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رحل بعد  35عاماً من العطاء في التعليم

مروان شرف

“اسم يتردد عندما يفوح عبير النجاح في البيوت الفلسطينية”
في حلظات الترقب واالنتظار وحبس
األن�ف��اس وم��ع اق�ت��راب املوعد السنوي
إلع�ل�ان ن�ت��ائ��ج ال �ث��ان��وي��ة ال �ع��ام��ة ي�ت��ردد
اسم من أسماء طواقم التربية والتعليم
و ي��د خ��ل ا ل �ب �ي��وت الفلسطينية ويظهر
على شاشات التلفزيون ليعلن أسماء
الناجحني واألوائل فيفوح عبير النجاح
والتفوق.
إن ��ه م� ��روان ش ��رف م �س��اع��د م��دي��ر ع��ام
القياس والتقومي واالمتحانات بوزارة
التربية والتعليم العالي الذي وافته املنية
في األول من آذار لهذا العام بعد صراع
طويل مع املرض ،لقد رحل وترجل بعد
 35عام ًا من العطاء في امليدان التربوي.

النشأة

ول ��د م� ��روان خ�ل�ي��ل ش ��رف ف��ي ال��راب��ع
والعشرين من كانون الثاني من العام
 1959ألس��رة فلسطينية ُه �ج��رت من
بلدتها األصلية امل�ج��دل ،ك��ان شغوف ًا
بالعلم والتع ّلم منذ نعومة أظفاره حيث
أنهى التعليم االبتدائي واإلع��دادي في
مدارس وكالة الغوث مبدينة غزة قبل أن
ينتقل ملدرسة يافا الثانوية العريقة بغزة.
واص��ل التميز وك��ان يلقى اإلش��ادة من
ال��زم�ل�اء ال�ط�ل�ب��ة وامل �ع �ل �م�ين ،وع�ن��دم��ا
ح��ان��ت مرحلة الثانوية ال�ع��ام��ة امتشق
ح�س��ام ال�ت�ح��دي ،ألن الثانوية العامة
ك��ان��ت تخضع لنظام دق�ي��ق للغاية في
ذلك الوقت و تتبع املنهاج واإلجراءات
التعليمية املصرية.
تقدم المتحانات الثانوية العامة وحقق
النجاح والتفوق وال�ش��يء ال�لاف��ت أنه
حصل على عالمة  120من  120في
مادة الرياضيات وهي عالمة لم يحصل
عليها أح��د ف��ي القطاع آن��ذاك ف��ي م��ادة
الرياضيات.

مدرسة خالد

الطموح في العلم والنبوغ في الرياضيات
أهلته ألن يلتحق ل��دراس��ة الرياضيات
ّ
بجمهورية مصر العربية حيث تخرج
وحصل على درجة البكالوريوس ،ثم
عاد إلى أرض الوطن ومباشرة مت تعيينه
كمدرس رياضيات في مدرسة خالد بن

تقرير :سامي جاد الله
وزارة التربية والتعليم العالي

الوليد الثانوية للبنات في العام .1983
عاش حين ًا من الوقت في مدرسة خالد
يثبت اجلدارة تلو اجلدارة ثم انتقل للعمل
في مدرسة الزهراء الثانوية ثم مدرسة
فلسطني.
لقد عرفته املدارس والفصول والسبورات
وال �ط �ب��اش �ي��ر ،ع��رف �ت��ه األق �ل��ام ،عرفته
األمطار حني تغزر ويهرول قبيل الولوج
إل��ى الفصول ،م��ن أج��ل حصة دراسية
ج��دي��دة ،ع��رف��ه الطلبة ال��ذي��ن يرفعون
أيديهم لإلجابة في جو صفي نشيط مليء
باحليوية ،و ع�ه��ده املعلمني واملعلمات
كزميل ٍ
راق صاحب األخالق العالية.
خاض جتربة التدريس في عهد االحتالل
اإلسرائيلي ملناطق القطاع ،وهي جتربة
قاسية خاصة وأن االحتالل كان يقتحم
امل��دارس ويطلق النار وقنابل الغاز على
الطلبة واملعلمني.

تأليف املناهج

ف��ي ال�ع��ام  1995تقدم لوظيفة مشرف
تربوي بالوزارة وحصل عليها بجدارة،
وه �ن��ا ب���دأت م�ح�ط��ة ج��دي��دة ف��ي حياته
التعليمية حيث نقل خبراته التعليمية إلى
اإلش��راف وأصبح مشرف ًا متمرس ًا ينقل
خبراته ،ويوجه املعلمني التوجيه العلمي
السليم.
وخ�ل�ال وج� ��وده ف��ي اإلش� ��راف اجتهت
األنظار نحوه فتم اختياره ليكون ضمن
الفرق الوطنية والفنية في تأليف املنهاج
ال��دراس��ي ،وه��و بذلك يكون قد شارك
في تأليف أول منهاج فلسطيني خالص
ي��رى ال �ن��ور ع��ام  2000لقد ش ��ارك في
تأليف كتب الرياضيات للمرحلة الثانوية
ومراحل أخرى.
ك��ان ف��اع�ل ً
ا ف��ي م �ج��ال ت��دري��ب معلمي
املراحل الثانوية و عمل مبهام مقابالت
املعلمني اجلدد ووضع أسئلة االمتحانات
وجلان التصحيح اخلاصة بالثانوية العامة
لعدة سنوات إضافة إلى املشاركة في وضع
أسئلة ومناذج تدريبية.
واصل التقدم واالرتقاء في العمل حيث
مت تعيينه كنائب فني ملديرية تعليم غزة
عام  1998ثم قائم ًا بأعمال مدير دائرة
متابعة امل�ي��دان في ع��ام  2001ثم مدير

دائرة اإلدارات التربوية عام  ، 2002ثم
مدير دائرة االمتحانات ،بعد ذلك مساعد
مدير عام القياس والتقومي واالمتحانات
في . 2005
وفي خضم ذلك واصل مسيرته التعليمية
حيث حصل على درج��ة املاجستير في
التربية من جامعة األزهر في العام .2003

االمتحانات ...واإلجناز

االمتحانات كانت امليدان الرحب ملروان
ش� ��رف ح �ي��ث ُع � ��رف ب��االم �ت �ح��ان��ات،
واالم �ت �ح��ان��ات ك��ان��ت تُ �ع��رف ب��ه ،ففي
ال� �ب ��داي ��ة ك� ��ان ش �غ �ل��ه ال��ش��اغ��ل ت�ط��وي��ر
االم�ت�ح��ان��ات ون�ظ��ام�ه��ا جلميع امل��راح��ل
وخاصة الثانوية العامة ،و عمل جاهداً
على تطوير عمليات التصحيح والفرز
واستخراج النتائج.
كان دائم ًا يضع عينيه بني مصلحة الطلبة،
وكما يقول زميله جمال يوسف »:إنه في
الغرف املغلقة كان دائم ًا يعمل باستمرار
في صالح طلبتنا ،وال��وق��وف بجانبهم
وإنصافهم».
وقد أدى شرف دوراً وطنيا في احلفاظ

على امتحان الثانوية العامة كمعلم
وطني وس�ي��ادي من خ�لال التطوير
والتحديث ،وك��ان له ال��دور البارز
في احلفاظ على هذا االمتحان خالل
فترة االنقسام الفلسطيني ،و الدور
امل�ه��م ف��ي إث ��راء وت�ط��وي��ر امتحانات
الثانوية العامة وف��ق نظامها اجلديد
«االجناز» .
بالرغم م��ن عمله بصمت إال ان��ه كان
جنم ًا إعالمي ًا يالحقه اإلع�لام مبختلف
أش �ك��ال��ه امل �ك �ت��وب وامل ��رئ ��ي وامل �س �م��وع
وذلك للحصول على املعلومات اخلاصة
باالمتحانات.
وفي مراحله األخيرة واصل العمل بكل
جد وإخالص رغم غول املرض ،حتى
أنه في آخر أيامه كان يفكر في التعليم
واالمتحانات وقد أشرف على الترتيبات
اخلاصة بامتحانات الثانوية العامة للعام
احلالي .2018
م � ��روان ش ��رف ..ق� ��د آن ال��رح �ي��ل..
وأس��دل الستار ..ل�ك��ن تبقى الذكرى
العطرة ..وتخليد املجد يرسخ في نفوس
أجيالك.
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الرئيس يخاطب األسرة التربوية
بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالىُ ":ق ْل هَ ْل َي ْس َتوِي ا َّل ِذينَ َي ْعلَ ُمونَ َوا َّل ِذينَ ال َي ْعلَ ُمونَ إ ِ مَّ َ
نا َي َت َذ َّك ُر أُو ُلو أْالَ ْل َباب"

أخواتي وإخوتي ،أبنائي وبناتي،
ماجدات وفرسان األسرة التربوية،
أخاطبكم ال�ي��وم ،وأن��ا على سرير
ال �ت �ع��اف��ي ،وأن� �ت ��م ت� �ع � ّ�دون ال �ع��دة
النطالق امتحان الثانوية العامة،
وتستكملون التحضيرات للعام
الدراسي القادم؛ ألبارك لكم هذا
ال �ش �ه��ر ال �ف �ض �ي��ل ،وأب � ��ارك فيكم
طموحكم ونبل مهنتكم التي شققت
م��ن خاللها ب��داي��ات حياتي املهنية
وال �ت��ي م��ا زل��ت اع �ت��ز ب �ه��ا؛ فمهنة
التعليم مشرفة وعظيمة.
�رح��م ب��داي��ة على أرواح شهداء
أت� ّ
ف�ل�س�ط�ين وال �ش �ه��داء م��ن أط�ف��ال�ن��ا
وطلبتنا ومعلمينا وموظفينا الذين
خسرتهم أسرتنا التربوية ،نتيجة
استهدافهم برصاص االحتالل.
أحييكم وأن�ت��م ت�س�ط��رون ك��ل يوم
أبهى حروف اإلجناز والتألق في ِسفر
العلم وامل�ع��رف��ة ،وه��ذا م��ا نريده؛
أن تبقى فلسطني حاضرة في كافة
احمل��اف��ل وامل��ي��ادي��ن ،ح �ت��ى ي��درك
أبناؤنا طريق اخلالص واالستقالل.

بكل فخر واعتزاز نثمن عالي ًا جهودكم
وج �ه��ود قيادتكم ال�ت��رب��وي��ة احلكيمة
والتي جسدمتوها مع ًا لتطوير التعليم
عبر إعداد املناهج العصرية اجلديدة،
وإدخال نظام الثانوية العامة اجلديد،
ورقمنة التعليم ،ودمج التعليم املهني
والتقني في التعليم العام ،وتوسيع
إد خ��ال الطاقة النظيفة للمؤسسات
التعليمية ،واال ه �ت �م��ام بالتعليم ما
قبل امل��درس��ي ،وت�ع��زي��ز النشاطات
الالمنهجية من خالل برنامج النشاط
احل ��ر وذل� ��ك ف��ي إط� ��ار ب�ي�ئ��ة ق��ان��ون�ي��ة
وفرناها عبر مصادقتنا على قانوني
التربية والتعليم العالي.
لقد قدمتم وت�ق��دم��ون أروع الصور
امل��ش��رق��ة ع ��ن ف �ل �س �ط�ين وت��اري �خ �ه��ا
وصمودها أم��ام دول العالم؛ وهنا
أ س �ت �ح �ض��ر ا مل �ع �ل �م�ين الفلسطينيني
األوائ���ل وأول �ئ��ك ال��ذي��ن عملوا وال
زالوا يعملون في بلدان عربية شقيقة
وأث �ب �ت��وا ع�ب��ر األزم� ��ان مت�ي��ز اإلن �س��ان
الفلسطيني وإميانه برسالة العلم في
مختلف أرجاء املعمورة.

ف��ي ال �ق��دس ال �ت��ي ت�ع��ان��ي الكثير،
ل��ن ن��دخ��ر ج �ه��داً ف��ي سبيل خدمة
التعليم ،والتصدي لكل محاوالت
أس��رل �ت��ه ف��ي ال��ق��دس ال �ع��اص �م��ة،
والتحريض ضد مناهجنا الوطنية
وذلك من خالل حكومتنا والعمل
ال ��دؤوب ل ��وزارة التربية والتعليم
العالي ،استمرارا ملسيرة التطوير
والتميز.
وفي قطاع غزة نعتبر دعم التعليم
هناك أولوية ،وفي املناطق املصنفة
(ج) وتلك املهددة كالبلدة القدمية
في اخلليل واملهمشة في كافة أرجاء
الوطن ،ففلسطني حتتاج إرادتكم
وإص��رارك��م وعزميتكم وستنتصر
رسالتكم السامية ال محالة مهما
اشتدت احملن.
ختاما أدعو لكم بالرفعة ودوام التوفيق
م�س�ت�ح�ض��راً م �ق��ول��ة ال ��راح ��ل م�ح�م��ود
درويش:
واقفون هنا ،قاعدون هنا ،دائمون
هنا ،خالدون هنا ،ولنا هدف واح ٌد
واح ٌد واح ٌد :أن نكون.

محمود عباس
رئيس دولة فلسطني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

الرئيس يصادق على قانون التعليم
العالي اجلديد
أعلن وزير التربية والتعليم العالي د.
صبري صيدم ،بتاريخ 2018/3/27
مصادقة وتوقيع الرئيس محمود عباس
ع�ل��ى ق��ان��ون التعليم ال�ع��ال��ي اجل��دي��د،
واص �ف � ًا ه��ذا ال �ق��ان��ون؛ ب�خ�ط��وة نوعية
ستؤسس خللق نظام تعليم عا ٍل عصري
يواكب تطورات العصر الراهن ويحافظ
على ج ��ودة التعليم ون��وع�ي�ت��ه ،ويتيح
التطور واإلبداع أمام مؤسسات التعليم
العالي املختلفة.
وقدم صيدم باسم األسرة التربوية ،في
بيان أصدرته الوزارة ،اليوم ،بالغ الشكر
والتقدير واالمتنان للرئيس على مصادقته
على هذا القانون ولرئيس الوزراء أ.د.
رامي احلمد الله على جهده املميز ودوره
األصيل في دعم األسرة التربوية والدور
النوعي ألعضاء احلكومة.
وثمن الوزير جهود أسرة الوزارة كافة،
وم��ؤس �س��ة ال��رئ��اس��ة وال�ل�ج�ن��ة الوطنية
إلصالح التعليم ووزراء التعليم العالي
السابقني وأعضاء جلنة التربية في املجلس
التشريعي واألمانة العامة ملجلس الوزراء
ودي� ��وان ال �ف �ت��وى وال �ت �ش��ري��ع ومجلس
التعليم العالي ورؤساء مؤسسات التعليم
العالي الفلسطينية وال�ش��ؤون القانونية
ف��ي «ال��رئ��اس��ة» وف ��ي م�ج�ل��س ال� ��وزراء
و»ال�ت�ش��ري�ع��ي» وامل��ؤس �س��ات الشريكة

وم��ؤس �س��ات املجتمع امل��دن��ي واحمل�ل��ي
والدولي وكذلك التربويني والقانونيني
وقادة الفكر واخلبراء والداعمني خلطط
الوزارة التطويرية ،على كل املساهمات
الكبيرة واألف �ك��ار ال�ب�ن��اءة واملقترحات
النيرة واجلهود العظيمة التي بذلوها في
سبيل إخ��راج ه��ذا القانون اجل��دي��د إلى
حيز النور.
وأكد صيدم أن القانون اجلديد يتضمن
عديد البنود التي تركز أبرزها على احلرية
األك��ادمي�ي��ة والبحث العلمي ،وتفعيل
منظومة التعليم املهني والتقني ،وإنشاء
وقفية خ��ا ص��ة ل��د ع��م التعليم العالي،
واستحداث نظام جديد للهيئة الوطنية
لالعتماد واجلودة لالرتقاء بجودة التعليم
ونوعيته ،باإلضافة إلى االهتمام بنظام
التعليم اإللكتروني واملفتوح وغيرها من
البنود التي مت تضمينها في هذا القانون.
وبني الوزير أن القانون تضمن مادة كاملة
اشتملت على أه��داف التعليم العالي
ومن أهمها احلفاظ على الهوية الوطنية
للشعب الفلسطيني ،وتعزيز دور اللغة
العربية في مراحل التدريس والبحث
وال �ت��رج �م��ة ،وت�ن�م�ي��ة ال �ق �ي��م ال��روح �ي��ة
واألخالقية واإلنسانية للطلبة.
يشار إلى أن أول قانون للتعليم العالي
كان قد صدر في العام .1998

صيدم لفنلندا :التعليم املنصة األهم الستقالل فلسطني
أطلع وزير التربية والتعليم العالي د .صبري
صيدم ،وزيرة التجارة والتنمية الفنلندية آنا
م��اري فيروالينن والوفد املرافق لها؛ على
واقع قطاع التعليم في فلسطني والتحديات
والصعوبات التي تواجهه بسبب إجراءات
االح�ت�لال ال��ذي يشن حملة حتريضية ضد
قطاع التعليم الفلسطيني وخاصة ضد املناهج
التعليمية ،م��ؤك��داً للوزيرة أن التعليم هو
املنصة األهم الستقالل فلسطني.
جاء ذلك خالل لقاء جمعه ،اليوم اإلثنني
 ،2018/5/7بالوزيرة فيروالينن ،مبقر
الوزارة ،بحضور الوكيل د .بصري صالح
والوكيل املساعد للشؤون املالية واإلداري��ة
واألبنية واللوازم م .فواز مجاهد ،ومدير
عام العالقات الدولية والعامة ندمي سامي،
وم��دي��رة ال�ع�لاق��ات ال��دول�ي��ة وال�ع��ام��ة نيفني
م�ص�ل��ح ،ف�ي�م��ا ح�ض��ر ال �ل �ق��اء م��ن اجل��ان��ب
الفنلندي ممثلة فنلندا لدى فلسطني آنا كايسا
هيكينني ،ورئيسة التعاون التنموي باوال
ميالن ،ولينا كايسا ميكوال وساتو سانتيال

ويوها كيرستيال وميريان ماكينن من وزارة
اخلارجية الفنلندية ،ومنسقة مشاريع التعليم
في املمثلية الفنلندية نيلي احلصري.
وأك ��د ص�ي��دم ح��رص ال� ��وزارة واهتمامها
بتحقيق املزيد من اخلطوات التطويرية على
صعيد التعليم ،مب��ا يضمن حتسني نوعيته
ومخرجاته ،مؤكداً استثمار الدعم الفنلندي
لصالح مشاريع تهدف لالرتقاء بهذا القطاع
احليوي ،داحض ًا ادعاءات االحتالل وحملته
املتواصلة التي تدعي وجود حتريض في كتب
املناهج التعليمية الفلسطينية ،مجدداً التأكيد
على أن كتب املناهج التعليمية لدى االحتالل
هي من تدعو للعنف والقتل ،وهو ما تؤكده
اجلرائم التي يرتكبها جنود االحتالل بحق
الشعب الفلسطيني ،ومواصلة التضييق على
العملية التعليمية والطلبة واملعلمني ومنعهم
من الوصول إلى مدارسهم ،وقد سلم صيدم
الوزيرة كتاب ًا يرصد التحريض التي حتتويه
املناهج التعليمية لدى دولة االحتالل.
وتطرق وزي��ر التربية ألوض��اع التعليم في

ال �ق��دس وق �ط��اع غ��زة وامل �ن��اط��ق املستهدفة
بفعل االحتالل ،مشيراً إلى احلملة الشرسة
ال �ت��ي ي �ق��وده��ا االح��ت�ل�ال ل �ض��رب امل�س�ي��رة
التعليمية في القدس وأسرلة التعليم وفرض
املنهاج «اإلسرائيلي» على م��دارس املدينة
وم�ن��ع وص��ول امل�ن�ه��اج الفلسطيني إليها،
واالنتهاكات املتواصلة بحق الطلبة واملعلمني
واملؤسسات التربوية ،متحدث ًا حول برنامج
«امل �ئ��ة» ال ��ذي أطلقته ال� ��وزارة ل�ب�ن��اء 100
مدرسة في قطاع غزة ،هذا باإلضافة للجهود
األخرى التي تبذلها الوزارة لتنظيم وحتسني
البيئة التعليمية في القطاع.
وأش� ��اد ال��وزي��ر ص �ي��دم ب��ال��دع��م الفنلندي
املتواصل لقطاع التعليم في فلسطني ،مؤكداً
عمق الشراكة بني اجلانبني والتي متتد على
مدى سنوات طوال ،وخاص ًة في مجاالت
التعليم ،متطرق ًا لزيارته األخ�ي��رة لفنلندا
والتي أطلع خاللها على التجربة الرائدة
لفنلندا مبجال التعليم.
من جهتها ،أثنت الوزيرة فيروالينن على

اخلطوات التطويرية التي تقودها وزارة التربية
الفلسطينية مبا يضمن توفير التعليم النوعي
للطلبة ،واملضي قدم ًا في حتسني مخرجات
التعليم بكافة قطاعاته ،م��ؤك��د ًة استمرار
ال��دع��م الفنلندي ل ��وزارة التربية لتمكينها
من مواصلة خططها التطويرية الهادفة إلى
إحداث نقلة نوعية مبجال التعليم.
السياق ذاته ،أجرت الوزيرة الفنلندية جولة

تفقدية مل��دارس الساوية اللنب ف��ي مديرية
جنوب نابلس ،يرافقها الوكيل صالح وأسرة
اإلدارة العامة للعالقات الدولية والعامة في
الوزارة ومدير التربية؛ حيث اطلعت على
الصعوبات التي تواجهها هذه املدارس بسبب
االنتهاكات اإلسرائيلية املتواصلة بحقها،
والتي تشمل التضييق على الطلبة واملعلمني،
واالعتداءات املتكررة من قبل املستوطنني.
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الوزير والبرملان الطالبي يحاكون جلسة للتشريعي
من األسرة التربوية.
وأكد صيدم أهمية هذه الفعالية التي جتسد ثقافة الدميقراطية ،الفت ًا إلى
ضرورة إبراز دور البرملانات الطالبية في إظهار العقيدة الوطنية والقيم
التربوية واإلنسانية ،داعي ًا إلى دعم هذه البرملانات وحتقيق غاياتها مبا
ينسجم مع رؤية الوزارة وسياساتها التطويرية.
وخالل هذه اجللسة وجه أعضاء البرملانات الطالبية عديد األسئلة
واالس �ت �ف �س��ارات ل�ل��وزي��ر ص �ي��دم ،مت �ح��ورت ح��ول ق�ض��اي��ا تربوية
واجتماعية كان من أبرزها العنف املدرسي ،والتسرب من املدارس،
وال��زواج املبكر ،وعمالة األطفال ،ودمج األطفال ذوي اإلعاقة،
وغيرها من القضايا املهمة.

