر مدیرات الریاضالكفایات األساس  .٢

  الجامعة اإلسالمیة –سلیمان المزین .د
  كلیة مجتمع العلوم المهنیة – هشام غراب.د

  جامعة األزهر – فتحي صبح. د  الصعوبات االقتصادیة وأثرها على إعداد المربیة أكادیمیًا وأدائها في الروضة  .٣
   كلیة مجتمع العلوم المهنیة – نجوى صالح.د  قائم على الوسائط المتعددة لتنمیة االستعداد للقراءة لدى أطفال الریاض في محافظة غزةفعالیة برنامج حاسوبي   .٤
  ) دراسة تقیمیة لقیاس جودة التعلیم في ریاض األطفال بقطاع غزة(عرض بحث بعنوان   .٥

  .المستمر بالجامعة اإلسالمیة ومقدم إلى مؤسسة أنیراالفریق االستشاري لعمادة خدمة المجتمع والتعلیم / إعداد

  
  

  

  ٣:٣٠ – ١:٣٠ الجلسة الثانیة
  مبنى المؤتمرات –قاعة المؤتمرات الكبرى 

  جمیل الطهراوي.د:  مقرر الجلسة  فؤاد العاجز. د.أ: رئیس الجلسة
  الجامعة اإلسالمیة – فؤاد العاجز. د.أ  مخاطرهامتطلبات تربیة الطفل الفلسطیني في ظل تداعیات العولمة والعمل على مواجهة   .١

  العالي وزارة التربیة والتعلیم – محمود عساف. أ
  سلفیت –جامعة القدس المفتوحة –منى البلبیسي. د  التنشئة االجتماعیة والبناء المتكامل لشخصیة الطفل الفلسطیني  .٢

  افتتاح معرض الطفل الفلسطیني ١٠:٤٥ – ١٠:٣٠

  أستراحة  ١:٣٠ – ١٢:٤٥
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  الجامعة اإلسالمیة – جمیل الطهراوي .د  .مساهمة األمهات الفلسطینیات في إثراء ثقافة أطفالهن  .٣
  الجامعة اإلسالمیة – حسن أبو حشیش.د  تصور مقترح إلعالم الطفل الفلسطیني  .٤
  كلیة مجتع غزة للدراسات السیاحیة – عبد القادر حماد. د  .األمور تأثیرات الفضائیات العربیة على شخصیة الطفل الفلسطیني من وجهة نظر أولیاء  .٥

  ٢٣/١١/٢٠٠٥األربعاء  الیوم الثاني
  ١١:٠٠ – ٩:٠٠  الجلسة األولى          

  مبنى المؤتمرات –قاعة المؤتمرات الكبرى 
  عاطف األغا.د:  مقرر الجلسة  محمد عسقول. د.أ: رئیس الجلسة

  غزة - س المفتوحة جامعة القد– سهیل دیاب. د  .معوقات تنمیة االبداع لدى طلبة المرحلة األساسیة في مدارس قطاع غزة  .١
  جامعة األقصى – محمود األستاذ. د  .تقویم مناهج العلوم في المرحلة األساسیة بفلسطین من منظور إبداعي  .٢
ــة بعــــض مهــــارات التفكیــــر العلمــــي لــــدى تالمیــــذ   .٣ ــة لتنمیــ ــة برنــــامج مقتــــرح فــــي األلعــــاب التربویــ فاعلیــ

  .الصف الثالث األساسي بغزة
  ف والشئون الدینیةوزارة األوقا –حازم عیسى.د
  وكالة الغوث الدولیة – عبدالهادي مصالحة.د

  الجامعة اإلسالمیة – داوود حلس. د  .أحد أسالیب الكشف عن الطفل المبدعكاختبار االستعداد لتالمیذ الصف األول األساسي   .٤
٥.  

