
  :مقدمة
 إن نهوض األمة ورقيها مرتبط بصحة

 rالتعليم وجودة التربية والمتأمل لهدي النبي 
في تعليمه لألمه  rيري الوسائل التي انتهجها 

  .وتربيته لها
فعملية التربية والتعليم ليست عملية 
يستعرض فيها المعلم معلوماته وإنما هي 
صياغة متكاملة تحتاج الي أسس ومبادئ 

ل المتعلمين ومما يدخل في مراعاة ومراعاة حا
المتعلم إعطاء كل مرحلة ما يناسبها من العلم 
والتربية، فإن لكل مرحلة عمرية درجة من 
النضج يصعب تجاوزها ولها مشكالت يصعب 
حلها جزئياً، فأصبح وجود معلم متخصص في 

ملحة من مجال التعليم االساسي ضرورة 
ساسية ونظراً لحضرورات التربية والتعليم، 

لمعلم  الجيد وأهمية اإلعداد المرحلة األساسية
يسر قسم التعليم األساسي دعوة  ؛هذه المرحلة

صين في مجال التربية وعلم النفس تخالم
عاملين في بالجامعات والكليات الفلسطينية وال

المدارس الفلسطينية والمؤسسات التربوية 

والنفسية للمشاركة في تقديم أوراق علمية في 
لمعلم المرحلة رؤية مستقبلية "الدراسي  اليوم

   ."األساسية في فلسطين
  

  :الیوم الدراسيھداف أ
رصد واقع التعليم االساسي في المجتمع  .١

  .الفلسطيني
االساسية التعرف علي االحتياجات والمهارات  .٢

  .لمعلم التعليم االساسي
هم المشكالت التي تواجه معلمي المرحلة أ .٣

  .االساسية
التوجهات العالمية في مجال التجارب ومعرفة  .٤

  .المرحلة االساسية
الخروج بتصور مقترح العداد معلم المرحلة  .٥

 .االساسية في فلسطين

  :محاور الیوم الدراسي
معلمي التعليم االساسي  إعدادبرامج  .١

  .بالجامعات الفلسطينية
  .لمعلم التعليم االساسي األساسيةالمهارات  .٢
العالمية في مجال التعليم والتجارب التوجهات  .٣

  .االساسي

المشكالت التي تواجه معلمي المرحلة  .٤
  .األساسية في فلسطين

معلم المرحلة االساسية  إلعدادتصور مقترح  .٥
 .في فلسطين

  
  :اللجنة التحضیریة

  رئيساً     السحار إسماعيلختام  .د 
  مقرراً  سمية مصطفي صايمة    .أ 
  عضواً      محمود أبو نديوليد  .د 
 عضواً      بيل مصباح الحلبين .د 

  عضواً    عصـام زهــد. د 
  عضواً      رائد بشير صالحة .د 
  عضواً    س   ــلـداود ح .د 
  عضواً        لـاألسطابراهيم  .د 
  عضواً    وم    ـد برهـأحم .أ 
  عضواً     محمد الجماصي   .أ 
  عضواً       شـة دغمـهال .أ 
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  :العمل أوراقمواصفات كتابة 
نسخ باالضافة الي تقدم الورقة من ثالث  .١

  .يتضمن الورقة)  CD( قرص 

يكتب ملخص الورقة في صفحة واحدة  .٢
  .علي ان يتضمن اهداف الورقة ومنهجيتها

خط بحجم  A4كتب الورقة علي ورق ت .٣
Simplified 14  والعناوين بخطBold 

سم من جميع  ٢.٥وتترك مسافة  16
  .الهوامش

  .صفحة) ١٥(أن ال تتجاوز أوراق العمل  .٤
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :المراسالت

  إليترسل الملخصات واالوراق 

  ختام اسماعیل السحار. د
  األساسيقسم التعليم رئيس 

  كليـــة التـربـيــة
  غـزة -اإلسالميةالجامعة 

  
  البريد االلكتروني

khsahhar@iugaza.edu.ps 
 

  تليفون
٢٨٦٣٥٥٤  
٢٨٢٣٣١١  

  
ن آخر موعد لتلقي أوراق العمل أمع العلم ب

  ١/٤/٢٠١٢يوم األحد الموافق 
  
   

  
  

  بسم ا الرمحن الرحيم

  غزة – اإلسالميةالجامعة 
  ةــيـربـة التــيـكل
  األساسيم ـم التعليـقس
  

  اليوم الدراسي بعنواندعوة للمشاركة يف 
    

رؤیة مستقبلیة لمعلم المرحلة األساسیة "
  "في فلسطین

  

  
  ٨/٤/٢٠١٢األحد 

  
  

٢٠١١/٢٠١٢ 
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