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 0202المؤتمر العلمي  التربوي الدولي الثامن 

 (( 8مـعـتـد  ))

 الموســــوم بــ

 االتجاهات الحديثة في العلوم التربوية والتطبيقة 

  تحت شعار )) نحو رؤية استشرافية ((

 المواعيد المهّمة:
 م 0308/  80/  81 -89 تاريخ انعقاد املؤمتر:

 م0308/  1/  8 آخر موعد لتقدمي امللخصات:
 م0308/ 83/8 آخر موعد لتقدمي البحوث كاملة:

 شروط المشاركة:

 أن يكون البحث وفق الشروط العلمية والعاملية املتفق واملتعارف عليها.8-  
 أن يكون البحث ضمن حماور املؤمتر. -0
 أالَّ تزيد صفحات البحث عن مخس وعشرين صفحة  -0

 وال تقّل عن عشر.    
 ( خبطwordُيكتب البحث بربنامج ورد) -1

    (Traditional Arabic)  للمنت (81)خبط 
 للهوامش، مع وضع اهلوامش واملراجع هناية البحث. (80)و 
 يتحّمل الباحث مسؤولية األمانة العلمية، وأالَّ يكون -9

 البحث قد أًعدَّ ملؤمتر أو ملتقى أو ندوة أو قد سبق نشره.
 خنضع البحوث للتحكيم العلمي السري من جلان متخصصة. -1
 من حّق اللجنة العلمية للمؤمتر االعتذار عن عدم قبو أية ورقة  -9     

 علمية يف حالة عدم استفائها للشروط العلمية دون إبداء األسباب.            
 اجلّدة والدّقة يف البحث موضوعاً ومضموناً ولغًة، مراعاة وضوح       -1     

 األهداف، وعلمية النتائج والتنوع الزمين للمصادر واملراجع.           
 دينار لييب،  (033)قيمة املشاركة للمداخالت من داخل ليبيا  - 7     

 ملشرتكني اثنني يف البحث الواحد،( 133)للمشارك الواحد و        
 دينار لييب )أونالين( للمشارك                (893وذلك للحضور الشخصي، و )        
 دينار لييب ملشاركني اثنني، وأالَّ تكون املشاركة يف   (033)الواحد و        
 البحث الواحد ألكثر من باحثني اثنني.       

 دوالر، ( 893)قيمة املشاركة للمداخالت من خارج ليبيا )أونالين(  -83    
 دوالر للحضور الشخصي. (033)و        

 

 قسم البحوث واالستشارات بالكلية 
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 كلمــــــة المؤتمـــــــــر

تسعى كلية التربية أبوعيسى من خالل عقدها للمؤتمر العععلعمعى  لعى 

 طالع الباحثين والمختصين فى علوم التربيعة والعتعععلعيعم ععلعى أهعم 

الدراسات واالتعاعاهعات العحعديعثعة فعى معخعتعلعر العععلعوم العتعربعويعة 

والتطبيقية، و ثراء الاانب المعرفى والعلمى بالدراسات واألبعحعا ، 

التى تتناول أبرز وأهم المستادات المعاصرة والمستعقعبعلعيعة العععلعوم 

التربوية والتطبيقية، لذا تسعد كلية التربية أبوعيسى بعاعععالن ععن 

( تعحعت ععنعـعـعـعـعـعـعوان  8معتعتع   عقد مؤتمرها السعنعوا العثعامعن  

االتجاهات الح يثة في التلوم التربوية والتعبعبعيع)عة وو ؤعحعو رؤيعة 

 .  استشرافية ((

 

 أثر المشكالت البيئة والظواهرالطبيعية في التعلم

 .اإلبداع واالبتكار في الممارسات واالستراتيجيات

 العلم الشرعي بين األصالة والحداثة وأثره في المتعلـــــــم.

 المحور الثالث: جودة التعليم فـــــــــــــي 

 ضمان جودة القياس والتقويم 

 . التعليم العام والجامعي المشكالت والحلول

معايير اختيار القادة التربويين في ضوء االتجاهات اإلدارية 

 .الحديثة

 -دور مخرجات كليات التربية في مؤسسات المجتمع ) الواقع

 سبل التطوير(.–المعوقات 

دور القيادة التربوية في تحقيق التغيير واالبتكار نحو ريادة 

 وقيادة مدارس المستقبل. .ليمالتع

 أهــــداف المؤتمر:
إّن هذا المؤتمر يسعى إلى عرض آخر ما وصلت إليه 

الجهود البحثية العلمية في مجال العلوم التربوية, اإلنسانية 

والتطبيقية و تعزيز دورها في خدمة المجتمع وتلبية 

 احتياجاته وحل مشكالته.

فتح المجال أمام الدارسين والمهتّمين والباحثين لعرض  –

البحوث ومقارباتهم العلميّة لهذا الموضوع، وتوفير 

إطار علمي للتداول وتبادل اآلراء، والمشاركة في 

 النقاش الجاد المثمر بينهم.

عرض أحدث الدراسات والبحوث العلمية في الحقول    -

 االختصاصية التي تعالجها محاور المؤتمر.

ىتشخيص وتحليل واقع البحث العلمي واالنخراط الواعي  -

 في مواكبة سؤال التحّول الذي تشهده الدراسات الحديثة .

ضمان استمراريّة التفاعل الخاّلق بين الدارسين والباحثين  -

فيما بينهم من جهة، وبين نبض التحوالت والمتغيرات 

التي تضج بها هذه الدراسات من جهة أخرى 

 التحّول.واستشراف اآلفاق الممكنة في هذا 

 محـــــاور المؤتمــــــــر:
 المحور االول: االتجاهات الحديثة والمعاصرة فـــــــــي 

 . إعداد المعلم 

 . التربية الخاصة

 . تربية الطفولة المبكرة

 تكنولوجيا التعليم وآفاقها.

 .تطوير وبناء المناهج

 اآلفاق الجدـدة في البحـث العلمـي.      

 الدراسات التربوية والصحة النفسيـة.

 والتعلم عن بعــد.التعليم اإللكتروني  

 . التنمية البشرية من منظور اقتصادي

 الدراسات التاريخية والجغرافية واإلعالم والفنــون.

 النفسية المعاصرة في الدراسات المختصة بذوي االحتياجـــات.

 .ربط العلوم اإلنسانية واالجتماعية بالعلوم التطبيقية

 علوم الصحة والتدريب الرياضي، وعلم النفس الرياضـي.

 البحوث والدراسات اللغوية واألدبية والدراسات الفقهيـــة.

 المحور الثاني:الدراسات و االستراتيجيات  الحديثة في 

 . التربية والتعليم الواقع وآفاق المستقبـــل

 .اإلرشاد األكاديمي المهنــــي الفّعـــــــال

 .التعليـــــــم التقنـــــــــــي

 مجال العلوم التطبيقيـــــة .

 .مجال العولمة الرقميــــة

 التقنية وخدمة تعلم وتعليم اللغـــات .

 . التدريس، دراسات الواقع وتطلعات المستقبل

دور المناشط الفنية فى تنمية الجوانب االبداعية والتربوية لدى 

 الطـــــالب.


