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 العموم التربوية
 

التعميم" وتكنولوجيا التكنولوجية "التربية العممي المؤتمر  
م7202أكتوبر    72  
قصى(جامعة األ)  

 
التوظيف الفعال لخدمة الصفوف االفتراضية التفاعمية في التدريس الجامعي والعام بصورة متدرجة  .1

 لخدمة العممية التعميمية.
بية والتعميم العالي لمنح درجات عممية عمى مستوى الدبموم التنسيق بين الجامعات ووزارة التر  .2

المعتمدة عمى تقنية التعميم اإللكتروني كجزء من نسبة عدد الساعات المحددة  سوالبكالوريو 
 لمتخرج.

تشكيل مجمس دائم يضم عمداء كميات التربية بالجامعات ومسئول من وزارة التربية والتعميم  .3
عداد معمم التربية لمناقشة واتخاذ اإلجراءات ا لكفيمة بتطوير برامج إعداد المعمم بوجو عام وا 
 التكنولوجية بوجو خاص  .

وضع رؤية مقترحة توحيد الخطة األكاديمية ومتطمبات التخرج في برنامج إعداد معمم التربية  .4
عداد معمم متمكن  التكنولوجية بين الجامعات والكميات في قطاع غزة لضمان توحيد المخرجات وا 

 ن الكفايات والميارات البلزمة لتدريس التكنولوجيا في مراحل التعميم العام . م
التأكيد عمى الجوانب العممية والتطبيقية خبلل فترة إعداد معمم التربية التكنولوجية من خبلل ربط  .5

 الجوانب النظرية بالتطبيق أثناء تدريس المساقات وخبلل فترة التربية العممية .
مدارس تتيح الفرصة لمطمبة المعممين من التدريب فييا تحت إشراف أساتذة  عقد اتفاقيات مع .6

 الجامعة الكتساب الميارات التدريسية. 
إعادة النظر في الخطة األكاديمية إلعداد معمم التربية التكنولوجية في الجامعات والكميات  .7

 الفمسطينية وتطويرىا في ضوء :
 خصوصية المجتمع الفمسطيني. المعايير العالمية ذات الصمة مع مراعاة .8



 تحميل مناىج التكنولوجيا بمراحل التعميم العام  .9
 آراء الخريجين واحتياجات سوق العمل  .10
وبين المسئولين  برامج إعداد معمم التكنولوجيا في الجامعاتالقائمين عمى التنسيق المتواصل بين  .11

 .عمقة بتدريس التكنولوجياوزارة التربية والتعميم العالي لمناقشة كافة القضايا المتفي 
 تطوير البنى التحتية في المؤسسات التعميمية لتتمكن من تطبيق التعميم اإلليكتروني . .12
فريق من  فيواإللكترونية المساندة لممقررات المختمفة ، يعمل  المواد التعميميةإنشاء مركز لتصميم  .13

 .والمؤسسات ذات الصمة جامعات الالمتخصصين من 
 المتوفرة ية من أساتذة جامعات ومختصين إلجازة مصادر التعميم اإلليكترونيتشكيل لجان عمم .14

 وفق معايير متفق عمييا .
إعادة النظر في عدد الحصص المخصصة لتدريس مادة التكنولوجيا وزيادتيا عن حصتين  .15

بما يمكن الطمبة من االستفادة منيا  أسبوعيا في المدارس الحكومية ومدارس وكالة الغوث
 . يا في عمميتي التعميم والتعمم وتوظيف

التكنولوجية مع مراعاة البيئة المحمية عند  التربية مجال في والعالمية العربية التجارب من االستفادة .16
 مناىج التكنولوجيا بمراحل التعميم العام .  تطوير

ثقافة  اإلعبلمي بتوزيع مطويات وعقد لقاءات ومنتديات إعبلمية لكسر الحاجز تجاهالدور تفعيل  .17
 اإلليكتروني.التعميم 

 يتضمن كافة التجارب واألنشطة بمراحل التعميم العام لكتب التكنولوجيا ةإعداد كتب مصاحب .18
  والطالب.المعمم  ايستفيد مني ةكترونية الواردة في الكتب المقرر يلاإل .19
ووضع إجراء دراسات ميدانية لمتعرف عمى المشكبلت التي تواجو تطبيق التعميم اإلليكتروني  .20

 الحمول المناسبة ليا .
لحضور مؤتمرات ولمشرفي مراكز مصادر التعمم تييئة الفرصة لبلبتعاث الخارجي لممعممين  .21

  .في مجال التعميم اإلليكتروني والتعرف عمى المستجدات وورش عمل الكتساب مزيد من الخبرات 
ستخدام تكنولوجيا المعمومات حول ميارة المعمم في ا اً تضمين استمارة توظيف المعممين الجدد بنود .22

 واالتصال.
 تزويد المكتبات في الجامعات والمؤسسات التعميمية بمصادر التعمم اإلليكتروني . .23



عقد معارض بصورة دورية بالتنسيق بين الجامعات ووزارة التربية والتعميم العالي والمؤسسات  .24
 التعميم.المختصة لعرض المستجدات في مجال تكنولوجيا 

مستحدثات ولقاءات تربوية لكل من المعممين والطمبة لرفع كفاياتيم في التعامل مع  عقد دورات .25
 . تكنولوجيا التعميم

 استخدام أساليب تدريسية قائمة عمى  توظيف التكنولوجيا الحديثة في التعميم العالي والعام  . .26
في أنجع الطرق التنسيق بين إدارة المشروع والجيات المعنية لدراسة توصيات المؤتمر والبحث  .27

 .الستفادة منيا 
 

" التواصل و الحوار نحو مجتمع فمسطيني أفضل"المؤتمر التربوي الرابع    
م7200أكتوبر  10  

غزة ( –)الجامعة اإلسالمية   
أسالب  واستميام ،النبوية والسنة الكريم القرآن ضوء في التربوي والحوار التواصل مفيوم تأصيل .1

 وممارسةً  مفيوماً  والحوار التواصل ثقافة فشاءوا   النبوية السيرة بللخ من الفاعمة والحوار التواصل
 .وطمبتيم المعممين نبي

 يحقق بما التربوي ريالتطو  واستراتيجيات التعميمة والسياسات التربوية الفمسفة بناء في النظر إعادة .2
، اإللكترونية التاالتصا تكنولوجيا عصر في نعيش ألننا لكوذ وسموكاً  فكراً  والتواصل الحوار ثقافة
 التواصل ثقافة بناء يقتضي وىذا والمعتقد، الفكر في لنا المخالفين مع التواصل عمى تجبرنا التي

 .اآلخرين مع لمحوار ومرنة واضحة أسس ووضع أوال أنفسنا مع والحوار
 اإلعبلم، وسائل خبلل من المجتمع في المثقفة الفئات بين الحوار وأدب االختبلف فقو إشاعة .3

 بمستوى لبلرتقاء الجيود وتوجبو ،واالجتماعية التربوية المؤسسات أكناف في المثمرة لحواراتوا
 .والطمبة والمعممين والمدرين المشرفين فئات لدى والتواصل الحوار ممارسة

 استخدام و التعميمية، العممية أطراف بين والحوار التواصل عمى المعتمدة التعميمية األساليب تطوير .4
 بين الفاعل الحوار و التواصل تحسين في اإللكترونية اإلتصال ووسائل الحديثة التعميم اتكنولوجي
 .التربوية العممية أركان

 العام التعميم ومعممي الجامعي التدريس ىيئة ألعضاء عالية وكفاءة فعالية ذات تدريبية دوراتعقد  .5
 .لدييم التواصل تميارا و الحوار بقدرات النيوض أجل من المدارس ومدراء والثانوي



 فكراً  عالالف التربوي والحوار التواصل ثقافة ززعي ماب التربوي التأىيل برامج في النظر إعادة  .6
جاز وا وسموكا،ً  ضافة القائمة، لممساقات تحديث من ذلك يحقق ما ن   عمى ركزت ةجديد اتمساق وا 
 .الفعال التربوي التواصل

 القضايا يناقش العالي التعميم مؤسسات عميو رفتش "اإلنترنت" شبكة عمى تربوي موقع إنشاء .7
وي الترب بالجانب يتعمق ما بكل المرتادين د  و ويز  الطمبة، ة لدىالتعميم المشكبلت ُعالجي و التربوية
 .التربوية العممية أطراف جميع بين التربوي التواصل لتحقيق وذلك

 مواستخدا وطمبتيم، المعممين بين تربويال والحوار لمتواصل اميدانً  تكون بحيث الصفية البيئة تييئة  .8
 .اإللكتروني االتصال ووسائل التعميم تكنولوجيا

 الميدان و التربوي الحقل بوصفيا والحوار التواصل ثقافة ترسيخ في المدرسة بدور النيوض .9
 مياتقد التي يةو ربتال والخبرات اليادفة التربوية النشاطات خبلل من وذلك التربوية، لمنظرية التطبيقي
 .وخارجيا أسوارىا داخل المدرسية

 سموكاً  الثقافة ىذه جعل في لممساىمة البناء والتواصل الحوار ثقافة لنشر اإلعبلم وسائل توظيف .10
 .والحوار التواصل ثقافة لتطوير مييأة اجتماعية بيئة توفيرب  وبذلك مألوفا،ً  اجتماعياً 

 في الحوار وأدب التواصل ثقافة غرس في يةالفمسطين األسرة دور بتعزيز التربوية المؤسسات قيام .11
 لدى الوعي بمستوى ترتقي تربوية ثقافية وندوات مفتوحة حوارية برامج خبلل من أبنائيا، نفوس
 .والحوار التواصل ثقافة بناء في ألبنائيم عون  ليكونوا واألميات اآلباء

 واالستفادة النافعة لخبراتا تبادل أجل من العالي التعميم مؤسسات بين والحوار التواصل تنشيط .12
 االتصال وسائل عبر الحوار وندوات والبحثية، العممية النشاطات في والمشاركة الرائدة التجارب من

 .والحوار التواصل من المرجوة التربوية الفوائد يحقق بما الحديثة
 خبلل من ويالترب والحوار التواصل ثقافة بتعزيز وتصميميا المناىج تخطيط عمى القائمين اىتمام .13

 اتجاىات المتعممين تُكسب وممارسات أفكارا المدرسية والخبرات الدراسية قرراتوال جالمناى تضمين
 .ذلك لتحقيق البلزمة بالميارات تزودىم كما التربوي، والحوار التواصل نحو إيجابية

 الشباب نم مرتاديو لدى اءالب والتواصل اإليجابي الحوار يعزز بحيث المسجد دور االرشاد عن  .14
 .الواحد االجتيادي لمرأي التعصب دائرة من خرجيمويُ  والفتية،

 
شكاليات التطبيق "المؤتمر التربوي الثالث " كميات التربية بين النظرية وا   

م 7207 يوليو 4 - 1  
 ) جامعة االقصى(

 العربية. الدول في التربية كميات تجمع بحثية تواصل شبكة تشكيل .1



 باستقبللية تتمتع األقصى وجامعة والتعميم التربية وزارة مسؤولية تحت مميةالع لمتربية وحدة إنشاء  .2
 العممية. التربية عمى لئلشراف كافية وميزانية خاصة ىيكمية وليا

 البنية توفير عمى والعمل، اإللكترونية المراكز نماذج ألحدث مواكب إلكتروني تعميم مركز إنشاء  .3
 .التعميمية ميةالعم في التعميم لتكنولوجيا التحتية

في جميع القاعات   شدد الباحثون عمى أىمية توفير أجيزة حاسوب مجيزة بتقنيات حديثة  .4
 .التدريسية

التأكيد عمى توجيو اإلعبلم المرئي والمقروء والمسموع لمتقريب الثقافي، مع إعبلء شأن القيم  .5
 .اإلنسانية ورفض اإلذعان والتبعية

 الذات وأسس الثقافات تعدد حول الطمبة بتوعية تتعمق اقاتمس وطرح المناىج تطوير عمى العمل .6
 عن المتنوعة واالبتعاد التفكير أساليب استخدام  عمى الطبلب وتحفيز واإلسبلمية والعربية الوطنية
 الخاطئة. األفكار ودحض الحقيقة، عن لمبحث لمطالب المجال وترك الفكري، الجمود

 بجامعة وتطويره التدريس ىيئة أعضاء أداء تقييمل متخصص مركز إنشاء أىمية عمى التأكيد .7
 لممحاضرين. التدريبية االحتياجات وتحديد التقييم، بنتائج تيتم عممية بدراسات يقوم بحيث األقصى

 يدفع مما التدريسي أدائيم في المتميزين الجامعي التدريس ىيئة ألعضاء ومعنوية مادية حوافز تقديم .8
 التميز. إلى اآلخرين

 المستقبل. في تبرز قد والتي الحالية التحديات ضوء في المعمم أداء لتجويد مستقبمية ةرؤي رسم  .9
 المحمية الجامعات داخل التدريس ىيئة أعضاء بين البحثي اإلنتاج تعاون العمل عمى تعزيز  .10

 .العممي الميدان بمشكبلت التربوي اإلعداد مقررات والعربية وربط
 مجال في المستجدات ليساير التربوية الكميات في  العممية التربية برنامج تطوير عمى العمل .11

 التدريس. وميارات الكفايات،
 بكل يكون أن عمى الثانوي التعميم بمرحمة  لمطمبة والميني التعميمي واإلرشاد بالتوجيو القيام أىمية  .12

 . نيةالمي تخصصاتيم نحو الطمبة بإرشاد يقوم ومينيا تعميميا موجيا يضم توجيو مكتب  مدرسة
 العمالة من العمل سوق باحتياجات( القبول سياسة خاصة) التعميمية السياسة المطالبة بربط .13

 من البلزمة األعداد تحديد يتم أساسيا عمى المستقبل والتي في( ونوعياتيا وتخصصاتيا أعدادىا)
 الخريجين.

 إعداد مجال في نالمختصي العالي والتعميم التربية وزارة في المسئولين عمى الباحثون تمنى  .14
 المتجددة.  المعاصرة لممعممين باالحتياجات التدريبية البرامج ربط الخدمة، أثناء في المعمم وتنمية

 أسموب واعتماد لطبلبنا، الموجو التربوي خطابنا في المسؤولية استشعار أىمية التأكيد عمى .15
 .لو الذاتي التقويم



  "والعشرين ية في القرن الحاديالتربية بين المحمية والعالم"المؤتمر الدولي 
م7207نوفمبر  04  
(غزة-جامعة األزهر)  

 .تفعيل التعميم االلكتروني في المدارس والجامعات .1
 .تدريب المعممين عمى تصميم البرامج واالمتحانات االلكترونية  .2
 .التأكيد عمى فعالية التعميم االفتراضي كأحد أساليب التعميم العصرية  .3
 .ية عامة لمتكنولوجيا والتعميم االلكتروني وبث لقاءات إرشادية ألولياء األمورإنشاء ىيئة فمسطين  .4
 .االىتمام بالتكنولوجيا واستخدام التقنيات الحديثة في التعميم .5
 .التخطيط لدورات عممية لممعممين .6
 .الحد من المعيقات التي تواجو كميات التربية .7
 .رة التعميميةتعزيز ثقافة إدارة المعرفة لدى العاممين في اإلدا .8
 .االرتقاء ببرامج الدراسات العميا لتتناسب مع متطمبات العصر  .9

 .االستفادة من التجارب العالمية في تطوير برامج إعداد المعممين في كميات التربية  .10
عداد األبحاث  .11  .تزويد الجامعات الفمسطينية بمصادر المعمومات والكتب لتعزيز المعرفة وا 

 

لوزارة التربية والتعميم العاليالمؤتمر الدولي األول   
 التميز في التعميم الفمسطيني "رؤى إبداعية".