نفذت وزارة التربية والتعليم العالي عبر اإلدارة العامة لإلرشاد
والتربية اخلاصة ،بتاريخ  ، 2018/4/24وبالشراكة مع املجلس
التشريعي الفلسطيني ،ومؤسسة الرؤية العاملية ،جلسة محاكاة
للمجلس من خالل البرملانات الطالبية ،وذلك في مقره مبحافظة
رام الله والبيرة.
جاء ذلك مبشاركة وزير التربية والتعليم العالي د.صبري صيدم،
وبحضور ع��دد من أعضاء التشريعي ،ورؤس��اء الكتل البرملانية،
وممثلي البعثات الدبلوماسية ،ومدير عام العالقات الدولية والعامة
ندمي سامي ،ومدير عام اإلرشاد والتربية واخلاصة محمد حواش،
ومدير التربية والتعليم العالي في احملافظة باسم عريقات ،وحشد

التربية وصندوق االستثمار يوقعان اتفاقية
لتركيب أنظمة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية لـ  500مدرسة حكومية باملرحلة األولى

برعاية وحضور رئيس ال��وزراء د .رامي
احلمد الله ،وقعت وزارة التربية والتعليم
العالي وص�ن��دوق االستثمار الفلسطيني
بتاريخ  ،2018/1/16في مكتب رئيس
ال ��وزراء مبدينة رام ال�ل��ه ،اتفاقية لتطوير
وتركيب أنظمة توليد الكهرباء من الطاقة
الشمسية على أسطح  500مدرسة حكومية
كمرحلة أولى ،بقدرة إجمالية ستصل 35
ميجا واط وحجم استثماري من الصندوق
متوقع أن يصل إلى  35مليون دوالر على
مدار  4سنوات.
وش ��دد رئ �ي��س ال � ��وزراء د .رام ��ي احلمد

ال �ل��ه ع�ل��ى ان االت�ف��اق�ي��ة ت��أت��ي ف��ي صلب
جهود احلكومة حلشد الدعم لصالح قطاع
التعليم ،ال سيما تطوير املرافق التعليمية
وامل � � ��دارس ،ك �م��ا ان �ه��ا ت��أت��ي ف��ي س�ي��اق
تطبيق توجهات احلكومة في االستثمار
بقطاع ال�ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة ،وال�ع�م��ل على
تطويره وتنميته وتعميمه على العديد من
املؤسسات واملجاالت.
بدوره أعرب وزير التربية والتعليم العالي
د .ص �ب��ري ص �ي��دم ع��ن ش �ك��ره وت�ق��دي��ره
لرئيس الوزراء وللحكومة وجميع الشركاء
والداعمني الذين ساندوا هذا التوجه الذي

تكلل اليوم بتوقيع هذه االتفاقية ،مؤكداً

استعداد الوزارة الدائم إلحداث نقلة نوعية
تطال مكونات النظام التربوي ،عبر تنفيذ
مكونات االتفاقية وبنودها.
وأش� ��ار ص �ي��دم إل ��ى أن اخ �ت �ي��ار ص�ن��دوق
االس�ت�ث�م��ار الفلسطيني كمطور ف��ي هذا
املجال بالتعاون مع سلطة الطاقة ،يعطينا
الثقة بالوصول إلى الغايات املنشودة ،عبر
تطوير أنظمة إنتاج الطاقة الكهربائية من
الطاقة الشمسية.
من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة صندوق
االستثمار الفلسطيني د .محمد مصطفى

إطالق فعاليات مؤمتر اإلرشاد التربوي الفلسطيني الثاني

أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي بتاريخ ،2018/1/15
برعاية ومشاركة وزيرها د .صبري صيدم ،اليوم ،عبر اإلدارة
العامة لإلرشاد والتربية اخلاصة ،وبالتعاون مع جمعية الكتاب
املقدس الفلسطينية ،فعاليات مؤمتر اإلرش��اد التربوي الثاني
بعنوان“ :دراسات وأبحاث في اإلرشاد التربوي”.
وش��ارك في فعاليات املؤمتر مدير عام اإلرش��اد والتربية اخلاصة
محمد احلواش ،ومدير عام جمعية الكتاب املقدس الفلسطينية
نشأت فيلمون ،ومدير دائرة اإلرشاد التربوي د .بشار عينبوسي،
إضافة إلى عدد من املديرين العامني ومديري التربية والتعليم
العالي ومشرفي ومشرفات ورؤس��اء أقسام اإلرش��اد التربوي
والتربية اخلاصة على مستوى ال��وزارة ومديرياتها واملؤسسات
الشريكة والفاعلة في هذا املجال.
وفي هذا السياق ،شدد صيدم على أهمية عقد هذا املؤمتر الذي
يبرهن على دور اإلرش��اد التربوي في خدمة العملية التعليمية
التعلمية؛ خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها في جميع
املناطق ال سيما املصنفة “ج” والقدس وغزة ،مؤكداً أن املمارسات
الناجتة عن االحتالل وتأثيراتها على الواقع التربوي تتطلب العمل
اجلاد من أجل توفير خدمات اإلرشاد النفسي والتربوي في كافة
املدارس واملؤسسات التعليمية.
وأشاد الوزير بجهود جميع القائمني على هذا املؤمتر العلمي،
معرب ًا عن شكره وتقديره جلميع العاملني في ميدان اإلرش��اد
خاصة اإلدارة العامة لإلرشاد والتربية اخلاصة على اجلد واملثابرة

والعمل األصيل وخدمة الطلبة ،داعي ًا إلى تعميم نتائج األبحاث
والدارسات التي يتضمنها املؤمتر ،وعقد مؤمتر مشترك في قطاع
غ��زة؛ لضمان الوصول إلى حالة من التكاملية في املخرجات
والرؤى.
من جهته ،أشار احلواش إلى أن هذا املؤمتر يعكس دور املرشد
التربوي ومهامه وأهميته في التركيز على اجلوانب واملنطلقات
املستندة عليها العملية اإلرشادية ،الفت ًا إلى تركيز الوزارة عبر
اإلدارة العامة لإلرشاد والتربية اخلاصة على االرتقاء مبستوى
اخل��دم��ات اإلرش��ادي��ة املقدمة للطلبة باالعتماد على دراس��ات
وأب�ح��اث علمية؛ للمساهمة في تأسيس قاعدة بيانات دقيقة
ومحددة حول طبيعة الظواهر واملشكالت وكذلك أثر برامج
التوعية والتدخل اإلرش ��ادي ،موضح ًا أن املؤمتر ارتكز على
م �ح��وري��ن وه �م��ا :اإلرش� ��اد ودوره ف��ي ع�ل�اج ق�ض��اي��ا الطلبة
ومشكالتهم ،واإلرشاد النفسي وبرامج التدخل.
بدوره ،أكد فيلمون على شراكة جمعية الكتاب املقدس الفاعلة
مع الوزارة في مجال تعزيز وتطوير القطاع التربوي في فلسطني،
الفت ًا إلى أن هذا احلدث التربوي ميثل ثمرة جهود وجناحات متعاقبة
خالل سنوات من العمل املشترك.
وأشار فيلمون إلى عديد البرامج واملشاريع التي تنفذها اجلمعية
بالتعاون مع الوزارة وغيرها من املؤسسات املهتمة بهذا القطاع،
مؤكداً على أهمية االستفادة من التجارب واألفكار املطروحة
واستثمارها بغية االرتقاء بالعملية اإلرشادية في فلسطني.

إل��ى ان االتفاقية تعتبر األول��ى من نوعها
على مستوى املنطقة بهذه الشمولية واحلجم
االس �ت �ث �م��اري ،وال��ري��ادي��ة ع�ل��ى مستوى
العالم ،وقفزة كبيرة إل��ى األم��ام وتقدم ًا
ملموسا ف��ي برنامج ن��ور فلسطني ال��ذي
أطلقه صندوق االستثمار الفلسطيني.
وأ ض���اف مصطفى“ :ان ح�ج��م التنفيذ
الفعلي في هذه املرحلة من برنامج “نور
فلسطني” سيرتفع من خالل هذه االتفاقية
م��ن ح��وال��ي  25م�ي�غ��ا واط للمحطات
الثالث قيد التنفيذ حالي ًا إلى  60ميغاواط
مع برنامج املدارس ،فيما سيرتفع احلجم

االس�ت�ث�م��اري م��ن  30مليون دوالر إلى
حوالي  65مليون دوالر».
من جهته ق��ال رئيس سلطة الطاقة ظافر
ملحم“ :إن ه��ذه االت�ف��اق�ي��ة تنسجم مع
ق��ان��ون ال�ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة وك �ف��اءة الطاقة
واالستراتيجية ا ل�ع��ا م��ة للطاقة املتجددة
وتوجه احلكومة الفلسطينية ممثلة بسلطة
الطاقة لتنمية مصادر الطاقة البديلة وتعزيز
استخدامها في جميع القطاعات ،مما يسهم
في تقليل االعتماد على الطاقة املستوردة
ويحقق االم��ن الطاقي ،وتنويع مصادر
الطاقة والتنمية املستدامة وحماية البيئة».

تدريب  100ألف طالب
على الريادة العام الدراسي القادم

أعلن وزير التربية والتعليم العالي د.
ص�ب��ري ص �ي��دم ،أن ال� ��وزارة ستفتح
مدارسها العام املقبل؛ لتدريب 100
ألف من طلبتها على الريادة في الضفة
وغزة والقدس ،شاكراً ومثمن ًا مباركة
رئيس ال��وزراء أ.د .رامي احلمد الله
هذه اخلطوة.
ج��اء ذل��ك خ�لال مشاركته ف��ي حفل
إعالن املدارس الفائزة مبسابقة الشركة
ال �ط�لاب �ي��ة ل �ل �ع��ام  ،2018ب �ت��اري��خ
 ،2018/4/29ب��ر ع��ا ي��ة ومشاركة
رئيس الوزراء وعدد من أركان وزارة
التربية ،ومؤسسة إجناز فلسطني وعديد
الشخصيات االعتبارية ،واملؤسسات
الشريكة وذات العالقة.
وأك� ��د ص �ي��دم ض� ��رورة ال �ت��وج��ه نحو
البرامج واملشاريع الريادية واإلبداعية
والتعليم املهني والتقني؛ باعتبارها
مستقبل ف�ل�س�ط�ين ،خ��اص��ة ف��ي ظل
احلاجة املاسة إل��ى تخصصات نوعية

تنسجم م��ع احتياجات س��وق العمل
الوطنية والعاملية والقضاء على ظاهرة
البطالة املتفشية في صفوف اخلريجني
والشباب الفلسطيني.
وأش� � ��اد ال� ��وزي� ��ر ب �ج �ه��ود م��ؤس�س�ت��ي
ال��رئ��اس��ة واحل �ك��وم��ة ف��ي س�ب�ي��ل دع��م
قطاع التعليم ،مثمن ًا في الوقت ذاته
الشراكة الفاعلة بني وزارة التربية و»
إجن��از فلسطني» ،والتي تترجم روح
العمل املنتج والتركيز على األفكار
الريادية امللهمة ،مجدداً تأكيد الوزارة
ورغبتها احلقيقية؛ إلسناد كل جهد
يرتبط باإلجناز.
ولفت صيدم إلى أهمية هذه املسابقة
التي كشفت عن نتائج وقصص جناح
تستحق ال�ت�ب�ن��ي واالف��ت��خ��ار ،داع �ي � ًا
ا ل�ش��ر ك��ات الطالبية الفلسطينية إلى
ت �س �ج �ي��ل إجن � � � ��ازات ع� �ل ��ى م �س �ت��وى
الشركات الطالبية العربية والوصول
إلى القمة عبر هذه املشاركات.
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فلسطني في صدارة جوائز إنتل لهذا العام

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي حصول الفريق
الطالبي الفلسطيني املشارك في معرض إنتل للعلوم
والتعليم للعام  2018واملنعقد ب��ال��والي��ات املتحدة
األمريكية على مراكز متقدمة على مستوى دول العالم.
وأشارت الوزارة ،في بيان صدر عنها بتاريخ 2018/5/19
 ،إلى أن مشروع “جورب احلياة” للطالبة جوى عماد
نزال من مدرسة بنات قباطية الثانوية الغربية ،حصل
على املركز األول عاملي ًا ضمن فئة اجلوائز اخلاصة ،التي
تقدمها “مؤسسة قطر” ،وفوز مشروع “عصا الكفيف”
للطالبتني ميس خلدون وجوانا عينساوي من مدرسة نور
الهدى التطبيقية “ ب” ،كواحد من أفضل مئة مشروع
اختارتها إنتل من ضمن  1700مشروع ،إضافة إلى
حصول الطالبتني على منحة دراسية في جامعة “ويست
فيرجينيا”.
وفي هذا السياق ،أكد وزير التربية والتعليم العالي د.
صبري صيدم أن تألق طلبة فلسطني في هذا املعرض

العاملي وفي قلب الواليات املتحدة؛ يبرهن من جديد
على إص���رار الشعب الفلسطيني على احل��ي��اة واإلب���داع
واملضي قدم ًا في تسجيل املزيد من اإلجنازات في الساحات
واحملافل العاملية.
وقدم صيدم شكره وتقديره ألسرة اإلدارة العامة للتقنيات
في ال��وزارة وملديريات التربية والتعليم العالي ولطاقم
امل��درس��ت�ين ول���ذوي ال��ط��ال��ب��ات وللمعلمات املشرفات
وألبناء األسرة التربوية قاطب ًة ،مثمن ًا في الوقت ذاته جهود
اإلدارات العامة في الوزارة التي تسهل مشاركة الطلبة في
مثل هذه الفعاليات؛ ممثلة باإلدارة العامة للشؤون املالية
والنشاطات الطالبية والعالقات الدولية والعامة.
ولفت الوزير إلى أن عدداً من طلبة فلسطني املتأهلني على
املستوى الوطني لم يشاركوا؛ نظراً لعدم احلصول على
التأشيرات للدخول للواليات املتحدة األمريكية األمر
الذي حرمهم من فرصة املشاركة واملنافسة.
ب���دوره ،ق��ال وكيل ال���وزارة د .بصري صالح إن هذه

البنك الدولي:
نظام التعليم الفلسطيني األفضل ً
عربيا

صرح نائب رئيس البنك الدولي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا د .حافظ غامن أن نظام التعليم
الفلسطيني هو األفضل على مستوى دول الوطن العربي.
جاء ذلك خالل لقائه مع وزير التربية والتعليم العالي د .صبري صيدم ،بتاريخ ،2018/3/14
ملناقشة سبل توسيع آفاق التعاون ودعم البرامج التعليمية املشتركة ودميومة تعزيز الشراكة خاصة عبر
تنفيذ مشاريع مستقبلية.
وحضر اللقاء وكيل وزارة التربية د .بصري صالح ،ومديرة البنك الدولي في فلسطني د .مارينا ويس،
ومديرة وحدة مشاريع البنك الدولي بالوزارة سهى اخلليلي ،ورئيس برامج التنمية البشرية في البنك
سميرة حلس ،ورئيس قسم العالقات الدولية في الوزارة  نارميان الشراونة.
وفي هذا السياق ،أكد صيدم أن حصول فلسطني على هذه الشهادة من نائب رئيس البنك الدولي تبرهن
من جديد على جناعة نظامها التعليمي ومتيزه وقدرته على حتقيق اإلجنازات في العديد من املجاالت،
ويعكس إصرار املؤسسة التربوية ورغبتها اجلادة باالستمرار بالعملية التطويرية؛ خاصة في وجه التحديات
ومحاولة االحتالل اإلسرائيلي طمس التعليم والتنكيل ضد املؤسسة التعليمية ،واملضي قدم ًا في حتسني
نوعية التعليم وتأهيل املعلمني ،مؤكداً على الشراكة الفاعلة بني الوزارة البنك الدولي عبر عديد البرامج
التي تطال قطاع التعليم وجتويد مخرجاته.
بدوره ،أشاد غامن باجلهود التطويرية التي تقوم بها الوزارة وكوادرها ومساعيها احلثيثة إلجناح مسيرة
التعليم في فلسطني ،مؤكداً استمرار دعم البنك الدولي للبرامج واملشاريع املشتركة والعمل على توفير
كافة املقومات التي تضمن حتسني نوعية التعليم ومخرجاته

اإلجنازات تؤكد على جناعة النظام التربوي الفلسطيني
وق��درة الطلبة على التميز وإب��راز مشاريعهم العلمية
ومواهبهم وطاقاتهم أمام طلبة العالم ،معبراً عن شكره
وتقديره جلميع الطواقم التي عملت على متابعة هذا
اجلهد الكبير.
وقد ترأس الوفد الطالبي في معرض إنتل رئيس قسم
اإلنترنت واملعلوماتية محمد وريدات ،واملعلمة املشرفة
مرمي نزال.
يشار إل��ى أن ال���وزارة تنظم معرض فلسطني للعلوم
والتكنولوجيا سنوي ًا؛ بهدف إظهار إبداعات الطلبة
وإكسابهم مهارات البحث واملعرفة؛ حيث بلغ عدد
املشاريع التي تنافست على مستوى املديريات هذا العام
1300؛ أف��رزت  88مشروع ًا تأهلت للمنافسة على
مستوى فلسطني ،تأهل منها خمسة مشاريع طالبية
للمنافسة عاملي ًا في معرض إنتل املنعقد في الواليات
املتحدة .

