
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أون الين وحضوري   20/11/2022- 19     ر ابلسط –الذي سيعقد في ليبيا 

 لالستفسار يرجى االتصال برقم الواتساب:

00218915678203  -  00218925678203 
 

 
 لالطالع على التفاصيل يمكنكم زيارة موقع 

 laes.org.lyالجمعية الليبية لعلوم التعليم 

 alse9.2019@gmail.comترسل الملخصات إلى العنوان اإللكتروني التالي:  

المؤتمر العلمي الدولي للجمعية الليبية لعلوم 

 التعليم

 تحت شعـــــــــــــــــــــــــار

mailto:alse9.2019@gmail.com


  

  بمشاركة

 المجلس العربي للتعليم والتدريب االلكتروني واتحاد نقاباتو  وزارة التربية والتعليم بليبيا

  المدربين العرب

 وبالتعاون 

 يةالترب وكليات فلسطينبدولة معلمين واالتحاد العام لل مع نقابة المعلمين طرابلس
والجمعية العلمية اليمنية لإلدارة  (العجيالت –قصر بن غشير  -جنزور  - طرابلس)

 والجمعية التونسية للجودة في التربية التعليمية

 تحت شعـــــــــــــــــــــــــارو 

 معلم المستقبل وتأهيل نحو إصالح منظومة إعداد 

 لجمعية الليبية لعلوم التعليماتقيم 

 المؤتمر العلمي الدولي

 حضوريالين و  أون  02/99/0200- 91     طرابلس –الذي سيعقد في ليبيا 

 

 

 

 

 

           



 توطئـــــــــــــــــــــــــــــــــة

، وإنما هو مطلب ضروري وملح تقتضيه وتمليه  أهيلهإن إعداد المعلم وت       
ً

 ثانويا
ً

لم يعد أمرا

 لسريعةواالهامة  والتحوالت تطورات الحياة والعالم من حولنا، فنحن نعيش في عصر التحديات 

السري    ع، وذلك من أجل االرتقاء بمهنة التعليم ونوعية  والتقنيألجل مواكبة التطور العلمي 

لم بشكل وبناء المع وتكوينالمعلمين، وإعادة النظر في النظم التعليمية بشكل عام، ونظام إعداد 

 لمكانة هذه المهنة وتمكينا للمعلم من القيام برسالته
ً

جتمع الحقيقية في الم خاص، وذلك دعما

 التي تحدث في العالم من حولنا.  والمستمرةوفقا للمتغيرات السريعة 

 في إعداد المعلم، والعمل على تطويرها، 
ً

هذا يتطلب مراجعة االستراتيجيات المستخدمة حاليا

في ضوء حاجات المجتمع واألفراد، وبما يتماشى مع االتجاهات العالمية الحديثة ببرامج إعداد 

 لمعلم. ا

تسعى الجمعية الليبية لعلوم التعليم من خالل هذا المحفل العلمي الدولي ، إلى االستفادة من 

الخبرات والتجارب والمبادرات السابقة والحالية والمستقبلية الدولية في مجال إعداد المعلم في  

ليتمكن  ،كل المسارات الهادفة إلى تطويره وتحسين أدائه، وتمكينه من مجال تخصصه العلمي

  من القيام بأدواره المختلفة في عالم سمته التغير والتبدل المستمرين في الجوانب الحياتية. 

 رؤية المؤتمر 

تفاعلية بين  بناء عالقةللباحثين في الدراسات التربوية التعليمية لمنصة عالمية خاصة  تكوين  

  .الباحثين في ميدان التربية الواسع

 المؤتمرداف ـــــــــأه

 . تحليل الوضع الراهن للمعلم في ضوء تجارب دول اإلقليم. 1

 .كوين وإعداد المعلمين قبل الخدمةت. التعرف على االستراتيجيات المستخدمة في 2

. عرض التجارب والنماذج الناجحة محلًيا وعربًيا وعالمًيا في مجال إعداد وتأهيل المعلم قبل 3

