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لســاتـج  
 

 
 
 
 

٢٠٠٧أكتوبر   ٣١ –٣٠الثالثاء، األربعاء    

 قاعة المؤتمرات 
 

 
 
 
 
 

 
هـ ١٤٢٨ –م  ٢٠٠٧  

 
 

 
 

 لـجــان المـــؤتـمــر
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 رئیس المؤتمر
  محمـود أبـو دف. د.أ

 
 

 رئیس اللجنة التحضیریة
  ـزفؤاد العـاجـ. د.أ

 
 

 رئیس اللجنة العلمیة
علیــان الحـولـي. د  

 

 اللجنة التحضیریة:
 

      
       
       
       
       
         
       
       
       
        
 
 
 
 
 

 :اللجنة العلمیة
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  :لجنة التوصیـات
 
 
 
 
 

 

  :لجنة العالقات العامة
   

  
   
    
    

    

  :سكرتاریا المؤتمر
   
 
 

  
  
  
  
  

  

  الجلسة االفتتاحیة
  

 لـتسجی  ٠٩:٣٠ – ٠٩:٠٠

  الم الوطنيوالس ریمـق آن ك  ٠٩:٣٥ – ٠٩:٣٠
  س اللجنة التحضیریةـكلمة رئی  ٠٩:٤٠ – ٠٩:٣٥
  رئیـس المؤتمركلمة   ٠٩:٤٥ – ٠٩:٤٠
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  س الجامعةـكلمة رئی  ٠٩:٥٥ – ٠٩:٤٥
  كلمة رئیـس مجلس األمناء  ١٠:٠٥ – ٠٩:٥٥
  كلمة وكیل وزارة التربیة والتعلیم العالي  ١٠:١٠ – ١٠:٠٥
  یومي ضحاويب. د. كلمة ضیف المؤتمر  أ  ١٠:٣٠ – ١٠:١٠

 
Î١٠:٤٠ – ١٠:٣٠Í 

 
١٢:٤٠ – ١٠:٤٠ 

 

 و دف ـود أبــحمـم. د.أ  

   

١.   
ــــــو دف. د.أ   محمــــــود أب
  ختــــــــــام الوصیــــــــــفي. أ

  

  .فاهیم وتطبیقاتجودة التعلیم في التصور اإلسالمي ـ م

٢.   
ــــــــول. د.أ  محمـــــــد عسق

 محمد فؤاد أبو عودة. أ

تقویم النماذج واللوحات التعلیمیة الموجودة في مركز الوسائل التـابع للجامعـة اإلسـالمیة 
 .وفق معاییر الجودة

٣.   
  على عبد ربه خلیفة. د
  ل صــبحي شــبالق وائــ. أ

  

   . ر مشرفي هذه المرحلةجودة الكتب المدرسیة بمرحلة التعلیم األساسي من وجهة نظ

 داود حلـــــــــــــــــــــــــــــس. د   .٤
 

  .معاییر جودة الكتاب المدرسي ومواصفاته لتالمیذ المرحلة األساسیة الدنیا

٥.   
  عبد المعطي األغـا. د
  سمـر أبو شعبـان. أ

  .معاییر واستراتیجیات ضمان جودة تصمیم المناهج الفلسطینیة إلكترونیاً 
  

 

 

Î٢٠:٠١ – ٤٠:١٢Í 
 
 

٠٠:٠٣ – ٢٠:٠١ 
 علیـان الحـولي. د  

   

١.   
  فـــــــــــؤاد العــــــــــــاجز. د.أ
ــــــــــــوان. د   جمیــــــــــــل نش

  

  .معوقات تطبیق الجودة في مدارس وكالة الغوث الدولیة بقطاع غزة

 ســـــــــــــهیل دیــــــــــــــاب. د   .٢
 

بنــاء وتطـــویر أداة جـــودة المــدارس وتوظیفهـــا فـــي قیــاس جـــودة وتمیـــز مــدارس التعلـــیم العـــام 
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 .بقطاع غزة

٣.   
ـــــــو قمـــــــر. د  باســـــــم أب

 عبد الهـادي مصـالحة.د
 

ــــیم العــــالي فــــي  مــــدى تــــوافر الجــــودة فــــي بــــرامج اإلشــــراف المقدمــــة فــــي وزارة التربیــــة والتعل
 .فلسطین

٤.   
ـــــــــــاهین. د  محمـــــــــــد ش

  عـــــــــــــــادل ریــــــــــــــــان. أ
 

 .الراجعة المقدمة من الطالب للمعلم في تحسین جودة أدائه التدریسي دور التغذیة

٥.   
  مــاجـد مـطـر. د

  

  نـاهـض فــورة. د
  

المشكالت القرائیة في مرحلة التعلیم األساسي العلیا كما یراها معلمو اللغة العربیة في ظل 
 .معاییر الجودة

