
  
   :المؤتمر  محاور

فـــي  المشـــكالت النفســـیة والتعلیمیـــة لألطفـــال -١
  : وسبل معالجتها فلسطین

  . التحصیل الدراسيضعف   -
  . المشكالت السلوكیة عند األطفال  -
  .أسالیب التنشئة األسریة وأثرها على شخصیة الطفل  -
 .شخصیة الطفل وأثرها على االنتفاضة  -

 . في فلسطین جنوح األحداث -

 طفالعمالة األ -
  

  :الفلسطیني تقویم مناهج تربیة الطفل -٢
  . تربیة الطفلتقویم برامج  -
  . تقویم أدب األطفال في فلسطین -
  . تقویم استراتیجیات تعلیم الطفل -
 . طفولةالتوظیف تكنولوجیا التعلیم في برامج  -

 .واقع المناهج التعلیمیة لألطفال وتطویرها -

 .برامج مقترحة لتربیة الطفل -

  .ترحة لتربیة الطفل في عالم متغیرمنظومة قیم مق -
  

   :الفلسطیني مؤسسات تربیة الطفل -٣
  . في تربیة الطفل المؤسسات العاملة تقویم آداء -
  . متغیرألسرة في عالم لدور التربوي ال -
  . في تشكیل ثقافة الطفلالمعاصر أثر اإلعالم  -
  . دور المخیمات الصیفیة في تربیة الطفل -
  . ت تربیة الطفلومؤسساالتعاون بین األسرة  -
 . جد في تربیة الطفلدور المس -

  

  
  الطفل الفلسطیني  مؤتمر" 

 "بین تحدیات الواقع وطموحات المستقبل
مـن المتغیــرات  عـن غیـره بــالكثیر يیتمیـز الواقـع الفلســطین

التــي تجعــل التعامــل معــه بــالغ التعقیــد بســبب حالــة عــدم 
حي االسـتقرار السیاسـي واألمنـي التــي تـؤثر علـى كافـة نــوا

الحیــــــاة االجتماعیــــــة ومــــــن أهــــــم المتــــــأثرات هــــــو الطفــــــل 
الفلســطیني علــى صــعیدي مكونــات حیاتــه ومشــوار بنـــاءه 
وتنمیة خصائصه، األمر الذي یتطلب من كافة المهتمین 
مزیـــــدًا مـــــن البحـــــث المعمـــــق والتـــــدقیق فـــــي واقـــــع الطفـــــل 
الفلســــــطیني ومســــــتقبله وعلــــــى ذلــــــك تنــــــوي كلیــــــة التربیــــــة 

حـث العلمـي عقـد المـؤتمر التربــوي بالتعـاون مـع عمـادة الب
الثــاني والــذي یســلط الضــوء علــى واقــع الطفــل الفلســطیني 

  .وسبل النهوض به
  : المؤتمر  أهداف

  : المؤتمر إلى تحقیق األهداف التالیة  یسعى
ز المشــكالت النفسـیة والتعلیمیــة للطفــل بـر الكشـف عــن أ -١

  .الفلسطیني واقتراح صیغ عالجیة لمواجهتها
ي تطـــویر بـــرامج تربیـــة الطفـــل الفلســـطیني المســـاهمة فـــ  -٢

 .في ضوء االتجاهات المعاصرة

إبـــراز دور المؤسســـات التعلیمیـــة والمجتمعیـــة فـــي تربیـــة  -٣
 .الطفل الفلسطیني

 .تأصیل المفاهیم الخاصة بتربیة الطفل في فلسطین -٤

مناقشـــــــة بـــــــرامج التربیـــــــة الخاصـــــــة للطفـــــــل فـــــــي البیئـــــــة  -٥
 .الفلسطینیة وتقدیم مقترحات لتطویرها

ناقشـــــــة بـــــــرامج التربیـــــــة الخاصـــــــة للطفـــــــل فـــــــي البیئـــــــة م -٦
 .الفلسطینیة وتقدیم مقترحات لتطویرها

 

  الجامعـة اإلسـالمیة
  

 كلیـة التربیــة
  بالتعاون مع عمادة البحث العلمي

  بعنوان تنظم مؤتمرها التربوي الثاني
  

لفلسطیني بین تحدیات الطفل ا"
  "ع   وطموحات المستقبلالواق

 

  
  عمید كلیة التربیة/ رئیس المؤتمر

  محمد عسقول. د. أ
  هـ١٤٢٦شوال  ٢١-٢٠
  م  ٢٠٠٥ /نوفمبر/٢٣-٢٢

   

  الجامعة اإلسالمیة   - مبنى المؤتمرات : المكان
  فلسطین - غزة  

 
 
 



 
 

  
  / المراسالت
  :ترس  الملخص ت والبحو  إلى

  رئیس اللجنة التحضیریة
  علیـان الحـوليالدكتور 
   س للشؤون األكادیمیةمساعد نائب الرئی

  بالجامعة اإلسالمیة بغزة 
 mail.iugaza.eduyaelhol@ :البرید اإللكتروني

 educ@mail.iugaza.edu 
  ٩٧٠٨٢٨٢٣٣١١+ ٢٨٦٣٥٥٤: تلیفون

    ٩٧٠٨٢٨٦٣٥٥٢+: فاكس
  فلسطین –غزة  – ١٠٨: ب.ص

  

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  : المشاركة في المؤتمر

ترحب كلیة التربیة بمشاركة األخوة الزمالء   
في الجامعات الفلسطینیة والعربیة في مجال 

 م النفس في مؤتمرها التربوي الثانيالتربیة وعل
بأدائهم وأبحاثهم ودراساتهم ومناقشاتهم خالل 

  . جلسات المؤتمر
  

  : تاب الملخصات واألبحاثمواصفات ك    
یقدم ملخص للبحث باللغة العربیة وآخر  .١

باللغة اإلنجلیزیة في صفحة واحدة على أن 
یتضمن الملخص أهداف البحث ومنهجیته 

 .وأهم النتائج

 

دم البحث من ثالث نسخ باإلضافة إلى یق .٢
  . قرص حاسوب مرن

 

ب الملخص والبحث على الكمبیوتر على یكت .٣
 Simplified ١٤ حجم الخط)  A4(ورق 

وتترك مسافة  Bold ١٦والعناوین بخط 
 .سم من الهامش العلوي والسفلي ٣.٥

 
  
  

  
  

  
  :الفلسطیني تأصیل تربیة الطفل -٤  

  

  .  منهج أهل السلف في تربیة الطفل -
 .تربیة الطفل في ضوء السنة النبویة -
متطلبات تربیة الطفل في ضوء تحدیات  -

 .العولمة
  .یة الطفل الفلسطینيلترب ةتقویم للخطة الوطنی -
دراسة مقارنة بین الثقافات (تربیة الطفل  -

 .)المختلفة

 .للطفل القرآن الكریم تقویم طرق تعلیم -
  

 لطفلبابرامج التربیة الخاصة  - ٥       
  :يالفلسطین

 

  .اإلعاقة وأثرها على تربیة الطفل -
   .تنمیة الطفل المبدعأسالیب   -
 .لطفلبابرامج التربیة الخاصة   -

جیــــة مقترحــــة لمواجهــــة مشــــكالت بــــرامج عال  -
 .األطفال ذوي الحاجات الخاصة

آخر موعد لتلقي ملخصات األبحاث 
  ٢٩/٦/٢٠٠٥یوم األربعاء 

وآخر موعد لتلقي األبحاث كاملة یوم 
  ٢١/٩/٢٠٠٥األربعاء 
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