 .وأثناء الخدمة

 .ات والتحديات المعاصرة التي تواجه برامج إعداد المعلم. تحديد المعوق4

 . تقّصي فاعلية توظيف التكنولوجيا في عملية إعداد وتأهيل المعلمين قبل وأثناء الخدمة. 5

 . استشراف برامج إعداد معلم المستقبل. 6

 االحتياجات الخاصة. . تقّصي فاعلية برامج إعداد المعلم الكفء لتدريس الطلبة ذوي 7



 حماور املؤمتر

: واقع برامج إعداد وتكوين المعلم 
ً

 أوال
 

 ) واقع إعداد المعلم في الجامعات )االستراتيجيات، والمقررات، والجانب العملي -

 إعداد المعلم في ضوء االتجاهات التربوية الحديثة -

 معايير وضوابط اختيار المعلمين في ليبيا والعالم العربي -

 المعاصرة للمعلم العربي في ضوء قيادة التغييرالتحول نحو األدوار  -

 .االحتياجات التدريبية للمعلمين في أثناء الخدمة -

 إعداد وتكوين المعلم في ضوء معايير الجودة.  -

 برامج إعداد معلم التربية الخاصة -

-  .
ً

 تجارب عربية ودولية في برامج إعداد المعلم مهنيا

: التنمية المهنية للمعلم 
ً

 الواقع والمأمولثانيا
 

 االتجاهات الحديثة للتدريس والتطوير المهني للمعلم -

 في ضوء التجليات المستقبلية تمكين -
ً

 المعلم وتنميته مهنيا

 في ضوء التحديات المستقبلية -
ً

 برامج إعداد المعلم وتكوينه مهنيا

 تطوير الممارسة المهنية لمعلمي رياض االطفال -

 ة لمعلمي المراحل األولى من التعليم العامتطوير الممارسة المهني -

 اشتراطات منح الرخصة المهنية للمعلم  -

 التحديات التي تواجه معلمي المرحلة الثانوية بمدارس التعليم العام والخاص -

 في ضوء الكفايات التدريسية الالزمة. تنمية  -
ً

 المعلم مهنيا

  ة والمهنية للمعلم. تجارب محلية ودولية في تحديد الكفايات التدريسي -

 
ً

 أدوار المعلم في ظل التغيرات المجتمعية.  -ثالثا
 

 دور المعلم في تنمية القيم األخالقية واالجتماعية لدى الناشئة -

 دور المعلم في التنشئة االجتماعية -



 دور وشخصية المعلم في تنمية القيم السلوكية وبناء شخصية النشء -

 المواطنةدور المعلم في تنمية قيم  -

 في تطوير أداء المعلمين.  المركز العام للتدريب وتطوير التعليمدور  -

: التأهيل التربوي والنفسي للمعلم
ً

 رابعا
 

 فاعلية االعداد النفسي والتربوي لمعلمات رياض األطفال -

 الدعم النفسي واالجتماعي لمعلمي مراحل التعليم األساسي -

 المراحل األولى من التعليم األساسي" معلم الفصل" التأهيل واالعداد التربوي لمعلم -

 التوافق النفسي واالجتماعي للمعلم ضرورة أم ترف.  -

 التأهيل النفسي والتربوي لمعلم ذوي االحتياجات الخاصة -

 دور المعلم في تكوين االتجاهات النفسية لذي التالميذ -

 الصحة النفسية في الوسط المدرسي -

 لدى المعلمينالضغوط النفسية  -

: تكنولوجيا التعليم وبرامج إعداد المعلم
ً

 خامسا
 

 فاعلية برامج تدريب المعلمين القائمة على تكنولوجيا التعليم -

 دور المعلم في عصر التكنولوجيا والثورة الرقمية" افاق علمية" -

 إعداد المعلم في مجال التعليم االلكتروني -

