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- اأ�ساتذة اجلامعات واملخت�سون يف ميدان الرتبية والتعليم .
- جميع العاملني يف حقل الرتبية والتعليم .

- املهتمــون مبجال الرتبيــة والتعليم والتطويــر واجلودة يف 
التعليم .

علــى  وتوزيعهــا  العمــل  اأوراق  ملخ�ســات  طباعــة  �ستتــم   -
احلا�سرين وامل�ساركني يف اليوم الدرا�سي.

-�ستتم طباعة وقائع اليــوم الدرا�سي يف كتاب خا�س �سيوزع 
على الباحثني واملخت�سني مبجال تطوير الرتبية والتعليم.

مواعيد هامة لليوم الدراسي:

اللجنة التحضيرية:

مالحظة هامة :الفئة المستهدفة :

تطوير 
مستوى 

التعليم في 
بيت حانون

يوم دراسي بعنوان:
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 public@beithanoun.ps

قناة الكتاب الف�سائية - الراعي الإعالمي



مــن اأجــل دميومــة الزدهار وبقــاء بيــت حانون جوهــرة .. 
ومناعــة .. وثــراء ، وال�ستمــرار يف حمل ر�سالــة الإن�سانية 
ل�سعبهــا وكافة ال�سعــوب من حولها ت�سعــى بلدية بيت حانون 
اإىل رفــع م�ستوى احلياة املعي�سيــة ملواطنيها يف مدينتهم بيت 
حانــون من خالل تطوير النواحــي اخلدماتية والقت�سادية 

والإجتماعية والثقافية. 
كما وت�سعى بلدية بيت حانون وبتعاون اأبنائها �سكان املدينة، 
اإىل الرقــى مب�ستــوى مديتنا وتوفري بيئــة نظيفة وجميلة، 
واإىل تاأ�سيــل القيــم احل�ساريــة ومواكبــة التطــور العلمي يف 

خمتلف امليادين . 
ويقودنــا فــى عملنــا اإمياننــا الرا�ســخ باأهمية بنــاء عالقات 
مــع مواطنينــا و�سركائنا مــن موؤ�س�سات عامــة وخا�سة حملية 
وعامليــة ، وممار�ســة ن�ساطاتنــا بنزاهــة واحــرتام ، وبنهــج 

دميقراطي كفوؤ وفعال .

محاور اليوم الدارسي :مقدمة:رسـالـة البلـديـة

شروط أوراق العمل والبحوث:

أهداف اليوم الدراسي :
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تعتــزم بلدية بيت حانــون بال�سراكة مع وكالــة الغوث الدولية، 
دائــرة الرتبيــة والتعليم، ومديريــة الرتبية والتعليــم ب�سمال 
غــزة – وزارة الرتبيــة والتعليــم تنظيــم يــوم درا�ســي بعنوان: 
تطويــر م�ستوى التعليم وحت�ســني نوعيته وجودتــه، والرتقاء 

بالعملية التعليمية، والنهو�س بها داخل املدينة.

بيــت  مدار�ــس  يف  الطــالب  لــدى  للتعليــم  الدافعيــة   .1
حانون .

الال�سفيــة يف مدار�س بيت حانون ودورها  الأن�سطة   .2
يف التح�سيل الدرا�سي.

. حانون  بيت  مدار�س  يف  العلمي  التح�سيل  م�ستوى   .3
4. الر�ســا الوظيفي للمعلمــني واملعلمات يف مدار�س بيت 

حانون.
العمليــة  تطويــر  يف  املــدين  املجتمــع  موؤ�س�ســات  دور   .5

التعليمية ببيت حانون .
6. دور الإدارة والإ�ســراف الرتبــوي يف تطويــر م�ستوى 

التعليم يف بيت حانون .
التــي تواجــه مدار�س بيت حانــون وحتول  7. املعيقــات 

دون حتقيق اأهدافها.

- اأن تكــون اأوراق العمــل والبحــوث �سمــن حمــاور اليــوم 
الدرا�سي .

- األ تزيــد اأوراق العمــل والبحــوث علــى )20( ع�سريــن 
�سفحة.

- اأن تكتــب بخــط Simplified Arabic  وحجــم اخلط 14 
. A4 على ورق

- اأن تت�سم بطابع اجلــدة والتميز وتلتزم بقواعد البحث 
العلمي واأ�سوله.

من اأهم اأهداف اليوم الدرا�سي ما ياأتي :
1. العمل على تطوير م�ستوى التعليم وحت�سني نوعيته وجودته 

يف بيت حانون .
2. الطــالع علــى واقــع الأن�سطــة الال�سفيــة يف مدار�س بيت 

حانون ودورها يف التح�سيل الدرا�سي لدى الطلبة.
3. الوقــوف علــى واقــع التح�سيــل العلمي وخمرجــات العملية 

التعليمية ببيت حانون.
اإبراز دور موؤ�س�سات املجتمع املدين واأولياء الأمور يف حت�سني   .4

التعليم وتطويره ببيت حانون .
5. تعزيــز اأوا�ســر ال�سراكــة والتعــاون بــني البلديــة من جهة، 
الغــوث  وكالــة  حانــون:  ببيــت  التعليميــة  العمليــة  واأطــراف 

الدولية، ووزارة الرتبية والتعليم من جهة اأخرى.
6. الوقــوف علــى املعيقــات التــي تواجــه مدار�س بيــت حانون 

وحتول دون حتقيق اأهدافها.