7207ديسمبر  72-72  
(وزارة التربية والتعميم العالي)  

 
ضرورة التعاون بين وزارة التربية والتعميم والجامعات في وضع سياسة تربوية موحدة إلعداد المعمم  .1

 الفمسطيني.
زاولة مينة التعميم لبلرتقاء بالتعميم وانتقاء أفضل وأكفأ العمل عمى استحداث نظام رخصة م .2

 المعممين.
ضرورة تطبيق االستراتيجيات التي تنمي الفكر اإلبداعي ألنيا بالفعل تساعد عمى تنمية قدرات  .3

 التبلميذ.



ضرورة تفعيل العمل اإلعبلمي بالوزارة لتبصير )الطمبة، المعممين، أولياء األمور( بطبيعة  .4
 الموحدة، وتحسين فيميم ألغراضيا. االمتحانات

ضرورة تبني وزارة التربية والتعميم لبلمتحان )التجريبي( لمثانوية العامة، بإجرائو في جميع المديريات  .5
 بترتيبات موحدة مع إلزام الطمبة بحضور االمتحانات التجريبية في جميع المباحث.

فكير في أسئمة االمتحانات وتنويعيا بحيث ال ضرورة مراعاة التوازن في األوزان النسبية لميارات الت .6
 يطغى مستوى عقمي عمى آخر.

 العمل عمى تنمية مفيوم العمل بروح الفريق بين العاممين في المؤسسات العممية في محافظات غزة. .7
العمل عمى ابتعاث القيادات التربوية المتميزة لتمقى دورات تدريبية في دول متقدمة واألخذ بمفيوم  .8

 سمطة.تفويض ال
 تفعيل دور مجمس أولياء األمور في المدرسة. .9
توعية مديري المدارس بأنماط اإلدارة التربوية الحديثة من خبلل عقد دورات وورش عمل في ىذا  .10

 المجال.
تشجيع االبتكار والتجديد القائم عمى إيجاد البدائل المستقبمية واستثمار الفرص المتاحة التي يفرضيا  .11

 المستقبل.
إدارية حديثة في اإلدارة وبخاصة مدخل اإلدارة االستراتيجية من أجل تحقيق الكفاءة  تبني مداخل .12

 والفعالية في العمل اإلداري.
ابتكار مصادر جديدة لمتمويل وتوفير المواد البلزمة لتطوير تدريب القيادات التربوية ويحتاج ذلك  .13

 ارة.إلى تشجيع مؤسسات المجتمع المحمي لدعم عممية التدريب في الوز 
توفير الدعم والحوافز لممؤسسات التعميمية العامة والخاصة عمى حد سواء لشراء تسييبلت تكنولوجيا  .14

 المعمومات واالتصاالت. 
وضع سياسات مدرسية، ومرنة تمكن المعممين والطمبة من الوصول إلى مصادر تكنولوجية  .15

 المناىج الدراسية.المعمومات واالتصاالت بأسموب مخطط لو جيدًا، لدعم عممية تأصيل 
العمل عمى استخدام أنظمة مراقبة وتقييم وطنية مناسبة تتيح إجراء تقييمات منتظمة النتائج  .16

 والكفاءات المكتسبة، وكشف العيوب المحتممة مبكرًا مما يجعل تطبيق السياسات أكثر فعالية.
رنت مما يساعد عمى العمل عمى ضرورة إعداد معامل الكومبيوتر وتجييزىا وتوصيميا بشبكة االنت .17

 توظيف استراتيجية الرحبلت المعرفية عبر الويب.
ضرورة إيجاد إدارة قيادية نشطة ومؤىمة، تعمل عمى إنجاح توظيف التعميم اإللكتروني من خبلل  .18

 تييئة الكوادر البشرية، وعقد الدورات التدريبية في مجال التعميم اإللكتروني.



التواصل الفعال لدييم، لتوظيفيا خبلل ممارستيم التواصمية مع عقد دورات لممعممين لتنمية ميارات  .19
 الطمبة، وتعريفيم بالقنوات االتصالية المختمفة، وخاصة اإللكترونية.

ضرورة توفير السبورة الذكية في كل مدرسة من مدارسنا لما ليا من أىمية كبيرة في زيادة دافعية  .20
 الطمبة.

فسي لمطمبة الصم والعمل عمى فتح مكتب لبلستشارة النفسية ضرورة االىتمام باإلرشاد التربوي والن .21
 التي تعني بمشكبلتيم، ومتابعة حموليا.

أن يقوم المرشدون التربويون في المدارس ومؤسسات التربية الخاصة لؤلطفال ذوي صعوبات التعمم  .22
 بوضع برامج تقويمية لسموك األطفال.

 

 
لفمسطيني _ غزةالمؤتمر السنوي األول لمجمع المغة العربية ا  

 ”المغة العربية ومواجهة تحديات العصر“
7204 يونيو  72-72  

 وزارة التربية والتعميم العالي

 

تتسم األلفية الثالثة بنمو غير مسبوق في دور العمم واستخدام تقنية المعمومات واالتصاالت، مع تزايد مطرد 
المغات، ومن ثمة وجدت المغة العربية نفسيا في المفاىيم والمصطمحات المستحدثة التي تفرض نفسيا عمى 

أمام تحديات ومنافسة من غيرىا في مستويات مختمفة، ارتبطت بواقع حضاري وسياسي يعمل لصالح 
 .األقوى

من خبلل ىذا الواقع المعاصر عقد مجمع المغة العربية الفمسطيني بغزة مؤتمره السنوي األول في السادس 
وأربعة عشر في الذكرى السنوية األولى النطبلق المجمع؛ واضعًا لنفسو  والعشرين من يونيو عام ألفين

أىدافًا محددة، ىي: تحديد التحديات المتنوعة التي تواجو المغة العربية، واستنياض اليمم وحث األفراد 
والمؤسسات عمى مواجية تمك التحديات، والوقوف عمى ما قامت بو المجامع والجامعات والمراكز البحثية 

لمواجية تمك التحديات، واإلفادة من  -فردية وجماعية-ي مواجية التحديات، وتنسيق الجيود المخمصة ف
 .التجارب الناجحة لؤلمم واألفراد في خدمة المغة الوطنية وحمايتيا

واتخذ المؤتمر لنفسو المحاور التالية: التحديات التي تواجو المغة العربية، وآفاق التعريب والترجمة، وآفاق 
  .اإلصبلح المغوي، والتجارب الناجحة في تمكين المغة العربية



 :وقد خمص الباحثون والمشاركون في المؤتمر إلى التوصيات التالية

 .تفعيل قانون حماية المغة العربية واعتماده رسميا في ىيئات الدولة تمييدا لتطبيقو   .1
مدة زمنية محددة، مع زيادة  إصدار قانون يمزم الجامعات والمعاىد بتعريب المناىج خبلل   .2

 .االىتمام بالمغات األجنبية كمغة ثانية
-ه1436اعتماد مؤتمر سنوي لمغة العربية في فمسطين، عمى أن يكون مؤتمر السنة القادمة)  .3

 . ”التعريب والمعاجم والمصطمحات“م( في الموعد ذاتو لمؤتمرنا اليوم بعنوان: 2015
نبثق من مجمع المغة العربية ييتم بمواكبة الكتب العممية تشكيل مجمس أعمى لتعريب العموم م   .4

 .المعاصرة: ترجمًة وتقديَم قراءات عميقة ليا
تفعيل فكرة مجمع المغة العربية المدرسي في كافة مدارس الوطن: المدارس التابعة لوكالة الغوث،    .5

 .والمدارس الحكومية، والمدارس الخاصة
رب لبناء منيج لغوي متكامل وموحد، يتمقاه الدارسون يستنيض المؤتمر جيود المغويين الع .6

 .المتخصصون في العربية عمى مستوى الدول العربية واإلسبلمية كافة، لتوحيد المسان العربي
يدعو المؤتمر وزارات التربية والتعميم في الوطن العربي إلى االىتمام التام بمعممي المغة العربية    .7

 .بية الفصحى في قاعات الدرس ومنع التحدث بالعامياتوحثيم عمى التحدث بالمغة العر 
 .متابعة محاوالت التيسير في مجال المغة وخاصة في النحو اإلمبلء والعروض   .8
ضرورة تركيز المناىج الدراسية عمى الميارات المغوية األساسية )االستماع والمحادثة والقراءة    .9

  .والكتابة
لطبلب المدارس في المرحمة التأسيسية ألنيا تزاحم ” جميزيةاإلن“يعرب المؤتمر عن قمقو من تعميم  .10

المغة األم عند الطفل في مرحمة مبكرة من حياتو، ويوصى المؤتمر جيات االختصاص بمراجعة 
 .القرار الخاص بيذه المسألة

يوصي المؤتمر أقسام المغة العربية أن توجو بعض بحوثيا األكاديمية إلى الميجات العربية    .11
ة، لدرسيا وتيذيبيا وردىا إلى أصوليا الفصيحة، واإلفادة مما تنطوي عميو من فصيح المعاصر 

 .األلفاظ والداللة، مما يثري المعجم العربي
صدار القرارات الممزمة بتداول المصطمح     .12 تنقية وسائل اإلعبلم من المصطمحات الدخيمة وا 

 .العربي البديل
نبية الدارجة بين الناس تمييدا لوضع مقترحات إنشاء قاعدة بيانات لحصر المصطمحات األج  .13

 .لتسميتيا ونشر المصطمحات العربية البديمة



رصد األخطاء المغوية الواردة في وسائل اإلعبلم والعمل عمى تصحيحيا ومكاتبة أصحابيا   .14
 .إلكترونيا وورقيا ونشرىا عمى مواقع التواصل االجتماعي

آليات االصطبلح ومنح األسماء لممسميات الجديدة  االىتمام بعقد دورات عمى نطاق واسع في   .15
 .والمسميات األجنبية

التأكيد عمى أىمية نشر المصطمح الجديد متزامنا مع تداول الناس لممسم ى الجديد من أجل     .16
 .ضمان انتشار االسم العربي األصيل

خصصات من خبلل وضع إتقان المغة العربية معيارا فاعبل في تعيين المعممين الجدد في كافة الت .17
 .اختبارات مزاولة المينة واختبارات التوظيف والمقاببلت

عقد الدورات التخصصية في المغة العربية لممعممين القائمين عمى رأس عمميم في كافة     .18
 .التخصصات

 .تعزيز دور مجامع المغة العربية، وتوفير الموازنات المالية البلزمة لمنجاح  .19
معاىد من كافة التخصصات ألخذ دورات في المغة العربية، تساعد توجيو مدرسي الجامعات وال  .20

 .عمى تحسين قدراتيم في تدريس العموم بالمغة الفصحى
 .التأكيد عمى أىمية التعاون وتبادل الخبرات بين مجامع المغة العربية في فمسطين وخارجيا   .21
مج التواصل بالمغة العربية العمل عمى استثمار النشاط الطبلبي في المجتمع المدرسي لتفعيل برا  .22

 .الفصحى فالممارسة سموك يمكن مبلحظتو من خبلل ما يقوم بو الطمبة
العمل عمى اختيار مدارس أساسية أولية متميزة إلجراء تجربة لبيان أىمية أسموب التواصل   .23

 .الوظيفي لتعميم المغة العربية الفصحى في مدارس التعميم األساسي
عداد و    .24 تنفيذ وتقويم ومتابعة البرامج التعميمية والمواد الدراسية بالمغة العربية في ترجمة وتخطيط وا 

 .كافة التخصصات الجامعية
إعداد وتدريس مساقات دراسية خاصة بالمغة العربية والنحو العربي يدرسيا طمبة الكميات  .25

 .والجامعات في كل التخصصات، والتركيز في ذلك لدى طمبة الماجستير والدكتوراه
 .ر قاعدة بيانات مشتركة بين مجامع المغة العربية في العالمين العربي واإلسبلميتوفي .26
تشجيع وترغيب الطمبة الممتازين من خريجي الثانوية العامة عمى الدراسة في كميات التربية  .27

، و اعتماد المنحة الكاممة لممجاميع العالية، وتوظيف الخريجين األوائل العربية اللغةوباألخص قسم 
 . معيدين في الكميات المختمفة

خاصًة إلى معممين تربويين يحممون شيادات  ةالمرحمة األساسي يالعربية ف ةمادة المغإسناد تعميم  .28
 .ذوي مستوى عاٍل تربويًا ولغوياً  عميا ومتخصصين في المغة العربية، أو

http://www.sef.ps/forum/multka17146/
http://www.sef.ps/forum/multka17146/
http://www.sef.ps/forum/multka17146/


تشديد وزارة التربية والتعميم العالي عمى عدم استخدام المغة العامية داخل الصفوف التعميمية    .29
 . وخارجيا، وشرح معممي المواد الدراسية المختمفة بالفصحى الميسَّرة

ربية والتعميم العالي ضرورة إضافة معيار التحدث بالمغة الفصحى في لجان التوظيف في وزارة الت  .30
درجات لمحديث  10والجامعات، عمى أن يكون ليا نصيب في عممية التقييم في المقابمة مثل ) 

 .بالفصحى
توصية الجيات المعنية والمثقفين والغيورين عمى لغة الضاد االقتداء بفرنسا التي أصدرت قانونا في  .31

لفرنسية في معامبلتيا داخل الدولة في م يمنع فيو استخدام المغات األجنبية غير ا1975ديسمبر 
 .جميع المجاالت

توصية أصحاب المحال التجارية والشركات والمؤسسات أنو عند الرغبة في كتابة االسم بالمغة  .32
اإلنجميزية أو األجنبية، أن يكون ذلك تحت االسم بالمغة العربية الصحيحة، بشرط أن يكون االسم 

 .من البلفتة بالعربية أكبر حجمًا وأبرز مكاناً 
ووزارة االقتصاد،  ,توصية الوزارات المختصة وىي: وزارة الحكم المحمي)البمديات(، ووزارة الثقافة .33

في ىذه الوزارات يكون من ميامو أن تعرض عميو ” مكتب لغوي“ووزارة التربية والتعميم، بتأسيس 
يقة التي كان معمواًل بيا في البلفتة المطموبة، فيوجو صاحبيا بكتابة المفردات الصحيحة، فيذه الطر 

لتسييد المغة العربية عمى ما ” قانون حماية المغة العربية“العراق الشقيق بموجب قانون عراقي يسمى 
 .عداىا انطبلقًا من الشارع

إثراء وتطوير المناىج الدراسية لمساق المغة العربية في الجامعات والمعاىد، والتركيز عمى    .34
ي كميات اإلعبلم والصحافة نظرًا لمتأثير الكبير لوسائل اإلعبلم في تشكيل مساقات المغة العربية ف

لغة الناشئة، وكذلك إجراء دورات تيدف إلى تنمية الممكة المغوية لممذيعين والصحفيين من الناحية 
 .الصوتية لتنمية فصاحة المسان، ومن الناحية الكتابية لتقميل حجم األخطاء اإلمبلئية واألسموبية

تقاء بمستوى المتخصصين بالبرمجيات الحاسوبية والتقنيات الحديثة في مجال المغة العربية االر  .35
وقواعدىا وأساليبيا، واستبدال الرموز والمختصرات والمصطمحات المستخدمة في البرمجيات 

نشاء جيات عمميَّة تعمل عمى  والتقنيات بأخرى عربية، وخاصة في الحاسوب والياتف المحمول، وا 
قضي ة المُّغة العربي ة في الت قنيات الحديثة، ودراسة ما اسُتحدث من رموٍز وألفاٍظ مختصرة  مواجية

 .ضمن قوانين المُّغة
االىتمام بفئة الشباب؛ ألنيم األكثر استخدامًا لمياتف النقال وخاصة الرسائل المتبادلة فيما بينيم،  .36

ات، وورش عمل، وأيام دراسية، وأمسيات من خبلل تفعيل دور المجامع المغوية بإقامة ندوات، ولقاء
شعرية، ينبغي إشراك الشباب في الحوارات والنقاشات حول لغة الجوال، وكيف ينبغي أن تكون؟، 



