
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  
  

 
 

 
ـــــــي  أداءتشـــــــخیص مســـــــتوى  .١ ـــــــم ف المعل

  .استخدام الوسائل التعلیمیة
التعلیمیـة فــي  اإلدارةالو ـوف  لـى دور  .٢

 .میدان توظیف الوسیلة التعلیمیة
حصــــــر مشــــــكالت اســــــتخدام الوســــــائل  .٣

 . التعلیمیة
وضـــــع تصـــــورات مســـــتقبلیة الســـــتخدام  .٤

 .الوسائل التعلیمیة

 
خدام الوســـــائل كفـــــاءة المعلـــــم فـــــي اســـــت .١

 .التعلیمیة

التعلیمیـــــــة و توظیـــــــف الوســـــــیلة  اإلدارة .٢
 .التعلیمیة

 .معیقات توظیف الوسائل التعلیمیة .٣
تطلعــــــات مســــــتقبلیة الســــــتخدام و  أفــــــاق .٤

 .الوسائل التعلیمیة
 

  
 

إن عقد عالقة بین اإلنسان والوسیلة التعلیمیة 
یساعد إلي حد كبیر في تنظیم هذه العالقة، 

نحو تحقیق استفادة أكبر، فهو  ویوجه حركتها
بحاجة إلي معرفة طبیعة هذه اآللة وتحدید دورها 

بة على الدقة، وتقویم النتاجات  المترت ىبمنته
إلي صیاغة  توظیفها لذلك نجد أنفسنا بحاجة

فلسفة للتعامل مع الوسیلة لكي تبقي حركتها 
محكومة بمنطلقات هذه الفلسفة، وموجهة نحو 

ي امتالك كافة لا أننا بحاجة إتحقیق غایاتها، كم
أشكال المهارة الفنیة والعملیة بهدف تحقیق 
توظیف سلیم لحركة الوسیلة في المواقف 

باعتبارها عنصر أساسي من عناصر  ةالتعلیمی
  . الموقف التعلیمي 

ولقد أثبتت معظم الدراسات والبحوث في مجال 
الوسائل والتقنیات التربویة القیمة الكبیرة لدور 
الوسیلة التعلیمیة في المجتمع التعلیمي، األمر 

لعقد یوم دراسي  الذي دفع مركز تكنولوجیا التعلیم
الوسیلة التعلیمیة بین أداء المعلم "بعنوان 

لیم العام في وتوجیهات اإلدارة التعلیمیة في التع
  .”فلسطین

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  زةـبغ – الجامعـة اإلسـالمیة
  كلیـة التربیــة

  بالتعاون مع عمادة البحث العلمي 
 

  

  

  
  

  

  
   الیوم الدراسي بعنوانتنظم 

الوسي ة ال عل مية بني أد ء املعلم 
و وجيهات اإل ارة ال عليمية يف 

  التعل م العام يف فلسطني
  

  م٢٠٠٨/ 05/ ١٢ الثالثاء
هـ١٤٢٩  جمادى األول ٦   

  
 

 
 
  

  المراسالت
  إلى واألوراقترسل الملخصات 

  
  تكنولوجیا التعلیم مدیر مركز

  زةـغ –الجامعة اإلسالمیة 

  البرید اإللكتروني
abaloji@iugaza.edu.ps 

،  ٢٨٦٣٥٥٤: تلیفون
٩٧٠٨٢٨٢٣٣١١+  

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

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

 
   

باللغـــــة  عمـــــلاللورقـــــة یقـــــدم ملخـــــص  .١
ـــي  ـــة ف العربیـــة وآخـــر باللغـــة اإلنجلیزی
ـــــــى أن یتضـــــــمن  صـــــــفحة واحـــــــدة عل

 اومنهجیتهـــ الورقـــةالملخـــص أهـــداف 
 .واألدوات المستخدمة

 نســــــــخ مــــــــن ثــــــــالث الورقــــــــةدم قــــــــت .٢
 .باإلضافة إلى قرص حاسوب مرن

علــــــــى  والورقــــــــةب الملخــــــــص یكتـــــــ .٣
ــــى ورق  حجــــم ) A4(الكمبیــــوتر عل

والعنــاوین  Simplified ١٤الخــط 
ـــــــرك مســـــــافة  Bold ١٦بخـــــــط  وتت

ســــــــم مــــــــن الهــــــــامش العلــــــــوي ٣.٥
 .والسفلي

 
 

 كاملة یوم العمل أوراقوآخر موعد لتلقي 
  م  30/٠٤/٢٠٠٨ األربعاء 
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