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 تحت رعاية معالي وزير التربية والتعليم الدكتور صبري صيدم سينعقد

 المؤتمر التربوي االول
 (في عالم معرفي ورقمي متغير: الطالب الفلسطيني)

12-11/9/1122 
 

 الرؤية

يعتبر الطالب محور العملية التربوية التعليمية ، فعلى أساس خصائصه يتم تطووير اهدوفا، ، واختيوار الموا   

الفراسووية ، واهطةوووطة التربويووة ، ودووور، التوووفريل ،واسووتافاس التانيوووال والوسووائن ال  موووة لووو ل  ،  ال ا  

ادوو ، الطاقووال الا قووة واةبفاعيووة العمليوة التعليميووة تواتووه تحووفيال تسوواس وموول ادووم دوو ة التحووفيال  يفيووة 

بووفور أ  وور ايةابيووة فووي  واسووتغ ل ا ل وون دالووب رسووب قفراتووه وميولووه وادتماماتووه وفووي  يفيووة قيوواس الطالووب 

عمليوة الووتعلم وروون المةو  ل والوىووول  لووى الحلووول والحاوائه بنفسووه، اذووافه الووى واقو  دوو ا الطالووب وفووه 

   .ة التطور المعرفي والتاني ومفى اطسةامه في االمنظومة التربوية الفلسطينية ووفه منظوم

 أدفا، المؤتمر 

مناقةوووة مةموعوووة مووول الابوووايا التربويوووة والتعليميوووة المتعلاوووة بالطالوووب ي وووف، الموووؤتمر التربووووي االول  

ابتووفا   .الفلسووطيني، والتووي تةوو ن الرافووف االسوواس لووه فووي ا تسووار الابوورال والم ووارال واه ا ال المتنوعووة

 ة للحيووا  التعليميوة ، واطت ووا   بمررلوة تارتووه مول التعلويم المفرسووي، اذوافه لمووا يعترذوه موول بمررلوة  عوفا

 . ىعوبال ومعياال توات ه في مسير  الحيا  التعليمية

 : محاور المؤتمر

 :يناقش المؤتمر المحاور التالية   

الفلسطيني ، والتوي ال بوف مول توافردوا فوي معايير المنظومة التربوية السليمه المتعلاه بالطالب : المحور اهول

 .العمليه التعليميه التعلميه، معايير تو   التعليم، معايير ىناعة الطالب الفلسطيني، معايير ا ار  المعرفة

تةواي  الواقو  التربووي والتعليموي للطالوب الفلسوطيني فوي المةواالل المعرفيوه والوتفاطيوه :  المحور ال اطي

التحصوووووين الفراسوووووي ماوماتوووووه :) سوووووةامه مووووو  المنظوموووووة التربويوووووة السوووووليمةوالم اراتيوووووه، وموووووفى اط

اثور االرووت ل االسوورائيلي )،(الع قووه بوويل الطالوب والمعلووم)،(االعبووا  التعلميوه)، (العنووا المفرسوي)،(ومعوقاتوه

 (.في بنا  شاصية الطالب الفلسطيني

بووي والتعليموي للطالوب الفلسوطيني، وم مو  االساليب والوسائن ال فيله ل رتاا  بوالواق  التر :المحور ال الث

المفرسوة االمنوة،الةو  ، توليوف المعرفوه، :)د ا الطالب المستابلية في ظن م وطال المنظومة التربوية السليمة

 .)الاصائ  والسمال، التم يل المعرفي

وا ارت ووا، ومووفى  االسووتراتيةيال التعليميووة الرقميووة واالل تروطيووة الحفي ووة فووي طاوون المعرفووة: المحووور الرابوو 

 .(التعليم االل تروطي، التعلم الناال ، الةب ال االتتماعية، ت نولوتيا التعليم:)فعاليت ا في ا ار  المعرفة 
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   شرود قبول البحوث في المؤتمر

 :يةترد لابول البحث في المؤتمر         

 .أ  ي و  بح ا منتميا   لى أرف محاور المؤتمر .2

( Arabic Transparentوطوووول الاوو   21رةوووم الحووور، )ىووفحة  12أ  ال يزيووف البحوووث عووول  .1

بواللغتيل العربيووة واةطةليزيوة،  ذوافة  لووى طسواة موول ( مول ث ثوة ماوواد )وت توب أسوما  البووار يل 

 . سلة  مرفاة بالعناويل ال املة والبريف االل تروطي للمرا( CD)البحث على قرص مبغود 

سووو، تابوو  البحوووث المافمووة للمووؤتمر لتايوويم علمووي موول قبوون ا ووا يمييل متاصصوويل، رسووب   .3

 .اهىول العلمية المتبعة ب  ا الةأ ، وستنةر في مةلفال خاىة بالمؤتمر  ما ستنةر ال تروطيا

 .التابن البحوث التي قبلت في مؤتمرال ساباة أو قبلت للنةرفي مة ل علمية مح مة .1

 (.ApA)نظاس ت تب البحوث وفاا ل .2

 تعليمال للبار يل 

 لمووة، فووي موعووف أقصوواة  121يرسون البارووث تصووورا  ماتررووا  لبح ووه، فووي رووفو  ىووفحة ال تتةوواو  .2

28/2/2016  . 

 .ير  على البار يل باصوص قبول تصورال أبحاث م خ ل أسبول مل تاريخ است س الماترح .1

 .15/7/2016موعف أقصاة تسلم البحوث  املة في  .3

 .للتح يم العلمي مل قبن اللةنة العلمية للمؤتمر تاب  البحوث .1

باللغة العربية وآخر باللغة اةطةليزيوة علوى أال تزيوف  لموال الملاو  عول  ا  يرفه م  البحث ملاص  .2

 .  لمة( 121)
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 مفيرية بيت لحم/ مفير  التربية والتعليم 
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 محمف الطيطي .الف تور
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