
  
نظرا لوجود صعوبات في تدریس مادتي العلوم 

في مدارس كافة والریاضیات في المراحل التعلیمیة 
غزة بشكل عام، وفي ظل توفر خبرات  محافظات

تعلیمیة رائدة یمتلكها نخبة من المعلمین المبدعین التي 
تحتاج إلى إبرازها وتعمیمها، كان لزاما علینا في ملتقى 

مع كلیة التربیة  باالشتراكالخاصة ة الخیریالمدارس 
بالجامعة اإلسالمیة وعدد من المؤسسات التعلیمیة في 

مركز والتعلیم، و وزارة التربیة (على رأسها  ،القطاع
أن  )ووكال  الغوث القطان للبحث والتطویر التربوي،

نضع هذه الخبرات التعلیمیة اإلبداعیة تحت تصرف 
لخاصة والوكالة، جمیع معلمي المدارس الحكومیة وا

:بعنوانوذلك من خالل یوم دراسي 
 

  

  
تبادل الخبرات التربویة اإلبداعیة بین المعلمین في  - ١

 المراحل التعلیمیةریاضیات تدریس مبحثي العلوم وال
   .كافة

تزوید معلمي مبحثي العلوم والریاضیات لنماذج  - ٢
ات  لف الة في  رس متنوعة من األنشطة واإلجراء

 .القیم اإلسالمیة من خالل المنهاج
تبصیر معلمي مبحثي العلوم والریاضیات بخبرات  - ٣

 .إبداعیة متنوعة في مجال التدریس الصفي
داعیة عرض مجموعة من الوسائل التعلیمیة اإلب - ٤

  .المرتبطة بمبحثي العلوم والریاضیات

  
      

 
جراءات تهد • ٕ ف عرض نماذج متنوعة ألنشطة وا

ال لوم أو لغرس القیم اإلسالمیة في مبحثي 
  ).یمكن المشاركة بنموذج أو أكثر( الریاضیات

للمركز األول، ) $١٥٠(یة قدرها لمكافأة ما •
  .للمركز الثالث) $٥٠(للمركز الثاني، و) $١٠٠(و

  

 
 - إثارة دافعیة - أسالیب تدریس(وتشمل خبرات في  •

  .)أسالیب التقویم - اإلدارة الصفیة 
یختار المشارك المشاركة في أحد المجاالت الواردة  •

  .في البند السابق
للمركز األول، ) $١٥٠(یة قدرها لمكافأة ما •

  .للمركز الثالث) $٥٠(للمركز الثاني، و) $١٠٠(و

 
كهربیة -حاسوبیة – الكترونیة( تشمل وسائل تعلیمیة •

 .)أشكال وصور – رسومات – مجسمات –

للمركز األول، ) $٢٠٠(یة قدرها لمكافأة ما •
للمركز ) $١٠٠(للمركز الثاني، و) $١٥٠(و

  .الثالث
  

  
وثیقًا بالمنهاج   ًا أن تكون المشاركة مرتبطة ارتبا •

  .الدراسي المقرر في مبحثي العلوم أو الریاضیات
في  أن تكون المشاركة إبداعیة وقد تم تنفیذها فعلیاً  •

  .الغرفة الصفیة
أفضل ثالث مشاركات لكل محور من  سیتم اختیار •

المحاور الثالثة لعرضها بعد تصویرها أمام 
 .الجمهور في الیوم الدراسي

 .المرفقنموذج التقدم المشاركات حسب  •

إلى اللجنة تسلم المرفقات المتعلقة بكل مشاركة  •
 .التحضیریة

الیوم  بمحتویات )CD(سیتم توزیع اسطوانة  •
 .الدراسي باسم المشاركین

 
  

تصون في خجمیع المعلمین والمعلمات الم
 -  وكالة –حكومة (مبحثي العلوم أو الریاضیات 

ولجمیع المراحل التعلیمیة من الصف األول ) اصةخ
  .األساسي وحتى الصف الثاني عشر بفرعیه

  
  
  
  
  



  
 رئیس اللجنة التحضیریة  جمعـة عسفـة. أ )١

  عضـواً     مجـدي عقـل. أ )٢
  عضـواً     أحمـد برهـوم. أ )٣
  عضـواً     حسین الطالع .أ )٤
  عضـواً     رائـد الصالحي. أ )٥
  اً عضـ    محمد العربیـد. أ )٦

 عضـواً     إسماعیل السراج. أ )٧

  عضـواً     محمد أبو سلمیة. أ )٨
 

  
 آخر موعد الستالم المشاركات وفق النماذج .١

 .م٢٠١١-٠٤- ٢٧  بتاریخ

آخر موعد لإلبالغ بقبول المشاركات بتاریخ  .٢
 .م٢٠١١-٠٥-٠٧

م ٢٠١١- ٠٥- ١٥موعد تنفیذ الیوم الدراسي  .٣
ة الساعة التاسعة والنصف صباحا في قاع

 .رات الكبرى في الجامعة اإلسالمیةالمؤتم

  
 
 
 

 
  

  ترسل امللخصات وأوراق العمل إىل
   جمعـة عسـفـة/ األستاذ

 
 jomaasfa@hotmail.com  

  ٠٥٩٩٤١٩١٨٣: جـوال
 :يالبرید االلكترون

studyday2011@gmail.com  
  لالستفسار

  ٠٥٩٩٨٠٥٨٤٠مبحث العـلـوم  
 ٠٥٩٩٦٩٢١٣٨مبحث الریاضیات 

 الصفحة الخاصة بالیوم الدراسي
www.multkasch.ps  

  

    
  الجامعة اإلسالمیة بغزة

  التـربیــةكلیــة 
 ٢٨٦٣٥٥٤: تلیفون

،٩٧٠٨٢٨٢٣٣١١+  
  +٩٧٠٨٢٨٦٣٥٥٢: فاكس

  فلسطین –غزة  ١٠٨: ب.ص

  ملتقى المدارس
    الخاصةالخیریة  

  

   سم هللا الرمحن الرحمي
  

    
  الجامعة اإلسالمیة بغزة

  كلیــة التـربیــة
  ملتقى المدارس

  الخاصة الخیریة  
  

  نوانبع الیوم الدراسيدعـوة للمشـاركـة فـي 
   

  

  خربات تر وية إب اعية
  

  م١٥/٠٥/٢٠١١ األحـد
  رىـرات الكبـقـاعـة المؤتم

  الجامعة اإلسـالمیـة ـ غـزة
  

 ٢٠١١ـو مـای
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