
 ١

  بسم ا الرمحن الرحيم
 

  فؤاد علي العاجز. د.أ
  

الحمد هللا رب العالمین الذي أعاننا على إنجاز أعمال هذا المؤتمر، والصالة والسالم على النبي 
  ،وبعد... المعلم محمد بن عبد اهللا الذي أمره اهللا فأتمر 

  المؤتمرضیف     بیومي ضحاوي  /األخ األستاذ الدكتور
  وكیل وزارة التربیة والتعلیم العالي      محمد شقیر / األخ الدكتور

  رئیس مجلس األمناء      جمال الخضري / األخ المهندس
  رئیس الجامعة      كمالین شعت / األخ الدكتور

  عمید كلیة التربیة    محمود أبو دف / األخ األستاذ الدكتور
 لعلمیة للمؤتمررئیس اللجنة ا      علیان الحولي / األخ الدكتور

رئیس مجلس أمناء الندوة العالمیة للشباب اإلسالمي     عبد الرحیم العبادلة/ األخ المهندس
  .بغزة

التشریعي ورؤساء الجامعات وعمداء األخوة الوزراء والسفراء وأعضاء المجلس 
  .الحضور الكرام كل باسمه ولقبه. .الكلیات 

  

  ...الىبأزكى تحیة من عند اهللا سبحانه وتعأحییكم 

  ،،،السالم عليكم ورمحة ا وبركاته
  

من دواعي سرورنا بكلیة التربیة بالجامعة اإلسالمیة بغزة أن نلتقي في هذا الیوم  فإنه
المبارك من أیام اهللا بهذا الجمع الطیب لتشاركونا فرحتنا إلنجاز فعالیات هذا المؤتمر فأهًال 

إلسالمیة والشكر لكم جمیعًا على تلبیتكم وسهًال بكم جمیعًا على أرض جامعتكم الجامعة ا
  .دعوتنا للحضور

وانطالقًا من اإلیمان بأهمیة الجودة في التعلیم بشكل عام والتعلیم العام بشكل خاص؛ 
ن الذین آمنوا إ"لقول اهللا سبحانه وتعالى لتطویر المجتمع وتنمیته في جمیع جوانبه ومصداقًا 

  ."أحسن عمًال وعملوا الصالحات إنا ال نضیع أجر من 



 ٢

  "إن اهللا یحب إذا عمل أحدكم عمًال أن یتقنه: "ولقول الرسول صلى اهللا علیه وسلم
جودة التعلیم "جاء مؤتمرنا التربوي الثالث الذي تعقده كلیة التربیة بجمیع أقسامها بعنوان 

 ، والذي یتضمن ثالث وعشرین٢٠٠٧أكتوبر/  ٣١-٣٠بتاریخ " العام الفلسطیني كمدخل للتمیز
المختصین والخبراء والمهتمین في مجال و نخبة ال باحثًا من  40 إعدادهاورقة بحثیة محكمة شارك في 

التعلیم وجودته من جهات مختلفة من الجامعة اإلسالمیة وجامعة األزهر وجامعة األقصى والجامعة 
والتطبیقیة ووكالة الغوث  المفتوحة في غزة والخلیل ووزارة التربیة والتعلیم العالي، وكلیة العلوم المهنیة

  .الدولیة

  .تخص الجودة في التعلیم الفلسطینيتناول فیها الباحثون موضوعات وقضایا 
ً من یوم الثالثاء وتعقد جلس   م إلى یوم ٣٠/١٠/٢٠٠٧ات المختبر على مدى یومین ابتداء
م عبر خمس جلسات، إضافًة إلى الجلسة االفتتاحیة وذلك لعرض األبحاث ٣١/١٠/٢٠٠٧األربعاء 

  :ومناقشتها في المحاور التالیة
  

  .ومن ثم عرض التوصیات
ر لكل من ساهم وشارك في وال یسعني في نهایة حدیثي إال أن أتقدم بالشكر والتقدی

خراجه لخیر الوجود بهذه الصورة البهیة وأخص بالذكر  ٕ / المهندسإنجاز أعمال هذا المؤتمر وا
دعم هذا المؤتمر ي رئیس مجلس األمناء الذي لم یتوان لحظة واحدة ف جمال الخضري

في دور الجامعة  إبرازومؤتمرات الجامعة كلها فهو یعشق المؤتمرات كما یرى فیها من 
  .المحافل المحلیة والعربیة والعالمیة

رئیس الجامعة الهتمامه المتمیز بالبحث  كمالین شعت/ للدكتوروالشكر موصول 
محمد / األستاذ الدكتورالعلمي والشكر أیضًا لنواب الرئیس نائب الرئیس للشئون اإلداریة 

انت آلرائه الصائبة والمساعدة والمشاورة فكالذي هیأ لنا كل أسباب الراحة والعون  عسقول
  .األثر األكبر في إنجاز المؤتمر

عمید البحث العلمي سابقًا والشكر   عادل عوض اهللا/ األستاذ الدكتوروالنائب األكادیمي 
ورئیس المؤتمر الذي تابع   محمود أبو دف/ األستاذ الدكتورموصول أیضًا لعمید كلیة التربیة 

  .وحتى هذه الساعة التحضیر والتجهیز للمؤتمر من وضع عنوانه



 ٣

والتوصیات ة والعلمیة والمتابعة واالستقبال والشكر أیضًا إلى جمیع أعضاء اللجنة التحضیری
عبد / األخ الفاضلووسائل اإلعالم والعالقات العامة ودائرة اللوازم والمشتریات وعلى رأسهم 

  ".أبو بالل"الكریم الجعبیر 
  

  ...والمشاركین والحضور الشكر والتقدیر لرؤساء الجلسات والباحثین
  .ونخص بالذكر الندوة العالمیة للشباب اإلسالمي بغزة ...الشكر والتقدیر للمؤسسات الداعمة

    

وأخرياً أرجو من ا سبحانه وتعاىل أن تكون أعمالنا خالصةً لوجهه الكريم وأن يكلل هذا 
  .املؤمتر بالنجاح والتوفيق

  
  وفقكم ا وسدد خطاكم

  
  م ورحمة اهللا وبركاته،،،والسالم علیك

                                                    
  فؤاد علي العاجز. د. أ

  رئیس اللجنة التحضیریة
  ونائب عمید كلیة التربیة


