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كلمة المعهد

مــع كل عــام ،ومــع الانتهــاء مــن التدريبــات فــي برامــج الدبلــوم المهنــي المتخصــص للمعلميــن والطواقــم
المســاندة ،مــن مديــري مــدارس ومشــرفين تربوييــن ،نلمــس �أن ث ّمــة �إضافــات 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 �أن تعكــس هــذه
المبــادرات مجمــل مــا تتبنــاه الــوزارة مــن خطــوات تطويريــة ،و�أن يتــم �إفــراد مســاحة ل�إ بــراز تعزيــز المنحــى
الشــمولي فــي المبــادرات بحيــث تعالــج جوانــب التحصيــل ،والبيئــة ،والســلوك ،والتكنولوجيــا ،والتقويــم
والتعليــم والتعلــم وبمــا يؤســس ويعــزز مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين.
ومــع كل عــام يطـ ّل فيــه المعهــد الوطنــي للتدريــب التربــوي عليكــم عبــر هــذه المبــادرات ،يجــد �أنــه قطــع
شــوطا فــي الوصــول �إلــى المعلــم المت�أمــل الباحــث ،والمديــر القائــد الملهــم ،والمشــرف الداعــم المطـ ّور،
عبــر زيــادة مضطــردة فــي عــدد ال�أبحــاث ال�إ جرائيــة ونوعيتهــا ،وبمــا يخــدم توظيفهــا فــي ســياقات تعليميــة
تعلميــة ،مــع ال�أخــذ بعيــن ال�إ عتبــار اعتمــاد الوصــول �إلــى المدرســة الفلســطينية الفاعلــة لتحســين جــودة
التعليــم والتعلــم.
لــذا ،ومــن خــلال هــذا الملتقــى التربــوي يجــدد المعهــد الوطنــي للتدريــب التربــوي التزامــه بتبنــي
ال�أبحــاث ال�إ جرائيــة والمبــادرات لصالــح �إحــداث تح ـ ّول ملمــوس فــي ال�أداء ،وبالتركيــز علــى المواقــف
التعليميــة وتســخيرها لصالــح تبنــي نهــج ت�أملــي ،مــع مواصلــة التركيــز علــى مجتمعــات التعلــم ،وصــولا �إلــى
مرحلــة ترتقــي البحــوث ال�إ جرائيــة �إلــى �أن تغــدو جــزءا مــن ثقافــة ،وليســت مجــرد متطلــب للحصــول علــى
جائــزة هنــا� ،أو اجتيــاز برنامــج هنــاك.
ســيواصل المعهــد دعمــه لتوثيــق مبــادرات المعلميــن ،والمديريــن ،والمشــرفين ،وتشــجيع ،ودعــم
البحــوث ال�إ جرائيــة التربويــة؛ لمــا تســاهم فيــه مــن توفيــر مؤشــرات يمكــن البنــاء عليهــا ،وســيكون هــذا
الملتقــى فــي الســنوات القادمــة فرصــة لعــرض قصــص نجــاح وممارســات فضلــى تتجــاوز مــا �أفرزتــه �أنشــطة
تدريــب المعلميــن ،والمديريــن ،والمشــرفين �إلــى �أنشــطة تدريــب فــي البرامــج الجديــدة التــي �أطلقــت فــي
المعهــد الوطنــي مــع بدايــة العــام الدراســي  ،2020/2019كبرامــج تدريــب مربيــات ريــاض ال�أطفــال،
ومعلمــي غــرف المصــادر ،والتربيــة الخاصــة ،بال�إ ضافــة �إلــى المعلميــن الجــدد ،كحصيلــة يمكــن ال�إ فــادة
منهــا فــي صياغــة ملامــح رؤيــا لمبــادرات ،وبرامــج ،وسياســات تربويــة.
يؤكــد المعهــد الوطنــي علــى النهــج التشــاركي فــي العمــل ،وهــذا الملتقــى مــا هــو �إلا ثمــرة لهــذا النهــج
و�أنموذجـاً يدلــل علــى تذويتــه ،فقــد نفــذت البرامــج التــي �أفــرزت المبــادرات بتعــاون وشــراكة مــا بيــن المعهــد
الوطنــي للتدريــب التربــوي مــع ال�إ دارة العامــة للمتابعــة الميدانيــة ،وال�إ دارة العامــة لل�إ شــراف والت�أهيــل التربــوي
ومديريــات التربيــة ،كل الشــكر لهــم جميع ـاً علــى حرصهــم الدائــم ،وعلــى توجيــه جهودهــم وخبراتهــم
وجهــة تخــدم التطويــر المدرســي ،وللتعــاون ،ولتســهيل و�إنجــاح التدريــب فيهــا ،فبهــذا النهــج التشــاركي
بيــن ال�أطــراف كافــة ،تحقــق وزارة التربيــة والتعليــم رؤيتهــا للمعلميــن ولقــادة المــدارس :مبادريــن ،فاعليــن،
باحثيــن ،مت�أمليــن ،وللطمــوح بقيــة.
د .صوفيا ريماوي
مدير عام المعهد الوطني للتدريب التربوي
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ملخصات العروض
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ملخصات العروض

