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مــع كل عــام، ومــع الانتهــاء مــن التدريبــات فــي برامــج الدبلــوم المهنــي المتخصــص للمعلميــن والطواقــم 
المســاندة، مــن مديــري مــدارس ومشــرفين تربوييــن، نلمــس اأن ثّمــة اإضافــات نوعيــة فــي الشــكل والمضمــون 
فــي المبــادرات والمشــاريع التــي يقدمهــا المشــاركون فــي البرامــج، وهــذا مــا يحــرص عليــه دومــا المعهــد 
الوطنــي للتدريــب التربــوي مــن خــلال مراجعــة محتــوى التدريــب ومنهجياتــه، كمــا يحــرص اأن تعكــس هــذه 
بــراز تعزيــز المنحــى  المبــادرات مجمــل مــا تتبنــاه الــوزارة مــن خطــوات تطويريــة، واأن يتــم اإفــراد مســاحة لاإ
ــم  ــا، والتقوي ــة، والســلوك، والتكنولوجي ــل، والبيئ ــادرات بحيــث تعالــج جوانــب التحصي الشــمولي فــي المب

والتعليــم والتعلــم وبمــا يؤســس ويعــزز مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين.
   ومــع كل عــام يطــّل فيــه المعهــد الوطنــي للتدريــب التربــوي عليكــم عبــر هــذه المبــادرات، يجــد اأنــه قطــع 
شــوطا فــي الوصــول اإلــى المعلــم المتاأمــل الباحــث، والمديــر القائــد الملهــم، والمشــرف الداعــم المطــّور، 
جرائيــة ونوعيتهــا، وبمــا يخــدم توظيفهــا فــي ســياقات تعليميــة  أبحــاث الاإ عبــر زيــادة مضطــردة فــي عــدد الا
ــة لتحســين جــودة  ــى المدرســة الفلســطينية الفاعل ــار اعتمــاد الوصــول اإل عتب ــن الاإ ــع الاأخــذ بعي ــة، م تعلمي

التعليــم والتعلــم.
ــوي التزامــه بتبنــي  ــذا، ومــن خــلال هــذا الملتقــى التربــوي يجــدد المعهــد الوطنــي للتدريــب الترب        ل
ــف  ــى المواق ــز عل أداء، وبالتركي ــي الا ــوس ف ــح اإحــداث تحــّول ملم ــادرات لصال ــة والمب جرائي أبحــاث الاإ الا
التعليميــة وتســخيرها لصالــح تبنــي نهــج تاأملــي، مــع مواصلــة التركيــز علــى مجتمعــات التعلــم، وصــولا اإلــى 
جرائيــة اإلــى اأن تغــدو جــزءا مــن ثقافــة، وليســت مجــرد متطلــب للحصــول علــى  مرحلــة ترتقــي البحــوث الاإ

جائــزة هنــا، اأو اجتيــاز برنامــج هنــاك.
    ســيواصل المعهــد دعمــه لتوثيــق مبــادرات المعلميــن، والمديريــن، والمشــرفين، وتشــجيع، ودعــم 
ــذا  ــا، وســيكون ه ــاء عليه ــر مؤشــرات يمكــن البن ــن توفي ــه م ــا تســاهم في ــة؛ لم ــة التربوي جرائي البحــوث الاإ
الملتقــى فــي الســنوات القادمــة فرصــة لعــرض قصــص نجــاح وممارســات فضلــى تتجــاوز مــا اأفرزتــه اأنشــطة 
تدريــب المعلميــن، والمديريــن، والمشــرفين اإلــى اأنشــطة تدريــب فــي البرامــج الجديــدة التــي اأطلقــت فــي 
المعهــد الوطنــي مــع بدايــة العــام الدراســي 2020/2019، كبرامــج تدريــب مربيــات ريــاض الاأطفــال، 
فــادة  ضافــة اإلــى المعلميــن الجــدد، كحصيلــة يمكــن الاإ ومعلمــي غــرف المصــادر، والتربيــة الخاصــة، بالاإ

ــة. ــادرات، وبرامــج، وسياســات تربوي ــا لمب منهــا فــي صياغــة ملامــح رؤي
    يؤكــد المعهــد الوطنــي علــى النهــج التشــاركي فــي العمــل، وهــذا الملتقــى مــا هــو اإلا ثمــرة لهــذا النهــج 
واأنموذجــاً يدلــل علــى تذويتــه، فقــد نفــذت البرامــج التــي اأفــرزت المبــادرات بتعــاون وشــراكة مــا بيــن المعهــد 
شــراف والتاأهيــل التربــوي  دارة العامــة للاإ دارة العامــة للمتابعــة الميدانيــة، والاإ الوطنــي للتدريــب التربــوي مــع الاإ
ــم  ــم وخبراته ــه جهوده ــى توجي ــم، وعل ــم الدائ ــى حرصه ــاً عل ــم جميع ــة، كل الشــكر له ــات التربي ومديري
ــر المدرســي، وللتعــاون، ولتســهيل واإنجــاح التدريــب فيهــا، فبهــذا النهــج التشــاركي  وجهــة تخــدم التطوي
بيــن الاأطــراف كافــة، تحقــق وزارة التربيــة والتعليــم رؤيتهــا للمعلميــن ولقــادة المــدارس: مبادريــن، فاعليــن، 

                                                             د. صوفيا ريماويباحثيــن، متاأمليــن، وللطمــوح بقيــة.
مدير عام المعهد الوطني للتدريب التربوي
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        ملخصات العروض

المجموعة ال�أولى: المشرفين التربويين

عنوان المشروعالمديريةاسم المشرف

اأيوب محمد دويكات 
+ ميساء مصطفى حمادنة

الاأجهزة الذكية بين السبات واليقظةج - نابلس

كلنا نتعلم و نمرحالقدساإيمان مصطفى راموني

بيت جديطولكرمفتحية اأحمد شيخة 

رام اللهعبيرحسني الاأسمر
اأثر استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية على تحصيل 
طالبات الصف الثامن في وحدة بنية الذرة في مدرسة 

بنات بيتونيا الاأساسية العليا

المسرح التعليمي في الطابور الصباحيجنينحمزة كمال اأبو بكر

جهاد حسني اأبو حمدة 
+ مجدي اأحمد اأبو زنط

مشروعي... طريقي اإلى المستقبلنابلس

االســم : أيــوب محمــد  دويــكات/ ميســاء  
حمادنــة المديرية: جنوب نابلسمصطفــى 

البريد اإللكتروني : ww.ayoob@gmail.com التخصــص : فيزياء/  اقتصاد 
maysa.hamadnh@gmail.com

عنوان العرض :  األجهزة الذكية بين السبات واليقظة  

     الملخص:

يهــدف المشــروع اإلــى توظيــف 50 جهــاز تابلــت وتطويــر اســتخدام اللــوح التفاعلــي الذكــي داخــل مدرســة بنــات 
 Samsung Galaxy tab 3 ــوع ــن ن ــت م ــاز تابل ــك 50 جه ــى اأن المدرســة تمتل ــم التوصــل اإل ــا الاأساســية، ت بيت
غيــر مســتخدمة منــذ الحصــول عليهــا مــن تاريــخ 2014/11/20 م، تــم توظيــف هــذه الاأجهــزة واســتخدامها فــي 
ــى  ــتناد اإل ــوي بالاس ــراف الترب ش ــوم الاإ ــذ مشــروع دبل ــد تنفي ــة بع ــي التخصصــات كاف ــم ف ــم والتعل ــات التعلي عملي
مجــالات المدرســة الفلســطينية الفاعلــة )تفعيــل التكنولوجيــا فــي عمليــات التعليــم والتعلــم، اإدارة علاقــات داخليــة 
ــة لمدرســة  ــة والتعليــم جنــوب نابلــس، وخارجي ــة التربي ــارات داخــل مــدارس مديري ــة( حيــث تــم تنفيــذ زي وخارجي
بنــات ديرســتيا الاأساســية مديريــة ســلفيت، والتنســيق مــع مؤسســة التنميــة المســتدامة لتنفيــذ تدريــب مركــزي لبعــض 

ضافــة اإلــى مدرســة بنــات بيتــا الاأساســية. مــدارس المديريــة فــي رقمنــة التعليــم بالاإ
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المديرية : القدس الشريفاالسم :  إيمان مصطفى رموني

البريد اإللكتروني : iman.rammouni@gmail.comالتخصص : اللغة االنجليزية

عنوان العرض : كلنا نتعلم و نمرح
ــية  ــة األساس ــي المرحل ــا ف ــتراتيجية الدرام ــق اس ــال تطبي ــن خ ــم م ــاب وتفاعله ــاركة الط ــين مش  )تحس

ــية( ــرفات األساس ــة ش ــي مدرس ــا ف الدني

     الملخص:

ــا فــي حصــص المباحــث الرئيســة مــن  ــة الاأساســية الدني ــادة تفاعــل طــلاب المرحل ــى زي هــدف هــذا المشــروع اإل

خــلال اســتراتيجية الدرامــا فــي مدرســة شــرفات الاأساســية، تــم تحديــد احتياجــات معلمــات المدرســة مــن خــلال 

تحليــل اســتمارة التقييــم الذاتــي، وعقــد ورشــات عمــل لمعلمــات المدرســة فــي مواضيــع مختلفــة، مثل اســتراتيجيات 

القــرن الواحــد والعشــرين، وتوظيــف الدرامــا، والتقييــم النوعــي، وورشــة صناعــة الدمــى، تــم تطبيــق الاســتراتيجية 

فــي الصفــوف مــن الاأول اإلــى الرابــع، ثــم رصــد النتائــج مــن خــلال ســلم تقديــر رقمــي وتصويــر الحصــص وعمــل 

مقابــلات حــول اآراء المعلمــات والطــلاب، اأشــارت نتائــج المشــروع اإلــى وجــود تحســن فــي المشــاركة، والتفاعــل 

ذاعــة الصباحيــة، واأصبــح المســرح  الطلابــي فــي حصــص المباحــث الرئيســة، وحصــص غرفــة المصــادر، والاإ

المدرســي البســيط وســيلة لحــل المشــكلات الســلوكية. اأهــم التوصيــات هــي: توفيــر الدعــم المــادي للمــدارس، 

وتوفيــر الكــوادر البشــرية المتخصصــة فــي تدريــب المعلميــن علــى الدرامــا التعليميــة، و مســرحة المناهــج، وتوفيــر 

الوقــت الكافــي للمعلميــن والمشــرفين؛ لتطبيــق هــذه الاســتراتيجيات الهادفــة.