التربية تختتم حملة لدعم ومؤازرة
املدارس املستهدفة من االحتالل

اختتمت وزارة التربية والتعليم العالي من خالل اإلدارة العامة للعالقات الدولية والعامة
حمل ًة لدعم ومؤازرة التعليم في املناطق املستهدفة واملعرضة النتهاكات االحتالل؛ حيث
نظمت الوزارة سلسلة زيارات لهذه املناطق كان ختامها في مدرستي بدرس ودير نظام،
مبديرية التربية والتعليم العالي برام الله والبيرة ،إذ تقع هذه املدارس بالقرب من اجلدار
الفاصل وتتعرض العتداءات متواصلة من قبل جيش االحتالل واملستوطنني.
وش��ارك في اجلولة أسرة اإلدارة العامة للعالقات الدولية والعامة واإلدارات العامة
األخرى في الوزارة ،وحشد من األسرة التربوية ،وممثلو املؤسسات الوطنية والدولية
الداعمة للتعليم ،واإلعالمية واحلقوقية ،واملجتمع احمللي ،ومجالس أولياء األمور
في املنطقة.
وأكد مدير عام العالقات العامة والدولية في الوزارة ندمي سامي أن هذه اجلوالت تأتي
بنا ًء على توجيهات القيادة التربوية التي تؤكد التزام الوزارة بدعم التعليم في املناطق
املستهدفة من االحتالل واملستوطنني ،مشيراً إلى أن احلملة تأتي بهدف تسليط الضوء
على واقع االنتهاكات وفضح ممارسات االحتالل والتأكيد على حق الطلبة في الوصول
إلى تعليمهم في ظل بيئة آمنة.
ولفت سامي إلى جوالت أخرى مشابهة نظمت خالل األيام السابقة في محافظتي اخلليل
وأريحا واألغوار ،مؤكداً أن احلملة ستتواصل للوقوف في وجه الهجمة الشرسة التي
يشنها االحتالل ضد قطاع التعليم في فلسطني ،وخاصة في املناطق املستهدفة.

Masirat Al-Tarbiya
Wal-ta'leem

حزيران  /يونيو  - 2018العدد ( )100السنة الثانية والعشرون

التربية تطلق التعليم التكاملي في خضوري
أط�ل�ق��ت وزارة ال�ت��رب�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ال�ع��ال��ي،
ف��ي ج��ام�ع��ة فلسطني التقنية – خ �ض��وري،
بتاريخ  ،2018/2/25التعليم التكاملي،
وذلك برعاية ومشاركة وزير التربية والتعليم
العالي د .صبري صيدم ،وبحضور رئيس
اجلامعة أ.د .مروان عورتاني ،ورئيس احتاد
الصناعات الفلسطينية د.ع��ودة زغموري،
ورئيس الغرفة التجارية والصناعية والزراعية
في طولكرم إبراهيم أبو حسيب ،والشركاء
من مؤسسات القطاع اخلاص والصناعات،
ومم �ث �ل��ي امل��ؤس �س��ات األك��ادمي��ي��ة وال��رس�م�ي��ة
واألهلية ،وذل��ك في إط��ار م�ب��ادرة «مهنتي»
املخصصة لهذا الغرض.
وفي هذا السياق؛ قال صيدم «إن إطالق التعليم التكاملي حتت عنوان
مبادرة «مهنتي» في جامعة خضوري هو حدث تاريخي ،فهو يأتي تنفيذاً
لقرار مجلس الوزراء عام  2017ورؤية املجلس وتوجهاته في إصالح
التعليم ،إذ كانت جلنة إصالح التعليم التي يرأسها رئيس احلكومة قد
أعدت مقترح ًا حول تطبيق التعليم التكاملي في مؤسسات التعليم العالي؛
حيث قام مجلس الوزراء بإقرار هذا املقترح بتنسيب من وزارة التربية،
وهو يقضي بالتركيز على التعليم التكاملي الذي يجمع بني التعلم النظري
والتطبيق العملي؛ مبا ميكن اخلريجني من االلتحاق بسوق العمل بسالسة».
وأعلن الوزير عن مصادقته على اعتماد برنامج البكالوريوس في هندسة
الطاقة بجامعة خضوري؛ وهو ما يجسد االهتمام بالتخصصات النوعية
التي يحتاجها سوق العمل ويسهم في إحداث التنمية املستدامة.
من جانبه أوضح ،عورتاني أن التعليم التكاملي يأتي ضمن رؤية مجلس
ال��وزراء وتوجهاته في إصالح التعليم ضمن التوجهات العاملية متنامية
االهتمام في هذا املجال   .
وبني عورتاني إن الهدف من التعليم التكاملي فتح اآلفاق الرحبة لطلبة
اجلامعة لينهلوا العلم ليس فقط داخل الغرف الصفية فحسب وإمنا من البيئة
العملية احمليطة التي متكنهم من جتاوز حتديات سوق العمل وتسليحهم
مبهارات القرن احلادي والعشرين ،من خالل التعامل مع صعوبة احلياة

وتفاصيلها احلقيقية وتطوير مهاراتهم األخ��رى ،بحيث ينخرطون في
سوق العمل.
من جهته ،أوضح رئيس احتاد الصناعات الفلسطينية أن إطالق املشروع
الذي بدأته جامعة خضوري ،سيسهم في جسر الهوة القائمة بني مخرجات
التعليم العالي واحتياجات سوق العمل القطاع اخلاص ومبا يوفر كوادر
ماهرة ومؤهلة.
وبني زغموري أن إشتراك مؤسسات القطاع اخلاص في املشروع سيمكن
الطلبة من االطالع على املهارات العملية ،وسيمكن مؤسسات القطاع
اخلاص من خدمة املجتمع  والنهوص به ،وسيعطي أفقا أوسع للقطاعات
األك��ادمي �ي��ة واالق�ت�ص��ادي��ة والصناعية لالطالع  على جت ��ارب اآلخ��ري��ن
واحتياجاتهم.
من جانبه قال رئيس الغرفة التجارية والصناعية والزراعية في طولكرم:
إن هذا املشروع يعد خطوة أساسية نحو تعزيز ورفع املستوى املهني لدى
الشباب الفلسطيني ويوفر فرص عمل جديدة لهم بعد التخرج ويجسر
الفجوة ب�ين مخرجات التعليم األك��ادمي��ي واحتياجات س��وق العمل،
وسيمكن القطاع اخلاص والشركات الفلسطينية من املشاركة في حتديد
األهداف التعليمية وتطوير املناهج وفق ًا الحتياجات سوق العمل وإتاحة
الفرصة للشركات ملعاجلة املشكالت التعليمية مع وجود الدعم الالزم.

«التربية» ومؤسسة محمود عباس توقعان مذكرة لتخصيص منح
دراسية للفلسطينيني في سوريا ولبنان

وقعت وزارة التربية والتعليم العالي ممثلة بوزيرها د .صبري
صيدم ،ومؤسسة محمود عباس ممثلة بالدكتور محمد مصطفى
رئيس مجلس اإلدارة ،بتاريخ  ،2018/1/3مذكرة تفاهم مبجال
متكني الشباب وتوفير الفرص واملنح الدراسية لهم ،خاص ًة الطلبة
مبخيمات الالجئني في لبنان وسوريا.
وحضر مراسم التوقيع على امل��ذك��رة ،وكيل ال��وزارة د .بصري
صالح ،والوكيل املساعد للشؤون املالية واإلدارية واألبنية واللوزام
م .فواز مجاهد ،والوكيل املساعد لشؤون التعليم العالي د .إيهاب
القبج ،والقائم بأعمال مدير عام املنح واخلدمات الطالبية شادي
احللو ،ومدير عام األبنية م .فخري الصفدي ،والقائم بأعمال مدير
العالقات الدولية والعامة نيفني مصلح ،ومن جانب املؤسسة الرئيس
التنفيذي جمال حداد ونهيل جاد الله ومسؤولة برنامج الطالب.
وتنص االتفاقية على تخصيص  %15من منح الوزارة اخلارجية؛
لصالح الطلبة الفلسطينيني الالجئني في مخيمات لبنان وسوريا من
خالل مؤسسة محمود عباس ،وانتساب هؤالء الطلبة في اجلامعات

الفلسطينية التي ستعتمد نظام التعليم اإللكتروني في املستقبل.
وفي هذا السياق ،أكد صيدم ض��رورة دعم طلبة سوريا ولبنان،
مشيراً إلى أن الوزارة خاطبت بشكل مبدئي جامعة فلسطني التقنية
«خضوري» لالستعداد الستقبال طلبات التحاق إلكترونية من الطلبة
في املخيمات الفلسطينية في سوريا ولبنان ،خاص ًة بعد إقرار مجلس
الوزراء لقانون التعليم العالي اجلديد والذي يتضمن نظام خاص
بالتعليم اإللكتروني واملصادقة على شهاداته.
من جانبه ،أشاد مصطفى بالشراكة املثمرة مع وزارة التربية من خالل
هذه املذكرة ،مؤكداً تعزيز التعاون مع الوزارة ليشمل شراكات أخرى
تساهم في خدمة العملية التعليمية ومساندة ال��وزارة في جهودها
التطويرية الشاملة ،مؤكداً أن مؤسسة محمود عباس هي مؤسسة غير
ربحية تعنى بشؤون الالجئني الفلسطينيني في كافة أماكن تواجدهم،
وخاصة الالجئني في لبنان ،حيث تنفذ املؤسسة مجموعة من البرامج
الهادفة إلى دعم أهلنا الالجئني هناك ،وحتسني مستوى معيشتهم،
على شتى الصعد االجتماعية والتعليمية واالقتصادية    .
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افتتاح مدرسة جمال عبد الناصر
بعد إعادة بنائها بغزة

افتتح وزير التربية والتعليم العالي د .صبري صيدم ،بتاريخ ،2018/2/28
مدرسة جمال عبد الناصر مبديرية ش��رق غ��زة؛ بعد إع��ادة بنائها ،حيث كان
االحتالل قد دمرها بالكامل في عدوانه على القطاع عام  ،2014وتعد هذه
املدرسة واحدة من امل��دارس الصديقة للطفل ،ومت إعادة بنائها ضمن برنامج
األمم املتحدة اإلمنائي وبالشراكة مع منظمة “اليونيسف” وبتمويل سخي من
برنامج الفاخورة التابع ملؤسسة التعليم فوق اجلميع بقطر.
وشارك في فعاليات االفتتاح ،ممثل منظمة «اليونسيف» جينيف بوتني ،وممثل
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي في فلسطني روب��رت فالن ،ووكيل ال��وزارة د.
بصري صالح ،والوكيل املساعد للشؤون املالية واإلدارية واألبنية واللوازم م.
فواز مجاهد ،وممثل مؤسسة الفاخورة املعتز بالله رضوان ،ومن أسرة «التربية» في
القطاع حضر د .زياد ثابت ،وبحضور عدد من املديرين العامني وأسرة الوزارة.
وتشتمل املدرسة على مساحات خضراء وصاالت ومساحات خارج الصفوف،
كما أن مساحة الصف الدراسي أكبر من الصف العادي بنسبة  ،%25وتتكون
املدرسة من  24صف دراسي مع جميع املرافق من ساحات ومالعب ومختبرات
علمية وحاسوب.
وقال الوزير« :إننا نفتخر بإعادة إعمار هذه املدرسة التي دمرها االحتالل خالل
عدوان  ،2014وأن افتتاحها من جديد يؤكد متسكنا بسالح العلم والتعلم،
والشعب الذي ميلك اإلرادة البد أن ينتصر ،فاالحتالل يصنع املوت ،أما نحن
فنصنع احلياة واملستقبل املشرق ألبنائنا».
من جهتها ،أش��ادت بوتني بتشييد مثل هذه النوعية من امل��دارس ،الفتة لدور
وزارة التربية وسعيها لبناء املزيد من هذه املدارس؛ لدعم قطاع الطفولة وضمان
توفير البيئة املدرسية املناسبة.
من جانبه ،أكد فالن حرص برنامج األمم املتحدة على دعم قطاع التعليم والتنمية
املستدامة في فلسطني ،الفت ًا إلى أن من حق األطفال الفلسطينيني أن ينعموا في
ظل بيئة تعليمية آمنة وصحية.
ب��دوره ،أوض��ح رض��وان أن هذه املدرسة بُنيت بأفكار مبتكرة حتقق األه��داف
التعليمية بالصورة املُثلى ،الفت ًا إلى رؤية مؤسسة الفاخورة في االستثمار في
البيئة التعليمية.

تسهيالت إضافية لألسرى لتمكينهم
من استكمال دراساتهم العليا

ب��شّ ��ر وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي د .ص �ب��ري ص �ي��دم ،ب�ت��اري��خ
 2018/1/24األس� ��رى ف��ي م�ع�ت�ق�لات االح��ت�ل�ال ب ��أن ال� ��وزارة
استصدرت قراراً من مجلس الوزراء بتعديل القرار رقم ( )5بشأن نظام
االعتراف مبؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية ومعادلة الشهادات
الصادرة عنها ،بحيث يُستثنى األسرى في معتقالت االحتالل من بند
االنتظام واإلقامة للحصول على درجتي املاجستير والدكتوراة ،على
أن يكون األسير قد سجل وأنهى دراسته داخل األسر ،ويسري هذا
االستثناء على األسرى الذين التحقوا باجلامعات اعتباراً من تاريخ
.1998/11/02
وقدم صيدم شكره الكبير للحكومة على قرارها هذا ،مثمن ًا دورها
الدائم في دعم أبناء شعبنا الذي يعاني حتت وطأة االحتالل ،وعلى
رأسهم األسرى الذين يتشبثون باحلياة والعلم رغم قيد االحتالل.
وأك��د صيدم أن ال��وزارة ومن منطلق إميانها بأحقية أسرانا البواسل
واملعتقلني في استكمال دراساتهم العليا ،وأهمية فتح آفاق املستقبل
أمامهم بالرغم من جميع املعيقات التي يضعها االحتالل أمام حتقيق
طموحاتهم ،فإنها تسعى بكل السبل املمكنة لتمكني هذه الشريحة التي
ضحت بالكثير في سبيل رفعة الوطن وحريته ونيل حقوقه.
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“بنات التركية” تشهد توقيع توأمة مع “تنزيلة أردوغان”
شهدت م��درس��ة بنات التركية الثانوية مبحافظة رام
ال �ل��ه وال��ب��ي��رة ،ب �ت��اري��خ  ،2018/4/29م��راس��م
توقيع مذكرة توأمة مع مدرسة تنزيلة أردوغ ��ان في
العاصمة التركية إسطنبول ،وتوزيع أجهزة حاسوب
على طالبات املدرسة بدعم من الوكالة التركية للتعاون
والتنسيق .TIKA
جاء ذلك مبشاركة وحضور نائب رئيس البرملان التركي
أحمد آيدن ،ووكيل وزارة التربية د .بصري صالح،
والقنصل التركي العام جورجان ترك أوغلو ،ورئيس
مجموعة صداقة البرملانيني الفلسطينيني واألتراك حسن
طوران ،وممثلني عن الوكالة التركية للتعاون ،وعدد من
طالبات مدرسة تنزيلة أردوغان ،ومدير تربية رام الله
والبيرة باسم عريقات ،وممثلني عن املؤسسات الشريكة
وحشد األسرة التربوية.
وف��ي كلمته ،أش��اد صالح بالدعم التركي لفلسطني
في عديد املجاالت وامليادين وعلى رأسها التعليم؛ معبراً عن فخر األسرة
التربوية بالعالقة القوية بني فلسطني وتركيا والتي تبرهن على الرغبة الصادقة
ملناصرة حقوق الشعب الفلسطيني والدفاع عن قضيته العادلة ،ناق ً
ال حتيات
الوزير صيدم واألسرة التربوية للوفد الضيف.
وأك��د أن هذا الصرح العلمي املتمثل مبدرسة التركية وغيره من امل��دارس
التي شُ يدت بدعم تركي جتسد معنى تشبث الشعب الفلسطيني بحقه باحلياة
والتعليم ،على الرغم من انتهاكات االحتالل وممارساته البشعة.
بدوره ،نقل آيدن حتيات الرئيس والشعب والبرملان التركي ،مؤكداً دعم
بالده للقدس ورفضها لالحتالل وكافة أشكال الظلم الذي يتعرض لها
الشعب الفلسطيني  .
وأشار آيدن إلى مساهمات تركيا ودعمها املتواصل للقطاعات التنموية في

فلسطني خاص ًة التعليم؛ معتبراً إياه من أهم املرتكزات لتنشئة جيل قوي
قادر على صناعة التغيير واستشراف آفاق املستقبل».
من جانبه ،أعرب أوغلو عن سعادته بإطالق مشروع قناديل القدس ،إذ
تعتبر هذه الزيارة للمدرسة جزءاً مهم ًا فيه؛ والذي جاء بناء على توجيهات
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،ومت على إثره أيض ًا توقيع اتفاقية مع
جامعة القدس إلنشاء دار الطلبة في تركيا وفلسطني لتبادل الزيارات الطالبية
بينهما ،وكذلك إبرام مذكرة التوأمة بني املدرستني ،داعي ًا طالبات التركية
إلى زيارة بالده وتبادل اخلبرات بني الطلبة وتعلم اللغتني العربية والتركية.
بدوره ،أعرب طوران عن فخره باملشاركة في هذه الفعاليات ،والتي هدفت
إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني ،مؤكداً على مواقف تركيا ووقوفها إلى
جانب الشعب الفلسطيني ،مثمن ًا جهود وزارة التربية وخطواتها الرامية إلى
تطوير التعليم واالستفادة من التجارب الرائدة في املجال التربوي.

افتتاح مدرستني ووضع حجر األساس لعدد آخر شمال اخلليل
افتتح وزي��ر التربية والتعليم العالي د .صبري صيدم،
بتاريخ  ،2018/3/12مدرسة القسطل األساسية للبنني
في حلحول مبديرية تربية شمال اخلليل ،والتي مت تشييدها
بتكلفة إجمالية بلغت  450أل��ف دوالر ،حيث تبرعت
البلدية واملجتمع احمللي باألرض وأشرفت الوزارة على بناء
هذه املدرسة بالتعاون مع جلنة بناء مدارس حلحول ،ومن
ثم قامت الوزارة بتشطيبها بتكلفة  500ألف دوالر؛ ضمن
إحدى مشاريع سلة التمويل املشتركJFA.
كما افتتح صيدم مدرسة أبي القاسم الشابي األساسية للبنني
في بيت أوال؛ والتي تضم  16غرفة وصف ًا متهيدي ًا؛ حيث
قدمت البلدية األرض لصالح إقامة املدرسة ،وقامت الوزارة
ّ
باإلشراف على البناء والتشطيب من خالل مشروع مقدم من
البنك اإلسالمي بتكلفة مليون و 200ألف دوالر.
كما وضع وزير التربية حجر األساس ملدرسة حطني الثانوية
للبنني ف��ي ح��ل��ح��ول ،وح��ج��ر األس����اس مل��درس��ة خ���اراس
األساسية للبنني التي تبرع بأرضها السيد أبو فؤاد سياعرة
وبلدية خ���اراس ،وسيتم بناء امل��درس��ة على نفقة البلدية
واملجتمع احمللي ،كما وضع صيدم حجر األساس ملدرسة
احلاج منصور النشاش الصناعية والتي سيتم تشييدها بتبرع
من أبناء املرحوم النشاش ،كما زار الوزير عدداً من  البلديات
في شمال اخلليل.

وحضر هذه املراسم ،محافظ اخلليل كامل حميد ،والوكيل
املساعد للشؤون املالية واإلدارية واألبنية واللوازم م .فواز
مجاهد ،ومدير عام األبنية م .فخري الصفدي ،ومدير
ع��ام املتابعة امليدانية أي��وب عليان ،ومدير ع��ام العالقات
الدولية والعامة ن��دمي سامي ،ومدير تربية شمال اخلليل
محمد الفروخ ،ومدير تربية اخلليل عاطف اجلمل،وممثلو
املؤسسات املدنية واألمنية.
وفي هذا السياق ،أكد صيدم أن افتتاح هذه املدارس يحمل
دالالت تبرهن على عزمية وصمود الشعب الفلسطيني في
مواجهة االحتالل ومخططاته الرامية لضرب منظومة التعليم
وجتهيل الشعب الفلسطيني ،مؤكداً أن الوزارة ستبقى خط
الدفاع األول عن فلسطني بتاريخها وتراثها وشعبها من خالل
زرع األمل والتفاؤل والتشبث بالعلم لدى الطلبة ،مضيف ًا
أن بناء هذه املدارس يندرج ضمن خطط الوزارة التي تؤكد
أهمية التحاق الطلبة بالتعليم ،وتوفير التعليم النوعي لهم،
وذلك بالتعاون مع كافة الشركاء احملليني والدوليني.
من جهته ،نقل حميد حتيات الرئيس محمود عباس للحضور
جميع ًا ،مبارك ًا ألبناء األسرة التربوية هذا اإلجناز ،معبراً
عن فخره واع��ت��زازه بنظام التعليم الفلسطيني ال��ذي حقق
العديد من اإلجنازات على كافة املستويات احمللية واإلقليمية
والدولية.