المجموعة ال�أولى :المشرفين التربويين
اسم المشرف

المديرية

عنوان المشروع

�أيوب محمد دويكات
 +ميساء مصطفى حمادنة

ج  -نابلس

ال�أجهزة الذكية بين السبات واليقظة

�إيمان مصطفى راموني

القدس

كلنا نتعلم و نمرح

فتحية �أحمد شيخة

طولكرم

بيت جدي

عبيرحسني ال�أسمر

رام الله

�أثر استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية على تحصيل
طالبات الصف الثامن في وحدة بنية الذرة في مدرسة
بنات بيتونيا ال�أساسية العليا

حمزة كمال �أبو بكر

جنين

المسرح التعليمي في الطابور الصباحي

جهاد حسني �أبو حمدة
 +مجدي �أحمد �أبو زنط

نابلس

مشروعي ...طريقي �إلى المستقبل

االســم  :أيــوب محمــد دويــكات /ميســاء
مصطفــى حمادنــة

المديرية :جنوب نابلس

التخصــص  :فيزياء /اقتصاد

البريد اإللكتروني ww.ayoob@gmail.com :
maysa.hamadnh@gmail.com

عنوان العرض  :األجهزة الذكية بين السبات واليقظة

الملخص:

يهــدف المشــروع �إلــى توظيــف  50جهــاز تابلــت وتطويــر اســتخدام اللــوح التفاعلــي الذكــي داخــل مدرســة بنــات
بيتــا ال�أساســية ،تــم التوصــل �إلــى �أن المدرســة تمتلــك  50جهــاز تابلــت مــن نــوع Samsung Galaxy tab 3
غيــر مســتخدمة منــذ الحصــول عليهــا مــن تاريــخ  2014/11/20م ،تــم توظيــف هــذه ال�أجهــزة واســتخدامها فــي
عمليــات التعليــم والتعلــم فــي التخصصــات كافــة بعــد تنفيــذ مشــروع دبلــوم ال�إ شــراف التربــوي بالاســتناد �إلــى
مجــالات المدرســة الفلســطينية الفاعلــة (تفعيــل التكنولوجيــا فــي عمليــات التعليــم والتعلــم� ،إدارة علاقــات داخليــة
وخارجيــة) حيــث تــم تنفيــذ زيــارات داخــل مــدارس مديريــة التربيــة والتعليــم جنــوب نابلــس ،وخارجيــة لمدرســة
بنــات ديرســتيا ال�أساســية مديريــة ســلفيت ،والتنســيق مــع مؤسســة التنميــة المســتدامة لتنفيــذ تدريــب مركــزي لبعــض
مــدارس المديريــة فــي رقمنــة التعليــم بال�إ ضافــة �إلــى مدرســة بنــات بيتــا ال�أساســية.
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االسم  :إيمان مصطفى رموني

المديرية  :القدس الشريف

التخصص  :اللغة االنجليزية

البريد اإللكتروني iman.rammouni@gmail.com :

عنوان العرض  :كلنا نتعلم و نمرح

(تحســين مشــاركة الطــاب وتفاعلهــم مــن خــال تطبيــق اســتراتيجية الدرامــا فــي المرحلــة األساســية
الدنيــا فــي مدرســة شــرفات األساســية)

الملخص:

هــدف هــذا المشــروع �إلــى زيــادة تفاعــل طــلاب المرحلــة ال�أساســية الدنيــا فــي حصــص المباحــث الرئيســة مــن
خــلال اســتراتيجية الدرامــا فــي مدرســة شــرفات ال�أساســية ،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 ال�أول �إلــى الرابــع ،ثــم رصــد النتائــج مــن خــلال ســلم تقديــر رقمــي وتصويــر الحصــص وعمــل
مقابــلات حــول �آراء المعلمــات والطــلاب� ،أشــارت نتائــج المشــروع �إلــى وجــود تحســن فــي المشــاركة ،والتفاعــل
الطلابــي فــي حصــص المباحــث الرئيســة ،وحصــص غرفــة المصــادر ،وال�إ ذاعــة الصباحيــة ،و�أصبــح المســرح
المدرســي البســيط وســيلة لحــل المشــكلات الســلوكية� .أهــم 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.
االسم  :فتحية أحمد شيخة

المديرية :طولكرم

التخصــص  :التعليم المهني

البريد اإللكتروني maramtam@hotmail.com :

عنوان العرض  :بيت جدي

الملخص:

هــدف هــذا المشــروع �إلــى تدريــب الطالبــات والمعلمــات علــى المهــارات العمليــة التــي تطــرق لهــا منهــاج التعليــم
المهنــي (التطريــز و�أعمــال النجــارة والترقيــع) ،اســتهدف المشــروع ثــلاث معلمــات ،ومعلمــة التعلــم المهنــي،
وطالبــات الصفــوف ( )9،8،7فــي مدرســة بنــات كفــر جمــال الثانويــة ،تــم ذلــك مــن خــلال التطبيــق العملــي
ل�أعمــال النجــارة :قــص ،وتنعيــم ،ودهــان ،بالاســتعانة بورشــة النجــارة فــي البلــدة (مجتمــع محلــي) ،وتطريــز غــرزة
الضــرب ،والترقيــع مــن خــلال تدريــب مشــرفة التعليــم المهنــي ،ومجلــس ال�أمهــات له ـ ّن  ،وتــم توظيــف شــبكة
ال�إ نترنــت (فيديوهــات ،وعروضــات تعليميــة مناســبة) .اكتســبت المعلمــات ،والطالبــات المهــارات التــي تــم التدريب
عليهــا ،ودليــل ذلــك معــرض بيــت جــدي المميــز ب�أعمــال الطالبــات ،والمعلمــات ،وال�أمهــات المشــاركات.
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االسم  :عبير حسني أسمر

المديرية  :رام اهلل والبيرة

التخصص  :أساليب تدريس علوم

البريد اإللكتروني abeeris2009@hotmail.com :

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 �إلى معرفة �أثر استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية في تحصيل طالبات الصف الثامن في وحدة
بنية الذرة في مدرسة بنات بيتونيا ال�أساسية العليا ،وقد تم اختيار المشروع بعد �إجراء عملية تشخيص لواقع المدرسة
شملت مقابلات ،وحضور حصص ،و�إستبانات مع كل من معلمات وطالبات المدرسة� ،إضافة 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 ت�أملات للطالبات ومعلمة المادة.
اختيرت المدرسة بالطريقة القصدية وضمت  67طالبة ،قسمت العينة �إلى مجموعتين تجريبية وضابطة ،تكونت
المجموعة الضابطة من  34طالبة والمجموعة التجريبية من  33طالبةُ ،درست التجريبية باستخدام الخرائط الذهنية،
بينما ُدرست الضابطة باستخدام الطريقة التقليدية ،وقد �أظهرت النتائج وجود فروق دالة �إحصائياً لمتوسطات
علامات طالبات المجموعة التجريبية ،والمجموعة الضابطة في تطبيق الاختبار التحصيلي لصالح المجموعة
التجريبية ،كما �أظهرت �أن الطالبات اللواتي درسن باستخدام الخرائط الذهنية لعبن دوراً نشطاً في العملية التعليمية
التعلمية بالمقارنة مع الطالبات اللواتي درسن بالطريقة التقليدية.
االسم  :حمزة كمال أبو بكر

المديرية  :جنين

التخصص  :رياضيات

البريد اإللكتروني hamzehabubaker2018@gmail.com :