قناع الشباب  من أجل إقناع الشباب بضرورة استخدام المغة الفصيحة عمى أصوليا في الرسائل، وا 
  لك استخدام التشجيع والتحفيز المادي والمعنويبثقتيم في أنفسيم، وفي لغتيم وثقافتيم األصيمة، وكذ

 .التشدد في اختيار العاممين في مجال الصحافة واإلعبلم ممن يتقنون المغة العربية .37
 .دعم إنتاج برامج تعميم المغة العربية عبر وسائل اإلعبلم المختمفة .38
 .وقت كافٍ إعطاء المذيعين والمذيعات فرصة لمراجعة ما يطمب منيم قراءتو قبل إذاعتو ب .39
منع استعمال الكممات األجنبية الدخيمة وضرورة استعمال المقابل العربي في الوسائل المكتوبة أو  .40

 .المقروءة
ال بد أن توثق المؤسسات اإلعبلمية عبلقتيا بالمجامع المغوية والكميات المختصة بالمغة العربية    .41

 .لئلفادة في عمل دورات تدريبية لمعاممين بيا
خدام العامية في أجيزة اإلعبلم المختمفة وبخاصة في البرامج التعميمية والحمقات الحد من است .42

 .الحوارية والفقرات اإلعبلنية
قرار إدخال المغة العربية بكثافة بحيث تكون مواد المغة العربية في  .43 تعديل مناىج كميات اإلعبلم، وا 

 .تمك الكميات إحدى معايير الجودة
اص بوزارة التربية والتعميم والجامعات والكميات ذات الصمة العمل عمى قبول جيات االختص .44

بالتعريب ضمن شروط وضوابط ومعايير لتعريب المصطمحات العممية تجنبًا لئلبيام والغموض، 
 .وتوحيد المعايير مع جميع األقطار

توفير برامج وخطط وكتب في الجامعات والمعاىد والكميات إلعداد متخصصين في التعريب    .45
جمة؛ لتحري الدقة في الترجمة وعرض المواد العممية دونما خمط بين المفاىيم العممية، والعمل والتر 

 .عمى تدريبيم تدريبًا نوعيًا من أجل االرتقاء بالمغة العربية
تفعيل دور جميع وسائل االعبلم واالتصال والتواصل االجتماعي؛ من أجل تبادل التقنيات ذات  .46

 .صيحة، وتأصيميا لدعم الثقافة العربية اإلسبلميةالعبلقة بالمغة العربية الف
إعداد فيرسة منظمة لمجيود المضنية التي تقوم بيا مراكز األبحاث ومجامع المغة والباحثون في  .47

الجامعات؛ ألن كثيرًا من الباحثين يكررون جيود من سبقيم لعدم اطبلعيم عمييا ولقصور التواصل 
 .بين المؤسسات ومراكز البحوث العربية

إصدار قوانين تمنع استخدام لغات أجنبية وممصقات عمى الشوارع والمحبلت وفي وسائل    .48
 .اإلعبلم

دعم تدريس المغة العربية وزيادة عدد الحصص األسبوعية في المدارس، ومساقات المتطمب  .49
 .الجامعي في الجامعات



لى العناية بحركة ترجمة األعمال اإلبداعية والمغوية من العربية إلى كل ل .50 غات الشعوب اإلسبلمية وا 
 .المغات العالمية الحيَّة، وكذلك ترجمة آداب الشعوب اإلسبلمية إلى المغة العربية

إنشاء المواقع الخاصة بالمغة العربية عمى اإلنترنت، وتبادل المعرفة واإلبداع بين العمماء عن    .51
 .طريق ىذه المواقع

وب فيو، وال ينبغي أن ُيعادى، وال نممك أن نفر  التواصل بين الفصحى والعامي ة أمر مطموب ومرغ .52
منو، وىو ما حدث عمى َمر  العصور، وغاية ما ُيطمح فيو أن نراقب التدر ج في رأب الُيو ة كمما 

 .اتسعت بينيما، ليكون ذلك لصالح الفصحى، وُرجحان كف تيا
م والثقافة من خبلل لجنة الربط بين الجامعات ووزارات التربية والتعميم والمجامع المغوية واإلعبل .53

 .عميا تضع الخطط والبرامج وتتابع التنفيذ حتى تتناسق الجيود وتنسق الخطى
العمل عمى عقد امتحان مستوى لغة عربية عمى غرار )التوفل( في المغة اإلنجميزية كمفتاح قبول  .54

 .لمعديد من الكميات التخصصية حتى الشريعة منيا
 .صحى في التعميم الميني والتجاري والفني واإلعبلميالتركيز عمى المغة العربية الف .55
نزول أىل المغة والميتمين والمعنيين إلى ساحات التواصل االجتماعي لتعزيز المغة العربية، ونشر  .56

عن التقعر في الكبلم واستخدام  -كلَّ الُبعد–ثقافة استخداميا بميارة عبر ىذه الشبكات، والُبعد 
 .الكممات القاموسية

حياء تكريم ا .57 لظواىر والنشاطات المساندة لتعزيز االنتماء إلى المغة العربي ة، والتعرف إلييا، وا 
مناسبات واحتفاالت ُتكرم أولئك الذين يظيرون إشارات أو فعاليات تدلل عمى العناية بالمغة العربي ة 

 .الفصيحة
يا، كما دأب بعض التحذير من ربط المغة العربي ة الفصيحة بمواقف مضحكة إلثارة السخري ة من .58

 .المغرضين أْن يفعموا من أىل الفن  في مسرحياتيم وتمثيمياتيم
مواجية ظاىرة التغريب والحد من تأثيراتيا السمبية عمى اليوية العربية من خبلل استعمال المغة  .59

العربية الفصحى الحديثة في المؤسسات التعميمية كافة: )رياض األطفال، والمدارس، والمعاىد، 
 .عاتوالجام

 .إصدار قانون يمزم المعممين في كافة التخصصات باعتماد العربية الفصحى في دروسيم .60
تفعيل اعتماد قانون حماية المغة العربية من المجمس التشريعي والحكومة، مع األخذ بعين    .61

 .االعتبار التجربة السورية التي تعد نموذجًا رائدًا في الحفاظ عمى العربية والتمكين ليا
يز عمى المباحث النحوية الوظيفية التي تستخدم بكثرة في ميادين الحياة، واالبتعاد عن التعمق الترك .62

 .والتفصيل في مواضيع نحوية قميمة االستخدام في الحياة اليومية



لما فيو من  ( ms word ) عدم االعتماد بشكل كمي عمى المدقق اإلمبلئي اآللي في برنامج .63
 .ر سميمة، وعدم قدرتو عمى تصحيح بعض األخطاءبعض األخطاء؛ بسبب مدخبلت غي

االىتمام بالتدقيق المغوي، عن طريق تأىيل كل من يمارس التدقيق المغوي، وخاصة من يتخذونو  .64
 .مينة، عن طريق دورات تأىيمية عالية المستوى تعالج مستويات التدقيق في المغة العربية

قيق المستندات الرسمية الصادرة، عمى غرار إنشاء مكتب لغوي في كل وزارة ومؤسسة، يتولَّى تد .65
 .المكاتب اإلعبلمية، أو استحداث وظيفة مدقق ُلغوي في كل مؤسسة؛ ليقوم بيذه الميمة

باب االشتقاق ىو البوابة األوسع واألضخم لصناعة مصطمحات جديدة يتم توليدىا من اشتقاقات    .66
في صناعة المصطمحات الجديدة من متعددة بناء عمى معطيات المسمى الجديد. ويجب التضييق 

 .بابي النحت واإلدخال والتعريب
ال بد من العمل بقوة عمى الربط بين المصطمح العربي والمصطمح األجنبي بحروف متقاربة مع  .67

 .عروبة المصطمح
ال بد من العمل عمى وضع المصطمح المناسب لمجياز حين اختراعو أو تسويقو، وتكثيف الدعاية  .68

 .سائل اإلعبلم قبل خروجو لمناس؛ حيث يمكنيم التعرف إلى الجياز واالسم معاوالترويج لو بو 
ال بد من السير عمى نيج العرب القدماء في تعريب المفظ األعجمي من خبلل إحداث تغيير يجعمو  .69

 .مجانسا أللفاظيم جاريا عمى قواعدىم منسجما مع نظاميم
ضمان استمرارية ذلك العمل ورفده سنويا ال بد من مأسسة العمل المعجمي في المغة العربية ل .70

 .بالجديد وعدم توقفو بوفاة أصحابو
ال بد من تفعيل التنسيق بين الجيود التي تبذليا مجامع المغة العربية، والجامعات، والمنظمة العربية  .71

لمتربية والثقافة والفنون، إن تمك الجيود يجب أال تبقى منفصمة عن بعضيا البعض، فبل بد من 
 .قنوات تواصل فيما بينيا إيجاد

إن عممية التعريب يجب أن تأخذ بعين االعتبار المعنى الفكري الذي تحممو المفظة المعربة، إضافة  .72
إلى موافقتيا لقواعد الصرف العربي، واتفاقيا مع الذوق العربي العام، فالتغيرات التي تصيب المغة 

باشرًا بالبيئة االجتماعية وكذلك الجغرافية التي ليست تغيرات لغوية بحتة، فالمفظة مرتبطة ارتباطًا م
 .أنتجتو

ال بد من إعادة التوازن النفسي لدى اإلنسان العربي بحيث ينتقل من حالة القمق وعدم الثقة بمغتو،  .73
 .إلى الثقة بنفسو إزاء توظيف لغتو العربية، وأن ىذه المغة قادرة عمى الوفاء بمتطمبات العصر

يق لمنقل والترجمة إلى العربية يراعي المعنى، فعمى المترجم أو الناقل أن ال بد من وضع منيج دق  .74
 .يسعى إلى فيم المصطمح وداللتو، ثم يعمل عمى نقمو إلى العربية وفق أصول العربية وقواعدىا



ال بد من تدريس جماليات المغة العربية وتميزىا عن المغات األخرى، لطبلبنا، خاصة في مراحل  .75
 .يةالتعميم األساس

 .منع أصحاب المصانع العربية من كتابة أسماء المنتجات المقدمة لممواطن العربي بالمغة العبرية   .76
منع وسائل اإلعبلم المقروءة والمسموعة والمرئية من كتابة األسماء العبرية أو النطق بيا في  .77

 . وسائميم، مع اعتمادىم المعني العربي المرادف الفصيح
 . بلنات التي تنشر كممات أو مفاىيم عبريةعدم نشر الدعايات واإلع .78
تأصيل اإلرث الفمسطيني من خبلل نشر الخرائط الجغرافية لمدن وقرى وجبال ووديان فمسطين    .79

بأسمائيا األصيمة، وخرائط تاريخية تظير المعارك التاريخية كمعركة حطين وعين جالوت، كما 
 .د الصياينةتركز عمى المذابح التي تعرض ليا الفمسطينيون عمى ي
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 الجامعة اإلسالمية
 

النفسية و  التربوية التداعياتعمم النفس بدراسة و  التربية ضرورة اىتمام الباحثين في مجال .1
 .في ضوء معايير مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية لمحروب عمى غزةواالجتماعية 

لضمان التعامل السميم مع عداد بدائل استراتيجية وخطط طوارئ بشكل ُمسبق إالعمل عمى  .2
 المستجدات الطارئة.

ودرجة  واتجاىاتيم نحو التعميم بةإجراء دراسات وبحوث حول تأثير الحرب عمى سموك الط .3
 .تحصيميم العممي

من أجل زيادة االىتمام بالنازحين ضمن برامج تشخيصية تكوين فريق وطني لمصحة النفسية لمتدخل  .4
 وعبلجية.

توحيد الجيود من ذوي االختصاص والمؤسسات المعنية بالمرأة بخصوص اجراء الدراسات العممية  .5
المرأة وتشخيصيا بشكل دقيق لممساىمة فى  عمىالجادة ومنيا المتعمقة باالنعكاسات النفسية لمحرب 

 إعداد البرامج المناسبة لمعبلج.
ميم وقت األزمات والطوارئ، وتوفير ما إعداد مينيين فمسطينيين مدر بين ووضع خطط وبرامج لمتع .6

 يمزم ليذه البرامج والخطط من مواد تعمم ذاتي ووسائل تعميمية ليذا الغرض
تفعيل دور وسائل االعبلم وتسميط الضوء عمى بعض القضايا واألمور التي تعمل عمى ترسيخ قيم  .7

 .إسبلميلوطني من منظور ااالنتماء والوالء 



 الجامعات الفمسطينية حول الثقافة القانونية كمتطمب جامعي ييدف إلىإقرار مساق دراسي في  .8
 قضاياىم الوطنية وفي مقدمتيا الحق في التعميم.بتوعية طمبة الجامعات 

ضرورة تشكيل لجنة إعبلمية خاصة بالتوعية البيئية بممارسات االحتبلل وما ينتج عنيا من أضرار  .9
 غيرىا.و  من النواحي الفيزيائيةعمى صحة اإلنسان 

وقيم المقاومة والصمود  ،زة عمى تجويد العمل من إخبلص هللتعزيز القيم اإلسبلمية المحف .10
 جل حل مشكبلت الطمبة.أوالصبر والرباط والتعاون من 

التواصل االجتماعي في  شبكاتتفعيل وسائل اإلعبلم المرئية والمسموعة والمقروءة، وكذلك  .11
عداد الكوادر المتخصصة من خبلل  ،تقديم اإلسعافات األولية النفسية وقت األزمات والطوارئ وا 

 الدورات التدريبية.
بث صورة بطولية رائعة لآلباء الشيداء في نفوس أبنائيم كنوع من التعويض الناجم عن  .12

 الفقدان.
ى األساليب اإليجابية لمواجية الضغوط عمل برامج تدريبية لطمبة المدارس لمتدريب عم .13

 والصدمات.
تشكيل لجنة أكاديمية متخصصة لمتابعة مشكبلت الطمبة المقيمين في مراكز اإليواء وتقويم  .14

 مستويات الطمبة بشكل مستمر والعمل عمى تنميتيا.
في مجال مواجية التداعيات التربوية والنفسية  االستفادة من الخبرات اإلقميمية والدولية .15

 واالجتماعية لمحرب عمى غزة.
 من خبللالتحصين النفسي لؤلطفال ب تعنىإعداد برامج من قبل وزارة التربية والتعميم  .16

 .المحتممةمخاطر المن  تيمالبرامج الوقائية من لحماي
ية االستفادة منيا في عقد الورشات التعميمية حول تكنولوجيا الفصول المنعكسة وكيف .17

 التخفيف من التداعيات التربوية لمحرب عمى غزة.
ضرورة تبني منيجية تقوم عمى تقديم الدعم النفسي لمطمبة من خبلل القراءة ورواية القصص  .18

 الرقمية العبلجية.
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 )جامعة األقصى(

 
تشجيع البحث العممي وذلك بالدعم المالي لمباحثين وتوفير اإلمكانيات البلزمة من مختبرات  .1

 ومكتبات.
بية والتعميم العالي لدعم البحث العممي في الجامعات تخصيص نسبة من موازنة وزارة التر  .2

 الفمسطينية .
 دعم سياسة االبتعاث والتبادل العممي مع الجامعات العربية والدولية. .3
 إنشاء مراكز أبحاث عممية فاعمة لتمبية حاجات المجتمع المحمي. .4
جمسات المؤتمر  عقد مؤتمرات عممية متخصصة مشتركة بين الجامعات الفمسطينية حيث يتم توزيع .5

 عمى أرض الجامعات المشاركة في ىذا المؤتمر.
عقد ورشات عمل متخصصة تضم الجامعات الفمسطينية والمؤسسات الوطنية العامة والخاصة  .6