  .أثر االنتفاضة على البناء النفسي لشخصیة الطفل وتوكیده لذاته
  لجامعة اإلسالمیةا –عاطف اآلغا . د
  االتحاد العام للمرأة الفلسطینیة –ختام السحار. أ

  
  

  ١:٠٠ – ١١:١٥ الجلسة الثانیة
  مبنى المؤتمرات –قاعة المؤتمرات الكبرى 

  فتحیة اللولو.د:  مقرر الجلسة  عبد اهللا عبد المنعم. د: رئیس الجلسة
یاضــیة لــدى الطــالب منخفضــي التحصــیل فــي الصــف الســابع أثــر أنمــوذج مقتــرح لعــالج التصــورات الخطــأ للمفــاهیم الر   .١

  .األساسي بغزة
  الجامعة اإلسالمیة – عزو عفانة.د.أ
  وكالة الغوث الدولیة – محمدأبوملوح.د 

٢.  
  .فلسطینلمدرسیة للمرحلة األساسیة الدنیا بالقیم العلمیة المتضمنة في محتویات المناهج ا

  جامعة األقصى – جحجوحالیحیى .د
  جامعة األقصى – حمدان دمحم.د 

٣.  
  .تقویم مناهج التكنولوجیا للمرحلة األساسیة في ضوء المعاییر القیمیة لتكنولوجیا التعلیم من وجهة نظر المعلم

  جامعة األقصى – نائلة الخزندار. د
  جامعة األقصى – مهدي حسن. أ

  الجامعة اإلسالمیة – فتحیة اللولو. د  .ول والثاني األساسیینالمهارات الحیاتیة في محتوى مناهج العلوم الفلسطینیة للصفین األ  .٤
  الجامعة اإلسالمیة – سناء أبو دقة. د  .دراسة تقویمیة ألسئلة كتب المواد االجتماعیة وامتحاناتها للصف السابع األساسي في المنهاج الفلسطیني األول  .٥

  
  

  
  

  ٣:٣٠ – ١:٤٥الجلسة الثالثة 
  مبنى المؤتمرات –قاعة المؤتمرات الكبرى 

  سناء أبو دقة. د:  مقرر الجلسة  محمد وفائي الحلو. د.أ: رئیس الجلسة
 .الحاجات النفسیة لألطفال ذوي اإلعاقة السمعیة في محافظات غزة في ضوء بعض المتغیرات  .١

  جامعة األزهر - محمد علیان .د
  جامعة األزهر – عماد الكحلوت. أ

تـدني التحصـیل الدراسـي لـدى طلبـة المرحلـة األساسـیة الـدنیا فـي تصور مقتـرح لتشـخیص أسـباب   .٢
  .محافظة غزة وسبل معالجتها

  جامعة األقصى –خلیل حماد . د
  جامعة األقصى – أسامة الهباش. أ

  جامعة األقصى – آمال جودة. د  .الوحدة النفسیة وعالقتها بمفهوم الذات لدى األطفال في محافظة غزة  .٣

  جامعة األقصى – عایدة صالح. د  .وعالقتها بالمشاكل السلوكیة لدى أطفال الریاض بمحافظة غزة بالتلفازة الرسوم المتحرك  .٤

  .ندوة العنف وعالقته بالصحة النفسیة ألطفال فلسطین  .٥
  لندانف-جامعة تامبري  –رایا بوناماكي. د
  الجامعة اإلسالمیة – سمیر قوتة. د

  
  

  قاعة المؤتمرات –الحفل الختامي 

  البیان الختامي والتوصیات  ٤:٣٠ – ٤:٠٠

  .توزیع شهادات التحكیم والشهادات التقدیریة للمشاركین
 

  .دقیقة فقط) ١٥(مدة عرض كل بحث : مالحظة

  استراحة  ١١:١٥ –١١:٠٠

  استراحة  ١:٤٥ –١:٠٠

  استراحة  ٠٤:٠٠ –٣:٣٠
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