صيدم يفتتح مشاريع للطاقة
الشمسية ويطلق «الرقمنة»
في عدد من املدارس

افتتح وزير التربية والتعليم العالي د .صبري صيدم
بتاريخ  ،2018/2/22مشروعي الطاقة الشمسية
في مدرستي ذكور وبنات املغير الثانويتني مبديرية تربية
رام الله والبيرة ،كما أطلق برنامج رقمنة التعليم في
م��دارس؛ بنات بنت األزور األساسية وزياد أبو عني
األساسية املختلطة وبنات بيتونيا األساسية العليا في
املديرية ذاتها.
وشارك في فعاليات افتتاح مشروعي الطاقة الشمسية
في املغير ،سفيرة استراليا لدى فلسطني مارشا بيوس،
وممثل مؤسسة « ”EOCLج��اري سوتن ،والوكيل
املساعد للشؤون املالية واإلدارية واألبنية واللوازم م.
فواز مجاهد ،ومدير عام العالقات الدولية والعامة
ن��دمي سامي ومدير التربية والتعليم العالي مبحافظة
رام الله والبيرة باسم عريقات ،ورئيس مجلس قروي
املغير أم�ين أب��و عليا وم��دي��را املدرستني جن�لاء خطيب
وم��رزوق أبو نعيم وحشد من األس��رة التربوية ،فيما
شارك بفعاليات إطالق برنامج الرقمنة باإلضافة ملجاهد
وسامي وعريقات؛ مدير عام التقنيات وتكنولوجيا
املعلومات م .جهاد دريدي ،إضاف ًة  لرؤساء بلديتي
البيرة وبيتونيا ع��زام إسماعيل ورب�ح��ي دول��ة وممثل
عن بلدية رام الله نارمني الباشا ،ومديري امل��دارس
املستهدفة ماجدة الفار ورب��ى ليلى وس��وزان أحمد،
وحشد من األسرة التربوية.
وخ�لال افتتاح مشروع الطاقة الشمسية ،قال صيدم
«إن تدشني املزيد من مشاريع الطاقة الشمسية؛ يترجم
املساعي واخل �ط��وات التطويرية اجل��ادة واملثمرة التي
تقودها الوزارة» ،مشيراً لسعي الوزارة احلثيث لتعزيز
من ��وذج امل���دارس امل�س�ت��دام��ة ال�ت��ي تعتمد على الطاقة
الشمسية وتوظيفها لتوليد الكهرباء مب��ا يخدم هذه
املدارس ،معبراً عن فخره بافتتاح هذا املشروع النوعي
الذي أطلقت الوزارة مشاريع مشابهة له في محافظات
مختلفة ،مؤكداً أن الوزارة ستعمل على افتتاح املزيد
من هذه املشاريع النوعية خاص ًة في مدارس قطاع غزة.
من جانبها ،قالت السفيرة االسترالية «إن افتتاح مثل
هذه املشاريع النوعية يجسد ثمرات التعاون املشترك
مع وزارة التربية واملجتمع احمللي ،مثمن ًة دور الوزارة
وتعاونها الكامل مع كافة الشركاء لضمان توفير أفضل
اخلدمات التعليمية للطلبة وإجناز املشاريع النوعية التي
تعود بالنفع على املدارس وطلبتها ومنها هذا املشروع
الذي سيضمن توفير الطاقة اآلمنة للمدارس والدخل
الالزم الذي يساعد امل��دارس في اإلنفاق على تطوير
العملية التعليمية».
م��ن ج�ه�ت��ه ،ع�ب��ر مم�ث��ل مؤسسة  EOCLعن س�ع��ادة
املؤسسة بدعم مثل هذه املشاريع النوعية واملثمرة التي
تخدم املدارس وطلبتها وتضمن توفير الطاقة املتجددة
النظيفة والصديقة للبيئة ،شاكراً وزارة التربية حلرصها
الكبير على توفير ك��ل م��ا م��ن ش��أن��ه ال��رق��ي بالعملية
التعليمية وتوفير كامل احتياجاتها  .
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افتتاح مدرسة األمل لألطفال األحداث

افتتح وزير التربية والتعليم العالي د .صبري صيدم ووزير التنمية االجتماعية د.
إبراهيم الشاعر ،بتاريخ  ،2018/1/29مدرسة «األمل» في مؤسسة دار األمل
للرعاية واملالحظة االجتماعية مبحافظة رام الله والبيرة ،وهي مدرسة خاصة
باألطفال األح��داث الذين ُسجنوا ألنهم ارتكبوا أخطاء يعاقب عليها القانون
لكنهم لم يتجاوزوا الـ  18عام ًا.
وحضر مراسم االفتتاح ،الوكيل املساعد في وزارة التنمية االجتماعية أنور حمام
ومدير عام العالقات الدولية والعامة في وزارة التربية ندمي سامي ومدير عام
املتابعة امليدانية أيوب عليان ومدير عام اإلرشاد والتربية اخلاصة محمد احلواش
ومدير تربية رام الله والبيرة باسم عريقات ورئيس الغرفة التجارية الصناعية برام
الله خليل رزق ومدير مؤسسة دار األمل باسل أبو زايد.
وفي هذا السياق ،أكد صيدم أن افتتاح هذه املدرسة يؤكد الشراكة مع وزارة التنمية
االجتماعية لرعاية األطفال األحداث واستثمار طاقاتهم بالشكل األمثل وإكسابهم
املعارف واملهارات املختلفة ،مقدم ًا شكره لكل الطواقم التي بادرت ودعمت فكرة
هذه املدرسة وعلى رأسها طواقم وزارتي التربية والتنمية االجتماعية وطواقم
مديرية تربية رام الله والبيرة والشرطة واألجهزة األمنية ومؤسسات املجتمع املدني
والقطاع اخلاص ومديري املدارس واألسرة التربوية قاطب ًة.
من جهته ،قال الشاعر «إن افتتاح هذه املدرسة يأتي تتويج ًا لتوجهنا القاضي
بتحويل دار األمل من مكان مغلق إلى مؤسسة مجتمعية منفتحة على املجتمع،
ومنطلقنا في ذلك هم األطفال الذين يعتبرون ضحايا ظروف اجتماعية واقتصادية
أقوى منهم ومن أسرهم ،فهم طالب تأهيل نفسي واجتماعي وسلوكي مبا ميكنهم
من جتاوز محنتهم وظروفهم نحو غ ٍد أفضل يعودون فيه ألسرهم ومجتمعهم
أقوياء ومنتجني».

مقرر خاص لتعليم "البرمجة"
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بتاريخ  .2018/4/7شروعها بتعليم البرمجة
“الكودينج” من خالل إجناز مقرر خاص سيطبق في كافة مدارسها مطلع العام
الدراسي املقبل.
وفي هذا السياق ،أوضح وزير التربية والتعليم العالي د .صبري صيدم أن طواقم
الوزارة ستعمل على تدريب املعلمني واملختصني على هذا املقرر؛ حتى يكون جاهزاً
مع بداية العام الدراسي القادم ،الفت ًا إلى أن هذا املقرر يأتي كثمرة جهود نوعية وبعد
جناحات كبيرة حققها برنامج «الكودينج» والذي تطبقه الوزارة في  500مدرسة  .
وأشار صيدم إلى أن تطبيق هذا املقرر في كامل امل��دارس يعزز لدى الطلبة عديد
امل�ه��ارات التي ترتكز على التفكير التحليلي واملنطقي وتعلم أساسيات البرمجة
والتعرف على هذا العالم؛ خاصة وأنه يستهدف األطفال والطلبة في سن مبكرة،
مؤكداً أن هذا التوجه ينسجم مع اجلهود التطويرية التي تقودها الوزارة واهتمامها
بتوظيف التكنولوجيا في املنظومة التعليمية ومبا يتقاطع مع البرامج التي أطلقتها في
هذا السياق ومنها رقمنة التعليم العام.

أخبار

وكيل التربية يشارك مبؤمتر لضمان
اجلودة في التعليم العالي بالكويت
ش ��ارك وك �ي��ل وزارة ال�ت��رب�ي��ة والتعليم
ال �ع��ال��ي د .ب �ص��ري ص ��ال ��ح ،ب�ت��اري��خ
 ،2018/3/28ف��ي امل��ؤمت��ر ال�ث��ال��ث
للشبكة العربية لضمان اجلودة في التعليم
العالي بدولة الكويت ،والذي عقد حتت
عنوان “التعليم العالي في القرن احلادي
والعشرين” مبشاركة واسعة من ممثلي
وزارات التعليم العالي العربية ورؤساء
الهيئات الوطنية لضمان اجلودة ورؤساء
اجلامعات ونخبة من اخلبراء الدوليني  .
وأش��ار صالح إلى أن مشاركة فلسطني
في هذا املؤمتر تأتي انطالق ًا من النجاح
ال��ذي حققته في مجال ضبط اجل��ودة،
ول �ل �م �ش��ارك��ة ال �ف��اع �ل��ة ف ��ي امل ��ؤمت ��رات
الدولية والعربية ولالطالع على فضلى
امل �م��ارس��ات ف��ي م �ج��ال جت��وي��د التعليم

العالي وحتسني مخرجاته ،مبا ينسجم
م ��ع ت��و ج �ه��ات ا حل �ك��و م��ة الفلسطينية
ووزارة التربية؛ والهادفة إل��ى توسيع

فرص التعليم العالي والتدريب املهني
وال �ت �ق �ن��ي وحت� �س�ي�ن ج ��ودت� �ه ��ا وص ��وال
ًإل ��ى ف��رص أك �ب��ر لتشغيل اخل��ري�ج�ين.

التربية تطلق حملة «العهد» لدعم ومناصرة عهد التميمي
أط�ل�ق��ت وزارة ال�ت��رب�ي��ة والتعليم
العالي بتاريخ  ،2018/1/3من
قلب مدرسة األسيرة الطالبة عهد
التميمي؛ حملة «العهد هو العهد
 ..احلرية ألطفال فلسطني» ،دعم ًا
ومناصرة للطالبة التميمي ابنة قرية
النبي صالح والتي قهرت احملتل
ف��ي م�ح�ط��ات ع��دي��دة ،وم�ن��اص��رة
لكل أطفال فلسطني في ظل الواقع
الصعب الذي يعيشونه ،وتصاعد
هجمات االحتالل عليهم ،وقتل
واعتقال وإص��اب��ة العشرات منهم

واستهدافهم بشكل مباشر.
جاء ذلك خالل وقفة دعم ومناصرة
نظمتها ال ��وزارة ،في مدرسة بنات
البيرة اجل��دي��دة الثانوية التي تدرس
فيها الطالبة التميمي؛ للتأكيد على
دع��م وم �س��ان��دة ه��ذه األس �ي��رة وك��ل
أط �ف��ال ف�ل�س�ط�ين ،وذل ��ك مبشاركة
ال��وزي��ر د .صبري ص�ي��دم ،ووكيل
الوزارة د .بصري صالح ،والوكالء
املساعدين م .ف��واز مجاهد ،و أ.
عزام أبو بكر ،و د .إيهاب القبج،
ووالد األسيرة عهد؛ باسم التميمي،

واملديرين العامني ،وأسرة الوزارة
ق��اط�ب� ًة ،وأس ��رة مديرية تربية رام
الله والبيرة ،ومعلمات وطالبات
املدرسة.
وف��ي ه��ذا السياق ،أك��د صيدم أن
هذه الوقفة تؤسس ملدرسة الفخار
واملساندة لألطفال والطلبة األسرى
الذين حرمهم االحتالل من العيش
في بيئة تعليمية آمنة ،مشدداً على
اإلرادة الفلسطينية ا ل �ت��ي تُسقط
أمامها الوعود واملؤامرات املجحفة
والظاملة.

طالبتان حتصدان األلقاب الفردية في
مؤمتر احملاكاة للدول اإلسالمية بتركيا

ح�ص��دت ط��ا ل�ب�ت��ان فلسطينيتان بتاريخ
 ،2018/5/2املراكز األولى في ملتقى
احمل��اك��اة ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة ملنظمة ال�ت�ع��اون
اإلسالمي للمدارس الثانوية ،وذلك على
مستوى الدول املشاركة في مؤمتر القدس
ال��ذي عقدته املنظمة ف��ي تركيا م��ؤخ��راً
مبشاركة طلبة من  40دولة مسلمة،
فقد حصلت الطالبة ماسة أحمد ترابي
من مدرسة صرة الثانوية للبنات مبديرية
نابلس على لقب املندوب األفضل في
احملاكاة من بني  170مندوب ًا ميثلون 40
دولة إسالمية ،في حني حصلت الطالبة
دان��ا هاني عرمان من مدرسة حلحول
الثانوية للبنات مبديرية شمال اخلليل
ع�ل��ى ل�ق��ب امل��ن��دوب امل �ت �ف��وق األول،

لتتفوقا على املشاركات واملشاركني من
عشرات الدول اإلسالمية.
وبارك وزير التربية والتعليم العالي د.
ص�ب��ري ص�ي��دم ه��ذا ال �ف��وز ،م��ؤك��داً أن
فلسطني بذلك جتاوزت مرحلة املشاركة
في امللتقيات الدولية من أجل املشاركة،

مهدي ًا هذا اإلجن��از إلى الرئيس محمود
عباس ولكل أبناء الشعب الفلسطينني،
شاكراً املجلس األعلى للشباب والرياضة
برئاسة اللواء جبريل الرجوب لتوفيره
هذه الفرصة للمشاركة ،والتي عكست
إبداع طلبة فلسطني.
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على فضاء األمل تشدو بالبل فلسطني...
«أصبح اآلن عندنا أوركسترا مدرسية»!...
ذات يوم قال الفيلسوف أفالطون“ :املوسيقى تعطي روح ًا للكون،
أجنح ًة للعقل ،طيران ًا للمخيلة وحيا ًة لكل شيء”؛ أما اآلن  ..وبكل
حكمة استطاعت وزارة التربية والتعليم العالي أن تعيد للموسيقى
معناها احلقيقي؛ وهذه املرة عبر إطالق أول أوركسترا وطنية مدرسية،
وحتت كلمتني فقط كانت االنطالقة “فضاء األمل”.
بعد حوالي سبعة شهور من العمل خضع الطلبة لتدريبات مكثفة
في جامعة النجاح الوطنية؛ إذ تولى تدريبهم طاقم مختص من كلية
الفنون وبإشراف ومتابعة الوزارة عبر اإلدارة العامة للنشاطات الطالبية
وبحضور مشرفي ومعلمي النشاط املوسيقي.
األوركسترا ضمت في عضويتها  95طالب ًا/ة من مختلف املديريات ومن
مدارس حكومية وخاصة ،والالفت للنظر أن هذه األوركسترا لم تغفل
مفهوم دمج الطلبة من ذوي اإلعاقة وهذا ما حصل ،طلبة من هذه الفئة
جذبتهم األوركسترا؛ إميان ًا بأن املوسيقى هي للكل ومن أجل الكل.
وزي��ر التربية والتعليم العالي د .صبري ص�ي��دم ،ع��راب الفكرة،
وص��اح��ب ه��ذا احل �ل��م ال ��ذي جت�س��د حقيقة ،ي��ؤك��د أن إط�ل�اق ه��ذه
األورك�س�ت��را يبعث رسالة قوية للعالم مفادها أن الفلسطيني رغم
الصعاب والتحديات يبدع بالفنون واملوسيقى وينتصر للحياة.
الوزير الطموح؛ والذي أطلق عدة برامج نوعية لتطوير التعليم وحتسني
مخرجاته ،أدرك منذ البداية أن تنمية روح اإلب��داع وتعزيز حضور
املوسيقى في امل��دارس وتأصيل هذه الثقافة يعكس معنى االنتصار
للرسالة التربوية خاصة في ظل محاوالت االحتالل إعدام كل أسباب
الفرح واألمل في حياة الفلسطيني واتهامه بالتحريض وغيرها.
ومن فوق مسرح األمير تركي الذي شهد االنطالقة ،وبالتزامن مع
ذكرى استشهاد القائد خليل الوزير أبو جهاد ،ثمن الوزير دعم الرئيس
محمود عباس ورئيس الوزراء أ.د رامي احلمد الله لهذا اإلجناز الذي
يعد واحداً من مجموعة من املشاريع واخلطوات التي قادتها الوزارة
خلدمة التعليم ،ك �م��ا عبر عن تقديره جلامعة النجاح الوطنية
الفنون اجلميلة ممثلها بعميدها
وحت��دي��داً لكلية
غاوي وجلميع أساتذتها
الدكتور غ��اوي
ع �ل��ى ت �ع��اون �ه��م
وجهودهم التي

أثمرت ،وكذلك ألسرة النشاطات الطالبية وملديريات التربية التي
لوالها ما حتقق هذا احللم.
الوزير وفي رسالة عميقة في فكرتها ودالالتها خاطب أهالي الطلبة
قائ ً
ال“ :عندما يصدح أبناؤكم بأغاني الثورة ال تخافوا عليهم” ،هي
رسالة تؤكد أن الفلسطيني سيقارع االحتالل بعلمه وصوته وفنه حتى
احلرية واالستقالل.
الطالب بشار بنورة من الصف التاسع مبدرسة الروم الكاثوليك في بيت
ساحور في سؤال عن الدافع من وراء االنضمام لألوركسترا أجاب:
“ لم أتردد حلظة في املشاركة في األوركسترا وما دفعني هو رغبتي في
متثيل بلدي ومدرستي».
بنورة الذي يجيد العزف على آلة القانون؛ يؤكد أن اخلبرة التي اكتسبها
خالل تدريبه مكنته من العزف بطريقة مميزة ،ويتابع“ :على الرغم من
تأخيري نتيجة حواجز االحتالل من بيت حلم حتى وصولي جامعة
النجاح بنابلس إال أن هذا األمر لم يقف عائق ًا أمام إصراري على التعلم
وكسب ثقافة موسيقية جديدة على أيدي أساتذة رائعني».
وع��ن األغنية املفضلة بالنسبة له خ�لال إط�لاق األوركسترا يقول:
“أنا إنسان” هي األجمل كونها حتكي عن اإلنسان ووطنه وهمومه
وأحالمه».
عميد كلية الفنون في جامعة النجاح د .غاوي غاوي؛ لم يجد أجمل
من وصف أعضاء األوركسترا “ببالبل فلسطني” ،وعبر عن اعتزازه
بنجاح هذا العمل الذي أثبت فيه الطلبة قدرتهم على التألق والتميز
بعالم املوسيقى.
وأشار د .غاوي إلى اجلهد الذي الذي بذلته اجلامعة من أجل املساهمة
في حتويل حلم وزارة التربية إلى حقيقة ،وفي هذا السياق أشاد بالدور
الكبير الذي بذله األستاذان في الكلية رامي عرفات وعمار قضماني
بشكل خاص باإلضافة إلى طواقم الوزارة وحتديداً النشاطات الطالبية.
مدير عام النشاطات الطالبية في الوزارة صادق اخلضور عن إطالق
ّ
محطة تؤصل لتدارك قصور امتد
األوركسترا قال ”:األوركسترا
نسجل أن االنطالقة بدأت
لسنوات طال االهتمام باملوسيقى ،وإذ ّ
ناضجة واعدة ،لنأمل أن يكون لألوركسترا حضورها األنيق في املشهد
اإلبداعي على الساحتني الوطنية والعاملية”.
وعن انطباعه عن العرض األول لألوركسترا يقول اخلضور “ :مع انتهاء
العرض األول ،أو باألحرى مع جناحه ،نكون قد بدأنا ،وبالتأكيد
االس �ت��دام��ة وع �ل��ى ال�ت�ج��دي��د،
ال��ره��ان اآلن على
وعلى تواصل

تقرير :ثائر ثابت
وزارة التربية والتعليم العالي

احلالة التي ترسي دعائم تأصيل حضور اإلبداع املوسيقي في مدارسنا
وص��و ً
ال إلى ما يجب أن نكون ؛ فثمة رسائل ع� ّ�دة في إط�لاق هذه
األوركسترا وفي طليعتها أن رسالة طلبتنا هي رسالة إبداع ،فطلبتنا
مبدعون ،حاملون ،واعدون “.
محمود مسلم وال��د الطالبة زينة من الصف العاشر مبدرسة تلفيت
الثانوية ف��ي مديرية جنوب نابلس ،أمضى س�ن��وات ف��ي معتقالت
االحتالل لم يفارق ابنته الوحيدة يوم ًا خالل تدريبات أيام السبت،
وع��ن ذل��ك يقول“ :عندما سمعت أن وزارة التربية حتضر إلنشاء
أوركسترا مدرسية عملت كل جهد من أجل تسجيل ابنتي زينة لصقل
موهبتها في الغناء؛ وكثيراً ما أعجبتني األغ��ان��ي الوطنية املختارة
والتي تعبر عن موروث نضالي ووطني يستحق حمايته من الضياع
والتالشي».
وعن سر اهتمامه وتشجيعه البنته يجيب مسلم “ :أعتقد أن املوسيقى
تؤثر بشكل كبير في اإلنسان؛ وبالنسبة للطلبة فهي تساعدهم في خلق
أجواء نفسية مريحة وتنعكس إيجاب ًا على حتصيلهم الدراسي وهذا ما
أريده بصراحة البنتي زينة ولطلبة فلسطني».
زينة ،التي تعشق أغاني السيدة فيروز ،وي��روق لها الغناء الفردي
تتحدث عن موهبتها “ :منذ الصف الرابع ب��دأت الغناء وبعد هذه
األعوام جاءت األوركسترا املدرسية كحاضنة حللم طاملا راودني طوي ً
ال
لم أتخيل أن أغني في أوركسترا مدرسية مثل هذه».
رئ�ي��س قسم املوسيقى ف��ي ال� ��وزارة إمي��ان األح�م��د تعتبر أن إط�لاق
األوركسترا جسد مفهوم فني موسيقي عبر ضم فريق طالبي موهوب
في مجال العزف على آالت موسيقية مختلفة ،مبصاحبة جوقة غنائية.
وحول اجلوانب الفنية أشارت األحمد إلى أن األوركسترا تضمنت
العديد من اجلوانب أبرزها العزف على اآلالت املوسيقية مثل العود
والقانون واجليتار والبيانو والكالرنيت والترومبيت والبزق والطبلة
والدف باإلضافة إلى الكورال الغنائي اجلماعي.
وبخصوص مرحلة ما بعد اإلطالق؛ أوضحت األحمد أن الوزارة اآلن
بصدد إعداد خطة مدروسة لهذا املشروع الفني الضخم ،الستكمال
التدريبات وضخ كل الطاقات الفنية املوسيقية للعناية بهؤالء الطلبة
املوهوبني في كافة املدارس.
هذه ليس سوى البداية ،وسيحلق بالبل فلسطني عالي ًا عالي ًا في فضاء
العالم من أجل أن تبقى فلسطني باسق ًة كأرواح األنبياء والشهداء؛
وباملوسيقى تنتصر هذه البالد وبعزمية طلبتها وإصرارهم وإرادة هذه
املؤسسة التربوية التي تؤمن أن املوسيقى للجميع وليست
أحد.
ح�ك��راً على
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مدرسة هاني نعيم بغزة..