 برعاية وزارة التربية والتعميم العالي لتحديد أولويات ومجاالت األبحاث العممية.
 ي الجامعات الفمسطينية.إعادة تفعيل التنسيق بين العمادات المتناظرة ف .7
 تفعيل دور الجمعيات العممية المتخصصة داخل الوطن . .8
ضرورة اعتماد الجامعات الفمسطينية ىيئات استشارية ترجع إلييا المؤسسات العامة والخاصة عند  .9

 الحاجة.
حث العاممين في الوزارات والمؤسسات الفمسطينية المختمفة عمى المشاركة في المؤتمرات  .10

 لتي تعقدىا الجامعات الفمسطينية.العممية ا
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 )جامعة األقصى(
 



 في الفمسطيني، المجتمع تواجو التي المشاكل بحل متخصصة فاعمة بحثية مراكز إنشاء الدعوة إلى   .1
 نواة ليكون لمبحوث القومي المركز من واالستفادة ينية،الفمسط الجامعات في المختمفة، العممية المجاالت

 .العممي البحث لدعم
 تحميل أداة العممي البحث يصبح حيث الفمسطينية، الجامعات في الباحثين عند العممي البحث ثقافة تعزيز .2

 .المعمومات لجمع وليس واالقتصادية، العممية المشاكل وحل
 وميزانية الجامعات ميزانية من الفمسطينية الجامعات في لعمميا لمبحث وكافية مناسبة ميزانية تخصيص  .3

 والعالمية، والعربية الفمسطينية والجامعات األقصى جامعة بين العممي التواصل وتعزيز والتعميم، التربية وزارة
 .والباحثين األساتذة وتبادل واإلعارة االبتعاث سياسة ودعم

 وتسييل االتجاه، ىذا في الباحثين ودعم الدولية العممية لممؤسسات البحثية الزيارات تشجيع ضرورة  .4
 .العامة أو الحكومية الجامعات في سواء لمباحثين، العممي التفرغ إجازات عمى الحصول

 الفمسطينية، وعقد الجامعات من موحدة تحرير ىيئة وليا متخصصة، محكمة عممية مجبلت وجود دعم .5
 الجامعات بين المشترك التعاون لتعزيز الفمسطينية، عاتالجام بين مشتركة متخصصة عممية مؤتمرات
 .والمال والوقت الجيد وتوفير

 وزيادة الفمسطينية، الجامعات في ُتجرى التي العممية البحوث مشاريع في الجودة ثقافة نشر عمى العمل .6
 والتميز، لمعرفيا والتكامل واإلبداع االبتكار تنمية عمى الباحثين تشجيع عمى والعمل التنافسية، القدرة

 .المختمفة الجامعات في المنشورة العممية األبحاث في والتشابو التكرار وتجنب
 العممية الكفاءات أصحاب توظيف يتم بحيث العمل بسوق البحثية الجامعات برامج ربط اىمية عمى التأكيد  .7

 .تخصصو مجال في كلٌ  وفاعبلً  مناسباً  توظيفاً  والباحثين
 ومشاريع باقتراحات والتقدم العممي، البحث دعم في المحمية والشركات والمؤسسات الصناعات دور تفعيل .8

خراج الجامعة، في العميا والدراسات العممي البحث برامج ضمن لمعالجتيا بحثية  التخصصات بعض وا 
 داالقتصا رجال مع بالتعاون وذلك المجتمع، وخدمة والتطبيق الصناعة إلى المعامل من المناسبة العممية

 .فمسطين في والصناعة
 ألغراض وذلك الفمسطينية، الجامعات بين مؤخراً  إنشاءىا تم التي الفمسطينية البحثية من الشبكة االستفادة .9

 .العممي البحث
 

 المؤتمر الدولي الهندسي الرابع
 م7207أكتوبر    01

 غزة ( –الجامعة اإلسالمية 



 .ام صناعياستخدام الزجاج المعاد تدويره في إنتاج رخاوصى ب .1
 .لمحريق نياالمبالعمل عمى تحسين مقاومة   .2
 إيجاد مواصفات وقوانين تخص تحسين قطاع الطرق والمواصبلت في فمسطين.  .3
 .إيجاد مرجعية موحدة من حيث نظام اإلحداثيات لمخرائط المستخدمة محمياً  .4
 .حل المشاكل المرورية بحيث تتناسب مع المشاة والمركبات  .5
 .ال أثناء التشييد باتباع قواعد تصميمة خاصةاعتبار سبلمة العم  .6
 .االىتمام بإدارة توريد مواد اإلنشاء  .7
 .استخدام الطاقة المتجددة )الشمس والرياح( في تحميل المياه  .8
 .االىتمام بالمباني الخضراء .9

 .وتوظيف الشكل الحضري لتحقيق االستدامة  .10
 .اح في توليد الكيرباءد عمى أىمية استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرييأكالت  .11
 مل.تطوير قطاع البرمجيات لتوفير فرص ع .12

 

"نحو بيئة تكنولوجية تنموية" لمؤتمر الدولي األول لمعموم التطبيقيةا  
7201سبتمبر      74-72  

 )الكمية الجامعية لمعموم التطبيقية(
 

تشتمل  لتطبيقيةواالميني و التقني، والبرامج   إجراء دراسات مسحية شاممة حول خريجي التعميم .1
 عمى مجاالت فرص العمل وكفاءتيم المينية.

استخدام التخطيط االستراتيجي كأسموب إداري يساعد المؤسسات التعميمية عمى التأقمم مع بيئتيا  .2
 الخارجية والداخمية.

تحديد مواصفات جديدة متميزة لخريجي التعميم الميني و التقني تتناسب مع متطمبات العصر و  .3
المحمي و اإلقميمي وتمكن الخريجين من التفكير الناقد واإلبداعي وامتبلك القدرات سوق العمل 

 العممية والعممية المناظرة لزمبلئيم في الدول المتقدمة.



اعتماد أساليب تعميمية عصرية يكون الطالب فييا محورًا لمعممية األكاديمية مثل التعميم التعاوني،  .4
 والعصف الذىني، وغيرىما.

دات متخصصة بالمؤسسات التعميمية لمساعدة المدرسين في إعداد المواد التدريسية إنشاء وح .5
 اإللكترونية.

توفير المؤسسات التعميمية لمختبرات حرة لمطمبة تساعدىم في إتمام فروضيم وواجباتيم داخل  .6
 المؤسسة.

ة تعميمية تساعد تجييز القاعات الدراسية باألجيزة و الوسائل التعميمية الحديثة البلزمة لخمق بيئ .7
 عمى التعاون الفعال بين الطالب والمدرس.

متابعة األقسام والكميات التطبيقية لمتطورات المتسارعة في مجال التعميم، والتدريب في التخصص  .8
 لمتابعة كل جديد، وابتعاث الكادر العامل فييا لمتدريب المستمر ومتابعة ىذه التطورات.

توجيات الطمبة واألىل لمدراسة في البرامج التقنية و التطبيقية و إجراء الدراسات البحثية لتحديد  .9
 مدى معرفتيم بالبرامج.

عداد الكادر األكاديمي القادر عمى  .10 إعداد برامج تقنية تمبى حاجات ذوي الحاجات الخاصة، وا 
 خدمة ىذه الفئة من المجتمع.

م الطمبة ذوي االحتياجات توفير الكتب واألبحاث الحديثة الرقمية التي تخدم الطمبة بمن فيي .11
 الخاصة.

تعزيز الجانب العممي لممساقات و منحو مزيدًا من االىتمام والتدريب، ليصبح أكثر مرونة  .12
 وفاعمية.

 توثيق الصمة بين الطمبة والمؤسسات اإلنتاجية في جميع مراحل العممية التعميمية. .13
 وق الممكية الفكرية.تفعيل أنظمة و قوانين حماية االفكار و براءات االختراع و حق .14
دعم الحاضنات االلكترونية و تبني القطاعين الحكومي و الخاص لبعض المشاريع التنموية و  .15

 التي تعمل عمى حل المشكبلت المجتمعية لضمان ديمومتيا.
االستفادة من التجارب المماثمة في احتضان األفكار اإلبداعية في مجال العموم التطبيقية في  .16

 مجاورة عمى وجو الخصوص.العالم والدول ال



التركيز عمى جودة المنتج التكنولوجي المحمي لينافس نظيره اإلقميمي و الدولي من خبلل تحديد  .17
 المقاييس الفمسطينية لممنتج التكنولوجي داخل األراضي الفمسطينية.

دعم البرامج المتخصصة في الكيروميكانيك لتمبية الحاجة الماسة لمفنيين والمتخصصين في  .18
 سوق المحمي ليذا التخصص.ال
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 غزة ( –)الجامعة اإلسالمية 
 

 تشجيع األكاديميين من التخصصات المختمفة عمى بناء عبلقات خارجية من أجل إثراء  .1
 المشاركة الدولية الفاعمة في المؤتمرات القادمة.  
 مشاركة طمبة وخريجي الماجستير في المؤتمرات المستقبمية.إيجاد آليات فاعمة لتشجيع  .2
 ُيوصى بالتوجو نحو عقد المؤتمرات التخصصية في المستقبل. .3
التأكيد عمى مبدأ التعاون بين المراكز والوحدات البحثية في الجامعات الوطنية والمؤسسات العربية  .4

 والعالمية لتبادل الخبرات.
لبحوث التطبيقية التي تصب في إيجاد الحمول لممشاكل التي يعاني توجيو الباحثين لضرورة العمل با .5

 منيا البمد.
 توفير الدعم المالي والمعنوي الحقيقي لمبحوث الريادية والتي تعالج مشكبلت المجتمع الحقيقية. .6
 عقد مؤتمر مشترك تشرف عميو مجموعة من األكاديميين من الجامعات المحمية مجتمعة. .7
 

 ندسي الخامس لمهندسة واالستدامةالمؤتمر الدولي اله
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 غزة ( –)الجامعة اإلسالمية 
 



استخدام الطاقة البديمة والسيما الطاقة الشمسية لحل المشاكل المرتبطة بالطاقة التقميدية  .1
 في ظل الحصار.

 زيادة اىتمام المسؤولين بالتدوير لمخمفات البناء في اعادة اإلعمار .2
بين الشركات االستشارية وشركات المقاوالت في مجال تقميل مخمفات التنسيق والتعاون  .3

 البناء.
 استخدام المعالجة البلىوائية في توليد الغاز الحيوي. .4
استخدام بدائل من الطاقة المتجددة لتحمية المياه في ظل تفاقم مشكمة ندرة المياه  .5

 الصالحة لمشرب في قطاع غزة.
 اءة مواد البناء والمواصبلت الكيربائية.لتحسين كف النانونيةتطوير المواد  .6

 
 

 تاريخ وعموم سياسية 

  "وثقافة تاريًخا القدس
 م 7200مايو  2

 غزة ( -)الجامعة اإلسالمية  
 

 واإلكبار التقدير معاني كل ويقدم كما المقدس بيت أىل وثبات صمود تقدير  .1
سبلمية عروبة عمى حافظوا الذين لممقدسيين  . الشريف األقصى وا 

 عمى والحفاظ ومعنوًيا مادًيا القدس مدينة في الفمسطيني الشعب صمود بدعم الخاص ىتماماال .2
  .المقدس بيت في الثقافية الممتمكات عمى المحافظة وكذلك واإلسبلمي العربي طابعيا

 وبالطريقة المطموب بالمستوى إعبلمًيا القدس قضية عرض ضرورة إلى المؤتمر يدعو  .3
 الشريف القدس بحق وانتياكات اعتداءات من االحتبلل سمطات بو تقوم ام إلبراز وذلك الصحيحة
 . العربية معالمو وطمس

 القدس مدينة تجاه اإلعبلمي الخطاب من موحدة سياسة وضع ضرورة إلى المؤتمر يدعو .4
 . العدوانية اإلسرائيمية السياسة مقابل في األصيل وتراثيا



 تشوه التي األثرية ولمحفريات المقدسة المدينة تيويدل اإلسرائيمية لئلجراءات الصريحة اإلدانة .5
 . واإلسبلمي العربي المدينة تاريخ

عبلمًيا وأدبًيا وعممًيا شرعًيا وتأصيميا المقاومة ثقافة تعزيز إلى المؤتمر يدعو .6  .وا 
 المقدس ببيت الخاصة الفعاليات في دوره لممارسة الكافية المساحة واألدب الشعر إعطاء .7

  .عام بشكل الفمسطيني والتراث بالقدس الميمة الشعرية واألعمال الدواوين رنش في والمضي
 مدينة تتناول التي والمتمفزة والسينمائية والفنية األدبية األعمال تشجيع إلى المؤتمر يدعو .8

 . العادلة وقضاياىا القدس
 دسالق مدينة طابع عمى إسرائيل تدخميا التي بالتغيرات اعتراف أي رفض إلى الدعوة .9

 وجغرافًيا ودينًيا ثقافًيا المدينة طابع في التغيرات بشأن القمق عن واإلعراب الجغرافي ووضعيا
 .وسكانًيا

 اليونسكو لقرارات الصارم التطبيق ضمان مواصمة إلى لميونسكو العام المدير دعوة .10
 . لمقدس الثقافي التراث بصون المتعمقة

 إلى ةالقدس إساء بشأن االحتبلل سمطات تمارسو الذي والتغيير والتدمير العدائية األعمال اعتبار .11
 . لمشعوب الجماعية الذاكرة

 ببيت تتعمق والجامعي األساسي التعميم مناىج في متخصصة عممية تعديبلت إدخال إلى الدعوة .12
 .عام بشكل والعرب المسممين عند ومكانتو وأىميتو المقدس

 .القدس مدينة بتاريخ اماالىتم عمى المعاصرين والمؤرخين الباحثين تحفيز .13
 واقعيم في منو واإلفادة القدس مدينة تاريخ دراسة بأىمية العمم وطبلب والمثقفين القادة توعية .14

 .ومستقبميم
 التاريخ لكتابة ودقيق صادق كمصدر المعاصرة التاريخية الرواية إلى أنظارىم ولفت الباحثين توجيو .15

 .الفمسطيني
 القدس بمدينة خاصة بحثية مراكز إقامة مع والتعميمية لعمميةا والمؤسسات الحاكمة السمطات حفز .16

 .والتشويو الضياع من القدس مدينة تاريخ لحفظ عمييا واإلنفاق ،
 العربي التاريخ في ومكانتيا بالقدس والدولية المحمية اإلعبلم وسائل تفعيل ضرورة .17

 .واإلسبلمي



 حونشر وتوضي القدس عن الدفاع في يةاالجتماع والشبكات الجديد اإلعبلم ثورة استغبلل ضرورة .18
 .وأىميتيا مكانتيا

 واإلسبلمية العربية الشعوب ضمائر في حًيا القدس موضوع إبقاء بضرورة المؤتمر يوصي وأخيًرا .19
 المقدس لبيت الثقافي الحضور من تعزز التي المختمفة واألنشطة الفعاليات إحياء ضمن وذلك

 .سانيةاإلن الذاكرة في خالدة لتبقى ومعالمو
 

 المؤتمر األول لألسرى المحررين
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 لجنة االسرى والمحررين
 

 حصموا التي المحررين لؤلسرى الجامعية بالشيادات باالعتراف العالي والتعميم التربية وزارة مطالبة .1
 .  رسميا عمييا والمصادقة األسر في مكوثيم أثناء عمييا

 .استثناء أو تمييز دون المحررين لؤلسرى ةاألمني السبلمة شيادة يسمى ما رفض .2
 لدى المحررين لؤلسرى بيا تكفمت التي المتبقية الرسوم جميع بدفع المختصة الجيات إلزام  .3

 تسميم ترفض الجامعات ىذه إدارة مازالت تسديدىا عدم بسبب والتي الوطن في الحكومية الجامعات
   المحررين لؤلسرى الشيادات

