
 

تسعي الدول المتقدمـة إلـى تعزیـز الـوعي المـروري لـدى أفرادهـا إیمانـًا منهـا 
  .بأن الوعي المروري یمثل الجانب الحضاري لتلك الدول

والمجتمـــع الفلســـطیني كغیـــره مـــن المجتمعـــات یســـعي اآلن لیكـــون مجتمعـــًا 
ري متحضرًا رغم ما یعانیه من الحصار والتضییق فیعمل علـى تعزیـز الـوعي المـرو 

لــدى أفــراده مــن خــالل المؤسســات االجتماعیــة المختلفــة، تحقیقــًا للمصــلحة العامــة 
التي تقتضى الحد من حوادث الطـرق التـي تهـدر مـن مكتسـبات الشـعب الفلسـطیني 

  .ومقدراته
بالتعـاون مـع وزارة  الجامعـة اإلسـالمیة بغـزةمن هنا ارتأت كلیـة التربیـة فـي   

دور المؤسســات الحكومیــة واألهلیــة "عنــوان النقـل والمواصــالت بعقــد ورشــة عمــل ب
  ".في تعزیز الوعي المروري

  
   

  : تحقیق األهداف التالیة ورشة العمل ل ىتسع
فـي تعزیـز التوعیـة المروریـة لـدى أفـراد  الحكومیـة واألهلیـة التعرف إلـى دور المؤسسـات - ١

 .المجتمع

 .لفلسطینيالكشف عن واقع التوعیة المروریة في مجتمعنا ا - ٢

 .الوعي المروري تعزیزدور الشریعة اإلسالمیة في  إلىالتعرف  - ٣
  
  
  
  

 
 .الوعي المروري تعزیزدور وزارة الحكم المحلي في   .١

 .الوعي المروريتعزیز دور وزارة الثقافة في  .٢

 .الوعي المروريتعزیز دور وزارة التربیة والتعلیم في  .٣

 .الوعي المروريعزیز تدور وزارة المواصالت في  .٤

 .الوعي المروريتعزیز في ) الشرطة(دور وزارة الداخلیة  .٥

الوعي تعزیز في  الجامعات الفلسطینیةالتربیة في  كلیاتدور  .٦
 .المروري في محافظات قطاع غزة

الوعي تعزیز في في الجامعات الفلسطینیة الشریعة  اتدور كلی .٧
 .المروري

 .ي المروريالوعتعزیز دور الصحافة واإلعالم في  .٨
 

 
بالجامعــة اإلســالمیة بغــزة بالتعــاون مــع وزارة النقــل ترحــب كلیــة التربیــة 

بمشـاركة األخـوة الـزمالء والمختصـین فـي والمواصالت ـ دائرة التوعیة واإلرشاد 
  . ورشة العملهذا المجال بمشاركاتهم وأبحاثهم ومناقشاتهم خالل 

   
ü  ، ) A4(تكتــــب بالحاســــوب علــــى ورق و تقــــدم ورقــــة العمــــل إلكترونیــــًا

 . Bold ١٦والعناوین بخط  Simplified ١٤حجم الخط 
ü  م٤/٥/٢٠١١آخر موعد لتلقي أوراق العمل یوم األربعاء الموافق.  

 
 



  إلى أوراق العمـلترسل 
  رئیـس اللجنـة التحضیریـة

  أنـور العبـادسـة/ ورـالدكت
  سـفـم النـلـم عـسـس قـیـرئ

  كلیة التربیة ـ الجامعة اإلسالمیة بغزة

  زیـانـخلیـل ال/ ـاذـاألست
  ادـة اإلرشـرة التوعیـر دائـمدی
  التـواصـل والمـقـنـوز رة ال

  يـرونـد اإللكتـریـالب

   04@hotmail.comAbo_omer20 

   ٢٨٢٩١٣٣: ونـفـتلی
  ٠٥٩٧١١١٤٣٤: +والـج

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

      
  الجامعـة اإلسالمیـة ـ غـزة

  ـةكـلـیــة الـتـربـیـ
  جمعیة المجلس األعلى

  لمنع حوادث الطرق
  ل والمواصالتوزارة النق

  دائرة التوعیة واإلرشاد
  

  بعنوان ورشـة عمـلتنظم 
  ة ـة واأله يـوميـات  حلكـدور ا ؤسس

  روري ـي  ملـوعـال تعزيـزي ـف
 
 

 
 
 
 

  م  ٢٠١١ مـایــو  ١٠
  
 

  الثالثـاء ومـی ورشـة العمـلد ـموع
  الساعة التاسعة صباحاً م 2011/١٠/٠٥

وم ـی أوراق العمـلد لتلقي ـر موعـآخ
 م٠٤/٠٥/٢٠١١ األربعـاء
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