المديرية: طولكرماالسم : فتحية أحمد شيخة

البريد اإللكتروني : maramtam@hotmail.comالتخصــص : التعليم المهني 

عنوان العرض :  بيت جدي 

     الملخص:

هــدف هــذا المشــروع اإلــى تدريــب الطالبــات والمعلمــات علــى المهــارات العمليــة التــي تطــرق لهــا منهــاج التعليــم 

المهنــي )التطريــز واأعمــال النجــارة والترقيــع(، اســتهدف المشــروع ثــلاث معلمــات، ومعلمــة التعلــم المهنــي، 

ــي  ــق العمل ــن خــلال التطبي ــك م ــم ذل ــة، ت ــال الثانوي ــر جم ــات كف ــي مدرســة بن ــوف )9،8،7( ف ــات الصف وطالب

لاأعمــال النجــارة: قــص، وتنعيــم، ودهــان، بالاســتعانة بورشــة النجــارة فــي البلــدة )مجتمــع محلــي(، وتطريــز غــرزة 

ــم توظيــف شــبكة  ــم المهنــي، ومجلــس الاأمهــات لهــّن ، وت ــع مــن خــلال تدريــب مشــرفة التعلي الضــرب، والترقي

نترنــت )فيديوهــات، وعروضــات تعليميــة مناســبة(. اكتســبت المعلمــات، والطالبــات المهــارات التــي تــم التدريب  الاإ

عليهــا، ودليــل ذلــك معــرض بيــت جــدي المميــز باأعمــال الطالبــات، والمعلمــات، والاأمهــات المشــاركات. 
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المديرية : جنيناالسم : حمزة كمال أبو بكر

البريد اإللكتروني : hamzehabubaker2018@gmail.com التخصص : رياضيات

عنوان العرض : المسرح التعليمي في الطابور الصباحي

     الملخص:

يعانــي مبحــث الرياضيــات مــن جمــود فــي العلاقــة بيــن المعلــم والمتعلــم والمحتــوى، ويعــود ذلــك الــى النمطيــة 

والتقليــد للماضــي الــذي يتبنــاه المعلمــون فــي تعليــم مبحــث الرياضيــات، لــذا حاولــت البحــث عــن فكــرة تكســر 

هــذا الجمــود، وتقــوي الروابــط، وتخلــق الدافعيــة لــدى الطلبــة والمعلميــن، مــن هنــا جــاءت فكــرة توظيــف الدرامــا 

ــا ممارســة المســرح المدرســي كدعــم و تقويــة  ــر نمــو المعلميــن المهنــي، ويمكــن اأن تفيدن فــي التعليــم فــي تطوي

فــي التدريــس لذلــك يســعى المســرح المدرســي اإلــى تعويــد المتعلميــن علــى كيفيــة الاندمــاج فــي الجماعــة وربــط 

ــات  ــا المجتمــع، وبالاحتفــال بالذكري ــق الاهتمــام بقضاي ــة مــع الوســط المدرســي، وذلــك عــن طري حياتهــم اليومي

أعيــاد، وغــرس القيــم المجتمعيــة الســامية، كتنميــة روح التعــاون، والمشــاركة، واكتســاب مهــارات مختلفــة. والا

المديرية : رام اهلل والبيرةاالسم : عبير حسني أسمر

البريد اإللكتروني : abeeris2009@hotmail.comالتخصص : أساليب تدريس علوم

عنوان العرض : أثر استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية على تحصيل طالبات الصف الثامن 
في وحدة بنية الذرة في مدرسة بنات بيتونيا األساسية العليا

     الملخص:

هدف هذا المشروع اإلى معرفة اأثر استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية في تحصيل طالبات الصف الثامن في وحدة 

بنية الذرة في مدرسة بنات بيتونيا الاأساسية العليا، وقد تم اختيار المشروع بعد اإجراء عملية تشخيص لواقع المدرسة 

شملت مقابلات، وحضور حصص، واإستبانات مع كل من معلمات وطالبات المدرسة، اإضافة الى مديرة المدرسة 

ومشرفي التخصصات المختلفة والتقييمات السنوية لكل منهم، وقد استخدم في المشروع دليل المعلم؛ لاستخدام 

الخرائط الذهنية لوحدة بنية الذرة في مادة العلوم والحياة للصف الثامن، واختبار تحصيلي للوحدة مكون من 12 

فقرة، وتحكيم كل منهما، ومن ثم حضور حصص صفية، وكتابة تاأملات للطالبات ومعلمة المادة.

اختيرت المدرسة بالطريقة القصدية وضمت 67 طالبة، قسمت العينة اإلى مجموعتين تجريبية وضابطة، تكونت 

المجموعة الضابطة من 34 طالبة والمجموعة التجريبية من 33 طالبة، ُدرست التجريبية باستخدام الخرائط الذهنية، 

لمتوسطات  اإحصائياً  دالة  فروق  وجود  النتائج  اأظهرت  وقد  التقليدية،  الطريقة  باستخدام  الضابطة  ُدرست  بينما 

المجموعة  لصالح  التحصيلي  الاختبار  تطبيق  في  الضابطة  والمجموعة  التجريبية،  المجموعة  طالبات  علامات 

التجريبية، كما اأظهرت اأن الطالبات اللواتي درسن باستخدام الخرائط الذهنية لعبن دوراً نشطاً في العملية التعليمية 

التعلمية بالمقارنة مع الطالبات اللواتي درسن بالطريقة التقليدية. 
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المديرية : نابلساالسم : جهاد حسني أبو حمدة / مجدي أحمد أبو زنط

التخصص : إدارة واقتصاد / فنون جميلة
البريد اإللكتروني :

jihadhusni@gmail.com 
mmbuznt@gmail.com

عنوان العرض : "مشروعي... طريقي إلى المستقبل"

     الملخص:

ـــر المشـــروع عـــن كيفيـــة تحقيـــق تعلّـــم فاعـــل ذي معنـــى فـــي المـــدارس المســـتهدفة، وذلـــك مـــن خـــلال خلـــق اأجـــواء  عّب

تعليميـــة اأكثـــر انخراطـــاً، واندماجـــاً، وتفاعـــلاً بيـــن الطلبـــة، والمحتـــوى الدراســـي، والبيئـــة التعليميـــة والمعلميـــن؛ ليحقـــق 

ـــي البحـــث  ـــى مهـــارات القـــرن الحـــادي والعشـــرين ف ـــة تعتمـــد عل ـــاً مرتبطـــاً بســـياقات حياتي ـــاً تكاملي ـــة تعلمـــاً حقيقي الطلب

عـــن المعرفـــة، اإْذ كان حـــل المشـــكلات اأكثرهـــا حضـــوراً فـــي مشـــاريع الطلبـــة المقدمـــة، كذلـــك تـــم تمكيـــن المعلمـــات 

ـــة وميولهـــم  ـــم نوعـــي يْجمـــل الصـــورة عـــن مهـــارات الطلب نجـــاز تقوي ـــم حقيقـــي؛ لاإ ـــاء اأدوات تقوي مـــن مهـــارة اإعـــداد وبن

واهتماماتهـــم العمليـــة، ناهيـــك عـــن توجهاتهـــم وقيمهـــم.

تنـــاول المشـــروع اأدوات بحـــث علميـــة وتطبيـــق اإجـــراءات متنوعـــة خـــلال مراحـــل تطـــوره مـــن: تشـــخيص، وتطويـــر 

وتطبيـــق، وتقويـــم، تمثلـــت فـــي تعبئـــة المعلمـــات ومديرتـــي المدرســـتين للاســـتبانات اللازمـــة لتحديـــد الاحتياجـــات، 

وعقـــد الاجتماعـــات الفرديـــة والبؤريـــة مـــع الجهـــات ذات العلاقـــة بالعمليـــة التعليميـــة، وتنفيـــذ العديـــد مـــن اللقـــاءات 

ـــن اإنجـــاز مخرجـــات لمشـــاريع  ـــد تمكـــن المشـــروع م ـــي المدرســـتين، وق ـــن المعلمـــات ف ـــة المســـتهدفة م ـــة للفئ التدريبي

جـــت بمعـــرض احتـــوى علـــى مشـــاريع باأفـــكار رياديـــة تناولـــت مشـــكلات حياتيـــة،  طلابيـــة بمبـــادرات رياديـــة متنوعـــة، توِّ

وطـــرق حلهـــا وفـــق رؤيـــا المحتـــوى الدراســـي، ولـــم يغـــب التكامـــل مـــا بيـــن المباحـــث المســـتهدفة فـــي المشـــروع، 

ـــا. ـــا فيه ـــى توظيـــف التكنولوجي ضافـــة اإل بالاإ
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          المجموعة الثانية : القيادة المدرسية

اسم المدرسةعنوان المشروعاسم المديرالمديرية

رجب عبدالرازق الجعبري الصف الدواررائدة يحيى الجعبريالخليل 

منال اأحمد مطر بيت لحم

اأثــر توظيــف اســتراتيجيات حدبثــة 
فــي تعليــم العلــوم علــى تحصيــل 
والتاســع  الثامــن  الصــف  طالبــات 

فــي العلــوم والحيــاة

بنات مسقط الثانوية  

بنات الكرامة الاأساسية يدا بيد نبني الغدسوزان علي اأحمدرام الله

الجاروشية الاأساسية المختلطةفي حقيبتي الكثيرحنان  يوسف القبجطولكرم

قاسم محمد قاسم الاأساسيةساأكون يوماً، ما اأريدمنى طاهر خلفجنين

الشابات الثانوية الشاملةمدرستنا سر سعادتنارندة فايز سنقرطالقدس

اأكاديمية النجاحعطاؤك ....بادرسيرين عيسى نوفل القدس

المدرسة : رجب عبد الرزاق المحتسباالسم : رائده يحيى  الجعبري

البريداإللكتروني :  raidajabare.11@gmail.comالمديرية : الخليل

عنوان العرض : الصف الدوار ) التخصصي(

     الملخص:

تهدف فكرة مشروع الصف الدوار )التخصصي( اإلى تطوير نوعية التعليم من خلال الاستثمار الاأمثل للصفوف 
التخصصية وتجهيزها وتشجيع الابداع والتميز داخل هذه الغرف التي تجعل الطالب المحور الرئيس في العملية 
التعليمية التعلمية، وتظهر ابداعات المعلمة وتميزها، وينبثق من هذه الفكرة اأهداف اأخرى تتمحور حول  توفير بيئة 
مدرسية صديقة للطالب، وتعويد الطالب على النظام والانضباط الذاتي، واحترام الوقت واإدارته، والمتعه في تغيير 
المكان والاستفادة من الوسائل المتاحة بفعالية، وتنمية القيادة الفاعلة لدى المعلمات، وخلق حالة من التنافس 
يجابي فيما بينهن، وتسهيل العمل لدى المعلمة بحيث تتوفر جميع الوسائل والاأدوات في الغرفة الصفية، طبق  الاإ
آتية: مستوى التحصيل ،حضور الطابور  المشروع على طالبات الصف الخامس، وبحث في اأثره على المهارات الا
بالدوام  الالتزام  بلطف،  معهن  والتعامل  الزميلات  احترام  الوقت،  احترام  والاأنظمة،  بالقوانين  الالتزام  الصباحي، 
المدرسة،  اإلى  الانتماء  الخجل،  بالنفس، وعدم  والثقة  جابة،  الاإ قيادية، والجراأة في  امتلاك شخصية  المدرسي، 
والمحافظة على ممتلكات المدرسة، والغرفة الصفية، وكانت النتائج اإيجابية لصالح المشروع، وستواصل المدرسة 

تطوير الفكرة بما ينسجم مع رؤية وزارة التربية والتعليم. 
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المدرسة :  بنات مسقط الثانويةاالسم : منال أحمد مطر 

البريد اإللكتروني : manalmatar@yahoo.comالمديرية :  بيت لحم

عنــوان العــرض : أثــر توظيــف اســتراتيجيات تعلــم حديثــة علــى تحصيــل طالبــات الصــف التاســع 
فــي مبحــث العلــوم والحيــاة فــي مدرســة بنــات مســقط الثانويــة

     الملخص:

تبين من خلال دراسة بحثية اأجريتها على كتاب العلوم للصف التاسع كمنهاج جديد في العام الماضي 2018/2017 
على مستوى محافظة بيت لحم بعنوان: )تحليل وتقييم مقرر العلوم والحياة للصف التاسع الاساسي من المنهاج 
الفلسطيني من وجهة نظر المعلمين والمعلمات واتجاهات طلبة الصف نحو عرض المحتوى في محافظة بيت 
لحم(، وجود تدٍن في تحصيل الطالبات، واأن بعض الوحدات التعليمية في المقرر تتطلب استخدام استراتيجيات 

تدريس متطورة تتوافق وتطور المنهاج، وهذا يحتاج امتلاك المعلمة لهذه الخبرات، وتنفيذها خلال التعليم.
وتنبع اأهمية تفعيل استخدام استراتيجيات تدريس حديثة تناسب تطور المنهاج والتغيير من النمط السائد في اعتماد 
الفعلية  التجربة  الطلبة فرصة  واإعطاء  العملي،  التطبيق  بعيد عن  اأنه منهاج نظري  المقرر على  للكتاب  المعلمين 

والخروج عن التقليد داخل الحصة، وبالتالي المساهمة في رفع مستوى التحصيل للطالبات.