نظام تعليمي متقدم لتنمية قدرات الطلبة في املجال الزراعي
م��درس��ة ه��ان��ي نعيم ال��زراع��ي��ة احلكومية ش��م��ال قطاع
غزة إح��دى امل��دارس املهنية بالقطاع والتي تعمل على
تنمية ق��درات الطلبة الفلسطينيني في املجال الزراعي
كما تؤهلهم إلنشاء املشاريع الصغيرة التي تعينهم في
حياتهم ،وشهدت ه��ذه املدرسة خ�لال الفترة القليلة
املاضية تطوير ج��دي��د على صعيد األق��س��ام التعليمية
واملشاريع التعليمية املزيد من التفاصيل حول املوضوع
في التقرير التالي..
م.محمود الزعانني مدير املدرسة قال :أنشئت مدرسة
هاني نعيم الزراعية عام  1952ك��أول مدرسة زراعية
في قطاع غزة ،مبين ًا أن الطالب يلتحق فيها بعد الصف
العاشر وبعد النجاح يحصل على شهادة الثانوية العامة
«الفرع الزراعي» ،وتضم املدرسة هذا العام  170طالب ًا
من كافة مناحي القطاع.
ويشير الزعانني إلى أن املدرسة تضم مدرسني مهنيني
متخصصني في مجال الزراعة النباتية والتربية احليوانية
والصناعات الغذائية ،إضافة لوجود مشرف للمزرعة
وطبيب بيطري وفنيون زراعيون ليتم متابعة كل جديد
في املدرسة.

آلية الدراسة

وع��ن سؤالنا عن آلية ال��دراس��ة يبني الزعانني أن هناك
جانب أكادميي ي��درس فيه الطالب تخصصات مثل:
اللغة العربية والرياضيات والكيمياء واألحياء والتربية
اإلسالمية والتكنولوجيا ،واجل��ان��ب املهني ال��زراع��ي
العملي والنظري ال��ذي يتم التطرق إلي التخصصات
الزراعية بأفرعها.
وقال الزعانني :إن هناك تخصص زراعي عام يدرس
فيها الطالب «اإلنتاج النباتي ويتم دراسة اخلضراوات
املكشوفة واخل��ض��راوات احملمية واحملاصيل الزراعية
والفواكه والتشتيل والنحل ,كما يدرس الطالب اإلنتاج
احليواني ويضم ال��دج��اج البياض وال�لاح��م واملواشي
مثل األبقار واألغنام والطيور الداجنة و الثروة السمكية
واألرانب ،إضافة إلي الصناعات الغذائية مثل صناعة
األلبان واألجبان وعسل النحل.
ويؤكد الزعانني أن املدرسة وبالتواصل الدائم مع وزارة
التربية والتعليم العالي تسعي لتطوير كافة أفسامها.
وأوضح مدير مدرسة هاني نعيم الزراعية أن مدرسته
تسعى للتطور ،حيث مت إنشاء عدة منشآت ومبا ٍ
ن جديدة
خالل الفترة املاضية منها  5برك أسماك جديدة ،وقسم
خاص لتربية األرانب وتطوير مرافق مزارع األبقار.
نادر سعدات فني زراعي في املدرسة أشار إلى أنه يتم
تدريب الطلبة علي التلقيح والتجارب العملية في
املجاالت املختلفة في املدرسة ،مؤكداً أنه بإمكان
الطالب بعد التخرج من املدرسة أو خالل دارسته
من إقامة مشاريع صغيرة تسهم في در املال لديه.
م .محمد الكفارنة في قسم تربية األسماك أوضح
أنه برك تربية األسماك قدمت اجلديد واملفيد للطلبة،
حيث نقوم بتدريب الطلبة علي إطعام األسماك

«في حضرة الغياب»
على مدار عام دراسي كامل؛ أماط طلبة فلسطني اللثام عن إبداع
كامن جت ّلى في عديد احملطات ،تفاعلوا وأبدعوا وأجادوا.
في غمرة مشاركات الطلبة؛ عيو ٌن تترقب ،وقلوب تخفق ،ووجوه
تعلوها ابتسامات ،وأخرى تكسوها حيرة ،وقسمات الوجوه حتمل
معها إما انشراحا لفرح ،أو حيرة لنهاية أمل لم يكتمل؛ وكثيرة هي
املشاهدات التي كانت تستحق التوثيق مع التسليم بصعوبة توثيقها
ألن املشاعر النبيلة فاقت في امتدادها كل حدود ما جعل اإلحاطة
بها مبعنى الوصف أو وصف املعنى أمرا في غاية الصعوبة.
هي تلك مالمح املعلمني واملعلمات الذين تولوا رعاية اإلبداع ،فكانوا
فعال حريصني على أن يقع إبداع طلبتهم من نفوسهم موقع “املاء من
ذي الغ ّلة الصادي”.
ولكم متنيت لو كانت هناك عدسات ترصد مدى تفاعل معلمينا
ومعلماتنا مع طلبتهم ،فردود األفعال أثناء إجابة الطالبة/ة عن هذا
السؤال أو ذاك تستحق الرصد والتوثيق ،لنفوس تفاعلت مع إبداع

الطلبة بشكل الفت يفوق كل وصف ،وألرواح أسكنت طلبتها أعماق
الروح ،فنابت املشاعر واملالمح عن الكلمات في التعبير؛ فعانقت
بوحا.
روحا جعلت من تعبيرات الوجوه ْ
ملعلمينا وملعلماتنا الذين يرعون اإلبداع رعاية خاصة ،ويجعلون من
طلبتهم جزءا أصيال من مكنون ال��ذات ،يطيب االعتزاز وتتداعى
الكلمات.
جنود مجهولون أع � ّ�دوا طلبتهم خير إع��داد ليكونوا ف��ي املوعد،
وليتسيدوا املشهد في أروع جتلياته.
في مسابقة املعرفة الوطنية التي نظمتها الوزارة ومؤسسة الشهيد ياسر
عرفات رحمه الله ،كانت جلّ املسابقات في أسابيعها املختلفة تنتهي
مبالمح متباينة على وج��وه معلمينا ومعلماتنا ،فمنهم من يكتسي
بابتسامة ،ومنهم من يختم املشهد بتنهيدة ،وفي كلتا احلالتني يتداخل
يتبوأ طلبته
اجلوهر وإنْ اختلف املظهر ،فكالهما كان حريصا على أن ّ
الصدارة.

تقرير-أحمد الزيتونية
وزارة التربية والتعليم العالي

وكيفية الصيد مبين ًا أن بعض الطلبة استفاد م��ن هذه
التجارب في إنشاء برك صغيرة داخل منزله أو أسطح
بيته.

سوق العمل

الطالب معتصم الطناني من الصف الثاني عشر في
امل��درس��ة ال��زراع��ي��ة واحل��اص��ل ع��ل��ى م��ع��دل  %94في
الصف العاشر ي��ق��ول« :التحقت بتخصص ال��زراع��ة
ألن سوق العمل بحاجة إلي أعمال مهنية ،وأن هذه
التخصصات تساعد الناس في االعتماد على أنفسهم
في إقامة أعمالهم.
وأضاف الطالب الطناني أنه استفاد من الدراسة في إنشاء
مشروع خاصة لتربية األرانب واآلن يبيعها في األسواق.
من جانبه يبني م .مجدي داربية مهندس زراعي ومدرس
يعمل منذ أكثر من عشرين عام ًا في املدرسة ،أنه سيتم
تطوير األقسام في املدرسة باستجالب سالالت مختلفة
مثل أبقار الفيرزيان وأغنام العساف لتسهم في حتسني
املنتج ودعم السوق احمللية باملواشي.

بقلم :صادق اخلضور
وزارة التربية والتعليم العالي

على مدار عام دراسي كامل ،ومن واكب إعالن النتائج في عديد
املسابقات ...يلمس بوضوح ال يعتريه شك أو ريبة بأن معلمينا
تفاعلوا مع كل املشاركات الطالبية ،ووظفّوا جهدهم لصالح إبراز
إبداع طلبتهم.
رياضيا ،وثقافيا ،وفنيا ،وموسيقيا ،وكشفيا ،وتكنولوجيا،
وعلميا...حضر الطلبة وحضرت معهم حقيقة جديرة باالستحضار
بأنّ معلميهم فاقوا الوصف ،وحت ّلوا دوما بطيب اإلسناد واملتابعة،
ف�ك��ان��وا األب ��رز ح�ض��ورا حتى «ف��ي ح�ض��رة ال�غ�ي��اب» ،وأرس�ل��وا
حتى بصمتهم -صوتاحب
شجيا ناجى قلوبا خفقت على وقع ّ
ّ
العطاء...ليكون معلمونا ومعلماتنا ممن َجبلوا طينة نفوسهم بوفاء
حب جيل واعد ،وجلبوا معهم ضمانات بأن
دائم ألنهم ُجبلوا على ّ
اإلبداع باقٍ ما بقي النبض في نفوس معلمينا.
شكرا معلمينا ومعلماتنا ،فقد أبدعتم عطاء وحضورا ،فأبدع
طلبتكم متي ّزا وظهورا.
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األبعاد التربوية للحركة الكشفية
إعداد :جمعة األزعر
تربية جنوب نابلس

تعريف الكشافة :هي حركة تربوية تطوعية غير سياسية

الكشافة حركة إنسانية تهدف إل��ى رع��اي��ة الشباب وتوجيههم
وااله�ت�م��ام بهم الستثمار أوق ��ات فراغهم بالنافع واملفيد لهم
يسخرون طاقاتهم
وملجتمعهم الذي يعيشون فيه يقدمون خدمات و ّ
ألجل مجتمعهم .فهم يتمتعون بالعطاء وخدمة اآلخرين فمثل هذا
العطاء وهذا النشاط
تتجسد األهداف التربوية النبيلة املتمثلة فيه-:
ّ
البعد الديني :الكشاف يحافظ على أداء فروضه الدينية املختلفة
بأوقاتها احملددة
فكل من ينخرط في املجال الكشفي يدرك أن عليه أن يكون صادق ًا
وأمين ًا ومحب ًا لآلخرين ومسامل ًا يرفض العنصرية والتطرف واإلساءة
لآلخرين فهذه الصفات ال ميكن أن تتوفر إ ّ
ال بإنسان يؤمن بالله.
وهذه أبسط املبادئ الكشفية الواجب نحو الله.
البعد اجلسماني :تربية النشء تربية بدنية:
فمن خالل األنشطة املختلفة للخدمة والتدريب على املهارات
واحل��رك��ات والفنون الكشفية املختلفة والتخييم وح�ي��اة اخل�لاء
يكتسب الفرد قدرة بدنية ،وعندما تتوفر هذه القوة لديه تتعزز ثقته
بنفسه فيصبح قادراً على قهر الصعوبات والعقبات التي تواجهه
والتي تتطلب قوة بدنية ومهارة عالية.
البعد االجتماعي :تربية النشء على أن يكون نافعا ملجتمعه
ويظهر هذا من خالل تفاعل الطالب مع املجتمع احمللي الذي يعيش
تطوعي يفيد اآلخرين فيه
ف�ي��ه ع�ن��دم��ا ي�ق��وم بعمل
ن � �ظ� ��اف� ��ة ل� �ل� �ح ��دائ ��ق
مثل القيام بحمالت
واألم��اك��ن العامة.
وامل� � � �ت� � � �ن � � ��زه � � ��ات
والكنائس واملقابر
أوتنظيفاملساجد
االس� � �ت� � �ن � ��ادي � ��ة
وب� �ن ��اء اجل� ��دران
ل � �ل � �ح� ��د م��ن
ع�ل��ى ال�ط��رق��ات
أو م��ن خ�لال
ح��وادث الطرق
ال��وس �ط �ي��ة
ده��ان اجل��زر

مفتوحة للجميع بغض النظر عن اجلنس أو العرق.

للطرقات وأطاريف الشوارع واملساهمة في فتح الشوارع أثناء
الثلوج وغير ذلك من خدمات.يكون قد قدم لوطنه ومجتمعه
خدمة عامة تساعد على تقدم وازده��ار هذا املجتمع .وفي ذلك
ترجمة للمبدأ الثاني للحركة الكشفية (الواجب نحو اآلخرين).
البعد األخالقي:غرس قيم سامية رفيعة يتحلى بها الكشاف وترفع
من مكانته االجتماعية
ويتمثل بالقسم الذي يقسمه الكشافة ب��احل �ف��اظ ع �ل��ى ال��وع��د
وط��اع��ة ال �ق��ادة وال�ك�ب��ار والتحية التي تعبر عن احملبة والسالم
كما وتساعد احلركة الكشفية على إكساب أفرادها بناء عالقات
مع اآلخرين تقوم على االحترام املتبادل وعدم اإلس��اءة بالقول
ب � � � � � � ��ه م � ��ن
أو بالفعل لكل ما يحيط
و
أ
األف��راد أو النباتات
احل� � �ي � ��وان � ��ات أو
العامة
امل � �م � �ت � �ل � �ك� ��ات

في مجتمعه .وال ينظر الكشاف إلى عورات الناس أو الكشف عن
نواقصهم وعيباتهم لكنه يبحث لتقدمي العون واملساعدة باملشاركة
مع اآلخرين أو منفرداً  -ألن احلركة الكشفية هي حركة إنسانية.
البعد التربوي :تعمل احلركة الكشفية على تربية النشء تربية
متكاملة ومتوازنة وتسعى إلى بناء اإلنسان الكامل في الطالب من
خالل إكسابه مهارات بدنية ومعلومات ثقافية وعلميه مختلفة
تعمل على صقل شخصيته وتنميتها وبتفاعله مع اآلخرين تنمو
عالقاته االجتماعية وتزداد مما يجعله إنسان ناجح ومحبوب من
اآلخرين.
البعد البيئي :يعمل الكشاف دوم ًا على احلفاظ على بيئته نظيفة
جميلة من خالل األعمال التطوعية التي يقوم بها .والكشاف ها ٍو
للطبيعة ويسكر بجمالها وهو من أكثر الناس تذوق ًا جلمال الطبيعة
ومحبتها .وفي كل مرة يقوم بها الكشاف بالتخييم بأي مكان
فهو يعمل على تطبيق شعاره (نترك املكان أفضل مما كان) ويترك
بصمات واضحة على املكان الذي يحل به (النظافة – جتميل وتزيني
املكان  -تقليم األشجار  -زراعة األشجار طالء اجلدران …-الخ.
البعد االقتصادي :الكشاف إنسان مقتصد
ولهذا عندما يقوم الكشاف بأي نشاط يقوم بإجراء دراسة لوضع
ميزانية يتصرف من خاللها ،ويحافظ على ما لديه من إمكانيات
ورمبا يعمل على تطويرها واستغاللها .ويحافظ على املمتلكات
دوره � ��ا ف��ي خ��دم��ة املجتمع
ويقدر
العامة واخلاصة
ّ
أن ا ل�ك�ش��اف يعتمد على
وت �ن �م �ي �ت��ه .ومب��ا
من احل��االت .فانه رمبا
نفسه في كثير
إنتاج بعض األمور التي
ي�ع�م��ل على
بنفسه بدل أن يشتريها
ي �ح �ت��اج �ه��ا
امل �خ �ت �ل �ف��ة  -ط �ع��ام،
(اخلدمات
نظافة )…،أو بعض
ال� �ت���ي مي� �ك ��ن إن �ت��اج �ه��ا
ا أل د و ا ت
ذلك أيضا تطبيق للقانون
ي ��دوي� � ًا.وف ��ي
الكشفي.
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هكذا جتلت البداية

