
  
   :المؤتمر  محاور
  : العصر  وتغیرات التربیة

إصـالح التعلـیم الفلسـطیني فـي ضـوء متغیـرات  أولویـات  -
  . العصر

الحدیثــــــة علــــــى ثقافــــــة المــــــواطن  اإلعــــــالموســــــائل  أثــــــر  -
  . الفلسطیني

  .ومستحدثات تكنولوجیا التعلیم التربیة  -
 . القیم الالزمة للتعلیم الفلسطیني في ظل التحدیات  منظومة  -

  
اإلسالمي لبعض  والتأصیل ربیةالت

  :المفاهیم 
  .  المواطنة تربیة -
  ) . المفهوم واألبعاد(والعالمیة  العولمة -
  . السیاسیة  التنشئة -
  . بین االتباع والتبعیة  التربیة -

  
   :واالنتفاضة التربیة

  . النتفاضة األقصى  النفسیة المؤثرات -
  . التعامل مع المشكالت النفسیة  أسالیب -
  . ر الثقافي واالجتماعي في ظل االنتفاضة التغی مظاهر -
عمل المؤسسات التعلیمیة غیر الحكومیة في  تقویم -

  . فلسطین 
اإلنسان الفلسطیني إلدارة الصراع، المقومات  إعداد -

  .  البناءومتطلبات 
  . التربوي لإلعالم الجماهیري في ظل االنتفاضة  الدور -

  

 "التربیة في فلسطین ومتغیرات العصر مؤتمر" 
تشهد التربیة في فلسطین ونحن على أعتاب القرن 
قباال متزایدا وذلك  ٕ الحادي والعشرین اهتمامًا كبیرا وا
لتواكب االنفجارات المعرفیة، وتسایر تغیرات العصر، 

التربیة "األمر الذي استدعى عقد مؤتمر تربوي بعنوان 
ویتناول المؤتمر ". في فلسطین ومتغیرات العصر

الرئیسة التي تخدم شعار مجموعة من المحاور 
  .المؤتمر وتسعى لتحقیق أهدافه

  

  : المؤتمر  أهداف
  : المؤتمر إلى تحقیق األهداف التالیة  یسعى

  فــــي تطــــویر الواقــــع  العصــــرمــــن مســــتجدات  االســــتفادة -١
  . التربوي الفلسطیني 

واقـــــــع المنــــــــاهج الفلســـــــطینیة الجدیـــــــدة ومــــــــدى  دراســـــــة  -٢
 . في التعلیم العام يالفلسطینلطالب لمستوى ا مالءمتها

اإلســهام فــي تطــویر العملیــة التعلیمیــة فــي فلســطین فــي  -٣
  .ضوء متطلبات التغیر

إلـــى آثـــار انتفاضـــة األقصـــى علـــى التربیـــة فـــي  التعـــرف -٤
  . التعامل معهافلسطین وسبل 

  . لبعض مفاهیم التربیة المعاصرة  التأصیل -٥
 اجهـــةإلعـــالم الفلســـطیني فـــي مو لالـــدور التربـــوي  تحدیـــد -٦

 . العصر تحدیات

وضع آلیات تنفیذ مناهج التعلیم في فلسـطین وتطویرهـا  -٧
 .في ضوء التغیرات الحدیثة

التعـرف علـى واقـع البحــث العلمـي فـي الجامعـات وســبل  -٨
  .االرتقاء به

  

  
  الجامعـة اإلسـالمیة

  
  

 كلیـة التربیــة

  بالتعاون مع عمادة البحث العلمي

  تنظم مؤتمرها التربوي األول بعنوان

تربیة في فلسطین ال" 
  "ومتغیرات العصر 

 



  عمید كلیة التربیة/ رئیس المؤتمر
  محمد عسقول. د. أ
  هـ١٤٢٥شوال  ١١- ١٠
  م  ٢٠٠٤ /نوفمبر/٢٤- ٢٣

   

  الجامعة اإلسالمیة   - مبنى المؤتمرات : المكان
  فلسطین - غزة  

 
  / المراسالت
  :ترس  الملخص ت والبحو  إلى

  رئیس اللجنة التحضیریة
  اد العاجزالدكتور فؤ 

  رئیس قسم أصول التربیة 
  بالجامعة اإلسالمیة بغزة 

 fajez@mail.iugaza.edu: البرید اإللكتروني

: فاكس/  ٢٨٢٣٣١١/  ٢٨٦٣٥٥٤: تلیفون
  فلسطین -غزة  – ١٠٨: ب.ص  ٢٨٦٣٥٥٢

  
  
  

  
  
  

  : المشاركة في المؤتمر

بیة بمشاركة األخوة الزمالء ترحب كلیة التر   
في الجامعات الفلسطینیة والعربیة في مجال 
التربیة وعلم النفس في مؤتمرها التربوي األول 
بأدائهم وأبحاثهم ودراساتهم ومناقشاتهم خالل 

  . جلسات المؤتمر
  

  : مواصفات كتاب الملخصات واألبحاث
یقدم ملخص للبحث باللغة العربیة وآخر  .١

ة في صفحة واحدة على أن باللغة اإلنجلیزی
یتضمن الملخص أهداف البحث ومنهجیته 

 .وأهم النتائج

   
یقدم البحث من ثالث نسخ باإلضافة إلى  .٢

 . قرص حاسوب مرن

  
یكتب الملخص والبحث على الكمبیوتر على  .٣

 Simplified ١٤حجم الخط )  A4(ورق 
 ٣.٥وتترك مسافة  Bold ١٦والعناوین بخط 

 .لسفليسم من الهامش العلوي وا
  
  
 

  
   

    
    

  :الجدیدة  الفلسطینیةوالمناهج  التربیة  
  

تواجه تطبیق المنهج  التي الصعوبات -
  . الفلسطیني الحالي 

 .الفلسطیني بین األصالة واالغتراب المنهاج -

القضیة الفلسطینیة من خالل المنهاج  -
 .الفلسطیني الجدید

التعلیم البیتي ومدى حاجة المناهج الفلسطینیة  -
  .إلیه

دراسة (المنهاج الفلسطیني األول  خطة -
 ).تحلیلیة

اإلدارة المدرسیة باعتبارها مساندة للمنهاج  -
 .الفلسطیني الجدید

  . اإلشراف التربوي والمناهج الجدیدة -
  
     

  :العلمي والبحث التربیة    
 

فـي الجامعـات الفلســطینیة  العلمــيالبحـث  واقـع -
  . به  وسبل االرتقاء

  . ویر التربیة اإلجرائي وعالقته بتط البحث  -
البحــــث العلمــــي فــــي ضــــوء معـــــاییر  تطــــویر  -

 .الجودة

ــف  - ــه فــي  توظی البحــث العلمــي واالســتفادة من
 . الفلسطینيالواقع 

 

آخر موعد لتلقي ملخصات األبحاث 
  ٢٣/٦/٢٠٠٤یوم األربعاء 

وآخر موعد لتلقي األبحاث كاملة یوم 
  ٢٢/٩/٢٠٠٤األربعاء 
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