
  يقدم البحث كامالً  ال يتجاوز مخس عشرة صفحة ضمن حماور
 املؤمتر .

 ( خبط ,)يكتب البحث بربانمج )ووردSimplified 

Arabic( حجم ,)يف اهلامش مث توضع  41( يف املنت و ) 41 )
 اهلوامش جمتمعه يف آخر البحث.

  تشمل الصفحة األوىل من البحث  عنوان البحث, اسم
الباحث, عنوانه, وامللخص, مث ينتهي البحث ابلنتائج والتوصيات, 
 وخيتتم البحث بقائمة املراجع واملصادر مرتبة على حروف املعجم.

  . ختضع مجيع البحوث للتحكيم العلمي 

  حيق للجنة املنظمة االعتذار عن عدم قبول أي ورقة حبثية يف
 حالة عدم استيفائها للشروط .

 .تقدمي سرية ذاتية للمشارك 

  يقدم الباحث إقرار أبن املعلومات اليت تضمنها البحث املقدم
للنشر يف كتاب املؤمتر, هي معلومات حقيقية وأصلية وغري 

منشورة سابقاً, وأهنا من انتاجه, وفق الشروط العلمية واملتعارف 
عليها, وأهنا ليست قيد النشر يف أماكن أخر على ان تكون 

 مراجعة لغواي.

  كل األحباث تتم مراجعتها وختضع إىل التعديالت حسب
 املعايري العلمية والفنية للجنة املؤمتر. 

  .لغة املؤمتر: العربية, االجنليزية 

 دينار لييب تدفع عن البحث, تتضمن  (011) رسوم املؤمتر
رسوم املشاركة, حتكيم األحباث, الضيافة كامل أايم انعقاد 

املؤمتر ابإلضافة إىل شهادة املشاركة الصادرة من جامعة 
 الزاوية .وغري شاملة مصاريف استخراج اجمللد.

  االتصال واملراسلة: يتم تسجيل وإرسال املشاركات اىل
 اللجنة املنظمة للمؤمتر عن طريق عنوان الربيد االلكرتوين

info.eduzawia@zu.edu.ly 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة الزاوية

 تحت شعار
 “ من اجل تعليم افضل” 

 
 ميالدي 0222يونيو  02-02املنعقد بتاريخ 

 شارع عبد المنعم رياض 
 الزاوية
 ليبيا

 5841427290الهاتف: 

 info.eduzawia@zu.edu.lyالبريد اإللكتروني:

 شروط املشاركة:

المؤتمر العلمي الثالث لكلية التربية 
 بالزاوية

 “التعليم الجامعي اصوله وتطبيقاته”
 المؤتمر العلمي الثالث لكلية التربية بالزاوية

 مواعيد مهمة:

  م 1342|مايو|03:  أجل الستالم البحوث كاملةآخر 

 م1342|ايونيو|14|13: |موعد انعقاد املؤمتر 

 مسئولية الباحث النقل اخلارجي. 

 مسئولية اجلهة املنظمة اإلقامة واإلعاشة.  

 مكان انعقاد املؤمتر:
 دار الــــكـــتــاب مبدينة الزاوية



  دور الدراسات التاريخية والجغرافية وأثرها في

 مسيرة التعليم الجامعي .

  دور الدراسات اإلسالمية في ترسيخ التربية

 . الدينية و أثرها في التعليم الجامعي

 ثــالثـــــاً  / التعلــيم اجلامعي وتنمية اجملتمع 

 . تلبية سوق العمل من خريجي التعليم الجامعي 

  تقييم مدخالت ومخرجات التعليم الجامعي

 ومعالجة المشاكل التي تعترضها.

  مساهمة التعليم الجامعي في عالج بعض الظواهر

السلبية بالمجتمع من خالل برامج التوجيه 

 واإلرشاد. 

  ربط التعليم الجامعي بمؤسسات التعليم العام

وتحقيق فرص للتعاون في شتى المجاالت العلمية 

 والتفافية .

   تهيئة المناخ المالئم للتعليم الجامعي من تجهيزات

 مباني وملحقات أخرى .