المدرسة: بنات الكرامة االساسية العليا                        االسم: سوزان علي أحمد

البريد اإللكتروني : swzan4205@gmail.comالمديرية : رام اهلل

عنوان العرض : يدًا بيد نبني الغد

     الملخص :

تنمي صلة معمقة  بيئة مدرسية  اإيجاد  يتم  للمتعلم بحيث  بيئة صديقة  المدرسة  اإلى جعل  المشروع  هدف هذا 
مع الطالبات واأولياء الاأمور، وكذلك تتيح الفرصة للطالبات للمشاركة في اأنشطة تطوعية وفعاليات من اأفكارهن 
المبدعة والتي نتجت من احتياج الطالبات ورغبتهن بمدرسة يكن لهّن فيها بصمة واأثر، وكذلك اكسابهّن مهارة 
التفكير والتنظيم والعمل بروح الفريق، والذي سوف يعكس اإيجابياً عليهن مستقبلاً، ويعزز لديهن قيم وسلوكيات 
اإيجابية، وكذلك الحاجة اإلى توفير مناخ مدرسي يعزز انتماء الطالبات للمدرسة، وتوفير بيئية نفسية جاذبة للطالبات 
وتشجع التعليم والتعلم، وتعزز العلاقات بين افراد المجتمع المدرسي. ولتحقيق ذلك تم وضع خطة للعمل واطلاع 
المعلمات واأولياء الاأمور عليها، ومن ثم عقد سلسلة من ورشات العمل يتم فيها بناء الدستور المدرسي؛ ليكون 
لدينا مناخ مدرسي يعزز انتماء جميع اأفراد المجتمع المدرسي، ومن ثم تحديد احتياجات الطالبات من الاأنشطة 
اللاصفية من خلال استبانة وتحليلها، ليتم الاتفاق على اأن يكون عندنا اأربع مبادرات تطوعية من اأفكار الطالبات، 
ليكن شعار كل  وفريق عمل منظم؛  اآلية  المعلمات، وضمن  بالتعاون مع  المبادرات  تلك  بتنفيذ  الطالبات  وتبداأ 
الطالبات لا نجاح لي دون نجاح غيري، فكانت النتائج مميزة على نطاق البيئة المدرسية، واتجاهات الطالبات، 
ليكّن  وشخصيتهن؛  الطالبات  انجازات  عزز  بمعرض  الجماعية  الطالبات  انجازات  عرض  وتم  كفريق  والتفكير 
شريكات في تطور المدرسة من خلال تطور شخصيتهن واأفكارهن، واأوصى المشروع بتفعيل المبادرات الطلابية 

المنظمة، والتي تصقل شخصية الطالبات، وتدعم العمل بروح الفريق، ونقل وتعزيز ثقافة العمل التطوعي.
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المدرسة : الجاروشية األساسية المختلطةاالسم : حنان يوسف قبج 

البريد اإللكتروني:  hanan.haj12@gmail.comالمديرية: طولكرم

عنوان العرض : فـي جعبتي الكـثـير 

     الملخص:

بداعــات فــي المباحــث، كمــا ســعى اإلــى غــرس الثقــة فــي النفــس، وتنمية الشــخصية،  هــدف المشــروع اإلــى ابــراز المواهــب والاإ

ظهــار مواهبهــم التــي قــد يكــون البعــض  ومــن اأجــل تحقيــق هــذا الهــدف عملنــا علــى اســتقطاب الطــلاب بمــلء ارادتهــم لاإ

منهــم لا يظهرهــا خجــلاً مــن نوعيتهــا، اأو خوفــاً مــن اأقرانــه، اأو لعــدم وجــود المــكان الــذي يتيــح لــه الفرصــة فــي اإظهارهــا.

ـــو  ـــه، وه ـــي من ـــدف الاأساس ـــروج للمشـــروع، وتســـوق لله ـــي ت ـــابقة students got talent والت ـــرة مس ـــاءت فك ـــا ج ـــن هن وم

ـــادرة بالمشـــاركة لخـــوض  ـــم للمب ـــة لديه ـــلاب، وتشـــعل الحماس ـــوس الط ـــة لنف ـــة، ولكـــن بصـــورة محبب ـــب الطلب ـــار مواه اظه

هـــذه المغامـــرة صاقلـــة شـــخصياتهم، ثـــم توزيعهـــم لفئـــات حســـب مواهبهـــم؛ ليســـهل العمـــل معهـــم علـــى تنميـــة الموهبـــة 

ـــاأن. ـــات ذات الش ـــة والمؤسس ـــا بالتنســـيق مـــع التربي ورعايته

المدرسة : قاسم محمد قاسم األساسية المختلطةاالسم : منى طاهر خلف

البريد اإللكتروني: qasemqasemschool@gmail.comالمديرية : جنين

عنوان العرض : سأكون يوما، ما أريد 

     الملخص:

ــدوق  ــي صنـ ــادرة وهـ ــذه المبـ ــذ هـ ــة لتنفيـ ــات المختلفـ ــن الملاحظـ ــة مـ ــبب مجموعـ ــة وبسـ ــي المدرسـ ــعينا فـ سـ

أمنيـــات طالبـــات الصـــف الســـادس، والعمـــل علـــى تحقيقهـــا ضمـــن خطـــة زمنيـــة محـــددة بالتعـــاون مـــع الاأطـــراف  لا

ذات العلاقـــة، حيـــث تقســـم المبـــادرة اإلـــى شـــقين، فـــردي: وهـــو كتابـــة اأمنيـــة لـــكل طالبـــة، ووضعهـــا فـــي صنـــدوق 

أمنيـــة للتنفيـــذ فـــي ظـــل ظـــروف المدرســـة  أمنيـــات بعـــد الاتفـــاق علـــى محـــددات للاأمنيـــات وهـــي: )قابليـــة الا الا

الحاليـــة، واأن تكـــون لهـــا علاقـــة بطريقـــة مقنعـــة للصـــف ولفريـــق المبـــادرة باأمنيـــة الطالبـــة المســـتقبلية )مهنتهـــا(، 

ـــم اإتاحـــة  ـــث يت ـــو جماعـــي: حي ـــا اأمكـــن(، والشـــق الاآخـــر وه ـــة م ـــة كل طالب ـــق اأمني ـــاء تحقي ـــع اأثن ومشـــاركة الجمي

أمنيـــات الفرديـــة والجماعيـــة  للطالبـــات خـــلال  المجـــال للصـــف للاتفـــاق علـــى اأمنيـــة جماعيـــة، تنفـــذ هـــذه الا

الفصـــل الثانـــي بمـــا يتناســـب مـــع ظـــروف الطالبـــات والمدرســـة والاأطـــراف ذات العلاقـــة، وقـــد تـــم العمـــل مـــن 

خـــلال خطـــة ممنهجـــة.
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المدرسة : الشابات الثانوية الشاملةاالسم : رنده فايز سنقرط

البريد االلكتروني : randaf_s@yahoo.comالمديرية: القدس

عنوان العرض : مدرستنا سر سعادتنا 

     الملخص:

يهدف هذا المشروع اإلى تحسين البيئة المدرسية، وتزويد مرافق المدرسة بالتكنولوجيا الحديثة وتفعيلها في عمليات 

دارة المدرسية، ورفع مستوى التحصيل العلمي للطالبات، وتفعيل الاتصال والتواصل مع المجتمع  التعلم والتعليم والاإ

أفراد، وتم تحقيق هذه الاأهداف من خلال تفعيل الاتصال والتواصل مع المجتمع المحلي  المحلي والمؤسسات والا

والصندوق السعودي للتنمية للحصول على الدعم المادي والمعنوي، وتجهيز المكتبة المدرسية والمختبرات العلمية 

ومختبرات الحاسوب وغرفة المصادر، وتجميل البيئة المدرسية. واأظهرت النتائج زيادة تفعيل استخدام التكنولوجيا 

في التعليم من خلال الطالبات والمعلمات، واإنشاء وتفعيل المختبرات )كيمياء، واأحياء، وفيزياء( حيث تم اإجراء 

)308( تجربة علمية في المختبرات موثقة في سجلات المختبر، وانشاء وتفعيل مختبر حاسوب جديد، تم تنفيذ 

282 حصة في مختبر الحاسوب، وانشاء وتفعيل المكتبة المدرسية، وتم تجهيز وتفعيل غرفة المصادر، كل هذا 

اأدى اإلى رفع مستوى التحصيل العلمي للطالبات، وزيادة عددهن، واأوصى المشروع باستمرارية التعاون مع المجتمع 

المحلي، ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في عملية التعلم والتعليم.

المدرسة  أكاديمية النجاحاالسم : سيرين عيسى نوفل

البريد االلكتروني : sireen_nofal_441@outlook.comالمديرية: القدس / خاصة

عنوان العرض : عطاؤك ... بادر

     الملخص:

تقوم فكرة المشروع على تعزيز الاتجاهات، والقيم، وبناء المستقبل في عيون اأبنائنا من خلال العطاء حيث يبادر 

مجتمعنا المدرسي باأفكار اإبداعية يقدمها الطلبة، ويدعمها المعلمون والاأهل والمؤسسات بتقديم كّل ما يستطيع 

لمن يحّب؛ ليعطيه رسائل مباشرة وغير مباشرة بين الحين والاآخر، يعلمه بمدى مكانته عنده، ومدى تقديره وحّبه 

لذلك سعى   الفلسطيني؛  المجتمع  اأسس  تثبيت  في  يساعد  المتبادل  التعاون  باأّن  المدرسي  ويؤمن مجتمعنا  له، 

المشروع بجميع اإجراءاته اإلى تحقيق اأهداف مرتبطة بتذويت قيمة الاأرض والوطن، والانتماء بالتركيز على زيارة 

الاأماكن الدينية، والسياحية، والمحميات الطبيعية في فلسطين التاريخية، وتنمية المهارات الحياتية التي تجسدت 

في العمل التطوعي »العونة«، وتحضير المدرسة، واإدارة الوقت واستثماره ودعم قيمة التكافل الاجتماعي، اأما التنمية 

البشرية للطلبة فقد تناولت نشاطاتها تحفيز التفكير، وتسليط الضوء على مهارات التفكير العليا، والتفكير الرياضي، 

العطاء،  على  والتنافس  الاآخر،  البعض  وتعزيز  السلوكيات،  بعض  تعديل  في  الواضح  أثر  الا المشروع  لهذا  وكان 

وستعمل المدرسة في السنوات القادمة على تشجيع الطلبة لطرح اأفكار جديدة مرتبطة بالعطاء.                                                                                    
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         المجموعة الثالثة:  معلمو المدارس