على وقع النشيد الوطني الفلسطيني أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي واللجنة األوملبية
الفلسطينية من على أرض اجلامعة العربية األمريكية في جنني،بتاريخ ،2018/4/4
فعاليات األسبوع األوملبي الرياضي املدرسي الرابع ،وذلك بالتعاون مع املجلس األعلى
للشباب والرياضة ،وبرعاية بنك القدس وشركة جوال.
واستُهل األسبوع مبؤمتر صحفي حتدث فيه وزير التربية والتعليم العالي د .صبري صيدم،
ورئيس اللجنة األوملبية اللواء جبريل الرجوب ومحافظ جنني اللواء إبراهيم رمضان ،ووكيل
وزارة التربية رئيس االحتاد الرياضي املدرسي د .بصري صالح ،ونائب رئيس "اجلامعة
األمريكية" لشؤون التدريب واخلدمة املجتمعية د .نظام ذياب ،بحضور مدير عام بنك
القدس صالح هدمي ،وع��دد من املديرين العامني في
وزارة التربية ومديري التربية وممثلي األجهزة األمنية
والشركاء وع��دد من الشخصيات الرسمية واالعتبارية
وح��ش��د م��ن األس����رة ال��ت��رب��وي��ة وأس����رة اللجنة األومل��ب��ي��ة
واملجلس األعلى للشباب والرياضة .وأك��د صيدم أن
الرؤية التي حتكم عمل هذا األسبوع" ،هي احتاد رياضي
مدرسي مكتشف للمواهب الرياضية
وراع لها ،بشراكة
ٍ
مع اللجنة األوملبية الفلسطينية وبالتعاون والعمل بروح
الفريق مع االحتادات الرياضية الوطنية ،بهدف اكتشاف
املواهب الرياضية ورعايتها وتطويرها في إط��ار برامج
وخ��ط��ط ه��ذه االحت�����ادات ،وتقدميها ف��ي ق��ال��ب يحتفي
بها وي��ع� ّ�زز حضورها" .وأردف ق��ائ�ل ً
ا" :إن الرياضة
تنتصر للجميع ذك��وراً وإناث ًا؛ تأكيداً على أهمية ودور
مثل هذه النشاطات في حياة الطلبة وترسيخها كعقيدة
ثابتة على مستوى القطاع التعليمي؛ وفق رؤية تربوية
ورس��ال��ة رياضية تؤكد على أهمية الرياضة املدرسية،
وض��رورة اإلف��ادة من املواهب الرياضية املدرسية خلدمة
الرياضة الوطنية" .وأضاف أن هذا األسبوع يأتي كأحد
أبرز نشاطات االحتاد الرياضي املدرسي؛ شاكراً االحتاد
واللجنة األوملبية واملجلس األعلى للشباب والرياضة،
وال��ش��رك��ات وامل��ؤس��س��ات الراعية لألسبوع م��ن القطاع
اخلاص والبنوك ،واجلامعة العربية األمريكية ،واللجان العاملة واملشرفة واإلعالم الرياضي
واملعلمني واملعلمات والطلبة .من جهته ،أكد اللواء الرجوب أن األسبوع األوملبي املدرسي،
هو تتويج جلهد وزارة التربية على مدار عام كامل ،وفي النسخ الثالث السابقة ،مشيراً
إلى متيز تنظيم الوزارة ممثل ًة باالحتاد الرياضي املدرسي للفعاليات الرياضية في املدارس.
ولفت الرجوب إلى أن طواقم اللجنة األوملبية واملجلس األعلى للشباب والرياضة ،هم
بخدمة الرياضة املدرسية ،وأن األسبوع األوملبي يأتي وفق الرؤية واآللية التي تضعها وزارة
التربية ،داعي ًا إلى تطوير رؤية استراتيجية للرياضة املدرسية ،تعمل على النهوض باإلنسان
الفلسطيني ،حيث تبدأ الرياضة من املدرسة ،وذلك الستكشاف املواهب وتطوير الكوادر
الفنية ،مهنئ ًا "التربية" لنجاحها في تنظيم هذا األسبوع للعام الرابع على التوالي .وأشاد
اللواء الرجوب باجلامعة العربية األمريكية ،وإدارتها التي تولي الرياضة اهتمام ًا الفت ًا.
بدوره ،شدد صالح على أهمية هذا األسبوع الذي يؤكد دور الرياضة املدرسية باعتبارها
اخلزان احلقيقي للرياضة الفلسطينية ،مشيداً بالدور الذي يقوده الوزير صيدم واللواء الرجوب
ودعمهما للرياضة املدرسية؛ إذ يكون عمادها الطالب والطالبات مبا يؤسس لرؤية ورسالة
تربوية واضحة املعالم تستلهم اإلبداعات واملواهب .وأوضح الوكيل صالح أن هذا األسبوع
يظهر البيئة املدرسية وأهميتها في اكتشاف املواهب لدى الناشئة وتطويرها عبر عديد النشاطات
والبطوالت الرياضية املتنوعة ،معبراً عن شكره وتقديره للجنة األوملبية ولكافة الشركاء
والداعمني ولكوادر الوزارة ومديرياتها وألسرة النشاطات الطالبية على كل اجلهود التي
توجت إلجناح إطالق فعاليات هذا األسبوع .من جانبه ،أكد رمضان أهمية هذه الفعاليات
ومتيزها ،مبارك ًا جهود الوزير صيدم واللواء الرجوب في حتقيق التغيير امللوس على صعيد
تنشيط الرياضة في فلسطني.
من جهته ،أكد ذياب الشراكة مع وزارة التربية واللجنة األوملبية ،وأن اجلامعة لن تدخر
أي جهد إلجناح هذه الفعاليات ،واصف ًا هذا احلدث بالتاريخي ،مرحب ًا بجميع املشاركني

األسبوع األوملبي

وتسخر إمكاناتها خلدمة
بهذا األسبوع "الذي ينطلق من جامعة تفتح أبوابها أمام املجتمع
ّ
الوطن".
ب��دوره ،أش��ار هدمي إلى أن رعاية بنك القدس بشكل رئيس لهذا األسبوع يجسد روح
املسؤولية االجتماعية جتاه القطاع التعليمي ويعزز القناعة الراسخة بدور الرياضة املدرسية
في تنمية الذات وحتفيز الطلبة وزرع الثقة لديهم .وأعرب هدمي عن أمله في أن يشكل هذا
األسبوع فرصة للطلبة إلظهار إبداعاتهم ومواهبهم ومتيزهم ،مشيداً بالدور األصيل الذي
تقوم به وزارة التربية وقيادتها واللجنة األوملبية لرعاية وتنظيم مثل هذه النشاطات الهادفة
واملتميزة .وفي نهاية حفل إطالق فعاليات األسبوع؛ والذي تولى عرافته مدير عام النشاطات
الطالبية صادق اخلضور ،مت تكرمي كل الشركاء واملؤسسات الداعمة .وتضمن األسبوع
األوملبي عروض ًا وفقرات لفرق رياضية من جميع املديريات ومبشاركة أكثر من( )400معلم/ة
تربية رياضية من جميع املديريات ،و ( )516العب ًا من الطلبة الذكور في جميع األلعاب
الرياضية الفردية واجلماعية طيلة أيام األسبوع األوملبي ،و ( )508العب ًة في جميع األلعاب
الرياضية الفردية واجلماعية .وشارك في األسبوع ( )293مدرب ًا/ة من معلمي ومعلمات
التربية الرياضية املؤهلني واحلاصلني على دورات في مجال التدريب ،و( )198حكم ًا/ة من
املعلمني املؤهلني للتحكيم وبالتعاون مع االحتادات الرياضية املختلفة .واشتمل األسبوع على
 ٩بطوالت ملختلف األلعاب ،تنافست عليها جميع مديريات التربية في احملافظات الشمالية.
وأقيمت خالل األسبوع منافسات اجلمباز ،والشطرجن ،وكرة الطاولة لكال اجلنسني في صالة
بلدية اخلليل ،فيما احتضنت صالة أبو عمار الشبابية في بيت حلم منافسات الريشة الطائرة.
وفي ترمسعيا مبحافظة رام الله والبيرة ،اقيمت منافسات ألعاب القوى ومنافسات كرة اليد
لإلناث في صالة بلدية سلفيت ،ومباريات كرة الطائرة لإلناث بصالة الفارعة .ومنافسات
كرة السلة للذكور في صالة أبو عمار الشبابية ،ولإلناث بصالة الفارعة ،بينما احتضنت
صالة ماجد أسعد في البيرة منافسات كرة الطائرة .ونظمت بطولة كرة اليد للذكور بصالة
سلفيت ،وسباق الضاحية لإلناث في عني يبرود.
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املـدرسـي الـرابـع

وهكذا كانت النهاية

وعلى أرض مدرسة بنات "ترمسعيا" مبديرية رام الله والبيرة اختتمت الوزارة واللجنة األوملبية
الفلسطينية ،يوم األربعاء  ،2018/4/11فعاليات األسبوع األوملبي الرياضي املدرسي الرابع،
وذلك ضمن فعاليات ألعاب القوى لإلناث بدعم من بنك اإلسكان.
وشارك في اخلتام وكيل وزارة التربية د .بصري صالح ،وأمني عام اللجنة األوملبية عبد املجيد حجة،
ومدير عام النشاطات الطالبية في الوزارة صادق اخلضور ،ومدير تربية رام الله باسم عريقات،
ورئيس االحتاد الفلسطيني املركزي أللعاب القوى د .مازن اخلطيب.
وتضمنت الفعاليات عدة عروض فنية ورياضية ،متثلت بسباق  1500متر ،وسباق  100متر،
ّ
والوثبة الثالثية ،والوثب الطويل ،والوثب العالي ،ورمي الغلة ،ورمي القرص ،وتخللها اإلعالن
عن املديريات الفائزة في املنافسة حيث تصدرت بيت حلم املركز األول ،فيما حصلت رام الله على
املركز الثاني ،وطولكرم على الثالث.
وأكد صالح اهتمام الوزارة باالحتاد الرياضي املدرسي والذي يجعل من الرياضة املدرسية رافعة
للحراك الرياضي املتواصل ،مشيداً مبا حققته فلسطني من قفزات في العديد من األلعاب الرياضية
اجلامعية ،شاكراً كوادر النشاطات الطالبية التي عملت على مدار الساعة إلخراج هذا األسبوع في
حلة قشيبة ،وفي طليعتها اللجنة األوملبية الفلسطينية.
وشدد الوكيل على اهتمام الوزارة مبنح الرياضة املدرسية االهتمام؛ باعتبار أن اإلبداع الرياضي
هو أحد املكونات األصيلة لإلبداع الطالبي في الوقت الذي بات فيه إبداع فلسطني في املجاالت
املختلفة عالمة فارقة على جبني املشهد التربوي ،معتزاً بالعالقة الوثيقة بني الوزارة واللجنة األوملبية
الفلسطينية.
بدوره ،ثمن حجة ما تشهده الرياضة املدرسية من تطور الفت نتيجة اهتمام وزارة التربية مبكوناتها
كافة ومبدخالت هذا النشاط ،وعبر عن ثقته بأن الرياضة املدرسية في فلسطني استحقت انطالقة
واعدة بفضل ما يتبناه االحتاد الرياضي املدرسي من منهجيات عمل فاعلة ،متمني ًا أن حتذو االحتادات
األخرى حذو االحتاد الرياضي املدرسي ،شاكراً كافة الداعمني لألسبوع الرياضي املدرسي الرابع.
وفي نهاية االختتام مت تكرمي املديريات والطالبات اللواتي فزن في منافسات ألعاب القوى التي
جرت في املدرسة.
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زنوتا  ..التحدي 7
لعنة محتل ...جرمية التحريض

إرهاب فتاك ،سياسة ليست غريبة وال جديدة ،هدم املدارس أرهبهم
التحدي  7وأقلق قادتهم،في الليل ارتكبوا اجلرمية ألنهم ال يعلمون أن
الفجر قادم وسيكشف ذلك األثم العظيم.
طفل زنوتا لعنته ستالحقكم ،جرائمكم وحتريضكم ضد مدرسة زنوتا
باء بالفشل ،ألنكم أصغر من ذلك الطفل البريء وأصغر من تلك الدموع
التي سقطت منه حزن ًا على مدرسته.
جيش بعتاده يذهب لي ً
ال ليهدم ذلك التحدي معتقداً أن هذا التحدي
سوف ميوت ،هذه اللغة لغة الضعفاء ألم تعلموا أننا باقون ومستمرون
حتى التحدي  100ولو هدمتم مئات املرات؟.
لن ترهبونا ،أنتم هدمتم اجلدران ولكنكم فشلتم في هدم الفكرة ،نحن
نفرح لطفل حتقق حلمه ببناء مدرسة تلبي حقه بالتعليم وأنتم عابرين على
زنوتا وكل فلسطني.
اهدموا متى شئتم أيها احملرضون ،فحقنا لن يهدم وأرضنا لنا ومدرستنا
لن تغلق .

مهند مساملة -تربية جنوب اخلليل

إطاللة على بحث
في إطار تعزيز « مسيرة البحث التربوي»؛ فإن املسيرة ستخصص بابا ً في كل عدد من أعدادها لتسليط الضوء على بحث تربوي ،وقد مت عرض هذا البحث
في مؤمتر دولي عقد مؤخرا بجامعة الزيتونة األردنية.

أثر فاعلية تنفيذ برنامج تدريبي أثناء اخلدمة على تنمية مستوى التفكير التأملي لدى معلمي العلوم
للصفوف من ()10-5
إعداد الباحثتني:
هناء الزيات وإميان النجار

هدف هذا البحث إلى التحقق من مدى فاعلية تنفيذ
برنامج تدريبي أثناء اخلدمة على تنمية مستوى التفكير
التأملي لدى معلمي العلوم للصفوف من ()10-5
مبديريات الضفة الغربية في فلسطني.
وتتلخص مشكلة البحث من خالل خبرة الباحثتني
أثناء تدريب املعلمني في برامج تدريب داخل اخلدمة
م��ن أن��ه ال تتاح الفرصة الكافية للمعلمني للتأمل
في تطبيق ما تع ّلموه من استراتيجيات جديدة في
سياقاتهم الصفية ،م��ا يقلل األ ث��ر التدريبي لهذه
الصفية للمعلمني ،األمر
البرامج على املمارسات
ّ
الذي ال يسهم في حتسني جودة التعليم.
تكونت عينة البحث من ( )149معلما/ة من معلمي
العلوم في مدارس احلكومة مبحافظات الضفة الغربية
في فلسطني من امللتحقني ببرنامج تأهيل املعلمني للعام
ويدرسون الصفوف من
الدراسي 2018/2017
ّ
( )10-5األساسي.
ولتحقيق أهداف البحث استخدمت الباحثتان املنهج
الوصفي التحليلي من خالل جمع البيانات الالزمة
باستخدام مقياس أيزنك ويلسون لقياس مستوى
التفكير التأملي ،باإلضافة إلى استبانة ملعرفة مستوى

ممارسات التفكير التأملي لدى املعلمني ،وأداة مالحظة
صفية لتتبع مم��ار س��ات املعلم التأملية دا خ ��ل السياق
الصفي.
موضوعا غاية في
ترتبط أهمية هذا البحث بكونه يتناول
ً
األهمية ،وهو موضوع التفكير التأملي ،الذي يُعد من
القضايا التربوية املستمرة واملتجددة واملتطورة واملرتبطة
بحركة الفكر التربوي التي تسعى إلى االرتقاء بجودة
التعليم ،ما قد يلفت االنتباه إلى منوذج جديد في حتسني
جودة التعليم يرتكز إلى إعداد منوذج مع ّلم يعتمد على
التفكير التأملي في حتسني ممارساته الصفية.
وقد خرج البحث بالنتائج اآلتية:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )0.05 ≤ αألثر البرنامج التدريبي في تنمية مستوى
التفكير التأملي ل��دى معلمي العلوم للصفوف من (
 )10-5في مديريات الضفة الغربية في فلسطني تبع ًا
للمقياس القبلي والبعدي.
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )0.05 ≤ αألثر البرنامج التدريبي في تنمية مستوى
التفكير التأملي ل��دى معلمي العلوم للصفوف من (
 )10-5في مديريات الضفة الغربية في فلسطني تبع ًا

وزارة التربية والتعليم العالي

للمقياس القبلي والبعدي للمتغيرات اآلتية :اجلنس،
واملؤهل العلمي ،وسنوات اخلدمة.
توجد فروق ذات داللة إحصائية تبع ًا ملتغير املديرية
لصالح مديرية قباطية ،وظهر الدور االيجابي والكبير
حملتوى البرنامج التدريبي في تنمية مستوى ممارسات
التفكير التأملي لدى معلمي العلوم من ( )10-5
األساسي من خالل درجة األثر التي كانت كبيرة،
وكبيرة جدا جلميع محاور وبنود اإلستبانة.
ال ف��روق ذات دالل��ة إحصائية عند مستوى الداللة
( )0.05 ≤ αألث��ر فاعلية برنامج تأهيل معلمي
العلوم للصفوف من ( )10-5في مديريات الضفة
الغربية في تنمية مستوى ممارسات التفكير التأملي
جلميع فقرات االستبانه تبعا ملتغير :املؤهل العلمي،
سنوات اخلدمة  ،في حني وجدت فروق ذات داللة
إحصائية تبع ًا ملتغير اجلنس لصالح املعلمني الذكور،
وملتغير املديرية لصالح كل من مديرية سلفيت وقلقيلية
وقباطية وشمال اخلليل واخلليل ،أما بخصوص تتبع
ممارسات املعلم التأملية داخل السياق الصفي فقد
بينت نتائج املالحظة الصفية أن أعلى النسب لإلجابة
دائما كانت من نصيب مجال األساليب واألنشطة.
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نظرة معمقة على مضمون التربية اإلعالمية في املدارس
د .سرمد فوزي التايه

وزارة التربية والتعليم العالي

على الرغم من أن التربية اإلعالمية كمفهوم حديث
إلى حد ما ضمن أروقة وزارة التربية والتعليم العالي
ومديرياتها ومدارسها ،إال أن هذا املفهوم تغلغل في
مناهج العديد من الدول حول العالم ،وأصبح لَبِنَة
ال ميكن االستغناء عنها أو جتاهلها؛ ال بل أضحت
تركيبة أساسية من تركيبة األنظمة املدرسية وحيثياتها
ومكوناتها سعي ًا للوصول إلى طالب لديه القدرة
على مجاراة الثورة اإلعالمية الهائلة واالنفجار
املعلوماتي الرهيب .فالتربية اإلعالمية مبفهومها
األساسي تتضمن املقدرة على توظيف مجموعة من
املهارات الالزمة للوصول إلى احملتوى اإلعالمي،
وحتليله ،واستنباط مضامينه اإلعالمية التي ينطوي
عليها ،والتفكير بها بغية اتخاذ اإلجراءات الالزمة
عبر اإلع�لام .فالهدف األسمى للتربية اإلعالمية
يتمثل في متكني الشباب من الوصول ألمناط مختلفة
من وسائل اإلعالم ،وحتليلها ،وتقييمها ،والبناء
وبناءة.
عليها بصورة أكثر فاعلية َّ
أن أيةاستراتيجية تتبناها وزارة التربية والتعليم،
وأي غاية أو هدف تصبو إليه وتعمل على تنظيمه
وإدراج� ��ه ضمن س�ي��اق��ات العملية ال�ت��رب��وي��ة يرنو
باألساس إلى تنمية املهارات الفكرية ،واللغوية،

والعقلية ،والوجدانية ،واالجتماعية ،والعقائدية
للطلبة من على مقاعد الدراسة وفي أرجاء املجتمع
احمللي وصو ً
ال إلى طالب وطالبة لديه أو لديها من
الكفاءة واملَنَ َعة والتحصني ما يمُ كنهم من الولوج
إلى املستقبل املُنتظر متسلحني بشتى أنواع األسلحة
الفكرية والتنويرية ذات األص��ال��ة واحل��داث��ة مع ًا،
ما ميكنهم من النزال واالنتصار بهذه املعركة أ َّنى
كُتبت ل�ه��م .فالتربية اإلع�لام�ي��ة هنا شأنها شأن
ك��ل العمليات وامل �ه��ارات واخل �ب��رات وامل��ؤه�لات
املطروحة في املدارس من اجل الوصول إلى طالب
متمكن ،واث��ق من نفسه ،ق��ادر على التمييز بني
الغث والسمني ،بل وأكثر من ذلك؛ تطويع الغث
وقولبته ليكون مصدراً وإش��ارة لالنطالق بدل أن
يكون حاجزاً وعقبة معيقة للوصول اآلمن والب ّناء؛
فهي ترفع م��ن فاعلية الطلبة ،وحتولهم م��ن قوة
ساكنة ذات ت��ردد منخفض عدمي الفائدة إلى قوة
متحركة نشطة وفاعلة وباالجتاه الصحيح إلتاحة
امل �ج��ال لهم للسير على امل �س��ار املُبتغى وال�ه��دف
العليا
املنشود ،ما يجعله يحوز ويصل إلى املراتب ُ
في صقل الشخصية الكاملة ،وبناء اإلنسان املُكتمل
احلائز على شتى املهارات واإلمكانات والكفايات

والقدرات ،وهو ما يؤهله وبقوة لالنخراط النشط
والفاعل وبكل جرأة وثقة بالنفس ضمن مكونات
املجتمع وما يحويه.
إذاً ،فالتربية اإلعالمية مبقدورها تنمية شخصية
الطلبة ،ومتكنهم من التعبير عن أنفسهم بصورة
أف�ض��ل وم�لام�س��ة قضاياهم ب �ص��ورة أك�ث��ر واقعية
وجدية كونهم األكثر تأثراً بقضاياهم اليومية الشائكة
َّ
واملتمثلة على سبيل املثال وليس احلصر بالتحصيل،
والعالقة مع املجتمع املدرسي واملجتمع احمللي،
واملناهج الدراسية ،والظروف اليومية بعيداً أو قريب ًا
من االحتالل وممارساته في مدارسهم ومحيطها،
وغير ذلك من شؤون احلياة اليومية والشخصية.
وبسبب الظروف التي يعايشها الطالب الفلسطيني
على وجه اخلصوص ،وكصفة مميزة لهذا الطالب
دون أطفال العالم اجمع من القدرة على مزج التعليم
بالنضال ،ورب��ط اإلب ��داع بالثأر ل�لأوط��ان ،فإنه
وباإلضافة إلى ما يكتسبه من املهارات والكفايات
نتيجة اطالعه على التربية اإلعالمية ،فإنه يتولد
لديه القدرة أيض ًا على كشف التحيز ،والتلفيق،
والتضليل اإلع�لام��ي ،وال�ك��ذب ،والكشف عن
ما لم يُفصح عنه في أي محتوى إعالمي ،وخاصة

م��ا ك��ان منبعه االح �ت�لال وآل�ت��ه اإلع�لام�ي��ة التي ما
فتئت تنضح بالكثير من الزيف والكذب والتشويه
والذي نشهده صباح مساء .إضافة إلى ذلك ،فإنه
يصبح لدى هؤالء الطلبة القدرة على قولبة اإلعالم
مبنظورهم اخلاص املستند إلى القيم ،والعادات،
والتقاليد ،والعقائد ،واملعتقدات ،واإلرث الوطني
فعالة ونشرها للمجتمع.
والقومي ،وخلق رسائل ّ
من هنا فإن احلاجة أصبحت ُمل ِ َّحة للتفكير بشكل
جدي بإدراج هذا املوضوع ضمن سياقات املناهج
الفلسطينية ،وب�ي�ن ج�ن�ب��ات احل�ص��ص امل��درس��ة،
وأروق ��ة ال�ن�ش��اط��ات ال�لاص�ف�ي��ة .علم ًا أن التربية
اإلعالمية كمحور أساسي ونقطة ارتكاز هي جزء
أص�ي��ل م��ن م�ك��ون��ات وم�ض��ام�ين العملية التربوية
التعليمية التعلمية واملتمثلة أساس ًا مبجالت احلائط،
واإلذاع ��ات امل��درس�ي��ة ،واألب �ح��اث التربوية ذات
الصلة ،واملهرجانات واالحتفاالت واخلطابات
الوطنية ،واملسابقات واملناظرات الشعرية والنثرية
وال�ث�ق��اف�ي��ة .إال ان��ه م��ن األج ��در واألول���ى منهجة
وتأطير هذه األفكار ،والعمل على إمنائها وإنضاجها
وتزكيتها وص ��و ً
ال لتربية إعالمية واع�ي��ة وواع��دة
وخالقة.