 من المقر يالمطمب البرنامج لتنفيذ المحررين األسرى لجنة أعضاء بين نم متابعة ىيئة تشكيل .4
 العام لبلتحاد األساسي النظام صياغة مقدمتيا وفى والتوصيات القرارات جميع وكذلك المؤتمر
 بيذا المراسبلت وأوراق عضوية واستمارات شعار من البلزمة األوراق وكافة المحررين لؤلسرى
 لبلتحاد األساسي النظام بصياغة المبن أبو صابر األخ غزة في المجنة نسقم تكميف تم ولقد الشأن
 . أعبله ذكر ما لكل يمزم ما كل وتجييز العام

 األسرى قانون بتطبيق المختصة الجيات عمى أنفسيم المحررين األسرى من رقابة لجنة تشكيل .5
 . والمحررين األسرى شئون وزارة مقدمتيا وفى  المختمفة وأنظمتو ولوائحو المحررين

ضافة المجنة عضوية توسيع .6  عقد عمى والعمل لموطن الجنوبية المحافظات في جدد أعضاء وا 
 المطمبية البرنامجية الوثيقة لشرح الوطن محافظات كل في المحررين لؤلسرى موسعة اجتماعات
 قد مقراطيةدي نضالية خطوات ىلؤل وجاىزيتيم استعدادىم ورفع المحررين األسرى صفوف ولتنظيم
 بقطاع الخاصة والحقوق المطالب وثيقة لتحقيق يالمطمب الديمقراطي النضال سياق في تتخذ

 . استثناء أو تمييز دون وألوانو فئاتو بمختمف المحررين األسرى



 بتاريخ  القادم العام في الفمسطيني األسير يوم بمناسبة المحررين لؤلسرى الثاني المؤتمر عقد .7
   األول المؤتمر وقرارات المطمبية البرنامجية الوثيقة من تنفيذه تم ما ومتابعة لتقييم 17/4/2014

 .  وعائبلتيم المحررين لؤلسرى خاصة حكومية ومستشفيات رياضية نوادي إقامة .8
 يتمقوا لم والذين الوطن محافظات كافة في المحررين األسرى لجميع التعويض حق بتنفيذ اإلسراع .9

 وجرائم لسياسات مقاومتيم بسبب االحتبلل سمطات من ىدمت يالت منازليم عن تعويضات
 الذين المحررين األسرى لجميع اإليجار بدل ودفع، ىذا يومنا  ولغاية طويمة سنوات منذ االحتبلل
 .  تاريخو وحتى تحررىم منذ  ليم المأوى توفير يتم ولم سنوات خمس األسر في امضوا

 عمى اإلحالة عند جديدة لدرجة والترقية% 100بنسبة براتب التقاعد  في الرئيس قرار تطبيق .10
   الدولة مؤسسات في العاممين والعسكريين المدنيين المحررين األسرى جميع عمى التقاعد

 
 
 

 استشراق مستقبل الصراع اإلسالمي الصهيوني في فمسطين
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 غزة  –الجامعة اإلسالمية 
 إيمانياً  جيادية تربية المجاىدين وتربية العمل في خبلصباإل المجاىدين قيادة المؤتمر يوصي .1

 .القتال أدوات بأحدث وتجييزىم عسكرياً  إعداداً  وأعدادىم
من  تعانيو وما األمة مشاكل كل من والمخارج الحمول ففيو اهلل عز وجل  بكتاب االسترشاد .2

الحقوق  استعادة في الدوليَّة بالشرعيَّة يسمَّى ما عمى المراىنة وعدم وصراعات، أزمات
 .الفمسطينية

 يكون الالييود  من فمسطين تحرير بأن وتوعيتيم النشء، لدى اهلل سبيل في الجياد قيم غرس .3
 .رسولو صمى اهلل عميو وسمم. وسنة اهلل كتاب ىمع تربوا رجال أيدي ىمع إال

 طمس يستيدف ديني صراعً  باعتباره الصييوني المشروع مع لمصراع الحقيقية الصورة توضيح .4
 .سطينمف أرض من اإلسبلمي الوجود

ل بالعد والحكم د،ياالج يةار  ورفع عز وجل  اهلل بتقوى مينمالمس حكام المؤتمر يوصي .5
 كافرةً  كانت نأ و العادلةولة الد ينصر والمَّ " فإن األمة، مستوى رفع أجل من والعمل والمساواة

 كل اهلل، رحموتيمية  ابن اإلسبلم شيخ قال كما" كانت مؤمنة أن و الظَّالمة الدَّولة ينصر وال



 أيدي من األولى قبمة المسممين رج، والمعا اإلسراء أرض فمسطين، أرض تحرير أجل من ذلك
 .المغتصبين الصياينة

 لمقاومة االحتبلل واقتصادية، واجتماعية، وعسكرية، سياسية، ةمشام استراتيجية خطة وضع .6
 تحرير قضية اعتبار في تتمثل ،الفمسطيني بشعمل الوطنية األىداف وتحقيق ،الصييوني

 واإلسبلمي العربي التخطيط ماتيم أولى من األقصى والمسجد القدس واسترجاع سطينمف
 .سبلمياإل العربي عاصر ال إلدارة لىوالمؤ  المتميز اإلعداد إلى يحتاج ذاىو  ،وشعوباً  قيادة

 وفق الصييوني االحتبلل من عبادوال الببلد لتحرير القادر التحرير جيش إليجاد العدة إعداد .7
 .الرباني جيالمن

 لدى الشعوروترسيخ  المستبد، الغاصب عدونا لمواجية الفرقة، وعدم الصف وحدة عمى العمل .8
 إذ الوقت، نفس في ةموفضي عبادة ىو ايعن الدفاع وأن واحدة، اإلسبلم ديار بأن األمة أبناء
 .ومقدساتنا قوقناح استرجاع من نتمكن لن الصفوف ورص الوحدة بدون

 إلى ايبواالرتقاء  االحتبلل، ومقاومة الثورة وحدة أساس عمى الفمسطيني الشعب وحدة تعزيز  .9
 إلى تؤدي التي القاعدة لتكون الوطنية، وميماتيا بواجباتيا القيام من اييمكن الذي المستوى
 .الصييوني االحتبلل ضد حمالمس الكفاح تصعيد

 بما والصييونية، االمبريالية ضد النضال قاعدة عمى بلميواإلس العربي التضامن تعزيز .10
 في مختمف واستخداميا العسكرية، واالقتصادية السياسية العرب طاقات حشد   إلى يؤدي
 .اإلسرائيمية واإلمكانياتالفمسطينية  القدرات بين التوازن في تغيير إلحداث ،المواجية ميادين

 تعزيزعمى  تعمل لبلستعمار، المناىضة لعالميَّةا المقاومة القوى من عريضة جبية تحقيق .11
 .الفمسطيني الشعب حقوق عادةا  و  االحتبلل، رفض سياسة

 الجرائم ارتكاب في تورعيم وعدم جرائميم فضح خبلل من وديالي عنصريَّة بيان ىمع العمل .12
 ميكون ؛مصالحيم الشخصية لتحقيق واإلرىاب البطش وسائل لكل باستخداميم اإلنسانية ضد
 .األخرى والنحل القوميات جميع فوق ميبأن منونيؤ 
 عن التنازلإلى  تدعو بل الفمسطينية، لمقضية نفعاً  تجدي ال التي اليزلية المفاوضات وقف .13

 وعاصمتيا ،الفمسطيني رابالت كامل ىمع ودولت واقامة العودة، حق في الفمسطيني شعبنا ثوابت
 .الشريف القدس



 وفمسطين ومكانيا عامة القدس بفضائل بأسره العالم في المسممين لدى العام الوعي تكثيف .14
 من عمييا، ألبنائيم وتربيتييم يمياموتع وحمايتييا، عنيا الذود ووجوب اإلسبلمية، العقيدة في

 العربية الببلد في العالي والتعميم والتعميم، التربية مناىج في فمسطين قضية تدريس: خبلل
 .واإلسبلمية

 جياز بمثابة وتكون الفمسطيني التاريخ نشر في ميتس فمسطينية يميةمتع أنباء وكالة إنشاء .15
 أكاذيب من في الغرب يثار ما كل عن الرد تتولى كما الفمسطينية، القضية عن لمدفاع عالمي
 الفمسطيني. الحق حول

ت واصدار البحثيَّة، كزراالم وانشاء ، المؤتمرات عقد .16  ىذا الوعي لجعل المتخصصة المجبلَّ
 بالعبرية رامجب أو العبرية، غةمبال فضائية: مثال ) اإلسبلمية، الفكرية األوساط في داولالمت وى

 .(قريباً  ستدشن التي يمموالتع التربية فضائية عبر
 فمسطين وتاريخ ، الصراع وحقيقة الييودية والعقيدة الفكر حول تدريسية مواد إعداد .17

 الحركاتومناىج  الجامعات مباتومتط التعميم مناىج في مراحل عمى تدرس ومستقبميا،
 .الفمسطينية

 الدولولبضائع  الييودية، لمبضائع المقاطعة بتفعيل تقوم شعبية تجمعات لتشكيل الدعوة .18
 توعية في بدورىم قياممل المساجد وأئمة والخطباء والمثقفين المفكرين دعوة وكذلك ا،لي المساندة
 والعربية المحميَّة المنتجات تشجيع ىمع العمل ونفس الوقت وفي المقاطعة، بأىمية الجميور
 .الييودية المنتجات عن بديبًل  لتكون

 مؤسسة تديره ا إسبلمياً  وقفاً  باعتبارىا فمسطين، عمى الحفاظ ألجل عالمي وقف إنشاء .19
 أرضيم ىمع الفمسطينيين لتثبيت لمجياد والمعنوي المالي الدعم لتوفير مستقمة عالمية إسبلميَّة
 فةمالمك الغربية المعونات وتعويض ،الفمسطينية ضيااألر  واعمار لمقدس،ا بيت في وخاصة
 . إجراميم ىمع وقادت لمحاسبة الصييوني العدو ضد دولية قضايا برفع تكفلمول ،سياسياً 

 وعدم ،العودة والبلجئين حق نحو واإلسبلمي والعربي الفمسطيني اإلعبلم دور عمى التركيز .20
 في فقط، الصييونية راع الصفةالص ىمع يضفون الذين ميينواإلعبل الساسة ءار و  االنجرار

 .سطينمف أرض ىمعوالصياينة  وديالي بين يفصل أن أحد يستطيع ال حين



 والوقوفبفمسطين  الحقوق استعادة في الدولية الشرعية عمى كمياً  المراىنة أن عمى التأكيد .21
 الذات بتقوية مسنودة تكن لم ما خاطئة راىنةم يى االستئصالي، الصييوني المشروع ووج في

 عناصر وتوظيف ،وطاقاتيا مقوماتيا كافة من واالستفادة األمة، صفوف وترصيص اإلسبلمية
 ايتاريخ في القوة

 
 

 سالمية اإلعموم ال

 
 المؤتمر العممي الثالث " اإلعجاز في القرآن الكريم"

 7222مايو  02
  جامعة األقصى

 
ن الكريم في فمسطين يبحث في وجوه اإلعجاز المختمفة إنشاء مركز أبحاث لئلعجاز في القرآ .1

ويتولى االتصال باألساتذة المختصين في الجامعات العربية واإلسبلمية والعالمية ومراكز األبحاث 
 المختمفة والتنسيق معيم في مجال البحث في اإلعجاز ونشر تمك األبحاث بين المسممين وغيرىم.

يم وعمومو في فمسطين يدرس فييا عموم القرآن والسنة مرتكزة عمى التوصية إلنشاء كمية لمقرآن الكر  .2
 اإلعجاز في مختمف محاوره.

إنشاء معيد قضائي لعقد دورات تيدف إلى تدريس النظام القضائي والجنائي وفق الشريعة  .3
 اإلسبلمية.

 العمل عمى إصدار مجمة دورية تيتم بموضوعات اإلعجاز في القرآن الكريم. .4
داد المعمم إعدادًا دينيًا بجانب اإلعداد األكاديمي، مما يترتب عميو ترسيخ المعمم التأكيد عمى إع .5

 لمعقيدة اإلسبلمية في وجدان تبلميذه.
 إدراج تعميم القرآن وعمومو كمادة أساسية في المناىج الدراسية في مختمفة المراحل التعميمية. .6



صي الموضوعات المرتبطة باإلعجاز تشجيع الباحثين وحثيم، وتوجيو طبلب الدراسات العميا لتق .7
 القرآني بمختمف وجوىو مع تحمل مسؤولياتيم لمرد عمى محاوالت التشويو التي يتعرض ليا اإلسبلم.

توصية الباحثين بالحذر من استخدام مصطمحات ونظريات عممية ومناىج مستجدة لم تأخذ حقيا  .8
ع اآليات القرآنية في سبيل الوصول من البحث والدراسة بعد، مما يجعل الباحث مضطرًا إلى تطوي

 إلى ىدف يدمر بسببو ثوابت إسبلمية قومية.
التوصية بأن تنطمق الدراسات النفسية التربوية بالبيئة العربية واإلسبلمية من أبعاد الطبيعة اإلنسانية  .9

العمل وفق كما دل عمييا النص القرآني والفكر اإلسبلمي المعطاء ارتباطًا بأىميا وترسيخًا لعقيدتنا و 
 أبعادىا مواجية لتيار العولمة تمك التي تيدف إلى ذوبان الذات العربية واإلسبلمية وتمزيقيا.

ترسيخ فمسفة إسبلمية موحدة لتربية الطفل المسمم مع ضرورة تعمم الطفل الفمسطيني المغة العربية  .10
 أواًل قبل تعممو ألية لغة أجنبية.

 تو وتدبره في تحقيق االطمئنان النفسي والصحي.التأكيد عمى أثر القرآن الكريم بتبلو  .11
 التأكيد عمى ضرورة تطبيق الشريعة اإلسبلمية تطبيقًا كامبًل في كافة الببلد العربية واإلسبلمية. .12
استمرار الدفع نحو عقد مثل ىذا المؤتمر سنويًا في نفس المجال عمى أن نختص بكل عام بمحور  .13

 في القرآن الكريم.  واحد من المحاور التي تتناول اإلعجاز

 

 تعميم عالي 

 العممي والبحث العميا الدراسات لعمداء األول الدولي المؤتمر
 م7207يناير  74
  جامعة األقصى 

 
 وسيعقد االجتماع .العربية الدول جميع في العميا والدراسات العممي البحث لعمداء سنوي مؤتمر عقد .1

 .الجامعات العربية اتحاد رعاية تحت ويسالس قناة جامعة رحاب في اهلل شاء ان القادم
 .والمراكز البحثية والمؤسسات والمحمية العربية الجامعات مختمف بين البحثي التعاون مستوى رفع .2



 استجابتيا لمشاكمو ومدى العمل وسوق المجتمع بمتطمبات العممية والمناىج البحوث مناحي ربط .3
 وحاجاتو

 .التعيين وفرص العمل سوق حاجة ومدى االختصاصات شتى في الخرجين إعداد .4
 عممية، ألية جية استثناء دون واإلسبلمية العربية الدول تشمل االستراتيجي لمتفكير مدنية ىيئة تأسيس .5

 .لمتقدم العممي الدافعة واإلمكانات والخبرات والعموم المعارف قاعدة لتوسعة وذلك
 .العممي بحثال مجال في البحثية المؤسسات بين العممية العبلقات توثيق .6
 .العممي البحث مؤسسات قبل من عمييا متوافق موحدة استراتيجية رسم .7
 .والتطوير التنمية وحاجات المجتمع بحاجة العممية البحوث مخرجات ربط .8
 وتكرارىا، وبالتالي األبحاث في االزدواجية لتفادي العممي، البحث مؤسسات بين والتعاون التنسيق .9

 .وترشيدىا مكاناتواإل والقدرات الطاقات تكامل
 .العممي البحث لمؤسسات التابعة العممي المستوى ذات المتخصصة الدوريات في البحوث نشر .10
البحث  لمؤسسات األقطار مختمف في العممية المؤتمرات في الباحثين لمشاركة الدعوات تبادل .11