اسم المدرسةعنوان المشروعاسم المعلمالمديريةالتخصص

لينــا عبــد المجيــد اأبو الخليل علوم 
ينة غرناطــة الاأساســية حيـــاة بـــلا تراب ز

بيت لحمعلوم 
اأمل محمود اأبو عيدة
روزيث ثلجي شطارة

درهم وقاية خير من قنطار 
علاج الفشل الكلوي

تقوع الثانوية

بنات بيتونيا الاأساسية اأنقذو كليتيغادة جمال عطيوةرام اللهعلوم 

نهاية ربحي هلال طولكرمعلوم 
األعابي مخرجاتي ووسائل 

تعليمي
بنات حليمة خريشة 

الثانوية

سلام خالد حمارشة جنينعلوم 
ننظم اأفكارنا ونتعلم 
)الخرائط الذهنية(

يعبد الاأساسية الاأولى

الخليل رياضيات 
وفاء محمد عمرو + 
رنده محمد الشريف

التعلم بالعمل )استخدام 
استراتيجيات تعليمية حديثة(

د.حافظ عبد النبي 
الاساسية للبنات/ مديرية 

الخليل

بنات الرشايدة الاأساسية نلعب لنتعلم مع الرياضيات ضحى اأحمد الجواريشبيت لحمرياضيات 

عهود رياض اأبو خضررام اللهرياضيات 
استراتيجيات حديثة في 
التعلم والتعليم لمادة 

الرياضيات للصف التاسع

سميحة خليل س 
المختلطة

طولكرمرياضيات 
رشا نزيه جبارة + 
عبيرمحمود عدوان

رياضيات من وحي التراث
بنات حليمة خريشة 

الثانوية

منى عبد الملك الطاهرجنينرياضيات 
"هاتفي المحمول فضاء 

معرفي جاذب لتعليم وتعلّم 
الرياضيات"

بنات نزلة زيد الثانوية

علي محمد العلاميالخليل تكنولوجيا 
جابات الجماعية  تنظيم الاإ
لدى طلبة الصف الخامس 

الاأساسي

الكورية الفلسطينية 
الاأساسية للبنين

نوال طه ابراهيمبيت لحمتكنولوجيا 

استراتيجية المحاكاة 
والذكاءات المتعددة في 
 Minecraft تعليم برمجة
للصفين الخامس والسادس

بنات الرشايدة الاأساسية/ 
مديرية بيت لحم
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زينب عبد المجيد داغررام اللهتكنولوجيا 
بداعي النشط في  التعليم الاإ

العصر الرقمي
راأس كركر/ث. م

نسيم سميح عورتاني طولكرمتكنولوجيا 

نحو تعلّم اأفضل من خلال 
توظيف استراتيجيات 

الكرسي الساخن والاأصابع 
الخمسة في تعلم الوسائط 

المتعددة "

بنات بلعا الثانوية 

بنات الخنساء الاأساسية اأفكاري من مخططاتياأحلام عدنان اأبو الفلفلجنينتكنولوجيا

غرناطة الاأساسية للبنات ازرع ولا تقطعمجد عبد الحليم الحلمانالخليل عربي

بنات تقوع الاأساسيةالصف المقلوبسلوى خالد عبد الخليلبيت لحمعربي

بنات رمون الثانويةهيا نتحاوراأروى عبد القادر جبريلرام اللهعربي

بنات فاطمة الزهراء سلعبتي اأزينها بجمال لغتيسهير اأسعد جلاد طولكرمعربي

فاطمة واصف قبهاجنينعربي
التعليم بالاستدلال 

)تاأصيل الوعي الوطني(
بنات طورة الثانوية

E هدى محمود بدران الخليلLet’s make a bookletام عمار الاأساسية ب

Eاأشواق محمد عداسيبيت لحم
One hand washes the 

other
بنات تقوع الثانوية

Eريم عزمي علقمبيت لحمCulture diversityمراح معلا الثانوية

Eرام الله
نسرين حربي انجاص + 

عائشة جاسم فقهاء
TV stars

المدرسة: راس 
كركر.ث.ب/ الجانية 

.ث.ب

Eاأماني جمال مصلحرام الله
Why do some students 

hate E.classes?
ذكور كوبر الثانوية 
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المدرسة : غرناطة األساسية للبنات/ مديرية الخليلاالسم : لينا عبد المجيد أبو زينة 

البريد اإللكتروني:  leenaabuzenh@gmail.comالتخصص: علوم                          

عنوان العرض : حياة با تراب

     الملخص:

يهدف المشروع اإلى توعية الطالبات باأهمية النباتات لاستمرارية الحياة على الاأرض، واإيجاد حلول بديلة للتربة 
للزراعة فيها من خلال الاعتماد على مواد متنوعة، وقد تم تنفيذ هذا المشروع مع طالبات الصف السادس من 
خلال وحدة العمليات الحيوية في النبات. ارتكز المشروع على اإعادة استخدام مواد بطريقة اآمنة وصديقة للبيئة 
مثل الجرائد، ونشارة الخشب، والمواد العضوية في النباتات، واللافت للنظر اأن استخدام هذه المواد لا يحتاج 
لمساحات زراعية خصبة، مما يعني محاولة اإيجاد حلول للمشكلات التي تواجهنا في حال عدم توفر تربة زراعية، 
وبالتالي نكون قادرين على زيادة الرقعة الخضراء. وقد تمت اإعادة تصميم الوحدة وفق التخطيط من المخرجات، 
الطالبات للمحتوى  الطالبات ساعدت في تعميق فهم  اأنماط تعلم  و استخدام استراتيجيات متعددة تنسجم مع 
الدراسي، كما تم توظيف التكنولوجيا اأثناء العمل بمختلف المجالات. وقد اأظهرت النتائج باأن هذه المواد البسيطة 
عتناء  توفر للنبات بيئة مناسبة للنمو، كما كان للمشروع اأثر على الطالبات من خلال اإقبالهن على زراعة النباتات، والاإ

بها سواء بالبيت، اأو المدرسة؛ مما ساعد في تطوير قيم مستدامة للطالبات والاأهل. 

اسم مقدم العرض: روزيت ثلجي شطارة/ 
أمل محمود أبو عيدة

المدرسة : بنات تقوع الثانوية/ مديرية بيت لحم

البريد اإللكتروني : rozeetghanem@gmail.com التخصص :  علوم
amal30003000@gmail.com

عنوان العرض : درهم وقاية خير من قنطار عاج )الفشل الكلوي(           

     الملخص:

يهدف المشروع اإلى توعية طالبات الصف العاشر والصف السابع، وارشادهن الى طرق الوقاية الصحية من مرض 
الفشل الكلوي، واتباع القواعد الصحية للمحافظة على صحة الجهاز البولي من خلال القيام بحملة توعية على 

مستوى طالبات المدرسة.
ولتحقيق هذه الغاية قُّسمت الطّالباُت اإلى مجموعاٍت، وكلّفت كّل مجموعة بمهّمة، منها: زيارة قسم الكلى في 
التّثقيف الّصحّي، وزيارة  اأخّصائّية  مستشفى بيت جالا، ومقابلة الطّبيب المختّص، وبعض المرضى، واستضافة 
واأبرْزن  وبوسترات،  الطّالبات مطويّات  بعض  واأعّدت  بالكلى،  الخاّصة  الفحوصات  اأهّمّية  لمعرفة  البلدة؛  مختبر 

ذاعة المدرسّية. الموضوع خلال الاإ
اأسس المشروع لتوعية غذائية ودوائية صحيحة، حيث قامت الطالبات في نهاية المشروع بعقد محاضرة لطالبات الصف 
كثار  السابع، والعاشر والهيئة التدريسية للتوعية حول اأسباب الفشل الكلوي، وكيفية الوقاية منه، وكان من اأهم التوصيات: الاإ
ضافة اإلى التوصية  بتعاد عن المشروبات الغازية، وعدم تناول المسكنات دون استشارة الطبيب. بالاإ من شرب الماء، والاإ

باستمرار العمل بمثل هذه المشاريع في السنوات القادمة؛ لما لوحظ لها من اآثار اإيجابية على الطالبات والمعلمات.
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المدرسة :  بنات بيتونيا األساسية/ مديرية رام اهلل االسم : غادة جمال عطيوة

البريد اإللكتروني : ghadana54@gmail.comالتخصص : علوم

عنوان العرض : انقذوا كليتي

     الملخص:

ــى  ــز عل ــم التركي ــه، وت ــي تصيب ــراض الت أم ــة الا ــي، ومعرف ــاز البول ــة الجه ــدى اأهمي ــى م ــرة المشــروع عل ــز فك تترك

ــك  ــم ملاحظــة ذل ــات الصــف الســادس وت ــد طالب ــذه المشــكلة عن ــرت ه ــث ظه ــة حي ــات البولي مشــكلة الالتهاب

مــن خــلال تكــرار خــروج الطالبــات اإلــى الحمــام اأثنــاء الحصــص الدراســية، تــم شــرح فكــرة المشــروع للطالبــات 

وتوزيــع طالبــات الصــف اإلــى ســت مجموعــات، وتوزيــع المهــام علــى المجموعــات وهــي )صحفيــات، مصممــات، 

فنانــات، طبيبــات، اعلاميــات، باحثــات(، تــم توقيــع اتفاقيــة عمــل بيــن اأعضــاء المجموعــة ومــن ثــم الاتفــاق علــى 

لتهابــات البوليــة، ُحللــت النتائــج: حيــث  اأداة التقييم.قامــت الطالبــات باإجــراء فحــص بــول لمعرفــة مــدى انتشــار الاإ

كانــت النســبة عاليــة جــداً، قمنــا بالتواصــل مــع اأخصائــي اأمــراض الجهــاز البولــي والتواصــل مــع اأهالــي الطالبــات 

مــن اأجــل متابعــة العــلاج، وخــرج المشــروع بتوصيــة حــول ضــرورة اعتمــاد فحــص البــول مــن قبــل وزارة الصحــة 

ــات المدرســة بشــكل دوري. لطالب

المدرسة :  بنات حليمة خريشة الثانوية/ مديرية طولكرماالسم : نهاية ربحي هال

البريد االلكتروني :  nihaya.ssh@gmail.com التخصص : علوم

عنوان العرض : ألعابي، ومخرجاتي، ووسائل تعليمي

     الملخص:

هـدف هـذا المشـروع اإلـى تعليـم العلـوم مـن خـلال تصميـم الطالبـات لتطبيقـات تعليميـة وعمـل وسـائل تعليمّيـة، 

وتطويـر نمـاذج لاأجهـزة علمّيـة. ولتحقيـق هـذا الهـدف تـّم تقسـيم طالبـات الصـف العاشـر اإلـى مجموعـات بنـاء، 

وتطبيـق اسـتراتيجية مراكـز التعلـم لدراسـة وحـدة )ضغـط الموائـع السـاكنة(. وخـلال عمـل المجموعـات حـّددت 

الطّالبـات مجموعـة مـن المفاهيـم والمهـارات المتعلقـة بهـذا المحتـوى، وقمـن بعمـل األعـاٍب تعليميـة تسـاعد علـى 

فهـم هـذه المفاهيـم، كبنـاء شـبكة  الكلمـات المتقاطعـة، والشـطب عـن طريـق عرض فكرة معينة تـدل الطالب على 

ألعـاب التعليمية لتكـون تطبيقات على  المفهـوم وعلـى الطالـب اأن يعـرف مـا هـو المفهـوم مـن دلالتـه، وقـد طورت الا

الحاسـوب يسـهل عرضهـا والتعامـل معهـا، ثـّم قامـت كل مجموعـة بعمـل نمـاذج لاأجهـزة يعتمـد مبـداأ عملهـا علـى 

