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 بعنوان:

اإلسهام المعرفي لكليات التربية، ودوره في 

 مؤسسات التعليم العامتلبية احتياجات 

 تحت شعار
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 تلـوث

 الميــاه

أين يمكن أن تكون المشكلة ؟ انظر إلى 

: 

 

 

عناوين مهمة: 

 00218237500111الفاكس: 

 info.edunaser@zu.edu.ly  البريد اإللكتروني:

 0927849746 رئيس المؤتمر:

 0926499588 اللجنة التحضيرية:

   0925866096 اللجنة العلمية:

 : قاعة المؤتمرات بالكلية.المؤتمرمكان انعقاد 

 

 

 

 

شروط المشاركة: 

.االلتزام بمحاور المؤتمر 

بحث ببرنامج لكتابة اWord نظام على Windows 

 16للمتن، و 14بحجم  Times New Roman بخط

   .1.5للعناوين، وبمسافة 

 صفحة، مرفقة  25عدد صفحات البحث ال تتجاوز

 PPTوملف  CDبنسخة إلكترونية على قرص مدمج 

(Power Point.للتقديم ) 

 محتوى البحث يشتمل على ُملخصين باللغة العربية

واإلنجليزية، ال يزيد عدد كلمات الملخص الواحد عن 

كلمة، كما ويشتمل على اإلطار النظري،  200

ومشكلة البحث، وأهدافه، وتساؤالته، وأهميته، 

ومجاالته وحدوده، والتحليل، ومناقشة النتائج، 

 والتوصيات، والمراجع والمصادر. 

يكون البحث قد سبق نشره، أو عرض في مؤتمر  أن ال

 علمي.  

ويتم  ،البحوث المقدمة للمؤتمر تخضع للتحكيم العلمي

 .إعالم المشارك بقبول بحثه بعد تحكيمه مباشرة

 السيرة الذاتية للمشارك الذي سيقدم المشاركةإرسال، 

 ورقم هاتفه، وبريده اإللكتروني.

 كتاب المؤتمر رسوم البحوث المقبولة للنشر في

 دينار.150

 م.2018/ابريل/10أخر موعد الستالم البحوث كاملة 

 تُرسل البحوث على البريد اإللكتروني، أو االتصال

 المباشر بإدارة شؤون مكتب عميد كلية التربية ناصر.

ما يوفره المؤتمر: 

 ،وحضور الجلسات العلمية للمؤتمر.اإلقامة 

.شهادة مشاركة في المؤتمر 

 ملخصات البحوث المقبولة على قرصنسخة منCD. 
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 تلـــــــــوث الهــــــــواء

 تلـوث

 الميــاه

أين يمكن أن تكون المشكلة ؟ انظر إلى 

: 

 تلـــــــــوث الهــــــــواء

 

.السياسات التعليمية وأثرها في إنجاح العملية التعليمية 

 نظام الفصل الدراسي، ومدى نجاحه في العملية التعليمية

 بكليات التربية.

.المكتبات ودورها في نجاح العملية التعليمية 

 واألليات التي تعمل على رضا الُمعلم وتحفيز األدوات

 دوره إلنجاح العملية التعليمية.

 عالقة كليات التربية بالمناهج التعليمية، والمقررات

 الدراسية، بمؤسسات التعليم العام.

 توظيف تقنيات المعرفة واستثمارها في مؤسساتنا

 التعليمية. 

 

 

 

 

 

 

 تلـوث

 الميــاه

أين يمكن أن تكون المشكلة ؟ انظر إلى 

: 

 تلـــــــــوث الهــــــــواء

 تلـوث

 الميــاه

أين يمكن أن تكون المشكلة ؟ انظر إلى 

: 

 

 كليات التربية في تنمية المجتمع وتلبية دور تأكيد

 احتياجاته.

 اقتراح الحلول المناسبة لمواجهة التحديات التي تواجه

 كليات التربية.

 

:المحاور والموضوعات الرئيسة للمؤتمر 

 التحديات التي تواجه العملية التعليمية بكليات التربية

حول الت –العولمة  –)تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 البيئة الخارجية(. –المعرفي نحو التَّعلم 

 الحافز ودوره في التحصيل العلمي لدى الطالب في

 كليات التربية.

 سياسة القبول، واختبار القدرات، ومعايير اختيار معلم

 المستقبل.

 جودة مخرجات كليات التربية، ومواكبتها الحتياجات

 مؤسسات التعليم العام.

يبهم مية المهنية للمعلمين وتدردور كليات التربية في التن

 أثناء الخدمة.

 كليات التربية وإسهامها في تنمية المجتمع وتلبية

 احتياجاته.

 األقسام العلمية بكليات التربية، وإسهاماتها البحثية في

 تحديد احتياجات سوق العمل من مخرجاتها. 

.دافعية التعليم لدى المتعلمين بمرحلة التعليم العام 

 التعليم الثانوي والمستويات المعرفية مخرجات

 والتحصيلية.

.البيئة المدرسية وأثرها على العملية التعليمية 

 ،القيم والمبادئ التي تُدرس في المؤسسات التعليمية

ودورها في اإلحساس بالمواطنة، وتعزيز السلم واألمن 

 االجتماعي.

 

 

مقدمة: 

نظراً للتحوالت التي يشهدها التعليم الجامعي حالياً، 

والتحديات التي تواجهها كليات التربية حاضراً ومستقبالً، 

وماتية، نتيجة الثورة التكنولوجية، والطفرة المعل

والعولمة، والتحول المعرفي، وبناء المجتمعات، وغيرها. 

فان هذا المؤتمر بأبعاده المختلفة يمثل تحدياً معرفياً 

يالمس المشكالت، ويركز على معرفة الدور الفعلي الذي 

تُسهم به كليات التربية في مجاالت بناء وتنمية المجتمع، 

راً من ة، وشعووتلبية احتياجات مؤسساته التعليمية العام

كلية التربية ناصر بأهمية هذه المسائل وإشكاالتها 

وقيامها  المطروحة، وتأكيداً لحضورها األكاديمي،

العلمي، وإيماناً منها بدور  ثبدورها المتمثل في البح

العلماء والباحثين والمتخصصين في طرح حلول واقعية 

ءم الوعلمية أكثر فاعلية لتطوير أداء كليات التربية، لتت

ي ف التركيز العصر ومتطلباته، ولهذا تم مع متغيرات

)اإلسهام المعرفي لكليات : لثاني علىمؤتمرها العلمي ا

التربية، ودوره في تلبية احتياجات مؤسسات التعليم 

 (.العام

أهداف المؤتمر: 

 تحقيق أهداف الكلية المتمثلة في إقامة المؤتمرات

 والندوات واستضافتها.

 كليات ل المعرفي دورالتشجيع البحث العلمي في مجال

 .ةالتربي

 إتاحة الفرصة للتواصل وتبادل الخبرات بين العلماء

والباحثين والخبراء والمهتمين بشؤون اإلسهام 

 المعرفي لكليات التربية.

 تشخيص التحديات التي تواجه كليات التربية في ظل

 .والتقني التطور المعرفي

 