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
فــي التعليــم فــي تطويــر نمــو المعلميــن المهنــي ،ويمكــن �أن تفيدنــا ممارســة المســرح المدرســي كدعــم و تقويــة
فــي التدريــس لذلــك يســعى المســرح المدرســي �إلــى تعويــد المتعلميــن علــى كيفيــة الاندمــاج فــي الجماعــة وربــط
حياتهــم اليوميــة مــع الوســط المدرســي ،وذلــك عــن طريــق الاهتمــام بقضايــا المجتمــع ،وبالاحتفــال بالذكريــات
وال�أعيــاد ،وغــرس القيــم المجتمعيــة الســامية ،كتنميــة روح التعــاون ،والمشــاركة ،واكتســاب مهــارات مختلفــة.
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االسم  :جهاد حسني أبو حمدة  /مجدي أحمد أبو زنط

المديرية  :نابلس

التخصص  :إدارة واقتصاد  /فنون جميلة

البريد اإللكتروني :
jihadhusni@gmail.com
mmbuznt@gmail.com

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

الملخص:

ع ّبــر المشــروع عــن كيفيــة تحقيــق تعلّــم فاعــل ذي معنــى فــي المــدارس المســتهدفة ،وذلــك مــن خــلال خلــق �أجــواء
تعليميــة �أكثــر انخراط ـاً ،واندماج ـاً ،وتفاعــلا ً بيــن الطلبــة ،والمحتــوى الدراســي ،والبيئــة التعليميــة والمعلميــن؛ ليحقــق
الطلب ــة تعلم ـاً حقيقي ـاً تكاملي ـاً مرتبط ـاً بس ــياقات حياتي ــة تعتم ــد عل ــى مه ــارات الق ــرن الح ــادي والعش ــرين ف ــي البح ــث
عــن المعرفــة� ،إ ْذ كان حــل المشــكلات �أكثرهــا حضــوراً فــي مشــاريع الطلبــة المقدمــة ،كذلــك تــم تمكيــن المعلمــات
يجم ــل الص ــورة ع ــن مه ــارات الطلب ــة وميوله ــم
م ــن مه ــارة �إع ــداد وبن ــاء �أدوات تقوي ــم حقيق ــي؛ ل�إ نج ــاز تقوي ــم نوع ــي ْ
واهتماماتهــم العمليــة ،ناهيــك عــن توجهاتهــم وقيمهــم.
تن ــاول المش ــروع �أدوات بح ــث علمي ــة وتطبي ــق �إج ــراءات متنوع ــة خ ــلال مراح ــل تط ــوره م ــن :تش ــخيص ،وتطوي ــر
وتطبي ــق ،وتقوي ــم ،تمثل ــت ف ــي تعبئ ــة المعلم ــات ومديرت ــي المدرس ــتين للاس ــتبانات اللازم ــة لتحدي ــد الاحتياج ــات،
وعق ــد الاجتماع ــات الفردي ــة والبؤري ــة م ــع الجه ــات ذات العلاق ــة بالعملي ــة التعليمي ــة ،وتنفي ــذ العدي ــد م ــن اللق ــاءات
التدريبي ــة للفئ ــة المس ــتهدفة م ــن المعلم ــات ف ــي المدرس ــتين ،وق ــد تمك ــن المش ــروع م ــن �إنج ــاز مخرج ــات لمش ــاريع
طلابيــة بمبــادرات رياديــة متنوعــة ،ت ِّوجــت بمعــرض احتــوى علــى مشــاريع ب�أفــكار رياديــة تناولــت مشــكلات حياتيــة،
وط ــرق حله ــا وف ــق رؤي ــا المحت ــوى الدراس ــي ،ول ــم يغ ــب التكام ــل م ــا بي ــن المباح ــث المس ــتهدفة ف ــي المش ــروع،
بال�إ ضاف ــة �إل ــى توظي ــف التكنولوجي ــا فيه ــا.
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المجموعة الثانية  :القيادة المدرسية

المديرية

اسم المدير

عنوان المشروع

اسم المدرسة

الخليل

رائدة يحيى الجعبري

الصف الدوار

رجب عبدالرازق الجعبري

بيت لحم

منال �أحمد مطر

�أثــر توظيــف اســتراتيجيات حدبثــة
فــي تعليــم العلــوم علــى تحصيــل
طالبــات الصــف الثامــن والتاســع
فــي العلــوم والحيــاة