ألعاب في مدارس اأخرى  ضغـط السـائل. تعلّمـت المجموعـات مـن بعضهـا ثّم خطّطت كل مجموعة لعـرض هذه الا

ألعـاب في تركيز المفاهيم، ويّسـرت المعلّمة زيـارات المجموعات للمدارس،  واأخـذ اآراء الطالبـات فـي مـدى تاأثيـر الا

ألعـاب والوسـائل، وتوظيفهـا لتعليـم نفـس المحتـوى، ثـّم اسـتطلاع اآراء الطّلبـة فـي هـذه المـدارس، لمعرفـة  ونقـل الا

ألعـاب فـي تحقيـق فهـم المحتوى.                                                                               فاعلّيـة هـذه الا
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المدرسة :  بنات يعبد األساسية األولى/ مديرية جنيناالسم : سام خالد حمارشة

البريد اإللكتروني : s.hamarsheh@yahoo.comالتخصص : علوم

عنوان العرض : ننظم أفكارنا ونتعلم )الخرائط الذهنية(

     الملخص:

وظف المشروع الخرائط الذهنية للصفوف )8-9( في تعلم العلوم والحياة لتحسين تحصيل الطالبات. حيث تبلورت 
فكرة المشروع بعد ملاحظة الضعف الذي تعاني منه الطالبات في تحليل المادة العلمية، وتحديد الاأفكار الفرعية 
والرئيسة خاصة للوحدات التعليمية التي تكون في نهاية المنهاج في محتوى مادة الاأحياء. ومن خلال البرنامج  
المهني المتخصص في التعليم تم تدريبنا على العديد من الاستراتيجيات والاأدوات منها الخرائط الذهنية، من هنا 
أداة: تم تحليل المادة التعليمية، ومن ثم تصميم خرائط ذهنية يدوية تبعها  انطلقت الفكرة في استخدام هذه الا
لكترونية لعدد من وحدات العلوم والحياة )تنوع الكائنات الحية وتصنيفها، النظام الشمسي،  تصميم الخرائط الاإ

الخلية والحياة( للصف الثامن  ووحدتي )مصابيح السماء، النبات الزهري( للصف التاسع.
واستخدمت هذه الطريقة بصور مختلفة )علاج الضعف الذي ظهر في بعض الامتحانات -كتقويم ختامي- شرح 
مجموعة كبيرة من الدروس سواء من قبلي اأنا كمعلمة، اأو من قبل الطالبات(. تم تقييم المشروع من خلال اإعداد 
اأوراق عمل واختبارات قبلية وبعدية، وتحليل النتائج، وتقييم الخرائط الذهنية التي صممت من قبل الطالبات وفق 
سلالم التقدير، وقد اأظهرت النتائج تقدم في مستوى الطالبات، وتحسن في اتجاهاتهن نحو مادة العلوم والحياة 

لكترونية. واإكساب مجموعة من الطالبات مهارة تصميم الخرائط الاإ

االسم : رندة محمد شريف/
وفاء محمد عمرو

المدرسة : د. حافظ عبد النبي االساسية للبنات / مديرية 
الخليل

البريد اإللكتروني : malaksharif2010@gmail.comالتخصص :  الرياضيات

عنوان العرض : التعلم بالعمل )استخدام استراتيجيات تعليمية حديثة(

     الملخص:

يهدف هذا المشروع اإلى ترسيخ مبداأ التعلم بالعمل بدءاً من التذكر، وحتى التقييم والابتكار حسب هرم اندرسون وتشجيع 
الطالبات على ابتكار اأنشطة صفية ترفيهية وشيقة؛ لتعزيز بعض المفاهيم، والتطبيق العملي للمادة التعليمية في الحياة العملية، 
وزيادة تفاعل الطالبات في حصة الرياضيات، انبثقت فكرة المشروع من  ملاحظة عدم تفاعل الطالبات في حصة الرياضيات، 
فتم اجراء مقابلة حول سبب عدم تفاعلهن، ومن ثم تحليل نتائج المقابلة، التي اأظهرت حاجة الطالبات اإلى تنوع في 
استراتيجيات التدريس، فتم استخدام استراتيجيات تعليمية حديثة مثل منظومة سولو ، والكرسي الساخن، والصف المقلوب، 

والرحلة المعرفية، ونموذج SAMR ، وخذ واحدة واأعِط واحدة، والتعلم بالمشاريع، واأنماط التعلم والذكاءات المتعددة.
ومن اأبرز نتائج المشروع: زيادة تفاعل الطالبات في حصة الرياضيات، والتنافس بين الطالبات في اإعداد وسائل تعليمية 
لعرضها خلال الحصص، والتنافس بين الطالبات في اإعداد األعاب تعليمية وبروز مجموعة من الطالبات اأبدعن  في كتابة 
المسرحيات ومجموعة اأخرى اأبدعن في التمثيل، واأوصت المعلمتان باأهمية الاطلاع على الاستراتيجيات التعليمية الحديثة 
من اأجل تطبيقها داخل الغرفة الصفية واجراء زيارات تبادلية بين المعلمين وتطبيق التعلم بالعمل؛ لما له من اإيجابيات على 

العملية التعليمية، واإنشاء مجلة اإلكترونية لعرض مثل هذه الاأفكار ؛ لتعم الفائدة.
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المدرسة: بنات الرشايدة األساسية/ مديرية بيت لحماالسم: ضحى أحمد الجواريش

البريد اإللكتروني:duha1234@hotmail.com التخصص: رياضيات

عنوان العرض: نلعب لنتعلم مع الرياضيات

     الملخص:

أرقـــام والمفاهيـــم  يهـــدف هـــذا المشـــروع اإلـــى توظيـــف الميـــل الفطـــري للعـــب عنـــد الطالبـــات فـــي تحويـــل الا

ـــي  ـــدف تعليم ـــا ذات ه ـــط، واإنم ـــة ومســـلية فق ـــة ليســـت ممتع ـــة تعليمي ـــم لعب ـــة المجـــردة وتســـهيلها بتصمي الرياضي

ـــة  ـــاس وقابل ـــة للقي ـــات، قابل ـــري، والجســـدي للطالب ـــي، والعم ـــتوى المعرف ـــات وتناســـب المس ـــدد الطالب تناســـب ع

ـــى اكتســـاب  ـــا يســـاعد عل ـــا؛ مم ـــد تنفيذه ـــة وقواع ـــورة، واضحـــة طريق ـــد والخط ـــن التعقي ـــو م ـــث تخل ـــذ بحي للتنفي

المهـــارات، والمفاهيـــم بســـرعة اأكبـــر، ويمكـــن اأن تعالـــج بعـــض الضعـــف لـــدى الطالبـــات، وتجـــذب انتبـــاه المتعلـــم 

ـــا  ـــة مســـتخدمة مصـــادر تكنولوجي ـــة متطـــورة حديث ـــم بطريق ـــه لتلقـــي التعل ـــة والمنافســـة، وتهيئ ـــن المتع ـــد جـــو م وتول

ــة  ــي العمليـ ــال فـ ــارك فعـ ــى مشـ ــات اإلـ ــٍق للمعلومـ ــرد متلـ ــن مجـ ــدور الطالـــب مـ ــر لـ ــا تغييـ ــة، وفيهـ ــم مختلفـ تعليـ

التعليميـــة، كمـــا تخاطـــب ذكاءات الطالبـــات المتعـــددة. 

المدرسة: سميحة خليل س. المختلطة/ مديرية رام اهللاالسم: عهود رياض أبو خضر

البريد اإللكتروني: tahaohoud@gmail.comالتخصص: رياضيات

عنوان العرض: استراتيجيات حديثة في التعلم والتعليم لمادة الرياضيات للصف التاسع

     الملخص:

قامـت المعلمـة فـي هـذا المشـروع بتغييـر اأسـاليب التدريـس واسـتخدام اسـتراتيجيات حديثـة فـي التعليـم، واإعـداد 

برامـج  جديـدة ومبتكـرة لمراعـاة خصائـص الطلبـة الذيـن يعانـون مـن ضعـف في تحصيلهم الدراسـي، كان من بينها 

ألعـاب التعليمية، والتعلّم بالمشـروع وغير  اسـتخدام اسـتراتيجية التعلـم المقلـوب، واسـتراتيجية العصـف الذهنـي، والا

ذلك من اسـتراتيجيات التعلّم النشـط. مسـتخدمة اأدوات تكنولوجية متعددة كان منها اإنشـاء وتصميم موقع تفاعلي 

»web quest« بهـدف تفعيـل دور الطلبـة وتوجيـه التعلّـم ليكـون متمركـزاً حولهـم.

عمدت المعلمة اإلى تقييم المشروع باستخدام اختبار قبلي واآخر بعدي، وقد اأظهرت النتائج والتاأملات فيها تحسناً 

ملحوظاً في اأداء الطلبة وارتفاع مستوى تحصيلهم، وتطوراً في مستوى ثقتهم باأنسهم، واإقبالاً نحو تعلّم الرياضيات 

نترنت عند البعض  بشغف ودافعية. وقد واجهت التجربة بعض التحديات والصعوبات، كضيق الوقت، وعدم توفر الاإ

رشاد كفيل بتذليل مثل تلك  صرار والعزم والاإ أمر، اإلا اأن الاإ وعدم تقبل اأولياء الاأمور هذا النمط من التعليم في بداية الا

يجابي لمثل هذه الاستراتيجيات في تنمية قدرات الطلبة لمواجهة مواقف  أثر الاإ الصعوبات، عندما تتوفر القناعة بالا

تعليمية مستقبلية، وتنمية القدرة على التعلّم والابتكار في بيئة محفزة، وتحسين عمليتي التعليم والتعلّم بشكل عام.
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ــر  ــارة / عبيـ ــه جبـ ــا نزيـ ــم : رشـ االسـ
المدرسة :  بنات حليمة خريشة الثانوية/ مديرية طولكرممحمـــود عـــدوان

البريد اإللكتروني : rasha.lefdawi@gmail.com التخصص : رياضيات
  abeerod2@gmail.com

عنوان العرض : رياضيات من وحي التراث

     الملخص:

قترانات المثلثية والتحويلات عليها، من خلال استخدام استراتيجية التعلم  هدف هذا المشروع اإلى علاج مشكلة الاإ

بالنمذجة والعمل الجماعي واستراتيجية التعلم بالمشروع، حيث قمنا بتجنيد ثلة من الطالبات القادرات على تصميم 
المخطط لوحدة التطريز على ورق المربعات مستخدمًة ما تعلمته من تحويلات هندسية من انعكاس و انسحاب 
ودوران، ومن ثم ترجمة ما رسمته على الورق اإلى واقع في قطعة مطرزة بخيطان الحرير، حيث تم من خلال تنفيذ 
هذا المشروع اإبراز الجانب الجمالي والفني للرياضيات من خلال استخدام التحويلات الهندسية في عملية التطريز 
وربط الاأجيال الجديدة بالتراث، والحفاظ عليه، وصونه من الضياع في ظل الهجوم الذي يتعرض له، والحرص كل 
قترانات مشهورة من  الحرص على اأن يكون الربط على اأساس علمي، وعمل لوحات مطرزة تمثل الرسم البياني لاإ
المنهاج الدراسي، وتوصي المعلمتان بتبني المشروع من قبل المديرية وتحفيز الطالبات على جعله مشروعاً ربحياً.