 .العممي
 مؤسسات البحث علجمي متاحة تكون األبحاث، إلجراء مشتركة إلكترونية بيانات قاعدة إنشاء .12

 .العممي
 من "أمكن ما" معيم العممية الخبرات تبادل من واالستفادة المياجرين العمماء مع العبلقات ربط .13

 .العممية المنتديات خبلل
 .المحددة األولويات وفق االستراتيجية والبحوث الدراسات إصدار .14
 .االستراتيجي التفكير ىيئة قبل من االستراتيجية االستشارات تقديم .15
والنظم  المدني المجتمع بين التنسيق خبلل من العممي بالبحث لمنيوض الرسمي الدور تفعيل .16

 من لمخطط التنموية والمنفذين المخططين السياسيين بين الواسعة الفجوة إغبلق بيدف وذلك الرسمية،
 األمة قاتطا أخرى، لتكامل جية من العممية المراكز في يعممون الذين والعمماء الباحثين وبين جية،

مكاناتيا،  لمتحول المجتمعية، الثقافة مكانتو في وتعزيز العممي لمبحث واألمة الدولة إمكانات وتسخير وا 
 الحضارة في المساىم الريادي الحد لمعمم ضمن يضيف مبادر، مجتمع إلى لمعمم مستيمك مجتمع من

 .اإلنسانية



 البحوث واإلصدارات تبادل خبلل من يةواألجنب العربية العممي البحث مراكز بين التعاون تعزيز .17
عداد العممية،  التخصص بناء عمى العممية المنتديات مختمف في والمشاركة المشتركة، الدراسات وا 
 .العممي

 اليدف الرئيس المالية الموارد زيادة تصبح ال حتى الجامعات، في العممي البحث ميزانيات مراجعة .18
 .العميا الدراسات برامج طرح من

 وتطبيقيا عممياً  لممجتمع البحوث نتائج نقل عن تماماً  مسؤولة تكون الجامعات داخل آلية تكوين .19
 .ونظرياً 

المسموح  الرسائل وعدد والتخصص، العممي، المستوى تشمل األكاديمي لئلشراف شروط وضع .20
 .بيا

الدراسات  ألطروحات شامل سجل إعداد مياميا ضمن من يكون العميا لمدراسات إدارة إنشاء .21
 .والباحثين الجامعات لكل متاحاً  وجعمو عميا،ال
 التي تضمن القواعد ووضع العممي، البحث لعمميات البلزمة واألدوات واألجيزة المختبرات توفير .22

 .استخداميا كفاءة
 .ورعايتيم ودعميم بالجامعة التدريس ىيئة أعضاء من الباحثين لتحفيز وآليات وسائل اعتماد .23
 ومختمف قطاعات بالجامعة التدريس ىيئة أعضاء بين مشتركة حثيةب عمل فرق بتشكيل المساىمة .24

 .المحمي المجتمع في اإلنتاج
المقررات  تطوير مثل مجاالتيا حسب بالجامعة التدريس ىيئة أعضاء بحوث نتائج توظيف .25

 التجارية الناحية من كذلك واستثمارىا التدريس، وأساليب الدراسية،
 جميع القطاعات في العاممين بين مياراتو وتنمية أخبلقياتو، وترسيخ العممي، البحث ثقافة خمق. .26

 .المختمفة
 الدول العربية جامعة في والبحوث العميا الدراسات مجمس مظمة تحت مشتركة بحثية خطة وضع .27

 .العربية لمدول القومية الخطة مع تمشياً 
البحثية،  الخطة لمتابعة سنوياً  يجتمع العربي الوطن في العممي البحث لعمداء مجمس إنشاء .28

 .البحثية الخطة لنجاح البلزم الدعم وتوفير التعاون، سبل ولبحث



لمبحث  منح تخصيص طريق عن بينيا، فيما البحثي التعاون لزيادة العربية الجامعات توجيو .29
 إلجراء بحوث بينيم فيما االتصال من العرب الباحثين لتمكن ، الدراسية المنح إلى إضافة العممي،
 .الطرفين تيم مشتركة

 .أم التربوية األدبية أم العممية سواء العموم جميع في وأىدافيا ورسالتيا العميا الدراسات رؤية تحديد .30
تدعو  التي األساليب واعتماد العميا، الدراسات في وطرائقيا التدريس أساليب في النظر إعادة .31

 .واإلبداع النقد في الذىنية وقدراتو تفكيره تنمية إلى الطالب
 اإللكترونية، والمكتبة الفيرسة نظام تعتمد جامعة، كل في العميا لمدراسات مركزية مكتبة ءإنشا .32

 .اإللكترونية
 أن تكون عمى المختمفة، التخصصات في لؤلبحاث مراكز تنشئ أن عربية جامعة كل عمى جيب .33

 تسويق عمى الجامعة تعمل وأن البحثية، التجارب إلجراء البلزمة والمعدات األجيزة بكل مجيزة
 .األبحاث تمك مخرجات

 إلى تحقيق تسعى العربية، الدول جامعات من جامعة كل في العممي لمبحث شاممة خطة إعداد .34
 متعددة وتدعم البحوث التكنولوجي، والتطور العممي البحث مجال في لمجامعة المستقبمية الرؤية

 كميات مستوى عمى الكمية، والتوجيات لمخطط، التكامل تحقيق في المستقبمية والعموم التخصصات
 اإلنتاج بمؤسسات األمثل لبلتصاالت السبيل تحقيق إلى البحثية الخطة تتوجو كما ، الجامعة

 ذات والقضايا واالجتماعية، التنمية االقتصادية بخطة بالجامعة البحثية الجيود وربط والخدمات،
 .القومي الطابع

 .االتفاقيات المبرمة وتفعيل العالمية، الجامعات مع ةوالبحثي األكاديمية االتفاقيات عقد إلى السعي .35
 حركة الترجمة وتشجيع التخصصات، مختمف في واألجنبية العربية بالمغة الجامعي الكتاب توفير .36

 .ىذه المعرفة تسخير من وتمكينيم الطمبة، معارف لتعميق المناسبة؛ المراجع لتوفير والتأليف؛
 العممية مثل اإلجراءات من بالعديد يقوم أن أدائو تحسين أجل من األكاديمي الباحث عمى ينبغي .37

 البحثي بشكل المجال في والدورات ،)السيمينار( العممية والمقاءات العمل، وورش الندوات، حضور
 .البحثية مياراتو لتنمية وذلك دوري

 عمى فيزىملدعميم وتح وذلك الحكومية، وخاصة الجامعات ألساتذة والمادية المعنوية الحوافز تقديم .38
 .العممي البحث



 بالكوادر العممية ورفدىا الفمسطينية، الجامعات في والدكتوراه الماجستير برامج فتح عمى العمل .39
 .والجودة االعتماد ىيئة وشروط يتبلءم بما المختمفة التخصصات في المطموبة العربية

 .جامعة المنوفية مع راكباالشت واألنثروبولوجي االجتماعية لمدراسات األقصى جامعة مركز إنشاء .40
 .غزة أجل من عمماء رابطة إنشاء .41
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 غزة  –الجامعة اإلسالمية 
إعداد دليل وطني ألولويات البحث العممي في فمسطين وتجييز قوائم باألبحاث المطموبة التي   .1

 ختمفة ووضع الحمول ليا بطريقة عممية منظ مة.تخدم قضايا المجتمع الفمسطيني بقطاعاتو الم
 تشكيل لجنة مركزية ولجان تخصصية لمتابعة إصدار الدليل الوطني و صياغتو بالشكل النيائي.   .2
 يجب أن يكون الدليل مرن قابل لمتعديل والمراجعة من فترة إلى أخرى .  .3
 اعتبار البحث العممي أولوية وطنية لدى صناع القرار . .4
ت وأساليب تحديد االحتياجات البحثية في الوزارات والمؤسسات الحكومية بشكل دقيق، تطوير آليا .5

لمعناوين البحثية الفرعية اليامة لتسييل ميام الباحثين الراغبين   والعمل عمى تطويرىا وتحديد أكثر 
 في خدمة المؤسسات الحكومية. 

مفة، لرفع مستوى التنسيق بين ضرورة عقد لقاءات دورية عممية بين الجامعة والوزارات المخت .6
 الجانبين لتطوير الخدمات البحثية المقدمة لممجتمع .

العمل عمى توطيد العبلقة بين الباحثين والمؤسسات والييئات المحمية واإلقميمية والدولية؛ وصواًل  .7
 إلزالة الفجوة بين نتائج البحوث العممية وبين تطبيقيا في الميادين المختمفة.

األبحاث التطبيقية بما في ذلك مجال التعميم والمياه والصحة والتغذية وأمن المعمومات التركيز عمى  .8
 والبيئة والطاقة و التكنولوجيات الناشئة الواعدة وغيرىا حسب دليل األولويات.

نشاء وتفعيل مجالس وىيئات البحث العممي وتسويق االبتكارات ودور النشر في الجامعات إ .9
 والمؤسسات المتخصصة.



مكافحة الفقر   الىتمام بتوجيو الباحثين وفق أولويات البحث العممي في المجاالت التالية:ا .10
والتمكين االقتصادي، الخدمات المقدمة لمفئات الميمشة كالمسنين وذوي االحتياجات الخاصة ، 

 حماية األسرة والطفولة ومشكبلت التسرب من المدارس والطمبة الجانحين. 
لتي تعزز شرعية الشعب الفمسطيني فى أرضو و تعزز قدرتو لمعودة الى االىتمام باألبحاث ا  .11

 أرضو المغتصبة.
قميميًا  .12 نشاء الفرق البحثية المشتركة محميًا وا  تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والمعارف والمعمومات وا 

 ودوليًا.
الجيات المسؤولة المناسبة لمبحث العممي في فمسطين من قبل   توفير البنية التحتية والقانونية  .13

 والمجتمع المحمي وتقديم الدعم المالي والمعنوي لمباحثين.
وضع استراتيجية لمبحث العممي فى فمسطين بالتعاون بين القطاع الحكومي واألىمي و الخاص و   .14

 بما يتناسب مع الخطة االستراتيجية لمسمطة الوطنية.
 ة ويعزز التنمية فى شتى المجاالت. إعادة ىيكمة مؤسسات البحث العممي بما يحقق نيضة عممي1 .15
رجال األعمال    توعية المجتمع بأىمية البحث العممي وضرورة دعم البحث العممي و تشجيع  .16

وأصحاب األمبلك واألموال عمى إقامة المشاريع الوقفية وتخصيص ريعيا لطمبة العمم والباحثين 
 المبدعين في العموم كافة .

 س مفاىيمو فى عقول النشئ منذ الطفولة.نشر ثقافة البحث العممي و غر   .17
 توجيو المؤسسات المانحة لتمويل المشروعات وفق اولويات الدليل الوطني.1
 تخصيص صندوق مالي لتمويل تنفيذ اولويات البحث العممي و تعزيز الدليل. .18
مة االىتمام بتطوير العبلقة بين الجامعات والقطاع الخاص وتوجيو البحث العممي التطبيقي لخد  .19

 القطاع الخاص وعبلج مشاكمو ومعوقاتو.
ضرورة عناية الجامعات وعمادات الدراسات العميا و شئون البحث العممي بتوجيو األبحاث   .20

 والرسائل العممية وفق أولويات الدليل الوطني.
عقد ورشات عمل وتغطية إعبلمية واسعة لتثقيف المواطنين والتواصل معيم عمى   .21

وعي بين شرائح المجتمع المختمفة لشرح أىمية ىذا الدليل وتطبيقو و الوطن ونشر ال   مستوى
 تمويل أولوياتو.

 



 المجتمع" تنمية في والجامعات الكميات األول "دور العممي المؤتمر
 م7201أكتوبر 77

 خانيونس  – الكمية الجامعية لمعموم والتكنولوجيا
 

 لما ؛ الشاممة الجودة معايير لتحسين امعات؛الج لطمبة المقدمة بالخدمات االرتقاء عمي التركيز .1
 . واالقتصادي واالجتماعي التعميمي النمو عممية في كبير أثر من لذلك

،  طمبتيا لدي الوطني الحس تنمية في المتكامل بدورىا العالي التعميم مؤسسات قيام عمي التأكيد   .2
،  البحوث تمك نشر عمي عملوال الوطنية القضايا في البحوث ألفضل جوائز رصد خبلل من وذلك

،  ونضاالتيا األسيرة الوطنية الحركة تاريخ عن موضوعات الجامعة متطمبات مسافات وتضمين
 بتقديم الطمبة اتحادات وقيام، طمبتيم لدي الوطني الحس بتعزيز التدريس ىيئات أعضاء وقيام

  .السياسية التجاىاتيم النظر دون الطمبة لكل خدماتيا
،  المنفصمة لمتربية وأخر لممشاىدة فصبل لتشمل،  المعممين لمطمبة الميداني لتدريبا فترة زيادة  .3

 . نظرية مواد تسجيميم وعدم  العممية التربية أثناء المعممين الطمبة وتفريغ، المتصمة  لمتربية وثالثاً 
 الطمبة كسابإل المادية اإلمكانيات وتوفير،  التربوية المساقات في النوعية الميارات عمي التركيز  .4

عطاء، وفنيين،  وورش،  معامل من الميارات تمك  . الميارات تمك لممارسة الكافية الفرص الطمبة وا 
 ؛ بينيم الحوار روح وتغميب،  العالي التعميم مؤسسات في العاممين بين اإلنسانية العبلقات تقوية .5

 الحوار قيم  تنميَ  عاتموضو  الجامعات مقررات وتضمن،  طمبتيم مع تعامبلتيم في ذلك لينعكس
 . الطمبة لدي وآدابو

 لمفت دراسية وأيام مؤتمرات وعقد،  والكميات الجامعات طمبة عند التعميم في باالستدامة االىتمام  .6
 . التعميم في االستدامة ألىمية المسؤولين نظر

 واالجتماعية يةوالخمق الدينية القيم تعزيز في لدورىا العالي التعميم مؤسسات مواصمة عمي التأكيد  .7
 . طمبتيا لدي

 .واالستثمار والتنمية،  العممي البحث في اإلسبلمية الشريعة بضوابط االلتزام .8
 وتشجيع،  العالي التعميم مؤسسات في حديث إدارة كأسموب االستراتيجي التخطيط استخدام   .9

 . التقنية الكميات ءأدا تحسين عممية في أثر من لو لما واالبتكاري؛ اإلبداعي التفكير عمي العممين
،  تطبقيا كيفية عمي العاممين وتدريب، العالي التعميم مؤسسات في المتوازن األداء بطاقة اعتماد .10

 . التقني بالتعميم االرتقاء سُبل كأحد وذلك



 عمي التأكيد مع التشغيمية السوق لحاجة المجتمع كميات في المقدمة البرامج مبلءمة ضرورة .11
 عمي والتركيز لخرجييا الكميات متابعة وضرورة،  البرامج ليذه والعممي نظريال الجانب بين التكامل
 . العمل بسوق ربطيم

 عمي الموظفين وتشجيع، الكميات داخل الوظيفية الميام تبلئم إلكترونية أنظمة تصميم تشجيع 
 . والمال الجيدو  لموقت توفير من لذلك لما ؛ ليا الكامل لمتحول تمييداً  اإللكترونية اإلدارة استخدام

 الجيات قبل من أصحابيا دعم عمي والعمل،  الصغيرة التسويقية بالمشاريع االىتمام ضرورة .12
 مجال في الطمبة لتدريب خبراء قبل من دورات وعمل،  تواجييم التي العقبات وتذليل،  المسؤولة

 معارض في مشاريعيمب بالمشاركة المتميزة اإلبداعية الطمبة أفكار وتسويق،    الصغيرة المشروعات
 . عممية