 التعليميةتكنولوجيا التعليم والعملية  -

 التنمية التكنولوجية للمعلمين بين االستدامة والمهنية -

 ل تقنيات التعليم الحديثةظالمعلم وطرائق التدريس في  -

: النشاط المدرسي
ً

 سادسا
 

 النشاط المدرسي حافز أم معوق -

 النشاط المدرسي جزء من المنهج الدراسي -

 األنشطة المدرسية ودور المعلم في تنميتها -

 األنشطة المدرسية ودورها في تنمية شخصية الطالب -



: التطوير واإلبداع في العلوم الطبيعية والتطبيقية. 
ً

 سابعا
 

  االتجاهات المستقبلية في تعليم العلوم الطبيعية والتطبيقية والبحث. - 

 العلوم الطبية وصحة المجتمع.  -

 التعليم الهندسي والتقني.  -

: الثقافة الصحية 
ً

 للمعلمثامنا

 .شاكل الصحية داخل المجتمع المدرسيالم .1

 .بةللكشف المبكر عن بعض األمراض التي من الممكن أن تصيب الطلتدريب التربويين  .2

 طلبة تعديل السلوك الصحي الخاطئ لل. 3

  .داخل المدرسة طلبةتوفير كافة الخدمات الصحية لل .4

 المدارس. الثقافة والوعي الصحي للعاملين داخل . 5

: حقوق المعلم
ً

 تاسعا

 . الحقوق المادية1

 . الحقوق المعنوية2
 

 *لغة المؤتمر*

 ، اللغة الفرنسيةاللغة العربية، واللغة اإلنجليزية )ترجمة فورية(

 *المشاركة في المؤتمر*

يسر الجمعية الليبية لعلوم التعليم أن تدعو كافة األساتذة وطالب الدراسات العليا في مجال     

تخصصاتهم العلمية إلى المشاركة في هذا المؤتمر بأبحاثهم ودراساتهم القيمة التي تتالءم مع 

 المحاور المقترحة في نشرة المؤتمأحد 

 * رسوم المشاركة  *

 دوالر( 51) دينار ليبي 011حضوري  - دوالر( 01 )دينار ليبي  051الين  أون

 الرسوم ال تشمل اإلقامة وتذاكر السفر



 *ضوابط المشاركة في المؤتمر *

 :بحث ضمن محاور المؤتمر وفق االتييتقدم المشارك ب -
 ليزية.جاإلنالبحث باللغة العربية او  يقدمان  -
 أن يقدم البحث مستوفيًا لشروط البحث العلمي. -
 .صفحة 02أال تزيد عدد صفحات البحث عن  -
 يكون البحث قد سبق نشره أو ُعرض في مؤتمر آخر.أال  -
بحسب اآلتي: األصالة، والعمق، ومدىّ  إسهامها في  تخضع كل األبحاث الواردة للتحكيم العلمي السري، -

 .البحث العلمي
 .بريدهم اإللكتروني طريق آلية( عن أبحاثهم حين وصولها )رسالة يتم إخبار الباحثين باستقبال -
 (APAتوثق المصادر والمراجع وفق لنظام ) -
 Times Newفي المتن بنوع  61وللعناوين  61بحجم الخط  pdfو wordيرسل البحث بصيغتي ملف  -

Roman  6.61والمسافة بين االسطر  
 األسباب. تقصى كل ورقة بحثية في حالة عدم استيفائها للشروط العلمية دون ابداء -
 laes.org.lyالمجلة الليبية لعلوم التعليم    سيتم نشر البحوث المقبولة في  -

 *مواعيد مهمة*

 0200/ 1/ 6بدء أستقبال الملخصات: 
 16/8/0200الملخصات: أجل الستقبالآخر 
 .6/62/0200المشاركات كاملة للنشر:أجل الستقبال آخر 

 0200/ 66/ 62 العلمي للمؤتمر البرنامج عن اإلعالن
 0200/ 66/ 02-61انعقاد المؤتمر: أيام 