المدرسة : بنات نزلة زيد الثانوية/ مديرية جنيناالسم : منى عبد الملك الطاهر

البريد اإللكتروني: nazzalmuna29@yahoo.comالتخصص : الرياضيات و اإلحصاء

عنوان العرض :  هاتفي المحمول فضاٌء معرفيٌّ جاذب لتعلِم و تعليِم الرياضياِت          

     الملخص:

يهـدف المشـروع اإلـى توظيـف الهاتـف المحمـول كوسـيلة تعليميـة وتربويـة فـي مبحـث الرياضيـات، بـرزت فكـرة 
المشـروع مـن انتشـار اأجهـزة الهاتـف المحمـول بصـورة سـريعة وملفتـة للانتبـاه واسـتثمار انجـذاب الطالبـات لهـا 
بداعـي، وانسـجاًما  ومواكبـة النظـرة التربويـة الحديثـة فـي توظيـف، واسـتخدام التكنولوجيـا فـي تنميـة التفكيـر الاإ
التربيـة و التعليـم فـي فلسـطين بتعزيـز مفهـوم التعلـم الرقمـي والتفاعلـي ونشـره كثقافـٍة اأصيلـة  مـع طمـوح وزارة 
 KAHOOT, PADLET,( :فـي المجتمـع. تـم اسـتخدام عـدة تطبيقـات متوفـرة فـي الهاتـف المحمـول مثـل
نشـاء عـروض تفاعليـة وتقديـم المحتـوى للطالبـات، وتنظيـم  CLASSROOM, NEARPOD  DESMOS(، لاإ
مسـابقات، وامتحانـات مدرسـية، والتواصـل مـع الطالبـات، واإعداد الواجبات البيتية ومتابعتهـا ومراقبة تقدم الطالبات 
أداء، والكشـف عن الخبرات السـابقة لدى الطالبات، والعصف  في الوقت الحقيقي في الحصة من خلال تقارير الا
الذهنـي. وكانـت اأبـرز النتائـج: اكسـاب الطالبـات اتجاهـات اإيجابيـة نحـو تعلـم الرياضيـات، وزيـادة تحصيلهـن فـي 
مبحـث الرياضيـات. فـي ضـوء النتائـج التـي توصلـت اإليهـا مـن خـلال تطبيـق المشـروع يمكـن تقديـم توصيات مثل 
ضـرورة لفـت نظـر مصممـي المناهـج مـن حيـث اإدراج بعـض التطبيقـات المتنوعـة فـي منهـاج الرياضيـات للتغلـب 
لكترونيـة المدرجـة فـي نهايـة كل وحـدة، وتوجيـه اأنظـار المعلميـن نحـو  علـى المعيقـات بطريقـة مماثلـة للروابـط الاإ
اأهميـة اسـتخدام تطبيقـات الهاتـف المحمـول فـي العمليـة التعليميـة كاأسـاليب حديثه تسـاهم في نمـو المعلم المهني.
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المدرسة: المدرسة الكورية األساسية للبنين/ مديرية الخليلاالسم : علي محمد العامي 

البريد اإللكتروني : alialami2007@yahoo.com التخصص : تكنولوجيا

عنوان العرض : تنظيم اإلجابات الجماعية لدى طلبة الصف الخامس األساسي

     الملخص:

جابـات  جابـات الجماعيـة لطلبـة الصـف الخامـس داخـل الغرفـة الصفيـة، مـن اأجـل الحـد مـن الاإ عالـج المشـروع الاإ
الجماعيـة للطلبـة، وضبـط الحصـة الصفيـة، وتسـهيل تقييـم الطلبـة علـى سـجل المتابعـة، وتعريف الطلبـة بخصائص 
بعـض الاأشـكال الهندسـية )ربطهـا بمـادة الرياضيـات(. لذلـك تـم تجهيز لوحات هندسـية بحيث يكتـب على الوجه 
أمامـي رقـم الطالـب حسـب سـجل دفتـر المتابعـة، والوجـه الخلفـي خصائص الشـكل الهندسـي. وتوزيـع اللوحات  الا
علـى الطلبـة وتدريبهـم علـى اآليـة اسـتخدامها. ثـم تنفيـذ حصـة صفيـة باسـتخدام اللوحـات الهندسـية. وتـم عمـل 
أداء المتدرج لاسـتخدام اللوحات. ومن نتائج المشـروع تفاعل كبير للطلبة  نموذج المعايير والمؤشـرات ومقياس الا
فـي الحصـة، وانضبـاط الطلبـة اأثنـاء الحصـة مما يعطي جو اأفضل للدراسـة، واإعطاء فرصة لجميع الطلبة للمشـاركة، 
وتسـهيل عمليـة تقييـم الطلبـة مـن خـلال اأرقـام الطلبـة علـى اللوحـات. واأشـار الطـلاب اإلـى تسـهيل وصـول وفهـم 

المعلومـات، وحفـظ خصائـص الاأشـكال الهندسـية مـن خـلال اللوحات.  

المدرسة : بنات الرشايدة األساسية/ مديرية بيت لحماالسم: نوال طه ابراهيم

التخصـــص : أنظمـــة معلومـــات 
البريد اإللكتروني : Nawal.taha.taha@gmail.com حاســـوبية/تكنولوجيا

  Minecraft عنــوان العــرض : اســتراتيجية المحــاكاة والــذكاءات المتعــددة فــي تعليــم برمجــة
للصفيــن الخامــس والســادس

     الملخص:

يهدف المشروع اإلى اإنشاء جيل محب للبرمجة وقادر على التفكير المنطقي والتسلسل في حل مشاكل من حياته. 
حيث انطلقت فكرة المشروع بعد انطلاق منهاج البرمجة الجديد للصفين الخامس والسادس )برنامج ماين كرافت( 
والحاجة لتقريب مفهوم البرمجة للطالبات باأسلوب ممتع، ومشاركة المعلمين الفكرة لتسهيل تعليم البرمجة. تم تحديد 
جراءات وتجهيز الاأدوات اللازمة )األواح الشطرنج  الاأهداف الاأساسية والفرعية والتخطيط للوحة المخرجات. وتحديد الاإ
وشخصيات كرتون تحاكي شخصيات برنامج ماين كرافت، وتجهيز األواح الشطرنج كبيئة مشابهة لاأنشطة الكتاب 
لمحاكاتها عمليا قبل تطبيقها، كما وتم تجهيز اللبنات البرمجية على شكل لعبة تركيب ورقية، والاستعانة باللوح 
التفاعلي لتطبيق الاأنشطة(. ثم اختيار الاستراتيجيات المناسبة )تعليم تعاوني، المحاكاة، اللعب، الذكاءات المتعددة، 
حل المشكلات( مما اأدى اإلى سهولة التطبيق العملي على الاأجهزة والتوصل لاأفضل الحلول البرمجية. اأوجد المشروع 
حب التعلم لدى الطالبات وقرب مفهوم البرمجة والخطوات المنطقية للحل. وشجعهن على ابتكار األعاب برمجية من 
واقع الحياة. وحسن نتائج التحصيل بتقليل عدد محاولات حل معظم الاأنشطة. اأوصي بتعميم الفكرة على المعلمين 

لتسهيل وتقريب مفعوم البرمجة للطلبة وزيادة الحافز والمتعة، وجعله محور العملية التعليمية.  
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المدرسة : بنات رأس كركر الثانوية/ مديرية رام اهللاالسم : زينب عبد الحميد داغر

البريد اإللكتروني : zaynabdager@gmail.comالتخصص : تكنولوجيا

عنوان العرض : التعلم اإلبداعي النشط في العصر الرقمي

     الملخص:

تطرق المشروع اإلى انشغال الطالبات بالتكنولوجيا بشكل كبير مما اأضعف لديهن القدرة على التعبير عن راأيهن والتحدث 
اأمام الجمهور ومع الجمهور )الاتصال والتواصل الاجتماعي(. وتمثلت اأهمية المشروع في: اإكساب الطالبات مهارات 
أفلام والمونتاج، والتصوير، والتعامل مع الاأصوات واإكسابهن اأخلاق عالية عند التعامل مع  عملية اأدائية في برامج صناعة الا
لكترونية سواء بوجود، اأو عدم وجود مراقب. وكانت الفئة المستهدفة: طالبات الصفوف من  الاخرين او استخدام الاأجهزة الاإ
الخامس حتى الحادي عشر، وعددهن 26 طالبة. وتم توزيع الاأدوار عليهن، وتدريبهن على المشروع، وعمل صفحة تواصل 
علام من داخل وخارج فلسطين.  اجتماعي لتنسيق الجهود. وتم عمل زيارات ميدانية وعمل مقابلات مع متخصصين في الاإ
واأهم مخرجات المشروع تمثلت في: اكساب الطالبات قوة الشخصية، والجراأة، واللباقة وسرعة التعبير عن النفس، وتقويتهن  
نجليزية وذلك لكونها مؤشراً اأساسياً يتطلبه عمل فريق العمل، وتخفيف العبء على معلمة التكنولوجيا من  في اللغة العربية والاإ

خلال جعل الطالبة معلمة بديلة يمكنها طرح الحلول لاأي مشكلة تكنولوجية تواجه الطالبات في حصصهن.

المدرسة : بنات بلعا الثانوية/ مديرية طولكرماالسم : نسيم سميح عورتاني

البريد اإللكتروني: Naseem.awartani.1210@gmail.comالتخصص: تكنولوجيا

: نحــو تعّلــٍم أفضــل )اســتخدام اســتراتيجية الكرســي الســاخن واألصابــع  عنــوان العــرض 
المتعــددة( الوســائط  الخمســة فــي تعليــم 

     الملخص:

يهدف المشروع اإلى استخدام استراتيجيتي تدريس: الكرسي الساخن، والاأصابع الخمسة في تعليم الوسائط المتعددة، 
لما لها من تاأثير اإيجابي كبير على العملية التعليمية التعلمية بحيث ينقل دور المعلمة من ناقل للمعارف والمعلومات 
اإلى ميسرة ومرشدة لتعليم الطالبات، ومن خلال تطبيقها نستطيع اأن نخلق بيئة تعليمية تعلمية غنية بالمواقف والمهام، 
أمر الذي يدعم ثقة الطالبة بنفسها، ويجعلها قادرة على  بحيث تنصت الطالبة، وتقراأ وتكتب وتتحدث وتفكر بعمق، الا
ضافة اإلى اكسابها مهارات التعاون والتفاعل والتواصل مع  أولويات، وحل المشكلات، واتخاذ القرارات، بالاإ ترتيب الا
الاآخرين. تم  قياس اأثر تطبيق استراتيجيات التعلم على الطالبات، من خلال:اختبار فحص الشهرين لشعبتين تم تطبيق 
استراتيجيات التدريس في اإحداها فقط، كما تم تصميم الاختبار على شكل استراتيجيات التعلم، وكانت نسبة النجاح 
100% في الشعبة التي تم تطبيق الاستراتيجيات فيها، بعكس الشعبة الثانية، وقيام  الطالبات ببناء استراتيجيات تقويمية 
للدرس بطرق مختلفة، ساعدت على ترسيخ المفاهيم وتذكر المادة العلمية، ومراجعتها ومنها: استراتيجية ساعي البريد، 

استراتيجية حبل الغسيل، استراتيجية اللوح اللاصق، استراتيجية اأوراق الزهرة، واستراتيجية القفل والمفتاح.
ومن مخرجات المشروع: فهم اأفضل للمادة العلمية المطروحة، وبمشاركة جميع طالبات الصف، وعلاقات مميزة بين الطالبات 
بداعي  سواء من خلال المشاركة في المجموعات، اأو من خلال تصميم استراتيجيات التقويم المختلفة، واإظهار الجانب الاإ
لدى الطالبات في تصميم استراتيجيات التقويم .وتعزيز ثقة الطالبات باأنفسهن، وقدرتهن على التعلم دون الاعتماد الكامل على 