شغفي في اإلعالم حقيقة وجتربة التربية اإلعالمية منحتني الفرصة
نظيرة حجازي/معلمة في مدرسة املاجدة وسيلة/غزة

ك��ان ل��دي شغف ف��ي تعلم الفنون الصحفية
منذ صغري ،وحني عرض علي فريق التربية
اإلعالمية من الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل
دور الشباب “بياالرا” أن أكون من املعلمات
املشرفات داخل املدرسة رحبت بالفكرة كثيرا
ووجدتها فرصة ألم��ارس ما وددت ممارسته
منذ صغري.
تلقيت وزمالئي من املعلمات واملعلمني تدريبا
ح��ول كيفية تطبيق دليل التربية اإلعالمية،
وشعرت أن حبي للفنون الصحفية ليس ملجرد
الرغبة بالتجربة فحسب ،وبدأت ألتهم دليل
التربية اإلع�لام�ي��ة ال ��ذي ع��رض��ه علينا طاقم
“بياالرا” وأطبق وأتعلم ما به من مضامني،
ف�ل��م أك��ن أم�ي��ز ال �ف��رق ب�ين ال�ت��رب�ي��ة اإلع�لام�ي��ة
والصحافة ،واعتقدتهما م��راد ف��ات مختلفة
لنفس املصطلح ،لكن التجربة التي مررنا بها أنا
وزمالئي في التدريب أشبعت رغبتنا باكتشاف
الفرق بني التربية اإلعالمية والصحافة
وبتعلم املزيد عنهما ،لننقل جتربتنا
هذه لطالبنا في املدرسة وعائالتنا
في املنزل.
برأيي أن فكرة وجود دليل للتربية
اإلعالمية أمر عظيم سهل الفهم
والتطبيق على املعلم ،واليوم

نستطيع أن جند محتوى واضح وآلية تطبيق رائعة لألنشطة بكل حرية
ويسر وحسب اآللية املناسبة لنا ،ونظرا ألهمية اإلذاعة املدرسية
في خدمة املسيرة التعليمية وتثقيف الطلبة باملعلومات
القيمة ،أعتقد أن الدليل لم يتعمق بشكل موسع
في مواضيع فن اإللقاء والتقدمي اإلذاع��ي ،فن
التصوير ،والقصة املصورة ،وأرى أن التعمق
بهذه الفنون يزيد الدليل قيمة على قيمته،
وك� ��ون ه���ذه ال��ف��ن��ون ت�خ��دم
املناهج التعليمية
اجل � ��دي � ��دة ف��ي
احل� � � � � ��د م ��ن
الصعوبات
ال� � � � �ت�� � � ��ي
ت� ��واج� ��ه
الطالب

واملعلم ،سيصبح بإمكان املعلم أن يستخدمها ف��ي تطبيق
أنشطة تعليمية ،وآمل أن أحصل على تدريب مساند
حول تلك الفنون ألستطيع تطبيقها خالل عملي
مع الطلبة ،فالدليل مناسب جلميع الفئات
العمرية ،ويخلو من التعقيدات والصعوبات،
لكني أفضل أن يكون هناك دليل مصغر في يد
الطالبات للتعرف على مجال اإلعالم بشكل
أعمق وأشمل.
جتربتي مع برنامج التربية اإلعالمية وخاصة
بعد صدور الدليل التدريبي عمقت في حب التطور
والتعلم وأكسبتني مهارات ومفاهيم لم أكن أللتفت
لها يوما دون أن يعمل طرف على توجيهي إليها ،فأنا أحب
الفنون الصحفية وقد حظيت بفرصتي مع برنامج التربية
اإلعالمية.
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مقاالت وتقارير

أين نحن من تطبيق الكفايات التعليمية ؟
إن النمو والتطور العاملي احلديث واالنفجار املعرفي
الكبير اللذين أديا إلىتسارع هائل بقفزات نوعية رهيبة،
ما عمل بدوره على إحداث تأثير ملموس على أنظمة
التعليم العاملية ،حيث ك��ان لهذا التقدم األث��ر الكبير
على العملية التعليمية التي سخرت التكنولوجيا احلديثة
وغيرها من األساليب اإلبداعية احلديثة في حتقيق الرسالة
اخلاصة بوزارة التربية والتعليم العالي ،والتي تتمثل في
« ضمان توفير التعليم للجميع وحتسني نوعيته ومعاييره
من أجل تلبية احتياجات املتعلمني للتكيف مع متطلبات
هذا العصر ،وتوفير بيئة متوازنة وسليمة تؤهل للدفاع
عن احلقوق الوطنية وأداء الواجبات بكفاءة والقدرة على
التفكير وتقوية فهمهم بكل ما هو جديد واالنتماء إلى
املجتمعات العربية والدولية ».وهذا بدوره يؤدي إلىبناء
الفرد القادر على فهم احلياة من حوله واملشاركة فيها
بطريقة فاعلة ونشطة ملواجهة الصعاب وحتدي املخاطر
للوصول حلياة متلؤها الراحة والسعادة ،فان هذا يحتم
علينا أن ننتهج برنامجا يصنع منا اناس ًا يتواكبون مع هذا
التطور فال بد من إحداث نقلة نوعية في التغيير بأن تكون
منظمـة متخصصة تنطلق من تشخيص موضوعي دقيق
للواقع ،ملعرفة أين نحن؟ وحتديد نقاط القوة لتعزيزها
وتدعيمها والتعرف على نقاط الضعف ومعاجلتها وعمل
التصويب املناسب لكل م��ورد من امل��وارد التي منتلكها

حسب تخصصها لنعمل على حتقيق أهدافنا املرسومة
واملبنية على خطة استراتيجية حكيمة ذات رؤي��ة متينة
استرشاديه رقابية تعليمية ،وحسب ما أرى في هذا املقام
_ ومبا أن املعلم هو من األركان األساسية_ يستوجب
علينا تنمية قدراته وتزويده مبعارف ومهارات متنوعـة،
تسهم في حتسني العملية التعليمية ،من خالل توظيف ما
يسمى الكفايات التعليمية لكل معلم إليجاد تنمية فعلية
لذاته لتحقيق األهـداف التربويـة املنشودة وحتقيق تعلم و
تعليم فعال وهذا يقودنا ملعرفة ما هي الكفايات التعليمية
فاحلقيقة أن مفهوم الكفاية مفهوم جديد على اللغة العلمية
سواء التعليمية التربوية أو غيرها من املجاالت االخرى.
تعريف الكفايات التعليمة :وهي العمل على توظيف
كل من املعارف و املهارات و القدرات والسلوكيات
والعادات والصفات الشخصية ودمجها بشكل مركب
مثالي إلحداث تغييرات من شأنها إيجاد قدرات مكتسبة
تسمح بالسلوك و العمل في سياق معني حيث إن هذه
الكفايات تكون على قسمني كفايات مرئية وكفايات
خفيه غير مرئية .وجند أن ممارسة املعلم لهذا املزيج من
خالل العمل على إثارتها وجتنيدها وتوظيفها ملواجهة
مشكلة معينة تواجهه والعمل على حلها بطريقة إبداعية.
إن مفهوم الكفايات إذا ما أردنا أن يكون نظام كفايات
تعليمية فعال ال بد من توسيع نطاقه اكثر بحيث ال يقف

فقط عند املعلم ومهنته بل ليضم الطالب أيضا لتكتمل
مهمة هذا النظام  ،بحيث ال يبقى محصور في بناء األطر
التعليمية والتربوية ،بل ينبغي أن يتحول هذا النموذج
إلى أداة لتنظيم املنظومة التعليمية بكاملها من خالل
توعية الطالب بأهمية الكفايات في احلياة العملية وأن
يكون له دور في تطوريها داخل ذاته .
فنظام الكفايات الفعال يتناول املنظومة التعليمية بكل ما
حتتاجه من معارف ومهارات وقدرات وإجتاهات خاصة،
فتبدأ بأول خطوة أال وهي عملة حتديد الكفايات التعليمية
للمعلم والطالب واملوجه...ألخ بوضع دليل كفايات
خاص بكل فئة من فئات املنظومة التعليمية بكاملها.
اخلطوة الثانية هي أن تكون عملية اختيار وتعني املعلم
مبنية على الكفايات املوجودة في مهنته والعمل على
اختبار هذه الكفايات هل هي موجودة عنده أم ال وهذا
من خ�لال بناء امتحان التوظيف للوظائف التعليمية
على الكفايات اخلاصة بكل معلم حيث إن لكل معلم
حسب تخصصه كفاياته اخلاصة واملقابلة أيضا يجب أن
تكون مبنية على الكفايات اخلاصة بكل وظيفة تعليمية
لكي تكون عملية اختياره صحيحة وسليمة .اخلطوة
الثالثة هي عملية تنمية الكفايات املوجودة عند املعلمني
القدامى واجل��دد وذل��ك من خ�لال بناء وإع��داد برامج
تدريبية مستندة على نظام الكفايات اخلاصة بكل فئة

بقلم :فائد الرمياوي
وزارة التربية والتعليم العالي

وفق املستويات واملواصفات العاملية احلديثة للكفايات،
لتأهيل وتطوير ومتكني كل فئة من الفئات بامتالك معرفة
علمية ومهارات فنية متخصصة مبنية على االحتياجات
الفعلية .اخل�ط��وة ال��راب�ع��ة ه��ي التطبيق وه��ذه العملية
تتضمن التطبيق الفعلي للكفايات التعليمية وجتسيدها
على أرض ال��واق��ع ف��ي البيئة الصفية ال�ت��ي م��ن شأنها
العمل على تنشيط الكفايات اخلاصة باملعلم و الطالب
للوصول إلىتعلم وتعليم فعال .اخلطوة اخلامسة وهي
بناء نظام تقييم مبني على الكفايات لكل فئة من فئات
املنظومة التعليمية باالعتماد على مقياس  KSI›sوتعني
م��ؤش��رات النجاح األساسية الفعالة التي من خاللها
نعمل على قياس هذه املؤشرات النجاح الفعلية لتحقيق
األهدف املنشودة مبا تقوم به كل فئة من فئات املنظومة
التعليمية .اخلطوة السادسة وهي إيجاد دائرة حتت إسم
«دائ��رة تطوير الكفايات» تكون تابعة للوزير مباشرة
وهذه الدائرة هي التي تعمل على بناء برامج الكفايات
التعليمية والوظيفية في ال��وزارة والعمل على تطبيقها
حسب األصول العلمية واملهنية العاملية بعد اعتماد هذه
البرامج من معالي الوزير.
فبهذه اخل�ط��وات املتكاملة املبنية على الفكر اإلداري
والتربوي احلديث من شأنها حتقيق الرسالة التي تنادي
بها وزارة التربية والتعليم العالي.

من ابتكار املعلمة حنان مصطفى مبدرسة الشجاعية بغزة

جتسيم ...أول تطبيق بتقنية الواقع املعزز يخدم املنهاج الفلسطيني
ال��رغ�ب��ة ف��ي التقصي واالك �ت �ش��اف ،وإب� ��داع ال�ط��رق
واألساليب التعليمية احلديثة التي تواكب التقدم العلمي
والتكنولوجي من الصفات األساسية للمعلم املبدع..
هذه الصفات كانت دافع ًا قوي ًا أمام املعلمة الفلسطينية
حنان مصطفى من مدرسة الشجاعية الثانوية للبنات
مبديرية شرق غزة البتكار تطبيق تعليمي عبر الهاتف
احملمول يعتمد على تقنية الواقع املعزز..
والتطبيق ال��ذي حمل اس��م " جتسيم التعليمي" هو
تطبيق تعليمي مجاني للصف اخلامس االبتدائي في
مادتي العلوم واجلغرافيا ،ويتم حتميله من متجر الهاتف
احملمول "جوجل بالي" وعند تشغيل التطبيق واختيار
إحدى املهارات املوجودة في مادة العلوم أو اجلغرافيا
فإنه يتم تشغيل الكاميرا بشكل تلقائي وبعد ذلك يتم
توجيه الكاميرا للصورة في الكتاب املدرسي فتظهر
الصورة بشكل ثالثي األبعاد أو فيديو يعرض أمام
الطالب حول ال��درس أو الوحدة الدراسية ويعرض
املعلومات بطريقة جذابة تفاعلية .

التعليم التفاعلي

تقول املعلمة حنان :ه��ذا التطبيق املعزز يفيد طلبة
ومعلمي الصف اخلامس األساسي في تعلم مادتي
العلوم واجلغرافيا بشكل تفاعلي كما يوفر تعليم ًا
استكشافي ًا واقعي ًا جذاب ًا و يحفز الطالب على اكتشاف
احملتوى التعليمي ألنه يجمع بني املتعة واملعرفة في
نفس الوقت.

ولفتت املعلمة مصطفى إل��ى أن ه��ذا العمل يقودنا
إ ل��ى حتقيق جانبني األول أن الطلبة سيستخدمون
التكنولوجيا احلديثة والهواتف الذكية في أمور نافعة
وفي صميم تعليمهم خاصة مع انتشار هذه الهواتف
بشكل كبير ،أما اجلانب اآلخ��ر فهو سيوجه الطلبة
لالهتمام بالكتب امل��درس�ي��ة ألن التطبيق ي��رب��ط بني
الكتاب والهواتف احملمولة بشكل واضح.
وتضيف :يسعى هذا اجلهد جلعل عملية التعليم ممتعة
للطالب كما يتيح جلميع احلواس املشاركة في التعليم
وتوصيل املعلومات بطرق سهلة وواض�ح��ة ويبعد
امللل ويجعل عملية التعلم أكثر سرعة وتكيف ًا وهذا
يقود إل��ى أن الطالب تترسخ في ذهنه املعلومة ألنه
يتعرض ألكثر من وسيلة في نفس الوقت من صور
وفيديوهات ونصوص وأسئلة
وإجابات وتعزيز.
وت�ق��ول املعلمة مصطفى :إن
حتفيز الطالب للعلم وتعزيزه
ب �ط��رق ال�ت�ق�ن�ي��ات احل��دي �ث��ة إل��ى
جانب الطرق التربوية والنفسية
أم��ر مهم لترغيبه ه��ذا الطالب
بالعلم وعدم النفور من الدراسة.
إن الطالب يراقب ويتابع ويعي
التطورات من حولنا وف��ي حال
وج ��د ه ��ذا ال �ط��ال��ب أن امل��درس��ة

ت��واك��ب روح العصر العلمي والتقني فإنه ينجذب
للدراسة وستتعمق لديه روح األمل والطموح وخير
مثال على ذلك أنه عندما تسارع امل��دارس في إقامة
املعارض التكنولوجية أو معارض املشاريع العلمية
فإن الكثير من األفكار اإلبداعية تخرج إلى النور من
إبداع وتصورات هؤالء الطلبة.

كسر جمود نظريات التعليم التقليدي

وت� � �ق � ��ول م �ص �ط �ف��ى
ف �ك��رة د م���ج التقنية
بالواقع التقليدي هي
ف�ك��رة ج��ادة وب�ن��اءة
إل ث� ��راء العملية
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة،

:

تقرير -سامي جاد الله
وزارة التربية والتعليم العالي

�دف خللق وب�ن��اء جيل فريد ق��ادر على االبتكار
وت�ه� ُ
واإلب�� ��داع وم��واك �ب��ة ال �ت �ط��ور ال �س��ري��ع وامل�س�ت�م��ر في
العالم ،وستحسن من التحصيل العلمي عند الطلبة،
وستسهم في ُرق��ي العملية التعليمية و تكسر جمود
أنظمة ونظريات التعليم التقليدي ،وستحول الفصول
ال��دراس �ي��ة م��ن س��اح��ات تلقي إل��ى س��اح��ات تفاعل
ومشاركة وترفيه.
وتطمح املعلمة مصطفى بتبني الفكرة وتسعى حالي ًا
لتطوير التطبيق بشكل أكبر وملراحل دراسية متنوعة
مع مراعاة التغيير في املنهاج الفلسطيني.
يشار إلى املعلمة مصطفى كانت قد عرضت تقنيتها
في املدارس الفلسطينية في غزة وقد القت اإلشادة
من الطواقم التربوية وحتى أولياء األمور كما أن
ه��ذا التطبيق ق��د ف��از ف��ي املرتبة
الثانية من بني  900عمل تقني
وذلك خالل مسابقة Startup
weekend education
 )Gazaوه��ي مسابقة تنظم
ب��امل��واف�ق��ة م��ن ش��رك��ة جوجل،
وت��س��ت��ه��دف رواد األع� �م ��ال
وأص �ح��اب األف �ك��ار اإلب��داع�ي��ة
املرتبطة بالتعليم.
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الوحدات اإلرشادية املركزية في غزة

برامج متطورة في التدخل النفسي واإلرشادي
جاءت فكرة الوحدات اإلرشادية املركزية انطالق ًا
من أهمية برامج وخدمات اإلرش��اد والصحة
النفسية مبا يعزز رسالة املدرسةالتربوية والتعليمية
جت��اه أبنائنا الطلبة ،وحرص ًا من وزارة التربية
والتعليم العالي على تقدمي خدمة إرشادية متميزة
لهم ،وفقحاجاتهم ومطالبهم التربوية والنفسية
في مختلف مراحل التعليم .
كما تأتي هذه الوحدات املستحدثة ضمن خطة
الوزارة لتطوير عمل املرشدين وتنمية اخلبرات
وإيجاد مناذج مهنية محترفة في مجال التوجيه
واإلرش��اد النفسي والتربوي وتخفيف العبء
امللقى على امل��رش��د ال�ت��رب��وي ف��ي م��درس�ت��ه كي
يتمكن من متابعة وتنفيذ عمله اإلرش��ادي في
املدرسة.
وتتبع وحدات اإلرش��اد املركزية ل�لإدارة العامة
لإلرشاد والتربية اخلاصة بوزارة التربية والتعليم
 مبعدل وح��دة إرش��ادي��ة مركزية لكل مديرية,
وهي عبارة عن مكانمخصص لتقدمي خدمات
اإلرشاد والصحة النفسية ومعلومات استشارية
في جميع مجاالت التوجيه واإلرشاد بالتعاون
مع مؤسسات املجتمع ذاتالعالقة.