 

ÎÍ 

 
 ١١:٠٠ – ٠٩:٠٠ 

 

فـؤاد العــاجــز. د.أ 
   

١.   
  فــــــــــــــــؤاد العــــــــــــــــاجز. د.أ
  محمــــــــــــــود عســــــــــــــاف. أ

 

الدور االجتماعي لمـدیر المدرسـة الثانویـة فـي محافظـة غـزة وعالقتـه بالثقافـة التنظیمیـة فـي 
 .الجودةضوء مبادئ 

  زیــــــــاد محمــــــــد ثابــــــــت. د   .٢
  

الصــعوبات التــي تواجــه تنفیــذ إطــار ضــمان الجــودة فــي مــدارس وكالــة الغــوث الدولیــة بغــزة 
  .من وجهة نظر المدیرین والمشرفین التربویین

 نجـــــوى فـــــوزي صـــــالح. د   .٣
 

  .تحسین دور المشرف التربوي في مدارس محافظة غزة في ضوء مفهوم الجودة

٤.   
ــــــــــــــــــراب. د ـــــــــــــــــام غ  هش

  د النبــي أبــو ســلطانعبــ. أ
 

مـدى فاعلیـة برنـامج المـدارس المتمیــزة فـي تحسـین الجـودة فــي التعلـیم العـام بمـدارس وكالــة 
 .الغوث الدولیة بغزة

٥.   
ـــــــالياعطـــــــ. د   ف أبـــــــو غ

  

  نــــــــــــــــادرة بسیســــــــــــــــو. د
  

 محمــــــــــد أبــــــــــو بكــــــــــر. أ
 

 .دور مدیر المدرسة كمشرف مقیم في ضوء مبادئ الجودة الشاملة

 

ÎÍ 
٠١:٠٠ – ١١:٢٠  

         

مـحمــد  عـسـقــول. د.أ  
   

١.   
  مــــــــــــــــــاجد الدیــــــــــــــــــب. د
  نائلـــــــــــــة الخزنـــــــــــــدار. د 

  

 .مستوي جودة المناهج الفلسطینیة في حل المشكالت الریاضیة في ضوء المعاییر العالمیة
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٢.   
 محمـــــــــــــود األستـــــــــــــاذ . د

  مهـــــــــــــــــــا الطـــــــــــــــــــویل. أ
  

 .التوازن بین ثقافة الكلمة وثقافة الصورة كمعیار للجودة في محتوى مناهج العلوم الفلسطینیة

  فتحیــــــــــــــــة اللولـــــــــــــــــو. د   .٣
  

مستوى جودة موضوعات الفیزیاء بكتب العلوم للمرحلـة األساسـیة الـدنیا فـي ضـوء المعـاییر 
 .العالمیة

٤.   
 جــــــــــــــــابر األشـــــــــــــــــقر . د

  أســــــــــــــــعد عطــــــــــــــــوان. د
  

  . دة كتب الفیزیاء المقررة على الصف الحادي عشر علوم بمحافظات غزةمستوى جو 

  حــــــــازم زكـــــــي عیســـــــي. د   .٥
  

  .جودة المحتوى اإلحصائي في مناهج الریاضیات الفلسطینیة في ضوء معاییر تنظیم المحتوى
 

ÎÍ 

٠٠٠٣: – ٣٠:٠١          

مـحمــد الـحـلــــو. د.أ 
   

١.   
ـــو مصـــطفي. د.أ   نظمـــي أب
  عطـــــــاف أبـــــــو غــــــــالي. د

 

دراســة میدانیــة علــى عینــة مــن المعلمــین والمعلمــات الملتحقــین فــي برنــامج تأهیــل المعلمــین 
 .في جامعة األقصى

٢.   
ــــیم المصــــدر. د   عبــــد العظ
  باســـــــــم أبـــــــــو كویـــــــــك. د

 

القتهـــا بأبعـــاد الصـــحة النفســـیة لـــدى علمـــي ومعلمـــات المرحلـــة ضـــغوط مهنـــة التـــدریس وع
 .فلسطین –األساسیة الدنیا في قطاع غزة 

٣.   
 محمـــــد أبـــــو هــــــدروس. د

  یاســــــــــــــــــرة أیــــــــــــــــــوب. د
 

االحتراق الوظیفي لدى المعلمـین بمحافظـات قطـاع غـزة وعالقتـه بمسـتوى أدائهـم التدریسـي 
 .وتوافقهم المهني

  جــــواد الخطیــــبمحمـــــد . د   .٤
  

 .لنفسي وعالقته بمرونة األنا لدى المعلمین الفلسطینیین بمحافظات غزةاالحتراق ا
  

ÎÍ 
ÎÍ 

 