المعلمة، وزيادة نسبة استبقاء المعلومة لدى الطالبات، بسبب مشاركتهن في اإخراج المعلومة، وصياغة الاأسئلة المناسبة لها.
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المدرسة : بنات الخنساء األساسية/ مديرية جنيناالسم: أحام عدنان أبو الفلفل

البريد اإللكتروني : ahlamadnan80@gmail.comالتخصص : تكنولوجيا

عنوان العرض : أفكاري من مخططاتي

     الملخص:

اســـتخدمت المعلّمـــة فـــي هـــذا المشـــروع اســـتراتيجية الصـــف المقلـــوب مـــع طالباتهـــا، بهـــدف اســـتخدام التقنيـــات 
ـــدرس، ومتاحـــة لهـــن  ـــل ال ـــات قب ـــاول الطالب ـــم التفاعلـــي، لتكـــون فـــي متن ـــة، والمحـــاكاة، والتقيي الســـمعية، والبصري
ـــن  أداء - بشـــكل خـــاص - م ـــطة الا ـــة متوس ـــة، والفئ ـــات - بصـــورة عام ـــث تتمكـــن الطالب ـــت، بحي ـــدار الوق ـــى م عل

ـــدة.  ـــم الجدي ـــوى عـــدة مـــرات؛ ليتســـنى لهـــن اســـتيعاب المفاهي ـــى المحت الاطـــلاع عل
ـــد  ـــة »جيكســـو« بع ـــا طريق ـــي تنفيذه ـــا الاأساســـية، واســـتخدمت ف ـــق الاســـتراتيجية بعناصره ـــم وضـــع خطـــة لتطبي ت
ــم معاييـــر  تقســـيم الطالبـــات اإلـــى مجموعـــات، واإعطـــاء كل طالبـــة رقـــم تسلســـلي. واســـتخدم فـــي تقييـــم التعلّـ
أداء علـــى شـــكل »Rubric«. واأظهـــرت النتائـــج اآثـــاراً اإيجابيـــة لاســـتخدام هـــذه الاســـتراتيجية فـــي  ومؤشـــرات الا

عمليتـــي التعليـــم والتعلّـــم كان منهـــا:
)1( الاستغلال الجيد لوقت الحصة.

)2( مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة على اختلاف مستوياتهم الاأكاديمة واأنماط تعلّمهم.
)3( تعزيز التفكير النقدي والتعلّم الذاتي وتنمية مهارات متنوعة لدى الطلبة.

)4( توفير بيئة تعلّمية شيقة ومحفزة.
)5( اإشراك اأولياء الاأمور في العملية التعليمية.

المدرسة: غرناطة األساسية للبنات/ مديرية الخليلاالسم: مجد عبد الحليم شحدة الحلمان

البريد اإللكتروني: onlyu_2002@hotmail.comالتخصص: اللغة العربية

عنوان العرض: ازرع وال تقطع

     الملخص:

يهدف المشروع اإلى توعية طالبات الصف الثالث الاأساسي باأهمية الزراعة وضرورة الاعتناء بحديقة المدرسة والعمل 

على زراعتها، وحماية المزروعات؛ لما لها من فوائد جمة في تجميل البيئة  المدرسية والمحافظة عليها.
يجابية كالتعاون والنظافة   كذلك خلق جيل واع يحب العمل الجماعي والعمل بروح الفريق، ويتحلى بالقيم الاإ
الزراعة والري والتخطيط، واستخدام استراتيجيات واأنشطة مختلفة  الاأرض، من خلال استخدام مهارات  وحب 
لتحقيق مخرجات متوقعة حيث قامت الطالبات بعمل األبوم صور عن النباتات وزراعة الاأشجار في حديقة المدرسة 
واإعداد لافتات عن اأهمية الشجرة وقدمت الطالبات حملة توعوية للمحافظة على حديقة المدرسة وتحدثن عن 

ذاعة المدرسية.  اأهمية الزراعة عبر الاإ
لقاء والتعاون، وحب العمل الجماعي وشوق الطالبات للحصص  ومن النتائج التي تحققت زيادة حب الطالبات للاإ
التفاعلية التي تخرج عن الماألوف، وكذلك ظهر حب الطالبات للاأرض من خلال زراعة الحديقة، والاعتناء بها.
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المدرسة : بنات تقوع األساسية /مديرية بيت لحماالسم : سلوى خالد عبد الجليل

البريد اإللكتروني : salwajibreel@gmail.com التخصص : اللغة العربية

عنوان العرض : الصف المقلوب

     الملخص:

ـــة تعليميـــة محفـــزة  ـــة التعليـــم المتمركـــز حـــول المتعلـــم مـــن خـــلال اإيجـــاد بيئ يهـــدف المشـــروع للتاأكيـــد علـــى اأهمي

و مشـــجعة للطالبـــات، بتوظيـــف شـــبكة الحاســـوب العنكبوتيـــة بطريقـــة تســـمح باإعـــداد الـــدروس عـــن طريـــق مقاطـــع 

ـــو وغيرهـــا لتطلـــع عليهـــا الطالبـــات فـــي منازلهـــن، اأو فـــي اأي مـــكان اآخـــر باســـتعمال الحواســـيب اأو الهواتـــف  الفيدي

الذكيـــة قبـــل حضـــور الـــدرس، ثـــم تخصيـــص وقـــت للمناقشـــة داخـــل الغرفـــة الصفيـــة، كمـــا يهـــدف اإلـــى تعزيـــز 

ـــى  ـــة اإل ضاف ـــات بالاإ ـــن مصـــادر المعلوم ـــات ع ـــى باحث ـــن اإل ـــات، وتحويله ـــن الطالب ـــاون بي ـــارات التواصـــل، والتع مه

بنـــاء علاقـــات قويـــة بيـــن الطالبـــات والمعلمـــات، حيـــث تـــم توظيـــف العديـــد مـــن الاســـتراتيجيات الحديثـــة فـــي 

ـــي.  ـــذكاء الذات ـــة ال ـــد وتنمي ـــر الناق ـــز التفكي ـــك تعزي ـــوب، كذل ـــتراتيجية الصـــف المقل ـــا اس ـــية منه الحصـــص الدراس

ـــة. ـــو المخطـــط والموجـــه للطلب ـــة، فه ـــة التعليمي ـــي العملي ـــم ف ـــا اأداة مســـاعدة للمعل ويوصـــي اأن تكـــون التكنولوجي

المدرسة: بنات رمون الثانوية/ مديرية رام اهللاالسم : أروى عبد القادر جبريل

البريد اإللكتروني: okab.arwa@gmail.comالتخصص : اللغة العربية

عنوان العرض : )هّيا نتحاور( من أجل تعّلم هادف وبّناء

     الملخص:

بـداع  يهـدف مشـروع )هّيـا نتحـاور( اإلـى اإحـداث تغييـرات اإيجابيـة فـي سـلوك الطالبـات، وحثّهـّن علـى المثابـرة والاإ

لتنميـة مهاراتهـّن اللغويـة باأسـلوب شـّيق وبعيـد عـن الجمـود والتلقيـن. وقـد تـّم اسـتهداف طالبـات الصـف التاسـع 

لتدريبهـّن علـى مهـارة الحـوار والمناقشـة بصـورة اإيجابيـة هادفـة تحـاور فيهـا الطالبـة، وتعّبـر عـن راأيهـا بـكّل جـراأة 

نجـاح المشـروع تـّم تنفيـذ مجموعـة اإجـراءات واأنشـطة متنوعـة منهـا:  وشـجاعة وبلغـة سـليمة واأسـلوب معّبـر. ولاإ

توظيـف الحـوار والمناقشـة فـي شـرح مقالـة خالـد بـن الوليـد مـع ربـط الشـرح بمباحـث اأخـرى عـن طريـق محـاورة 

معلمـات هـذه المباحـث. كمـا تـّم اعـداد حـوار مسـرحّي تاريخـّي ومناظرة اأدبية وحـوارات متنوعة من قبـل الطالبات 

ذاعـة المدرسـية. وقـد اأسـهم المشـروع فـي تحسـين قـدرات الطّالبـات اللغويـة وفـي الكشـف عـن  تـم تفعيلهـا فـي الاإ

بداعيـة، وفـي تعزيـز شـخصّية الطالبـة القياديـة. وقـد تكلّـل المشـروع بتوصيـات تسـتلزم ضـرورة تعميـم  مواهبهـّن الاإ

فكرتـه علـى باقـي الصفـوف، وتوظيفهـا مـن قبـل المعلمـات فـي المباحـث الاأخـرى كافـة، وذلـك باعتمـاد الحـوار 

والمناقشـة كاأسـلوب تعليمـي ناجـح وفّعـال.
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المدرسة :  بنات فاطمة الزهراء / طولكرم  االسم : سهير أسعد جاد 

البريد اإللكتروني: sohair.jallad12@gmail.comالتخصص : اللغة العربية

عنوان العرض : لعبتي أزينها بجمال لغتي

     الملخص:

يهـدف هـذا المشـروع اإلـى خلـق بيئـة تعليميـة تعلميـة محفـزة للتفكير ذات طابع مشـوق، وجـاذب للطلبة من خلال 

ألعـاب التعليميـة فـي تنميـة المهـارات اللغويـة لدى الطلبـة، بحيث تدفعهم للتفكير والبحث والاسـتقصاء،  توظيـف الا

ممـا تجعـل المتعلـم متعلمـاً نشـطاً، فعـالاً، باحثـاً، منتجـاً، ومبتكـراً، ومحـوراً اأساسـيا فـي العمليـة التعلميـة، وبالتالـي 

بداعيـة، ممـا  نهـا تسـهم فـي اإكسـابه العديـد مـن المهـارات والخبـرات والمعـارف، التـي تنمـي قدراتـه العقليـة والاإ فاإ

يزيـد مـن دافعيتـه نحـو التعلـم، وبالتالـي تعمـل علـى زيـادة تحصيلـه، كمـا وتسـهم فـي تغييـر دور الطالـب مـن متلـق 

سـلبي اإلـى نشـط وحيـوي، وبعيـدا عـن اأجـواء الحصـة التقليديـة، مـن خـلال اإشـراكه في العمليـة التعليمية والاأنشـطة 

التعلميـة التفاعليـة بشـكل فعال.

تـم توظيـف العديـد مـن الاسـتراتيجيات التعليميـة ومنهـا: التعلم باللعب، التعلم المقلوب، الكرسـي السـاخن، التعلم 

التعاونـي، الـذكاءات المتعـددة، الـرؤوس المرقمة، الرسـومات المنظمة، الخرائط المفاهيميـة، التعلم بالدراما.

بداعـي، و الكشـف عـن  تـم ملاحظـة تقـدم فـي زيـادة التحصيـل، اإثـارة الدافعيـة  وتنميـة مهـارة التفكيـر الذاتـي والاإ

الـذكاءات المتعـددة التـي تمتلكهـا الطالبـات؛ ممـا عـزز لديهن الثقة بالنفس والعمل بـروح الفريق الواحد، وذلك في 

جو تفاعلي تنافسـي مثير للتفكير والتحفيز، كما وكان لهذا المشـروع دور فعال في دفع الطالبات اإلى الابتكار عن 

ألعاب الشـعبية وغيرها  طريـق تصميـم  األعـاٍب تعليميـة واإلكترونيـة هادفـة، وتوظيـف خامـات البيئـة واألعاب الـذكاء والا

ضمـن هـذا المشـروع وبمـا يخـدم المـادة التعليميـة فـي جـو مـن المتعـة والمـرح، وقـد تـم جمـع نتاجـات الطالبـات 

فـي دليـل خـاص للاألعـاب التعليميـة بعنـوان: »لعبتـي اأصممهـا وبلغتـي اأزينهـا« موضحـا فيـه اآليـة كل لعبـة وهدفهـا، 

ويعـد بذلـك مرجعـا تعليميـا يسـتفاد منه.   