بنات مسقط الثانوية

رام الله

سوزان علي �أحمد

يدا بيد نبني الغد

طولكرم

حنان يوسف القبج

جنين

منى طاهر خلف

في حقيبتي الكثير
س�أكون يوماً ،ما �أريد

قاسم محمد قاسم ال�أساسية

القدس

رندة فايز سنقرط

مدرستنا سر سعادتنا

الشابات الثانوية الشاملة

القدس

سيرين عيسى نوفل

عطاؤك ....بادر

�أكاديمية النجاح

بنات الكرامة ال�أساسية
الجاروشية ال�أساسية المختلطة

االسم  :رائده يحيى الجعبري

المدرسة  :رجب عبد الرزاق المحتسب

المديرية  :الخليل

البريداإللكتروني raidajabare.11@gmail.com :

عنوان العرض  :الصف الدوار ( التخصصي)

الملخص:

تهدف فكرة مشروع الصف الدوار (التخصصي) �إلى تطوير نوعية التعليم من خلال الاستثمار ال�أمثل 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 �أهداف �أخرى تتمحور حول توفير بيئة
مدرسية صديقة للطالب ،وتعويد الطالب على النظام والانضباط الذاتي ،واحترام الوقت و�إدارته ،والمتعه في تغيير
المكان والاستفادة من الوسائل المتاحة بفعالية ،وتنمية القيادة الفاعلة لدى المعلمات ،وخلق حالة من التنافس
ال�إ يجابي فيما بينهن ،وتسهيل العمل لدى المعلمة بحيث تتوفر جميع الوسائل وال�أدوات في الغرفة الصفية ،طبق
المشروع على طالبات الصف الخامس ،وبحث في �أثره على المهارات ال�آتية :مستوى التحصيل ،حضور الطابور
الصباحي ،الالتزام بالقوانين وال�أنظمة ،احترام الوقت ،احترام الزميلات والتعامل معهن بلطف ،الالتزام بالدوام
المدرسي ،امتلاك شخصية قيادية ،والجر�أة في ال�إ جابة ،والثقة بالنفس ،وعدم الخجل ،الانتماء �إلى المدرسة،
والمحافظة على ممتلكات المدرسة ،والغرفة الصفية ،وكانت النتائج �إيجابية لصالح المشروع ،وستواصل المدرسة
تطوير الفكرة بما ينسجم مع رؤية وزارة التربية والتعليم.
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االسم  :منال أحمد مطر

المدرسة  :بنات مسقط الثانوية

المديرية  :بيت لحم

البريد اإللكتروني manalmatar@yahoo.com :

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 �أجريتها 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 ٍ
تدن في تحصيل الطالبات ،و�أن بعض الوحدات التعليمية في المقرر تتطلب استخدام استراتيجيات
تدريس متطورة تتوافق وتطور المنهاج ،وهذا يحتاج امتلاك المعلمة لهذه الخبرات ،وتنفيذها خلال التعليم.
وتنبع �أهمية تفعيل استخدام استراتيجيات تدريس حديثة تناسب تطور المنهاج والتغيير من النمط السائد في اعتماد
المعلمين للكتاب المقرر على �أنه منهاج نظري بعيد عن التطبيق العملي ،و�إعطاء الطلبة فرصة التجربة الفعلية
والخروج عن التقليد داخل الحصة ،وبالتالي المساهمة في رفع مستوى التحصيل للطالبات.
االسم :سوزان علي أحمد

المدرسة :بنات الكرامة االساسية العليا

المديرية  :رام اهلل

البريد اإللكتروني swzan4205@gmail.com :

عنوان العرض  :يدًا بيد نبني الغد

الملخص :