دراسة وتشخيص احلالة

وأك��د د .أح�م��د احل��واج��ري  -دائ ��رة اإلرش��اد
والتربية اخلاصة  /غزة أن الوحدات اإلرشادية
تهدف إل��ى دراس��ة وتشخيص وع�لاج ومتابعة
احلاالت الفردية للطلبة التي تعاني من اضطرابات
سلوكية ونفسيةواحملولة من املدارس إلى الوحدة
اإلرش���ادي���ة ،وت �ق��دمي االس��ت��ش��ارات النفسية
واالجتماعية واإلرش��ادي��ة جلميع العاملني في

تقرير -إبراهيم املزيني
وزارة التربية والتعليم العالي

م��ؤس�س��ات وزارة التربية م��ن خ�ل�ال خ��دم��ات
الهاتف اإلرش��ادي ،والتوعية النفسية باملرض
النفسي وامل�ش�ك�لات النفسية وأس��س الصحة
النفسية لفئات املجتمع.

أساليب حديثة

وأوضح د .احلواجري أن الوحدات تسعى إلى
إثراء حصيلة املرشد باألساليب املهنية املتخصصة
حول طرق التعامل مع حاالت الطلبة والطرق
العلمية ل��دراس��ة مشكالتهم مب��ا يضمن تقدمي
اخلدمة اإلرشادية وفق أسلوبمهني متخصص،
وكذلك تقدمي االستشارة التربوية املناسبة للطالب
وولي أمره مبا يحقق أهدافالتربية والتعليم ،كما
تقوم الوحدة بتقدمي االستشارة النفسية والتربوية
واالج�ت�م��اع�ي��ة للمعلمني ل�ل�م�س��اع��دة في حل
املشكالت التي تواجههم في امل�ي��دان التربوي
وعلى املستوى الشخصي.

آليات العمل

أم��ا آل�ي��ة العمل ف��ي ال��وح��دات أش ��ار أ .عطية عالجية يتم وصول الطلبة لها قبل حتويل الذين
حجازي مدير وحدة االرشاد املركزية في مديرية يحتاجون لتدخل أكثر عمق ًا في خدمات الصحة
ش��رق غ��زة إل��ى أنها تتم عبر إح��ال��ة الطلبة إلى النفسية في وزارة الصحة.
البرامج املقدمة
ال��وح��دة ويكون استقبال احل��االت احملولة من
املدارس وفق استمارة حتويل خاصة ويتم التنسيق وحول البرامج املقدمة بينت أ .نسرين الدرميلي
مع املدرسة الستقبال الطالب مع ولي أم��ره أو املرشدة التربوية في مدرسة الزهراء أن الوحدات
من ينوب عنه وحتديد موعد الزيارة وذلك بعد تقيم ع ��دداً م��ن ال�ب��رام��ج التدريبية للمرشدين
أن يقوم املرشد التربوي بدراسة حالة الطالب التربويني والعاملني في امليدان اإلرش��ادي لرفع
ق�ب��ل حت��وي�ل��ه ح�ي��ث ي �ك��ون امل��رش��د ق��د استخدم مستوى أدائهم وتعقد لقاءات ملديري املدارس
األساليب اإلرش��ادي��ة ال�لازم��ة مع الطالب قبل للتأكيد ع�ل��ى دوره���م ن�ح��و امل��رش��د ،ه��ذا ال��ى
جانب إج��راء ال��دراس��ات والبحوث في مجال
إحالته للوحدة.
وقد مت حديث ًا التعاون مع منظمة الصحة العاملية التوجيه واإلرشاد بناء على االحتياجات امليدانية،
إلدراج الوحدات االرشادية املركزية كمرحلة باإلضافة إلى إقامة برامج توعوية وتثقيفية على

أمي شاعرة
أحيانا كثيرة نرث صفات أهلنا ،وأحيانا كثيرة نحاول تقليدهم فيها،
ومن هنا تأتي قصة شهرزاد طميزة؛ فهي أمي قبل أن تكون شاعرة
تكتب للوطن ،وهي قدوتي التي أتعلم منها ،وأحاول أن أصبح مثلها
يوما ما .وألعرفكم على موهبتها قمت بتطبيق محتوى تعلمته ضمن
برنامج التربية اإلعالمية ،فأجريت املقابلة التالية معها.

كيف بدأت كتابة الشعر؟

ب��دأت الكتابة في عمر التاسعة .حينها ك��ان أب��ي يعمل في اململكة
األردنية الهاشمية ،وكانت أمي تكتب له الرسائل دوما ،تطمئنه فيها
على أحوالنا ،وتخفي حقيقة أننا نعيش حياة صعبة ،وأنها مريضة
يصعب عليها حتى الوقوف.حينها كتبت له رسالة دون علم أمي من
ثالث كلمات" :أمي حتبو كاألطفال"؛ فعاد فورا من األردن وتابع
عالجها.

كيف تطورت موهبتك الشعرية؟

بالقراءة ومطالعة الشعر القدمي واحلديث .وقد بدأت مبحاولة كتابة
اخلواطر ،ثم انتقلت لكتابة الشعر.

ما هي أول خاطرة كتبتيها وما قصتها؟

عندما كنت في الثانية عشرة من عمري ،أعلنت مديرة مدرستنا عن

شكل محاضرات ون��دوات ولقاءات تستهدف
الطلبةوأولياء أمورهم واملجتمع بشكل عام.
وحتتوي الوحدات اإلرشادية على غرفة طبيب
نفسي ،وغرفة املرشد التربويلتقدمي املساعدات
النفسية املتخصصة للطلبة ا ل��ذ ي��ن يعانون من
اضطرابات ومشكالت ذات طابعنفسي وتقدمي
االستشارات النفسية واالجتماعية لهم.
ويتكون فريق العمل في الوحدات اإلرشادية
من فريق متخصص مؤهل يتميز بالكفاءة املهنية
واملهارة واخلبرة ,حيث متالتعاون مع املؤسسات
احل�ك��وم�ي��ة واأله �ل �ي��ة ف��ي تشكيله وي�ت�ك��ون من
أخصائي نفسي ,ومرشد تربوي ,واستشاري
نفسي ,وطبيب نفسي.

دنيا طميزة– مدرسة بنات الرام الثانوية

تنظيم رحلة ،ولكني لم أستطع املشاركة فيها بسبب وضعنا املادي
الصعب ،فكتبت خاطرة أعبر فيها عن حزني ،وجدها أبي مخبأة في
غرفتي ،فحضر للمدرسة ودفع تكلفة الرحلة.

ما هي أول قصيدة نشرت من أعمالك؟

قصيدة "أنا القدس" التي نشرتها جريدة القدس ،وساعدني على
نشرها الشاعر جودت شويكي .وكدت أطير فرحا حينما رأيت نسخة
اجلريدة املطبوعة حتمل قصيدتي.

حول ماذا تتمحور قصائدك؟

أنا أكتب القصائد الوطنية ،أما قصائد الغزل فليست للنشر .وأفكر أن
أكتب للمجتمع عن األسرة واملرأة وحقوقها.

هل تطمحني إلى نشر ديوان شعري خاص بك؟

نعم ،ولكنني ال أملك الوقت؛ فأنا أعمل مدرسة ،وأع��ود ألكمل
العمل املنزلي املطلوب ،وال يوجد من يرعى العمل الشعري الذي
أجنزه ...رمبا سيتحقق هذا احللم في املستقبل.

ما أمنيتك وحلمك؟

أمتنى أن أكتب قصيدة وأن��ا ف��ي أروق��ة ال�ق��دس وساحاتها ،أصفها
وأتغزل بها.
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توظيف رمز االستجابة السريعة ( ) QR codeفي التعليم
باسل شيخ خليل
وزارة التربية والتعليم العالي

 QR Codeاختصار للكلمة االجنليزية Quick
 Response codeوالتي تعني رمز االستجابة
السريعة ،هو رمز ثنائي األبعاد ُصمم أوال من
طرف شركة  Densoالتابعة لشركة تويوتا ،بهدف
تسهيل تعقب ال�س�ي��ارات أث�ن��اء دورة التصنيع،
لينتشر بعدها في كافة املجاالت نظرا للمزايا التي
يوفرها وحجم البيانات التي يستطيع تخزينها.
ويتكون رم��ز االستجابة السريعة م��ن وح��دات
سوداء مرتبة بشكل معني على خلفية بيضاء مربعة
الشكل ،يؤدي مسحها إلى إظهار البيانات التي
ترمز إليها.
ميكن توظيف رم��ز االستجابة السريعة ف��ي كل
امل��ج��االت ،و ه �ك��ذا جن��ده ح��اض��را ف��ي صناعة
السيارات و التعقب التجاري للبضائع ،و تذاكر
النقل و تعريف أسعار املنتجات ،كما يستخدم
بكثافة من طرف الشركات كطريقة عملية و سريعة
للولوج إ ل��ى مواقعها اإللكترونية ،ع��ن طريق
خاصية وسم اجلوال.
يستطيع رمز االستجابة السريعة تخزين 7089
رقم أو  4296بني األرقام و احلروف ،ما يعني
عمليا القدرة على احتواء بيانات كبيرة نسبيا في
مساحة صغيرة ال تتعدى بضع سنتمترات مربعة،
وه��ي امليزة التي متكن من االقتصاد في ال��ورق
و احلبر ،مما يجعل تقنية  QR Codeصديقة
للبيئة .من جهة أخرى توفر تقنية رمز االستجابة
السريعة إمكانية الوصول الفوري إلى روابط،
دون االضطرار إلى إعادة كتابتها على متصفح
الهاتف النقال .كما ميكن أن تستخدم هذه التقنية
الواعدة في تشفير معلومات شخصية ،و حتويلها
إلى رموز على بطاقات ميكن قراءتها باستخدام
كاميرا الهاتف النقال ،إضافة إلى ذلك يتميز رمز
االستجابة السريعة بإمكانية قراءته باستخدام
هاتف نقال يحتوي على كاميرا و تطبيق يسمح
بقراءة هذا النوع من الرموز ،و هي أدوات واسعة
االنتشار في عصرنا احلالي ،مما يعد مبستقبل زاهر
لهذه التقنية.
بعد تثبيت تطبيق  QR Code readerالذي
يسمح بقراءة رمز االستجابة السريعة من خالل
الكاميرا عن طريق متجر  Google Playويدعم

هذا التطبيق أجهزة الهاتف التي تعمل بنظامي
 androidو Ios
هناك العديد م��ن األف �ك��ار اإلب��داع�ي��ة التي ميكن
من خاللها توظيف رمز االستجابة السريعة في
التعليم ،سأعرض أهمها فيما يلي:
توظيف رمز االستجابة السريعة في جميع املباحث
التعليمية.
هناك الكثير مما ميكن فعله برمز االستجابة السريعة
 QR Codeفي الدروس الصفية على سبيل املثال
مبحث العلوم العامة ،ميكن إلصاق رم��وز QR
 Codeعلى مختلف أجزاء املجسمات التي حتاكي
جسم اإلن �س��ان ،وال�ت��ي تستخدم ف��ي مختبرات
العلوم ،بحيث ميكن مسح هذه الرموز من قبل
الطلبة ،وحتى يحصلو على معلومات وافية عن
العضو ووظائفه ،معززة بوسائط متعددة.
توظيف رمز االستجابة السريعة لتدريس اللغات
األجنبية املقررة في املنهاج الفلسطيني
ميكن استخدام رمز االستجابة السريعة في تعليم
طريقة نطق الكلمات الصعبة في اللغات األجنبية،
و لهذا ال�غ��رض ،ميكن إنشاء ملف صوتي يبني
الطريقة الصحيحة لنطق الكلمة ،و رفعه إلى
الويب ،و من مت حتويل عنوان الويب اخلاص به
إلى رمز استجابة سريعة  QR Codeو إدماجه
بجانب الكلمة الصعبة ،سواء في مقرر املادة أو
كذلك في الواجبات املنزلية أو الوثائق التكميلية.
استدراك الدروس للطلبة املتغيبني أو املرضى في
املستشفى.
ال �ه��دف مت �ك�ين ال�ط�ل�ب��ة امل�ت�غ�ي�ب�ين م��ن اس �ت��دراك
احلصص التي لم يتمكنوا من حضورها ،ميكن
للمعلم رف��ع ال���دروس اخل��اص��ة ب�ه��ذه احلصص
على شكل مستند جوجل درايف أو صفحات،
و من مت حتويل عنوان الويب اخلاص به إلى رمز
استجابة سريعة و تثبيته على س�ب��ورة العرض
اخلاصة بالصف الدراسي.
عند حتديد رحلة دراسية لدراسة مكونات الغابة
على سبيل املثال ،ميكن للمعلم أن يقوم باإلعداد
املسبق للرحلة محل ال��دراس��ة عبر وض��ع رم��وز
اس�ت�ج��اب��ة س��ري�ع��ة ع�ل��ى األش �ج��ار و ال�ص�خ��ور و
التربة… و جميع العناصر األخرى املراد دراستها،

بحيث يحصل الطالب على معلومات علمية وافية
عن كل عنصر من تلك العناصر مبجرد مسح رمز
االستجابة السريعة.
توظيف  QR Codeفي مكتبة املدرسة أو الصف
الدراسي.
ت�ق�ن�ي��ة  QR Codeم �ف �ي��دة ج ��دا ف��ي امل�ك�ت�ب��ات
املدرسية ،حيث ميكن لصق رمز استجابة سريعة
ف��ي الكتب التي حتتوي عليها املكتبة ،ومبجرد
مسح الرمز ،سيتمكن الطالب من احلصول على
معلومات عن الكتاب و احلقل العلمي الذي ينتمي
إليه… و العديد من املعلومات األخرى التي ميكن
أن يتضمنها رمز االستجابة السريعة.
من جهة أخ��رى ميكن للطالب الذين سبق لهم
ق��راءة كتاب ما ،أن يلصقوا في صفحته األولى
رمز استجابة سريعة ليتمكن اآلخ��رون من قراءة

تعليقه حول الكتاب أو امللخص الذي قام بإجنازه.
استخدام رمز االستجابة السريعة للمساعدة في
إجناز الواجبات املنزلية
خ�لال إجن��از الواجبات املنزلية ،كثيرا ما يواجه
الطالب صعوبات تتطلب شرحا إضافيا لتجاوزها
أو م��وارد أخ��رى ال ميكن تضمينها في الواجب
املنزلي كالفيديوهات التعليمية مثال ،والتي ميكن
في املقابل حتويلها إلى رموز استجابة سريعة تسمح
بالوصول إلى تلك املوارد مبجرد مسحها من طرف
املتعلمني.
استخدام رمز االستجابة السريعة للتعريف باملوقع
اإللكتروني أو صفحة فيس بوك للمدرسة
إذا ك��ان لصفك ال��دراس��ي أو م��درس�ت��ك موقع
إلكتروني أو صفحة فيس بوك ،ميكن توظيف تقنية
 QR Codeللتعريف به وتسهيل الوصول إليه.

Masirat Al-Tarbiya
Wal-ta'leem

حزيران  /يونيو  - 2018العدد ( )100السنة الثانية والعشرون

إبداعات طالبية

صور من مسابقة "ربيع بالدي" للتصوير الفوتوغرافي

23

24

Masirat Al-Tarbiya
Wal-ta'leem

حزيران  /يونيو  - 2018العدد ( )100السنة الثانية والعشرون

الصفحة االخيرة

100#

بقلم :ثائر ثابت
وزارة التربية والتعليم العالي

ل �ي �س��ت م� �ج ��رد وث ��ائ ��ق م �ك��دس��ة ف ��ي خ��زان��ة
متواضعة؛ بل هي إرث شاهد على عقدين
م��ن ال��زم��ن ون�ي��ف ،ه��ذا اإلرث ي��وث��ق تاريخ
اإلع�لام التربوي ال��ذي أسسه زم�لاء أحبة ما
زلنا نتعلم منهم حتى هذه اللحظة.
اإلرث اجلميل؛ هو مسيرة التربية والتعليم؛
صحيفتنا الرسمية ،التي يحمل عددها هذا
رقم  ،100ففي لغة احلساب قد يُفسر الرقم
باالكتمال واملطلق ،لكن بلغة اإلعالم ال ميكن
أن ينظر إليه كرقم مجرد؛ فهو قيمة معرفية
وإعالمية وتاريخية وحضارية.
تخيلوا متعة تقليب صفحاتها؛ حروف وصور
ورسومات وذكريات ،ورغم أن معظم أعدادها
باتت رقمية؛ إال أن لورقها سره الغامض.
مئة كلمة وفاء تكفي لنقول:
عاشت املسيرة !...
Masirat Al-Tarbiya
Wal-ta'leem

مئويتها إذ تتواصل .....املسيرة
م��ع ص��دور ه��ذا ال�ع��دد م��ن مسيرة التربية تكون
املسيرة قد أكملت العدد مئة ،وهو إرث يعكس
قيم العطاء قبل أن يعكس قيمة الرقم ذاته ،فعلى
مدار أعوام من عمرها...كانت املسيرة شاهدا
على مسيرة حافلة بالعطاء وباإلجنازات.
أجدها فرصة سانحة إلزجاء الشكر ملن سبقوني من
الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة ،فلهم ولكل
محيا العمل في الوزارة
من كانت له بصمة على ّ
حب وعرفان ،وأغتنم هذه اإلطاللة
ذات يوم باقة ّ
ألؤكد أننا ماضون في مسيرة التطوير التي تطال
حتى ه��ذه الصحيفة التي ّ
تشكل محطة
للتوسع
ّ
في منصات التوثيق لقصص النجاح التي
يسطرها
ّ
معلمونا وطلبتنا ومديرو مدارسنا ،وطموحنا أن
املنصات وصوال إلى فضائية تربوية.
نوفر املزيد من ّ
مع إصدار هذا العدد؛ تكون املسيرة قد راكمت
أعدادها بالقدر الذي راكمنا فيه جهودا تواصلت

على مدار أعوام ،وفي خضم جلوس طلبة الثانوية
العامة "اإلجناز" لالمتحان في عامه الثاني ال منلك
إال التأكيد على أن الطالب محور التطوير متاما كما
هو محور العملية التعليمية التعلمية ،وستبقى بوصلة
التطوير التربوي محكومة بتعزيز القيم واالنتصار
للوطن.
واكبت املسيرة عبر أعدادها السابقة عديد احملطات،
وكانت شاهدا على أن الوزارة وحني تعلن عن نيتها
تطبيق هذه اخلطوة أو تلك في عدد ما ،ثم يأتي العدد
ال��ذي يليه ليرصد فعال تطبيق تلك اخلطوة ،فإنها
تعتبر هذه «املسيرة» ال مجرد توثيق بل تتعاطى مع
مكوناتها باعتبارها التزاما وعهدا ،وهذا مع يجعل
من كل مكونات املسيرة إما توثيقا ملا كان أو إطاللة
على ما سيكون.
مئة عدد  ....وعلى الطريق مزيد من األعداد،
ومن واك��ب املسيرة في آخر أعدادها يعي متاما أن

للمراسالت

وزارة التربية والتعليم العالي
اإلدارة العامة للعالقات الدولية والعامة
دائرة االعالم التربوي
اآلراء واملقاالت املنشورة تعبر عن وجهة نظر كاتبيها
www.moehe.gov.ps

د .صبري صيدم
وزير التربية والتعليم العالي

التطوير امتد ليشمل الشكل وامل�ض��ام�ين ،وقد
استهدفت اإلض��اف��ات النوعية ال�ت��ي ّمت��ت إب��راز
جوانب اإلب��داع واإلجن��از في تكامل إبداعي بني
الكلمة والصورة.
م��ع إص ��دار ه��ذا ال�ع��دد ال�ت��ي يتزامن ونهاية عام
دراس ��ي ،جن��دد التحية ملعلمينا ومعلماتنا وكل
أفراد األسرة التربوية مديرين وإداري�ين وفنيني،
فلهم جميعا نزجي خالص االحترام والتقدير،
ومعهم منضي ،وعليهم نعتمد ملراكمة اإلجنازات
التي تتوالى تباعا متاما كما هي أعداد هذه املسيرة.
توالت األعداد ،وتواصل اإلعداد ،وكنتم وك ّنا
على موعد دائم مع إطاللة متجددة؛ بنزوع دائم
نحو البناء على ما حتقق ،وأث��ق متاما أن املسيرة
كانت وال زالت في «أي ٍد أمينة» ستحط بها الرحال
في مكان متميز دوم��ا ألنها انتصرت للمهنية،
وقدّمت أمنوذجا عن اإلعالم التربوي املنشود.

ص.ب  576ـ رام الله ـ فلسطني
هاتف 02-2983287 :
فاكس08-2828554 /02-2983291 :
e-mail: almasiramoe@yahoo.com