التوصيات: 

ألعـاب التعليميـة كاأداة تربويـة ووسـيلة تعليميـة؛ لمـا لهـا مـن اأثـر فعـال فـي البيئـة التعليميـة، ودورهـا فـي 	  اعتمـاد الا

بداعيـة. تنميـة قـدرات الطلبـة، والكشـف عـن مواهبهـم الاإ

ألعاب الشعبية الفلسطينية، وتوظيفها كاستراتيجية للتعلم باللعب في سبيل الحفاظ على تراثنا.	  تحديث الا

ألعاب التعليمية في غرف المصادر التعليمية، والصف الدوار. 	  تعميم تجربتنا في مدارس اأخرى، وتوظيف الا

التنويـع فـي الاأنشـطة التـي تحويهـا المناهـج التعليميـة؛ لمـا لها من اأثر في تنمية القدرات والكشـف عن الذكاءات 	 

المتعـددة لدى الطلبة.
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المدرسة : بنات طورة الثانوية/ مديرة جنيناالسم : فاطمة واصف قبها

البريد اإللكتروني : kareemqabaha@yahoo.comالتخصص : اللغة العربية

عنوان العرض :  التعلم باالستدالل )تأصيل الوعي الوطني(  - سنديانة من فلسطين

     الملخص:

نســـان الفلســـطيني ومحاكاتهـــا، والوعـــي  يهـــدف هـــذا المشـــروع اإلـــى فهـــم مجمـــوع القيـــم التـــي يعتـــز بهـــا الاإ

باأهميـــة دور المـــراأة الفلســـطينية فـــي الحفـــاظ علـــى المـــوروث الوطنـــي ومشـــاركتها فـــي النضـــال الفلســـطيني، وزيـــادة 

الدافعيـــة  ومســـتوى التحصيـــل لـــدى الطلبـــة مـــن خـــلال تقمـــص الاأدوار الدراميـــة واإنتـــاج اأعمـــال اإبداعيـــة مســـاندة، 

ـــاج الاأعمـــال المختلفـــة  ـــراأي والتعـــاون فـــي اإنت ـــداء ال ـــة باأنفســـهم مـــن خـــلال التفاعـــل بالنقـــاش واب ـــز ثقـــة الطلب وتعزي

آتيـــة مثـــل: التعلـــم  ومقابلـــة الكبـــار فـــي الســـن والاســـتماع لحكاياتهـــم، مـــن خـــلال اســـتخدام الاســـتراتيجيات الا

ـــا:  ـــم الحصـــول عليه ـــي ت ـــج الت ـــن اأهـــم النتائ ـــم بالمشـــروع، وم ـــي، التعل ـــل الدرام ـــي، تقمـــص الاأدوار والتمثي التعاون

ـــي  ـــن الوع ـــر ع ـــة والتعبي ـــلال المناقش ـــن خ ـــياقاته بشـــكل اأفضـــل م ـــص وس ـــم دلالات الن ـــن فه ـــات م ـــن الطالب تمكي

ـــز والرســـم. أداء والتجهي ـــالا ـــن ب ـــن خـــلال تفاعله ـــات م ـــدى الطالب ـــداع ل ب ـــة روح المشـــاركة والاإ ـــي، وتنمي الوطن

التوصيات:

اإثارة الدافعية لدى الطلبة من خلال الاأنشطة المشوقة والاأدوار التي تبرز شخصيتهم.	 

اإطلاق الفضاء التعليمي بحيث لا يقتصر التعلم على البيئة الصفية.	 

ـــم 	  ـــزز تعل ـــذ اأنشـــطة داعمـــة تع ـــاج وتنفي ـــن مـــن اإنت ـــة والمعلمي ـــن الطلب ـــة لتمكي ـــل عـــدد الوحـــدات التعليمي تقلي

ـــة. الطلب

الربط الدائم للمضامين التعليمية بالقيم التي يعتز بها المجتمع.	 
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المدرسة : أم عمار األساسية للبنات/مديرية الخليلاالسم : هدى محمود بدران

 البريداإللكتروني : huda16badran@yahoo.comالتخصص : لغة انجليزية

Let,s make a booklet : عنوان العرض

    Abstract:

My project aimed at making “A Booklet” to talk about interesting animals or places that students 
have never seen or visited before. Students were divided into five groups, each group had a task 
to accomplish, so three interesting places or animals were required for each group. Roles were 
divided within each group. Rules were clearly stated before starting. Thus, a rubric was built by 
the teacher with the assistance of her students. As an application of grammatical rules, it was noted 
that present perfect tense should be applied in questions, whereas simple present tense should be 
used in telling facts. Many information resources were utilized such as the school library, the 
internet, dictionaries, the parents and teachers at school. Booklets were designed and introduced 
in front of class to encourage the speaking skill and break down the anxiety of shy pupils. 
Presentations were video recorded. It is highly recommended for teachers to attend such fruitful 
course, discover their students, abilities and give them chance to be unique as much as possible.

المدرسة: بنات تقوع الثانوية/ مديرية بيت لحماالسم: أشواق محمد عداسي

البريد اإللكتروني: aiamn.amjad@gmail.com التخصص: لغة انجليزية

One hand washes the other :عنوان العرض

    Abstract:

I started this project with the ninth grade students in Tequ’ Secondary School for Girls in order 
to improve their English skills and motivate them to enjoy using and communicating in English 
proudly and effectively, and more importantly, in a very cooperative way. The main outcomes are: 
writing friendly letters, making interviews, writing dialogues and acting them out, speaking in the 
school broadcast, designing a magazine and presenting their tasks in front of their colleagues. We 
started together as one team and we achieved most of our aims as the students communicated with 
each other and even with other teachers, other school students in addition to the head teacher. All 
of the tasks were performed to learn English in a funny and cooperative way and we succeeded 
to extend our goal to the whole school when the students drew some traditional game with some 
English expressions that encouraged most of the students to interact in English. As a result, most 
of the school students and teachers thanked us for our effort in addition to the head teacher who 
was proud of the wonderful results that show improving in using and communicating in English 
bravely.
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المدرسة: مراح معا المختلطة/  مديرية بيت لحماالسم : ريم عزمي علقم

البريد اإللكتروني : reemosh321@gmail.comالتخصص : لغة انجليزية

 Cultural diversity : عنوان العرض

    Abstract:

As the project’s title suggests, I aimed to teach my students about the different traditions and 

cultures that people have around the world and how those cultures are represented in weddings, 

taking advantage of ‘Palestinian Wedding’ unit in the 8th grade English for Palestine book. 

Students carried out their own researches about different wedding traditions and cultures around 

the world. As the researches were followed by PowerPoint presentations, students have shown an 

interest in the subject and a better understanding. Moreover, a meeting with a Danish student of 

cultural anthropology and a Palestinian-British teacher was arranged to give students a chance to 

share their knowledge and exchange cultural themes. As a result students were able to practice 

their English in a real-life situation, acknowledge and respect cultural diversity, conduct interviews 

with the two people they have met to get a better understanding of their cultures, perform a show 

that embodied Palestinian wedding traditions, write a compare-contrast paragraph, and write their 

own reflection and opinion on the matter.

االسم : نسرين حربي  انجاص /
 عائشة جاسم  قاسم

المدرسة:  راس كركر.ث.ب/ الجانية .ث.ب/ مديرية رام اهلل

البريد اإللكتروني : injasnisreen3@gmail.comالتخصص : لغة انجليزية

 TV stars : عنوان العرض

    Abstract:

My project aims at making “A different program depending on the unit we have chosen, I divided 

my students into four groups. Each group had to make the best brochure and the most beautiful 

food pyramids, They used the school library and the internet and their book to collect information 

they did different activities like playing sport, making an interview with a nutritionist and also 

making healthy dish tabbouleh and chicken sandwiches.   

My students designed their own food pyramid and brochures .and at last we make a TV program 

which was very beautiful and interesting, and the students enjoyed doing this project and they want 

to repeat it.  

Recommendation: I advise all my colleagues’ teachers to discover their students, abilities.  
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المدرسة :  ذكور كوبر الثانوية/ مديرية رام اهللاالسم : أماني جمال مصلح 

البريد اإللكتروني: Amanyjamal90@gmail.comالتخصص: لغة انجليزية

 Action Research : عنوان العرض
Why do some students hate English classes

    Abstract:

I faced a problem with my students and focused in 5th and 6th grades at Kober secondary boys 

School. I discussed the problem that students have in English as focused on this problem “why 

some students hate English classes”. They prefer not to attend English classes .I talked about 

the challenges I faced through my work there, tried to find and present some of the solutions and 

methods I used to avoid this problem and encourage students to love English. One of the methods 

I used was to use the skills of the 21st century, whether from the use of technology and applied 

in the classroom or through diagnostic exams, working papers, activating the role of students in 

the morning English broadcast, classroom projects, teamwork, competitions, and mind maps. My 

main project is to use the method of reinforcement to make students love English language. I have 

used all the above in addition to moral and material encouragement through prizes, gifts, thanks 

cards and certificates. After using all these methods we observed students’ progress, high level 

and participation and interaction in the subject of English and these results were observed through 

the scores and the participation of students and the observations of parents and other teachers in 

the school. Having said all of the above, what I found is that the manner in which the teacher 

deals with the student and the material he teaches fully affects the achievement of students and 

their progress in their studies and that the attempt and follow-up will lead us to achieve our goals. 

Tomorrow›s leaders and future makers, let us create a generation of them who are aware of all 

aspects of life.
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لجان الملتقى

شرافية واللوجستية اللجنة الفنيةاللجنة ال�إ

د.اإبراهيم النوريد.صوفيا الريماوي

اأ.اأكرم عسالوةاأ.اأحمد ناصر

اأ.اإيمان النجاراأ.مروان بكير

اأ. باسم حجاحجةاأ.ريما طحاينة

اأ.ثائر اأبو خليلاأ.اإيمان النجار

اأ.حلمي حمداناأ.هاشم اأبو بكر

د.حنان الجملاأ.روان الخياط

د.خالد دعوساأ.عبد الناصر فخيدة

اأ.دعاء وهبهاأ.اأحمد مرار

اأ. سامية الديكاأ.محمد قرافشة
اأ.سوزان قنداحاأ.خولة اأبو مريم

اأ.عادل سرطاوياأ. خالد طعمة

د.عبد الحكيم عامراأ. محمد اأبو زيد

د.غانم اإخليلاأ. نهلة شماسنة

اأ.لبنى اأبو سرحاناأ. منار الحج محمد

اأ.ليلى اأبو ياسيناأ. مرام وشحة

اأ.مها اأبو سرور

د.هبه المحتسب

اأ.وفاء شبلاق

اأ. مها طه

الكتّيب 

اإعداد وتجميع: اأ.اإيمان النجار / اأ.هاشم اأبو بكر

تدقيق لغوي: اأ.خالد طعمة

تصميم جرافيكي: اأ. لينا يوسف