 الحضوريالين و  أونتشمل المشاركة 

شهادات مشاركة  -دولية محكمة وذات تصنيف عال نشر أبحاث المؤتمر في مجلة علمية -

 .للمؤتمر معتمدة من الجهات المنظمة والراعية

 laes.org.ly   في:  المجلة الليبية لعلوم التعليم أبحاث المؤتمر في نشر  -

 .يتم منح المشارك في الورشةشهادة حضور -

 مدينة طرابلس:  المؤتمر  إنعقاد مكان 



 

 المؤتمر ســـــــيرئ

 ليلى رمضان جويبر ... رئيس الجمعية الليبية لعلوم التعليم

 اللجنة العليا للمؤتمر

 المجلس العربي للتعليم والتدريب اإللكتروني رئيس -. أ.د. عبدالهادي محمود الزيدي 1

 رئيس اتحاد نقابات المدربين العرب –. أ.د عالء عبدالخالق المندالوي 2

 األمين العام إلتحاد المعلمين الفلسطينيين –أ. سائد محمد ازريقات . 3

 رئيس نقابة المعلمين طرابلس –أ. أشرف البوراوي . 4

 عميد كلية التربية طرابلس –. د. سامي خليفة حمدي 5

 عميد كلية التربية جنزور -بن شعبان عبداللطيف د. . 6

 عميد كلية التربية قصر بن غشير  -د. عبدالناصر العباني . 7

 عميد كلية التربية العجيالت - د. سميرة محمد بريك. 8

 رئيس الجمعية العلمية اليمنية لإلدارة التعليمية –. أ.د. خليل محمد مطهر الخطيب 9

 الجمعية التونسية للجودة في التربيةرئيس  –. أ. د. بلقاسم بلغيث 11

 مقرر المؤتمر

 من دولة فلسطين: د. نائل جهاد حالق

 

 

 

 



 

 

 أ.د نعيمة المهدي أبوشاقور رئيس اللجنة العلمية : 

 د. فتحي رمضان بن زيد نائب رئيس اللجنة العلمية: 

 أعضاء اللجنة العلمية

 الدولة األسم ر.م الدولة األسم ر.م

 أ. د. محمد سليمان أبو شقير  .2 ليبيا أ.د. عبدالكريم محمد القنوني .1
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 د. ثامرعبدالرحمن .3
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لع
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تد
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ي
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ر
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ا

 

 نعمات شعبان علوان  .أ. د .4

 أ. د. فايز كمال شلدان .6 أ.د. أحمد سعد عبدالغفور .5

 د.سمير محمود شتات .8 أ.د. محمد عبدالقهار .7

 أ.د.حسن رشاد رصرص .10 د. محمد على المهدي .9

 ليبيا د. حسن سالم أحمد الشهوبي .12 ليبيا أ.د يونس العزابي .11

 ليبيا د. نائلة المنير المحمودي .14 ليبيا أ.د. نبيلة سعد بلعيد .13

 ليبيا د. هالة على الحراري .16 ليبيا أ.د.على المفترش .15

 ليبيا الهرامةعبدالحميد  د. مفيدة  .18 ليبيا د. نجاة الشريف .17

 ليبيا د.فريحة ابوبكر ابوعمود .20 ليبيا نزيهة علي صالح صكح أ.د.  .19

 ليبيا د.عفاف خليفة الترهوني .22 ليبيا امحمد عمر امحمد عيسىأ.د. .21

 ليبيا عبدالمجيد الطبيبد. نجاح  .24 العراق عبد الحسين رزوقي  الجبوريأ.د.  .23

 ليبيا د.نجاة على على الهنشيري .26 ليبيا مهند سامي جيجان عبد العلوانيأ.د. .25

 ليبيا نتصار على الشريفاد.  .28 ليبيا د. عبدالسالم مفتاح العجيلي .27

 أ.د. بلقيس أحمد الكبسي .30 ليبيا د. عبدالحكيم سالم تنتوش 29
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 د. سامية علي األهدل .32 ليبيا د. ربيعة امحمد الشاوش .31