 والجيات،  الحكومات قبل من األفكار ىذه وتبني،  لمطمبة اإلبداعية األفكار تطوير عمي التركيز .13
 . األعمال بحاضنات تتعمق التدريسية الخطط ضمن مساقات ووضع،  المعنية

 كمفة وأقل عالف كبديل الفحم وبودرة والماء المازوت من المركب الوقود طرح في الجَدي التفكير  .14
 . لمبيئة تمويثا وأقل

،  الزراعية المناطق عمي بالزحف العمراني التوسع وعدم،  لمبمديات الييكمية المخططات تحديث  .15
عطاء  . البمديات في اإلداري العمل تطوير وضرورة‘  التحتية الُبني تحسين لمشاريع أولوية وا 

 وتعاون،  التراثية المعمارية القيم حياءبإ الخاصة األفكار وتطوير البحث أعمال عمي التشجيع .16
 القيم ربط لمراعاة وعممي تشريعي إطار وضع في التنفيذية الجيات مع األكاديمية المؤسسات

 . المعاصرة العمرانية المجتمع حاجات مع العمرانية التراثية
 رصح عمي والتركيز ‘العالي التعميم مؤسسات في الداخمي الصميم بأقسام االىتمام ضرورة .17

مكاناتنا وقيمنا تراثنا مع تتفق التي التصاميم تبن ى عمي خرجييا  . المادية وا 
 .الصخور طبوغرافية من أخرى أشكال وجود إمكانية دراسة .18
 كل مياىيا وفحص اآلبار وفحص دورية، بصورة المنازل إلى الشركات من الموزعة المياه تحميل  .19

 .مموثة وغير المموثة المواد تركيز نسبة لمعرفة أشير؛ ستة
 والمحافظة الكيربي، التيار وجود عند الجيد استقرار عمى لممحافظة الذكي الجيد مثبت استخدام  .20

 .العمل أثناء تحدث التي األخطاء أو الزائدة العشوائية األحمال نتيجة قطعة عدم عمى
عطاء التمريض، كميات في األولى السنة طمبة عمى األكاديمي العبء تقميل  .21  عمميا جزءاً  الطمبة وا 

 .والجيد لموقت توفيراً  المرضى لممفات اإللكترونية األرشفة وضرورة السريري، التقييم مادة في



 حول الطبيب تعميمات باتباع وذلك نسبيًا، أمن بشكل رمضان شير صيام السكر لمرضى يمكن .22
 المحتممة اتالمضاعف مع التعامل وكيفية الغذائي، النظام ومراقبة لمسكر، الخافض العبلج جرعات
 الحدوث

 
 
 
 
 

 شخصيات 

 

 " شعب ومسيرة وطن ذاكرة ياسر عرفات"  الدولي العممي المؤتمر
 م2005نوفمبر  07

 جامعة األقصى
 

يدعو المؤتمر إلى التوسع في دراسة مرحمة الرئيس ياسر عرفات دراسة نقدية تقييمية من أجل  .1
تباعيا والسمبيات لتجاوزىا. وىذ  ا يتطمب جيدًا أكاديميًا وبحثيًا فمسطينيًا فاعبًل.معرفة اإليجابيات وا 

يدعو المؤتمر إلى تشكيل برامج تربوية وتعبوية تستميم روح القيادة من الرئيس ياسر عرفات. وخمق  .2
 قيادات شابة تواصل مسيرتو النضالية والسياسية.

رة الراحل ياسر عرفات يدعو المؤتمر إلى تضمن مناىج الدراسة في مواد التاريخ والتربية الوطنية سي .3
 وسماتو القيادية.

يدعو المؤتمر إلى االستمرار في النضال الفمسطيني بكافة األشكال المتاحة لتحقيق حمم الرئيس  .4
 ياسر عرفات في إقامة الدولة الفمسطينية المستقمة وعاصمتيا القدس الشريف.

لى تعزيز يدعو المؤتمر إلى صيانة الوحدة الوطنية الفمسطينية التي حرص عمي .5 يا الرئيس عرفات، وا 
 الحوار الوطني.



يدعو المؤتمر إلى ضرورة اتفاق الفصائل الوطنية والفمسطينية عمى برنامج سياسي وطني مشترك  .6
 يشكل انطبلقًا لممرحمة القادمة.

يدعو المؤتمر إلى التمسك بالثوابت الوطنية الفمسطينية التي تمسك بيا الرئيس عرفات ودفع حياتو  .7
 يا.ثمنًا ل

يدعو المؤتمر األدباء والشعراء والفنانين إلى تناول مراحل حياة الرئيس عرفات نثرًا وشعرًا ورواية  .8
 وفنًا تشكيميًا وسينمائيًا واستميام السمات القيادية والنضالية منيا.

يدعو المؤتمر إلى إنشاء متحف يحمل اسم الرئيس عرفات ويضم صوره وما نالو من أوسمة وىدايا  .9
 ....الخ

يدعو المؤتمر إلى إقامة مركز لؤلبحاث والدراسات االستراتيجية يحمل اسم الرئيس ويتناول فترة  .10
نضالو العسكري والسياسية بالدراسة والبحث. وحيث إن الرئيس ياسر عرفات لم يمتمك ممكة الكتابة 

من أولئك  أو لم يكن لديو الوقت الكافي لفعل ذلك فإنو من الضروري جمع كل الشيادات والمواقف
الذين كانوا قريبين منو، سواء في ميادين المعارك أو في المحافل السياسية. وىذا يتطمب أن يضم 
المركز قسمًا لمتاريخ الشفوي لجمع ىذه الشيادات، وتوثيقيا وتصنيفيا وتحميميا بالشكل العممي 

 الصحيح. 
تكون الحاضنة لتخريج تأسيس أكاديمية ياسر عرفات لمعموم السياسية والدبموماسية بحيث  .11

الدبموماسيين وتطوير قدراتيم. وتكون ىذه األكاديمية مرتبطة مع إحدى الجامعات ، أو أن تكون 
 جزءًا من وزارة الخارجية الفمسطينية.

تطوير مواقع عمى االنترنت تحمل اسم الرئيس ياسر عرفات ليس فقط بالمغة العربية واإلنجميزية  .12
نما أيضًا بالمغات الرئيس ية األخرى في العالم. وتضم صفحاتيا تاريخ الرئيس ياسر عرفات، وا 

خطاباتو، تصريحاتو، والتحاليل المختمفة المقدمة من الخبراء المختصين بسيرتو الذاتية، والكتب 
 .والمصادر التي تعرضت ألي جزئية من حياتو

 
 المؤتمر العممي الدولي الرابع "اإلمام الشافعي "

 م2007مايو  2 
 األقصىجامعة 



 الغاية فيي التوحيد عقيدة عمى الطمبة توعية عمى والحرص العقدية المبادئ بتنمية االىتمام ضرورة .1
 .وعبادتو اهلل توحيد الى الناس ليداية الرسل اهلل أرسل اجميا من التي

 وتوجيو المسممين، المفكرين منابع من واالسبلمي والتربوي الفكري التراث الى العودة ضرورة  .2
 .االسبلمي التربوي والفكر االسبلمي التراث دراسة الى حثينالبا

 ىذا الينا نقموا الذين وبعممائيا النبوية السنة بعموم لبلعتناء االسبلمية الدراسات طمبة توجيو ضرورة  .3
 .وأمانة دقة بكل العمم

 واألئمة اءالعمم كبار مناىج لتوضيح وعمومو بالحديث المشتغمين من االىتمام من مزيد الى الدعوة  .4
 .المختمفة وفنونو الحديث عموم في

 الحاضر لفيم وسيمة إيجابياتو وجعل الماضي خبرات من االستفادة بضرورة المجتمع أفراد توصية  .5
 .لو والتخطيط المستقبل واستشراف

 الصبر مجال في بو لمتأسي الشافعي سيرة عمى االطبلع خاصة والدعاة عامة المسممين عمى .6
 .لمناس وتعميمو العمم تمقي في المصاعب لمواجية

 المسممين العمماء حول المؤتمرات من المزيد لعقد المختمفة التعميمية والمؤسسات الجامعات دعوة  .7
 .المجاالت مختمف في عمميم وبيان آخرين لعمماء ودراسات أبحاث إعداد وتشجيع

 وفق األخرى، التعميمية حلوالمرا الجامعية التعميمية المناىج في العمماء سير ادخال فكرة دراسة .8
 .العامة المتطمبات

 .كالشافعي األعبلم باألئمة الخاصة بالدراسات واالسبلمية العربية المكتبة اثراء عمى العمل .9
 عن والكشف لدراسة المختمفة العموم فروع في المتخصصين من لجنة تشكيل في اإلسراع  .10

 إسياماتو لبيان الجغرافيا عمم مثل لشافعيا تراث في قبل من أحد الييا يتطرق لم التي الموضوعات
 .منيا واالستفادة العموم ىذه في

 مجاالتيا في المعاصرة قضايانا لمعالجة الشافعي االمام تراث توظيف في بحثية مسابقات اجراء .11
 .المختمفة

 االسبلم خدمة في أعمارىم قضوا الذين الشافعي كاإلمام األفذاذ العمماء بأمثال التأسي ضرورة .12
 .بو ينتفع عمماً  بعدىم لؤلجيال فتركوا لعمموا



 التربية أساليب تتناول الشافعي لئلمام التربوي الفكر حول إضافية وأبحاث دراسات إلجراء الدعوة .13
 .وشعراً  نثراً  الشافعي أدب في ومضامينيا وطرقيا

 األئمة، نم وغيره الشافعي حياة في المختمفة الجوانب عن لمكشف جادة عممية بدراسات المساىمة  .14
 .األمة حال إصبلح في ذلك من واالستفادة

 .وعظات عبر من بيا ما واستخبلص الشافعي، لئلمام العممية الرحبلت عمى الضوء تسميط .15
 الفكر من المستوحاة خاصة التربوية واألساليب الطرق مجال في المدارس لمدراء عمل ورش عقد  .16

 .االسبلمي العربي
 الواقع في توظيفيا وسبل الشافعي االمام افكار لبيان والمعممات لممعممين تدريبية دورات عقد  .17

 .المعاصر والتربوي التعميمي
 الجديد عمى القديم الشافعي قول فييا ترجح التي المسائل من تبقى ما لدراسة الباحثين دعوة  .18

 .مقارنة فقيية دراسة
 .ليا مثيل ال فقيية وسوعةم يعد الذي الكتاب بيذا تميق دراسة األم كتاب وتحقيق دراسة اعادة  .19
 كترجيحات األم كتاب في الميمة الجوانب من لمعديد العممية الدرجات لنيل عممية رسائل اخراج .20

 .فيو الشافعي االمام ومنيج الشافعي االمام
 .وشرحو الشافعي شعر حول دراسات إلنجاز العمم طمبة تشجيع  .21
 لمتعريف االنترنت شبكات عمى نشرىاو  الشافعي عن األجنبية بالمغات موسعة دراسات تقديم  .22

 .االسبلمي الفكر وبصانعي االسبلمية العربية الحضارة بإبداعات
 .الشافعي مثل المسممين األعبلم تتضمن لمطفل مصورة موسوعة تأليف  .23
 الناس وتعريف المجاالت، كافة في األمة عمماء جيود إلبراز المختمفة االعبلم وسائل دعوة  .24

 .بمجيوداتيم
 ألصحابيا تخميداً  والكميات والجامعات المؤسسات عمى الشافعي مثل العمماء أسماء إطبلق  .25

 .بفضميم واعترافاً 
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 المؤتمر القانوني الطالبي األول في فمسطين
 م 1201فبراير     72  

 غزة  –جامعة االزهر 
اضحة عن االحتبلل فضح االنتياكات اإلسرائيمية في المحافل الدولية إلعطاء صورة حقيقية و  .1

 .اإلسرائيمي
 .ضرورة تطبيق مبدأ المساءلة والشفافية الدولية عمى الحالة اإلسرائيمية والفمسطينية  .2
وضرورة مبلحقة إسرائيل بكافة السبل القانونية عمى ما ارتكبتو من جرائم بحق الشعب   .3

لزاميا بالتعويض المدني عمى الخسائر التي تكبدىا الشعب. .،الفمسطيني  وا 
ضرورة استعادة الوحدة الوطنية باعتبارىا مطمب أساسي لتوحيد جبية المواجية القانونية والسياسية  .4

 مع إسرائيل.
 "لقانون و التنمية في فمسطين تحديات الواقع و آفاق المستقبل"االمؤتمر القانوني الثاني 

 م 1201ديسمبر     02
 غزة  –جامعة االزهر 

 
 .مسطيني البغيض نظرًا لتأثيراتو المدمرة عمى صعيد التنميةضرورة إنياء االنقسام الف .1
اإلسراع في وضع دستور فمسطيني خاصة بعد االعتراف الدولي بالدولة الفمسطينية بما يواكب  .2

 .التطورات في المنظومة االقتصادية واالجتماعية والسياسية بأبعادىا التنموية
المستدامة قابمة لمتطبيق قادرة عمى تحقيق نتائج  فمسطينية واضحة لتحقيق التنمية استراتيجيةوضع  .3

 .ممموسة لحل اإلشكاليات والمعيقات وىو مطمب حاسم وضروري ال يحتمل التأخير
 .تجمع رؤية جميع شركاء التنمية الثبلث الحكومة والقطاع الخاص، والمجتمع المدني .4
يجاد المناخ المبلئم لبلستثم .5  .ار محميًا ودولياً االستغبلل الرشيد لمثروات المتاحة وا 
يجاد البيئة الصالحة لنشأة الشباب الفمسطيني وتأىيمو وتوفير فرص العمل المناسبة لو  .6  .وا 
 .دعم جودة المناىج التعميمية وربطيا بالتنمية لدى طبلب الكميات الفمسطينية ذات العبلقة  .7
تماعية، بحيث يتم تصحيح مسار التشريعات القائمة في التعامل مع األىداف االقتصادية واالج  .8

 .التعامل معيا
رساء مبدأ استقبلل   .9 العمل عمى إصبلح المنظومة القضائية عبر العمل عمى توحيدىا وتطويرىا وا 

القضاء كضمان لوصول المواطنين لمعدالة وحصوليم عمى النصفة العادلة التي تعد األساس في 
 .إحراز التنمية



ء االحتبلل لدولة فمسطين كشرط الزم إلدراك التنمية ال تنمية في وجود االحتبلل فبل بد من إنيا  .10
 .المستدامة 

التخمص من ارث االتفاقيات المكبمة )المؤقتة( والتي أضرت بالتنمية وأعاقت صيرورة االنعتاق   .11
 .من نير االحتبلل

ضرورة مراجعة وتطوير التشريعات االقتصادية كافة بما يضمن تحقيق العدالة االجتماعية والتوزيع  .12
 .عادل لوسائل اإلنتاج والتوزيع العادل لمثرواتال
الدعوة لتعميق الفيم لموضوعة العون القانوني في السياق الفمسطيني عبر تنظيم سمسمة من   .13

الندوات والورش والمؤتمرات تجمع بين جناحي الوطن من اجل التأسيس لنظام عون قانوني 
  .فمسطيني عمى أسس تعكس المنيجية واالستدامة والجودة

 العموم اإلدارية والمالية

 "الريادة واإلبداع في تطوير األعمال الصغيرةس "المؤتمر العممي الخام
 م7202مايو  22-22

 غزة –الجامعة اإلسالمية 

، اتتشترك في عضويتو، المؤسسات األىمية واالتحاد )ىيئة مستقمة( تشكيل إطار مرجعي تنسيقي .1
بغرض تنسيق وتطوير  ،ومراكز األبحاث ، القطاع الخاص، الجامعاتوالوزارات ذات العبلقة

 .الفمسطينية الرياديةالحركة 
 أو شبة المجانية تقديم المشورة الفنية والمالية واإلدارية والتسويقية المجانيةقيام الييئة المستقمة ب .2

لممشاريع االقتصادية العاممة في االقتصاد الفمسطيني، وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، 
جال دراسات الجدوى االقتصادية وتقديم الخدمات اإلدارية ومساعدة أصحاب المشاريع في م

 التي تحتاجيا ىذه المشاريع.وربما المالية والتدريبية والتسويقية واالستشارية 
وذلك من خبلل تحديد  الخاصوالقطاع  األكاديميتعزيز التعاون الدوري ما بين مؤسسات القطاع  .3

 التعاون. إشكالياتوحل  ىرؤ اجتماعات شيرية بين ممثمي القطاعين لتبادل ال
واستشارية لمطمبة الرياديين لتسد  ماليةحاضنات أعمال تقدم مساعدات  التوسع في تأسيس وتطوير .4

 لدييم جزءا من االحتياجات.
ىذا إجراء مسوحات وأبحاث حول العمل الريادي والرياديين في فمسطين، فما زالت الجيود في  .5

المجال مبعثرة وبحاجة إلى تنظيم، لبناء قاعدة ومرجعية تساعد صناع القرار في الدولة عمى 
 استيداف الرياديين من خبلل خطط التنمية الشاممة.



