
  

 :إدارة الجودة في التعلیم العام: المحور الرابع

  .جودة الخدمات التعلیمیة .١
 .الجودة واالتجاهات اإلداریة المعاصرة .٢

 .الجودة والقیادة .٣

 .الجودة والثقافة التنظیمیة .٤

 .الجودة في اإلشراف التربوي .٥

 .جوانب التمیز اإلداري من خالل السیرة النبویة .٦

ي التعلـــــیم معوقـــــات تحقیـــــق الجـــــودة فـــــي اإلدارة فـــــ .٧
 .العام

  :الجودة وعالقاتها بأداء المعلم: لمحور الخامسا
 .لجودة في أداء المعلم رؤیة إسالمیةا .١

ـــــي ا .٢ ـــــي كمـــــدخل لتحســـــین الجـــــودة ف لبحـــــث اإلجرائ
  .المدرسة

 .النمو المهني للمعلم وعالقته بمستوي الجودة .٣

 .االحتراق الوظیفي وأثره على جودة التعلیم .٤

 .بالمدرسة مجموعة المساندة األكادیمیة .٥

 .الصحة النفسیة للمعلم .٦

عداد المعلم الفلسطیني .٧ ٕ  .الجودة وا
  
  
  

  

  

  
 

  :معاني الجودة ودالالتها: المحور األول
  .مفهوم الجودة في التعلیم العام ومقوماتها في اإلسالم .١
 .واالجتماعیة لمفهوم الجودةوالثقافیة األسس الفكریة  .٢

 .ة في التعلیم العاماألسس اإلداریة لمفهوم الجود .٣

ـــــــاني ـــــــام: المحـــــــور الث ـــــــیم الع   الجـــــــودة فـــــــي التعل
  ):أنظمة ومعاییر(
 .الجودة واستراتیجیاتها في التعلیم العام .١

  .جودة المناهج .٢
 .جودة األنشطة التعلیمیة .٣

 .جودة الكتاب المدرسي .٤

 .جودة المباني المدرسیة .٥
 .جودة مصادر التعلم .٦

 .المدرس أداء معاییر عالمیة لتقویم .٧

ـــــــثالمحـــــــو  ـــــــام : ر الثال ـــــــیم الع الجـــــــودة فـــــــي التعل
  ):استراتیجیات تطویریة(
  .التعلیم االلكتروني .١
 .التعلیم المهني .٢

 .تجارب عالمیة وعربیة في جودة التعلیم العام .٣

 .الشراكة مع المجتمع المحلي .٤
  

  

  الجودة في التعلیم العام الفلسطیني ـ" 
 " كمدخل للتمیز

التعلیم أولــت معظــم دول العــالم اهتمامــًا كبیــرًا بــ
العــام، ألنــه یمثــل البوابــة الوحیــدة للتعلــیم العــالي فســارت 
ـــز، ودولـــة فلســـطین شـــأنها شـــأن  بـــه نحـــو الجـــودة والتمی
ـــیم العـــام؛ األمـــر  دول العـــالم تســـعي لجـــودة وتمیـــز التعل

بالتعـاون مـع  الذي دفع كلیة التربیة بالجامعـة اإلسـالمیة
ــــد مؤتمرهــــا  عمــــادة البحــــث العلمــــي ووحــــدة الجــــودة لعق

الجــــودة فــــي التعلــــیم العــــام " لتربــــوي الثالــــث بعنــــوان ا
  ".كمدخل للتمیز -الفلسطیني 

   
  : المؤتمر إلى تحقیق األهداف التالیة  یسعى

ـــــیم العـــــام  - ١ ـــــي التعل ـــــى معـــــاني الجـــــودة ف التعـــــرف إل
  . ودالالتها

 . الوقوف على جودة التعلیم العام الفلسطیني - ٢

ومعـــاییر الجـــودة فـــي التعلـــیم  أنظمـــةالكشـــف عـــن  - ٣
 . العام

 . التعرف إلى إدارة الجودة في التعلیم العام - ٤

ــــــــم قــــــــال قــــــــوف علــــــــى عال - ٥ ــــــــأداء المعل ة الجــــــــودة ب
  . الفلسطیني

  
  
  
  
  



  
  
  

  
  

  بغزة – الجامعـة اإلسـالمیة
  كلیـة التربیــة

  بالتعاون مع عمادة البحث العلمي ووحدة الجودة
 

  

  

  
  

  

  بعنوان الثالثتنظم مؤتمرها التربوي 


 
  

  

  عمید كلیة التربیة/ رئیس المؤتمر
  أبو دف  خلیل محمود. د. أ

  

  رئیس اللجنة التحضیریة
  فؤاد على العاجز. د.أ

  رئیس اللجنة العلمیة
  علیان الحولي. د

  م  ٢٠٠٧  أكتوبر  ٣١-٣٠
  هـ ١٤٢٨ شوال  ١٩- ١٨

 
 

  

  المراسالت
  ترسل الملخصات والبحوث إلى

  رئیس اللجنة التحضیریة
  فؤاد العاجزالدكتور األستاذ 

  رئیس قسم أصول التربیة
  غزة -بالجامعة اإلسالمیة 

  البرید اإللكتروني
 fajez@mail.iugaza.edu.ps 

 abrhoom@mail.iugaza.edu.ps  

  ٩٧٠٨٢٨٢٣٣١١+ ٢٨٦٣٥٥٤: تلیفون
  ٩٧٠٨٢٨٦٣٥٥٢+: فاكس
  فلسطین –غزة  – ١٠٨: ب.ص

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 
ــــــة بمشــــــاركة األخــــــوة    ــــــة التربی ترحــــــب كلی

الــــزمالء فــــي الجامعــــات الفلســــطینیة والعربیــــة 
ا م الـــنفس فـــي مؤتمرهـــفـــي مجـــال التربیـــة وعلـــ

ـــــــــــثالتربـــــــــــوي  وأبحـــــــــــاثهم  بمشـــــــــــاركاتهم الثال
ودراســــــــــاتهم ومناقشــــــــــاتهم خــــــــــالل جلســــــــــات 

  . المؤتمر
   

یقــــدم ملخـــــص للبحــــث باللغـــــة العربیـــــة  .١
وآخــــر باللغــــة اإلنجلیزیــــة فــــي صـــــفحة 
واحـــــــدة علـــــــى أن یتضـــــــمن الملخـــــــص 

واألدوات أهـــــــداف البحـــــــث ومنهجیتـــــــه 
 .المستخدمة

نســـخ باإلضـــافة  ثـــالثدم البحـــث مـــن یقـــ .٢
ــــــى قــــــرص حاســــــوب مــــــرن عل ـــــى أال  ،إل

  .صفحة ٢٥یتجاوز عدد الصفحات 
ب الملخــص والبحــث علــى الكمبیــوتر یكتــ .٣

 ١٤حجــــــــــــم الخــــــــــــط ) A4(عـل ـــــــــى ورق 
Simplified  ١٦والعنــــــــــــــــاوین بخــــــــــــــــط 

Bold  ســـــــــم مـــــــــن ٣.٥وتتـــــــــرك مســـــــــافة
 .الهامش العلوي والسفلي

 
 

 آخر موعد لتلقي ملخصات األبحاث یوم
   م ٢٠/٥/٢٠٠٧األربعاء 

وآخر موعد لتلقي األبحاث كاملة یوم 
 م ٢٥/٧/٢٠٠٧األربعاء 
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