 د. رجاء محمد الهمداني .34 ليبيا د. على شهوب سعيدة .33

اتحاد  د. نينب هاشم عبود  .34

 النقابات

 د. فتحية أحمد العاليا .36

 د. محمد علي الشامي .38 فينوس ميثم عليد.  37

 د. عباد عبده معزب .40 ليبيا فتحية عبدا لله خليفة البارونيأ.د.  39

 ليبيا د. عطية المهدي أبواالجراس .42 مصر نشأت ادوارد ناشد جرجسأ.د.  .41

 ليبيا د. برنية الصادق البصري .44 ليبيا د. راشد خليفة عريبي .43

 ليبيا د. مالك حسن الصقر .46 ليبيا د. نوري امحمد العباني .45

 

 

 



 

 

 د. نبيل بن حكومة  اللجنة التحضيرية: رئيس 

 أ. جميلة على البكوش نائب رئيس اللجنة التحضيرية: 

 أعضاء اللجنة التحضيرية

 البلد األسم ر.م البلد األسم ر.م

 ليبيا أ. إيمان صالح أبوخشيم .2 ليبيا أ. كميلة سالم السويح .1

 ليبيا الميالدي أ. إحالم .4 ليبيا أ. رانيا كافو .3

 ليبيا د.نجاة عبدالله الغول .6 ليبيا أ. أمال أنبية .5

 ليبيا د. الهادي أمبارك النائلي .8 ليبيا أ. مصعب خالد أبوهديمة .7

 ليبيا أ. محسن أحمد أبو مسامح .10 ليبيا د. نبيل على معتوق .9

 ليبيا أ. محمد صالح النفار .12 ليبيا د. محمد جمال الزروق .11

 ليبيا أ. أحالم دندي                               .14 ليبيا د. منى سالم العوجزي .13

 ليبيا ا. طارق كرعود                                .16 ليبيا د. زينة كامل كارة .15

 ليبيا د. ايمان الرابطي                               .18 ليبيا أمال الرياني .17

 ليبيا أ. نعيمة أبو خزام                             .20 ليبيا د. فهيمة ديكنة .19

 ليبيا احمد محمد الشوشان .د .22 ليبيا د. فتحي عالق الفقهي .21

 ليبيا د. فدوى فتحي بن طاهر .24 ليبيا د. فتحي الصديق البكباك .23

 ليبيا خيرية محمد بن عصماند.  .26 ليبيا د. نعيمة الفيتوري الجتالي .25

 ليبيا د. حسين البوزيدي .28 ليبيا نعيمة  بشير محمد عبدو .د .27

 ليبيا محمد خليفة .د .30 ليبيا د. زينب أبوبكر  الشريف .29

 ليبيا د.ايناس مفتاح ترفاس .32 ليبيا د.عفاف أحمد صالح .31

 انتصار العواودةد.  .34 ليبيا د. مصطفي القمودي .33
المجلس العربي للتعليم 

 والتدريب االلكتروني
 خالد العدوانيد.  .36 ليبيا إلهام على البرناط .35

اتحاد نقابات  بشير محمود حسين .37

 المدربين العرب  

 علي اخواجهد.  .38

    عذراء خضير عبيس .39

 

 اللجنة التقنية
 البلد االسم ر.م

 العربي للتعليم والتدريب االلكتروني فرع األردنالمجلس  االستاذ احمد القضاة .1

 عراقالالمجلس العربي للتعليم والتدريب ا اللكتروني فرع   األستاذ منتصر كاظم .2

 المجلس العربي للتعليم والتدريب االلكتروني فرع لبنان االستاذة لور عبد الخالق .3

 لتدريب ا اللكتروني فرع  األردنالمجلس العربي للتعليم وا االستاذة احالم الرشايدة .4

 المجلس العربي للتعليم والتدريب ا اللكتروني فرع  ليبيا الدكتور محمد جمال الزروق  .5

 
 