 . التغيير في القوا نين واللوائح الجامعية وتحديثها 

 . المخاطر البيئية وسبل مواجهتها بالبيئة الجامعية 

نن  نن ن الالالةنانةن نن الالال ن ننان الالال الالال ن الالال الالال ن نناالالال الالال الالال ن ننةنفن ن ننةالالالتن انطالالاالالمن الالر ن

نن ننفن الالال الال الالالر ن ننان الالالةالالال الالالرن ن ن نن الالال الالال ن نن الالال ن ننان الالالةالالال الالالرالالال الالال الالال ن ان الالالرالالالفنانةن ن

نن ننفنان الالال ن الالال ن ننان نرالالالةالالال ن ننان الالالفن الالال ن نن الال الالال ن ننفنان الال الاللالالرن نن الالانةن الال ن نن الال الال ن ةالالطالاللالالرن

نن نن الالالالاالالالال ن ن نن الالالرنكن ن نن الالاللالالالالرن ننان الالالال الالالةن ن الالالال ن نن الالالال الالالال الالال ن ننسن الال الالالالرنكن بالالالةالالالالضالالالال الالالفنتن

نن ننان الالالةنفن ن نن الالال الالال ن ننان الال الالالفنكن نن الال الالالضالالال الالال الالال ن ننان الالرالالرن الال ن ننان الاللالال الالةالال ن ان الالةالالان الالةالال ن

نن ننان الالاللالالالةالالال الالال الالال ن نن الالال الالال الالالضالالال الالالتن ننان الالال الالالرنةالالاللالالال ن ننان نضالالال الالالرنين نن الاللالالالرن نن الالاالالفنذن ان الالينون

نن ننان الالال الالاللالالال الالال الالالذن ننسن الالالةالالال الالال ن نن الالال الالال ن ننان الالالبالالالرن الالالرالالال الالالتن ننفن الال الالال الالال الالال ن ان الالال الالاللالالال الالال الالالةالالال الالال ن

نن ننرالالالالمن ن ننةالالالالتن ننفن الالالالفنةن الالالال ن ننفن الالالالاالالالال الالالال الالالالاالالالالرن الالالال ن ننسن الالالالفن الالالال ن ان الالالال الالالالرنةالالالاللالالالال ن
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نن ن  ان الالةالال الالرنفن ن

 اهداف المؤتمر

 يهدف المؤتمر إلى:

 ازنةف نا  ل  ذنا  رةل ن  نةض   نا ة  ة نا  طةف  ن ن    

 ا  ل فن   نا ا رة ن  نا  ل  ذنا ال الرةاللال نةالتنرالم نا الةالطال الفةال نا ال ال ننن
  لة ن  ن ار  ر ن

 ا  ل فن   نةةتن فة نةاضضر نا  ل  ذنا ال الرةاللال نفةالطالر ال ال نن
 ف  ل زا  ن 

 حماور املؤمتر
 يتضمن املؤمتر جمموعة من احملاور, وهي:

 أوال  / مسيـرة التعليم اجلامعي عرب اترخيها الطويل   

  . التدريس الجامعي أصوله وتطبيقاته 

 . مناهج التعليم الجامعي وسبل تطويرها 

 ) هيئة التدريس الجامعي )تدريبها ، تأهيلها 

  )قيادات التعليم الجامعي )بين اإلدارة القديمة والحديثة 

  ) جودة التعليم الجامعي )بين المعايير والقوانين 

رؤى حديثة يف حتديث التعليم اجلامعي وفق سياسة /   ثــانيا  

 التخطيط التعليمي 
  تطوير التعليم الجامعي وفق منظومة التعليم

 االلكتروني .  

  تطوير التعليم الجامعي ومتطلباته وفق بيانات

 وإحصائيات حقيقية .

  دور الدراسات التطبيقية والعملية بكافة المستويات في

 تطوير التعليم الجامعي .

  دور اللغات العربية واألجنبية وإبرازها في تطوير أداء

 هيئة التدريس والطالب . 

   دور الدراسات النفسية واالجتماعية وتعميقها في فهم

 الواقع المعاش في حل مشاكل التعليم الجامعي.