تشجيع البحث العممي في الجامعات والكميات الفمسطينية من خبلل إجراء دراسات وأبحاث لمشاريع  .6
 ية وتمبي احتياجاتيا.وتجارب ريادية تخدم البيئة الفمسطين

العمل عمى  توفير بنية تحتية تساعد المشروعات الصغيرة عمى المنافسة بشكل أفضل، وضرورة  .7
معرفة الظروف الخاصة بكل مشروع من خبلل الزيارات الميدانية ألصحاب تمك المشاريع من أجل 

 يا تمك المشروعات.االطبلع المباشر عمييا ووضع الحمول المناسبة لحل المشاكل التي تعاني من
قيام ىيئات الحكم المحمي بدورىا في توفير البنية التحتية البلزمة لمعمل الريادي من شبكات مياه  .8

وكيرباء وصرف صحي، لتسييل التواصل والتنقل وألىمية ىذه المقومات في اإلنتاج من جية 
 أخرى.

إعادة النظر في نظام التعميم المدرسي ابتداء من المرحمة األساسية ثم الثانوية، ليشجع عمى  .9
الريادية من خبلل محاكاة الواقع، وتشجيع الطمبة عمى التفكير العممي النقدي البناء، وزيادة قدراتيم 

الب بنفسو، والتعبير عن في مجال التحميل، وأن يحرص المدرسون في المدارس عمى تعزيز ثقة الط
 ذاتو، لتنتشر ثقافة الريادة في المجتمع.

إعادة النظر في نظام التعميم الجامعي، ليعزز ما بدأه الطالب في المدرسة لتصبح سمسمة متكاممة  .10
تشكل _بمجموعيا_ الشخصية الريادية لمطالب، ويمكن ىنا طرح مساقات في الريادة، أو إضافة 

 مجال.تخصصات جديدة في ىذا ال
تعزز تبني سياسات اجتماعية ومؤسسية وتثقيفية تيدف إلى خمق ثقافة تنموية بين أفراد المجتمع،  .11

 . الريادة والعمل الريادي
تعديل بعض القوانين لتشجيع االستثمار في فمسطين، بما فييا قانون االستثمار، وقانون حماية  .12

عطاء الجميور ندوات في ىذا المجالبراءات االخترا  . تشجيعا لمريادة ع، وا 
صدار قانون تعاوني فمسطين عصري يمبي ويتبلءم مع الواقع والحالة الفمسطينية .13 لتشجيع  تفعيل وا 

 تأسيس التعاونيات.
إعداد قانون متكامل ومتطور لحماية الممكية الفكرية في فمسطين يواكب التطور التكنولوجي  .14

تجاىات الحديثة في حماية الممكية الفكرية، ويشارك في إعداده كافة الجيات ذات ويستفيد من اال
العبلقة، بحيث يخصص جزء منو لحماية طرق وأساليب األعمال المحوسبة وكذلك البرمجيات، في 

 إطار المعايير التي طرحت في نموذج الدراسة.
 الصغيرة. المشاريع مجال في الواجبة التطبيق القوانين كافة ضرورة توفير دليل خاص يجمع .15
العجز الذي قد ينتج في  رأس المال العامل واألصول  لسدالعمل عمى توفير التمويل البلزم  .16

 .وبخاصة الرياديون الجدد الرأسمالية لممشاريع الصغيرة



ضي الفمسطينية العمل عمى تخفيض نسبة االحتياطي اإللزامي لممصارف العاممة في األرا .17
 بالتناسب مع قدر األموال التي يتم تمويميا لممشاريع الصغيرة. 

زيادة اىتمام البنوك اإلسبلمية في فمسطين بالمتطمبات التمويمية لممشاريع الريادية ووضع خطط  .18
وبرامج تمويمية ليا، والتي تتمثل في الدعم الكافي لرأس المال المغامر المتمثل في االستثمار في 

 شاريع الشبابية اإلبداعية.الم
إزالة التحديات والعقبات والسياسات الحكومية التي تفرضيا عمى البنوك اإلسبلمية والتي تقف  .19

قامة المشاريع الريادية واإلبداعية، باإلضافة إلى تأىيل ىذه  حائبًل أمام إنجاح عمميات تمويل وا 
ل دعميا لممشاريع الريادية واإلبداعية البنوك لمقيام بدورىا في خدمة المجتمع الفمسطيني من خبل

 الصغيرة لمشباب.
إنشاء صندوق لضمان القروض، بحيث يساىم في تذليل المعيقات المتعمقة بتوفير الضمانات  .20

 المطموبة من المتقدمين لمحصول عمى االئتمان لممشاريع الصغيرة والمتوسطة.
، من خبلل القروض الميسرة، وأولوية توفير سياسة الحوافز لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة .21

اإلعفاءات الجمركية والحماية من المنافسة األجنبية وتأمين المشتريات الحكومية من السمع 
 الوطنية.

ضرورة العمل عمى توفير التعويض البلزم لممشروعات الصغيرة في حالة الخسارة أو تمف  .22
في قطاع غزة سنويُا، مما يؤدي إلى  المنتجات، حيث يخسر الكثير من رو اد المشاريع الصغيرة

عدم مزاولتيم العمل التجاري مرة أخرى بسبب عدم وجود جيات رقابية تقدم الدعم االستشاري 
 والمالي لرو اد المشاريع الصغيرة.

مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العطاءات الحكومية، وتحديد نسبة معينة من العطاء  .23
بتوريد احتياجاتيا من المشاريع المسجمة رسميًا كمشاريع صغيرة أو  ات المتعاقدةتمزم الشرك
 متوسطة.

دارة العمميات  .24 تدريب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عمى نظم اإلدارة والريادة الحديثة وا 
 ل مع البنوك والمؤسسات الحكومية.اإلنتاجية والتسويقية و التعام

ضرورة التوسع في تقديم الخدمات القانونية من قبل حاضنات األعمال  لممشاريع الريادية وذلك  .25
 لحاجة المشاريع ليا.

 محاسبي بسيط لدعم المشاريع الصغيرة. /دليلعمل نظام .26
م فقط عمى العمل تعزيز مفيوم الريادة وفكرة المشاريع الصغيرة لطبلب الجامعات وعدم تركيزى .27

المنحدرين من عائبلت فقيرة بخاصة الوظيفي بعد التخرج، والمساىمة في دعم الشباب الخريجين و 
 وذلك بتوفير بيئة تدريبية وعممية وتشجيعيم عمى اإلعمال الريادية. 



سب إيبلء برامج الريادة الشبابية مزيدا من االىتمام من ناحية المضمون والتصميم والتوقيت بما يتنا .28
 مع االحتياجات الفعمية لمطمبة.

في المجتمع الفمسطيني ونشر الوعي الثقافي والعممي المنظم لتمكين  واإلبداعتعزيز ثقافة الريادة  .29
دارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المناىج المدرسية وجعميا متطمب   أساسيمقررات الريادة وا 

لفمسطيني، خاصة بين قطاع الشباب عمى أسس بيدف بناء ونشر ثقافة العمل الحر في المجتمع ا
 عممية.

 العمل مع الجامعات الفمسطينية لتدريس الممكية الفكرية كمساقات جامعية معتمدة . .30
التركيز عمى المتابعة المستمرة لمتدخبلت التي يتم تنفيذىا خاصة في المراحل األولى من حياة  .31

واالستشارية لتحسين وضع  اإلرشادية المشروع لرصد التقدم وحل المشكبلت وتقديم الخدمات
 المشروع بما يضمن وصولو إلى مرحمة االستقرار.

 ضرورة توفير الخدمات االستشارية التي من شأنيا تحسين أداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة. .32
حث القائمين عمى إدارة حاضنات األعمال والجيات األخرى التي تقدم تمويل لممشاريع الصغيرة،  .33

واالستشارات عمى تجارب حاضنات األعمال اإلقميمية والدولية في مجال التدريب، لبلطبلع 
 بلستفادة من ىذه التجارب.والتمويل ل

اىتمام الحاضنات بتوفير مواد إرشادية وفيديوىات دعائية يتم ترويجيا عبر الفيسبوك لتساىم في  .34
 تعزيز وتنمية الفكر الريادي لمخريجين.

المتخصصة لمتعرف أكثر عمى واقع التعاونيات، كمحاولة الستنياض إجراء مزيد من الدراسات  .35
  .قدرة الحركة التعاونية االقتصادية

تعميم قصص النجاح لممشاريع عمى الخريجين والمؤسسات المعنية وذلك لتبادل الخبرات بينيم من  .36
 .خبلل ورشات عمل

في المسابقات الداعمة لريادة األعمال من خبلل الحاضنات باالشتراك مع  توظيف الفيسبوك .37
 الجامعات.
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 اإلعالم الفمسطيني وتحديات المواجهة

 م 7201ديسمبر  01
 وزارة اإلعالم 

 
 التحضيرية، لمراقبة وتفعيل أوراق العمل المختمفة التي جرىالمؤتمر  استمرارية عمل لجنتو  .1

مناقشتيا، وتنفيذ المقترحات الخاصة بيا، وضرورة األخذ بالتوصيات وتطبيقيا عمى أرض 
 الواقع، وأن ال تبقى رىينة األدراج المغمقة.

تأسيس كيان إعبلمي مستقل لتقديم الخدمات اإلعبلمية من فمسطين لمعالم بأعمى جودة أىمية  .2
إعبلمية تحقق سمعة وشيرة لفمسطين  ممكنة وبأعمى سعر بما يحقق دخبًل قوميًا، ونيوض كتمة

 في مجال اإلعبلم عمى مستوى اإلقميم.
ضرورة استخدام كافة فنون وأشكال العمل اإلعبلمي، في تغطية كافة القضايا الوطنية، وزيادة  .3

 مساحات وأوقات النشر الخاصة بالجانب التوعوي.
الشمولية في قانون  عمى سرعة العمل عمى سن قانون عصري يتبلفى القصور وعدمالتأكيد  .4

المطبوعات والنشر، مطالبًا المؤسسات بمراجعة كافة القوانين والمراسيم واألنظمة المتعمقة 
 باإلعبلم، ومنح ىامش حرية أوسع.

إلى استحداث مجمس وطني لئلعبلم، تتكون من شخصيات إعبلمية وأكاديمية وحكومية، الدعوة  .5
ة وبين الحكومة، عبر ميثاق شرف وقواعد سموك ييتم تنظيم العبلقة بين المؤسسات اإلعبلمي

ممزمة لمجميع، وتسمية محكمة مختصة بالنظر في القضايا المتعمقة بالممارسة اإلعبلمية، 
 وتحديد نطاق العقوبات والجزاءات في إطار القانون سابق الذكر.

ة مشاركة كافة المؤسسات اإلعبلمية في عمل ميثاق إعبلمي فمسطيني يدعم عدالضرورة  .6
القضية ويبقييا خارج التجريب، وال تخضع لنزوات إعبلميين وناطقين إعبلميين، بعيدًا عن 

 الثقافة اإللقائية االقصائية المتبادلة.
ضرورة إنشاء مراكز أبحاث لمدراسات اإلعبلمية والمعموماتية المتخصصة تكون ميمتيا إجراء  .7

ورة انسجام ىذه الخدمات مع البحوث المختمفة حول قضايا القدس، وما يتعمق بيا وضر 
 التطورات التكنولوجية الحديثة.



إلى تشكيل لجنة محمية من حقوقيين وصحفيين لرصد االنتياكات الصييونية بحق الدعوة  .8
الصحفيين أوال بأول، وتنظيم فعاليات وحمبلت دورية ومنظمة لمتذكير بجرائم االحتبلل بحق 

 الصحفيين ولممطالبة بمحاكمات لقادتو.
عمى ضرورة تشكيل لجنة دولية إعبلمية وحقوقية لحشد الرأي العام العالمي ضد ما يقوم كيد التأ .9

بو االحتبلل من انتياكات بحق الصحفيين وفضح جرائميم، وتقديم قادة "إسرائيل" لممحاكمة 
 الدولية عمى ما اقترفوه من جرائم بحقيم.

عداد .10 قاموًسا واحًدا لمفرداتو وألفاظو  أىمية العمل العاجل عمى توحيد الخطاب اإلعبلمي، وا 
 وتكون لو لغتو اإلعبلمية المحترفة التي تعتمد عمى المنطق والخطاب العقبلني.

تشكيل ىيئة رقابية عميا عمى عمل اإلعبلميين والمؤسسات اإلعبلمية خاصة الحزبية منيا،  .11
 بغرض ضبط المحتوى ليتناسب مع احتياجات الجميور.

النخب السياسية واألدبية والثقافية وتصويب األوضاع، يتطمب  تنمية الوعي العام لكافة .12
إصبلح الواقع النقابي لمصحافيين، لرفع شعار: "أييا اإلعبلم يا ممح البمد من يصمح الممح إذا 

 الممح فسد؟!".
المؤسسات الحقوقية العاممة في مجال حقوق اإلنسان باالستثمار في بيئة اإلعبلم مطالبة  .13

لحثيث نحو االستفادة منو لتكميل وتطوير برامجيا في مجال المحاسبة الجديد، والسعي ا
 والمسائمة.

مخاطبة الجميور األجنبي خبللو وعدم االكتفاء بالجميور العربي، وذلك من خبلل التوجو ل .14
 إضافة لغات أخرى غير المغة العربية لممواقع االلكترونية المختمفة.
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 توصيات عامة:

نداء لمعالم بتوفير االتفاقية الستمرارية تقديم الخدمات الصحية، وليس فقط توفير االحتياجات  .1
 الصحية، وذلك لتمبية وبكل بساطة موضوع إنساني.

لى غزة لدعم الخبرات واالحتياجات الصحية واستمرار عقد  .2 فك الحصار وفتح كافة الحدود من وا 
 ت وطنية وعالمية.مؤتمرا

 استمرار عقد مؤتمر جراحة سنوي يضم كافة المستشفيات الفمسطينية. .3
 . وتطوير تدريب من الصحة وزارة في المناظير جراحة دعم .4
 فمسطين في الكمى زراعة مشروع دعم .5
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نشاء ساعة 24 مدار عمى العيون إصابات طبيب توظيف  .8 .  بغزة العيون إصابات ومركز لجنة وا 

 . الداخمي الدماغ ضغط مراقبة بأجيزة مجيزة أعصاب جراحة وحدات توفير
 . المرارة منظار دور توسيع .9

 األطفال جراحة،  القمب جراحة مجال في الفمسطيني بالبورد برامج توفير ومحاولة توثيق .10
 . األعصاب وجراحة
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 توفير خدمة الفيديوكونفرس متنقل لتنظيم المؤتمرات القادمة.  .13
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 جعل األبحاث من المتطمبات اإلجبارية ألطباء البورد الفمسطيني. .16
 توفير الدعم المالي لؤلبحاث القادمة. .17
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