
 هشروع نشر ثقافة البحث العلوي يف التعلين العام                           
 م2019 – 2018للعام الدراسي                                           

 املؤمتر الطالبي املدرسي السنوي الرابع                                
 (4 -حنو إعداد جيل حبثي واعد )                                              

 
 يعٕقبد رٕظٍف ثٍئخ رٔافد انزعهًٍٍخ يٍ ٔجٓخ َظزا نًعهًٍٍ ٔانطهجخ : عُٕاٌ انجذش

 ٔرصٕر يقززح نهذد يُٓب          

 طجٍمأدًد انضهطبٌ، أدًد انُذبل، عجدهللا دضَٕخ، دمحم انقدٔح، ٌبصٍٍ : أعضبء انفزٌق انجذضً 

 خهٍم عٕدح انقزعخ. أ: انًعهى انًشزف عهى انجذش

 (ة)صهًٍبٌ صهطبٌ انضبٌَٕخ نهجٍٍُ : اصى انًدرصخ

 يدٌزٌخ غزة غزح: اصى انًدٌزٌخ 

 و 2019 -2018انفصم اندراصً انضبًَ نعبو : ربرٌخ االَزٓبء يٍ إعداد انجذش 

 
 



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 :ٔأصئهزّيشكهخ انجذش  

:                                                                                                              انضؤال انزئٍش 

يب ًْ يعٕقبد رٕظٍف ثٍئخ رٔافد انزعهًٍٍخ يٍ ٔجٓخ َظز انًعهًٍٍ ٔانطهجخ ٔرصٕر يقززح 

 نهذد ؟؟

 :األصئهخ انفزعٍخ

 يب ًْ يعٕقبد رٕظٍف ثٍئخ رٔافد انزعهًٍٍخ يٍ ٔجٓخ َظز انًعهًٍٍ؟ -1

 انطهجخ؟ًْ يعٕقبد رٕظٍف ثٍئخ رٔافد انزعهًٍٍخ يٍ ٔجٓخ َظز يب  -2

 يب ْٕ انزصٕر انًقززح نهذد يٍ ْذِ انًعٕقبد؟ -3

 



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )

 :أًٍْخ انجذش

 .إظٓبر أْى يعٕقبد رٕظٍف ثٍئخ رٔافد انزعهًٍٍخ -1

 .رٕضٍخ أًٍْخ انزكُٕنٕجٍب فً انجبَت انزعهًًٍ -2

 .ٔضع رصٕر يقززح نهذد يٍ انًعٕقبد -3



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )

 :ددٔد انجذش

 .انفصم اندراصً انضبًَ: انذد انزيبًَ -1

 .يدارس يدٌزٌخ غزة غزح: انذد انًكبًَ -2

 



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 :يُٓج انجذش 

  

 . انًُٓج انٕصفً انزذهٍهً

 
 



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 :أدٔاد انجذش

 

صؤال،  15رى رصًٍى اصزجبَزٍٍ، األٔنى نهًعهًٍٍ يٍ : االصزجبَخ

 .صؤال 11ٔانضبٍَخ نهطهجخ يٍ 

  
    



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 :َزبئج انجذش

 :انضؤال األٔلإجبثخ 

يٍ خالل االصزجٍبٌ انذي رى إعدادِ نهًعهًٍٍ ٔانًعهًبد أٌ انًعٕقبد رقضى  رجٍٍ

 :إنى صالس أقضبو ًْ
 
 .نًٍ ٌٕافقٌٕ ثشدح أَٓب يٕجٕدح% 46يعٕقبد إدارٌخ ٔدصهذ عهى انُضجخ  -1
 .نًٍ ٌٕافقٌٕ ثشدح أَٓب يٕجٕدح% 41.5يعٕقبد فٍُخ ٔدصهذ عهى انُضجخ  -2

نًٍ ٌٕافقٌٕ ثشدح أَٓب % 12.5يعٕقبد يبنٍخ ٔدصهذ عهى انُضجخ  -3
 .يٕجٕدح



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 :انجذشَزبئج 

 :انضؤال انضبًَإجبثخ 
 :ٔقد رجٍٍ أٌ انًعٕقبد انًبنٍخ يٍ ٔجٓخ َظز انطهجخ رُقضى إنى صالس ًْٔ   

 

 .نًٍ ٌٕافقٌٕ ثشدح أَٓب يٕجٕدح% 51يعٕقبد فٍُخ ٔدصهذ عهى انُضجخ  -1

نًٍ ٌٕافقٌٕ ثشدح أَٓب % 33يعٕقبد إدارٌخ ٔدصهذ عهى انُضجخ  -2

 .يٕجٕدح

نًٍ ٌٕافقٌٕ ثشدح أَٓب % 16يعٕقبد يبنٍخ ٔدصهذ عهى انُضجخ  -3

 .يٕجٕدح



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 :انجذشَزبئج 

 

 :انضبنشإجبثخ انضؤال 

 :تمت إجابة هذا السؤال من خالل وضع التصور المقترح وهو كاآلتً  
 
 .ال ٌمكن االستغناء عن التكنولوجٌا فهً عنصر تعلٌمً أساسً -1
 .تعد مواكبة التطور العالمً أمراً واجباً وملحاً علٌنا -2
 .ٌمكن تحقٌك الجودة التعلٌمٌة من خالل دمج التكنولوجٌا فً التعلٌم -3
 .توفٌر خدمات تعلٌمٌة تكنولوجٌا تنسجم مع احتٌاجات الطلبة -4
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 :رٕصٍبد انجذش

 .  صٌانة أجهزة الحاسوب والعرض المعطلة فً المدارس من أجل االستفادة منها -1
تجهٌز البٌنة التحتٌة الالزمة فً المدارس لتوصٌل شبكات االنترنت إلى داخل مختبرات  -2

الحاسوب والفصول الدراسٌة، االستمرارٌة فً تدرٌب المعلمٌن والمعلمات على استخدام الجدٌد 

 .  ثبإلَززَذفً عالم التكنولوجٌا خاصة ما ٌتعلك باالتصال 

تحفٌز المعلمٌن والمعلمات والطلبة على استخدام التكنولوجٌا للتخلص من الطرق التقلٌدٌة ،  -3

ًّ ولٌكونوا على معرفة بطرق وأسالٌب التدرٌس الحدٌثة فً  العال  نشر ثقافة التعلٌم اإللكترون

بٌن النّاس بشكٍل أكبر، من خالل عقد ندوات توعوٌّة، ونشر منشورات تحتوي على فوائد التعلٌم 

 ًّ  .  اإللكترون

من الخبرات الخارجٌّة، وخاّصة تجارب الدول المتقّدمة فً مجال التعلٌم اإللكترونً االستفادة  -4

 .وأخذ العبرة



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 

 

 

 

 

 شكراً الستماعكم
 
 
 
 
 