هدف هذا المشروع �إلى جعل المدرسة بيئة صديقة للمتعلم بحيث يتم �إيجاد بيئة مدرسية تنمي صلة معمقة
مع الطالبات و�أولياء ال�أمور ،وكذلك تتيح الفرصة للطالبات للمشاركة في �أنشطة تطوعية وفعاليات من �أفكارهن
المبدعة والتي نتجت من احتياج الطالبات ورغبتهن بمدرسة يكن له ّن فيها بصمة و�أثر ،وكذلك اكسابه ّن مهارة
التفكير والتنظيم والعمل بروح الفريق ،والذي سوف يعكس �إيجابياً عليهن مستقبلا ً ،ويعزز لديهن قيم وسلوكيات
�إيجابية ،وكذلك الحاجة �إلى 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 و�أولياء ال�أمور عليها ،ومن ثم عقد سلسلة من ورشات العمل يتم فيها بناء الدستور المدرسي؛ ليكون
لدينا مناخ مدرسي يعزز انتماء جميع �أفراد المجتمع المدرسي ،ومن ثم تحديد احتياجات الطالبات من ال�أنشطة
اللاصفية من خلال استبانة وتحليلها ،ليتم الاتفاق على �أن يكون عندنا �أربع مبادرات تطوعية من �أفكار الطالبات،
وتبد�أ الطالبات بتنفيذ تلك المبادرات بالتعاون مع المعلمات ،وضمن �آلية وفريق عمل منظم؛ ليكن شعار كل
الطالبات لا نجاح لي دون نجاح غيري ،فكانت النتائج مميزة على نطاق البيئة المدرسية ،واتجاهات الطالبات،
والتفكير كفريق وتم عرض انجازات الطالبات الجماعية بمعرض عزز انجازات الطالبات وشخصيتهن؛ ليك ّن
شريكات في تطور المدرسة من خلال تطور شخصيتهن و�أفكارهن ،و�أوصى المشروع بتفعيل المبادرات الطلابية
المنظمة ،والتي تصقل شخصية الطالبات ،وتدعم العمل بروح الفريق ،ونقل وتعزيز ثقافة العمل التطوعي.
10

االسم  :حنان يوسف قبج

المدرسة  :الجاروشية األساسية المختلطة

المديرية :طولكرم

البريد اإللكترونيhanan.haj12@gmail.com :

عنوان العرض  :فـي جعبتي الكـثـير

الملخص:

هــدف المشــروع �إلــى ابــراز المواهــب وال�إ بداعــات فــي المباحــث ،كمــا ســعى �إلــى غــرس الثقــة فــي النفــس ،وتنمية الشــخصية،
ومــن �أجــل تحقيــق هــذا الهــدف عملنــا علــى اســتقطاب الطــلاب بمــلء ارادتهــم ل�إ ظهــار مواهبهــم التــي قــد يكــون البعــض
منهــم لا يظهرهــا خجــلا ً مــن نوعيتهــا� ،أو خوفـاً مــن �أقرانــه� ،أو لعــدم وجــود المــكان الــذي يتيــح لــه الفرصــة فــي �إظهارهــا.
وم ــن هن ــا ج ــاءت فك ــرة مس ــابقة  students got talentوالت ــي ت ــروج للمش ــروع ،وتس ــوق لله ــدف ال�أساس ــي من ــه ،وه ــو
اظه ــار مواه ــب الطلب ــة ،ولك ــن بص ــورة محبب ــة لنف ــوس الط ــلاب ،وتش ــعل الحماس ــة لديه ــم للمب ــادرة بالمش ــاركة لخ ــوض
ه ــذه المغام ــرة صاقل ــة ش ــخصياتهم ،ث ــم توزيعه ــم لفئ ــات حس ــب مواهبه ــم؛ ليس ــهل العم ــل معه ــم عل ــى تنمي ــة الموهب ــة
ورعايته ــا بالتنس ــيق م ــع التربي ــة والمؤسس ــات ذات الشــ�أن.
االسم  :منى طاهر خلف

المدرسة  :قاسم محمد قاسم األساسية المختلطة

المديرية  :جنين

البريد اإللكترونيqasemqasemschool@gmail.com :

عنوان العرض  :سأكون يوما ،ما أريد

الملخص:

س ــعينا ف ــي المدرس ــة وبس ــبب مجموع ــة م ــن الملاحظ ــات المختلف ــة لتنفي ــذ ه ــذه المب ــادرة وه ــي صن ــدوق
ل�أمنيــات طالبــات الصــف الســادس ،والعمــل علــى تحقيقهــا ضمــن خطــة زمنيــة محــددة بالتعــاون مــع ال�أطــراف
ذات العلاقــة ،حيــث تقســم المبــادرة �إلــى شــقين ،فــردي :وهــو كتابــة �أمنيــة لــكل طالبــة ،ووضعهــا فــي صنــدوق
ال�أمني ــات بع ــد الاتف ــاق عل ــى مح ــددات لل� أمني ــات وه ــي( :قابلي ــة ال�أمني ــة للتنفي ــذ ف ــي ظ ــل ظ ــروف المدرس ــة
الحالي ــة ،و�أن تك ــون له ــا علاق ــة بطريق ــة مقنع ــة للص ــف ولفري ــق المب ــادرة ب�أمني ــة الطالب ــة المس ــتقبلية (مهنته ــا)،
ومش ــاركة الجمي ــع �أثن ــاء تحقي ــق �أمني ــة كل طالب ــة م ــا �أمك ــن) ،والش ــق ال�آخ ــر وه ــو جماع ــي :حي ــث يت ــم �إتاح ــة
المج ــال للص ــف للاتف ــاق عل ــى �أمني ــة جماعي ــة ،تنف ــذ ه ــذه ال�أمني ــات الفردي ــة والجماعي ــة للطالب ــات خ ــلال
الفص ــل الثان ــي بم ــا يتناس ــب م ــع ظ ــروف الطالب ــات والمدرس ــة وال�أط ــراف ذات العلاق ــة ،وق ــد ت ــم العم ــل م ــن
خ ــلال خط ــة ممنهج ــة.
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االسم  :رنده فايز سنقرط

المدرسة  :الشابات الثانوية الشاملة

المديرية :القدس

البريد االلكتروني randaf_s@yahoo.com :

عنوان العرض  :مدرستنا سر سعادتنا

الملخص:

يهدف هذا المشروع �إلى تحسين البيئة المدرسية ،وتزويد مرافق المدرسة بالتكنولوجيا الحديثة وتفعيلها في عمليات
التعلم والتعليم وال�إ دارة المدرسية ،ورفع مستوى التحصيل العلمي للطالبات ،وتفعيل الاتصال والتواصل مع المجتمع
المحلي والمؤسسات وال�أفراد ،وتم تحقيق هذه ال�أهداف من خلال تفعيل الاتصال والتواصل مع المجتمع المحلي
والصندوق السعودي للتنمية للحصول على الدعم المادي والمعنوي ،وتجهيز المكتبة المدرسية والمختبرات العلمية
ومختبرات الحاسوب وغرفة المصادر ،وتجميل البيئة المدرسية .و�أظهرت النتائج زيادة تفعيل استخدام التكنولوجيا
في التعليم من خلال الطالبات والمعلمات ،و�إنشاء وتفعيل المختبرات (كيمياء ،و�أحياء ،وفيزياء) حيث تم �إجراء
( )308تجربة علمية في المختبرات موثقة في سجلات المختبر ،وانشاء وتفعيل مختبر حاسوب جديد ،تم تنفيذ
 282حصة في مختبر الحاسوب ،وانشاء وتفعيل المكتبة المدرسية ،وتم تجهيز وتفعيل غرفة المصادر ،كل هذا
�أدى �إلى رفع مستوى التحصيل العلمي للطالبات ،وزيادة عددهن ،و�أوصى المشروع باستمرارية التعاون مع المجتمع
المحلي ،ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في عملية التعلم والتعليم.
االسم  :سيرين عيسى نوفل

المدرسة أكاديمية النجاح

المديرية :القدس  /خاصة

البريد االلكتروني sireen_nofal_441@outlook.com :

عنوان العرض  :عطاؤك  ...بادر

الملخص:

تقوم فكرة المشروع على تعزيز الاتجاهات ،والقيم ،وبناء المستقبل في عيون �أبنائنا من خلال العطاء حيث يبادر
مجتمعنا المدرسي ب�أفكار �إبداعية يقدمها الطلبة ،ويدعمها المعلمون وال�أهل والمؤسسات بتقديم ك ّل ما يستطيع
يحب؛ ليعطيه رسائل مباشرة وغير مباشرة بين الحين وال�آخر ،يعلمه بمدى مكانته عنده ،ومدى تقديره وح ّبه
لمن ّ
أ
له ،ويؤمن مجتمعنا المدرسي ب� ّن التعاون المتبادل يساعد في تثبيت �أسس المجتمع الفلسطيني؛ لذلك سعى
المشروع بجميع �إجراءاته �إلى تحقيق �أهداف مرتبطة بتذويت قيمة ال�أرض والوطن ،والانتماء بالتركيز على زيارة
ال�أماكن الدينية ،والسياحية ،والمحميات الطبيعية في فلسطين التاريخية ،وتنمية المهارات الحياتية التي تجسدت
في العمل التطوعي «العونة» ،وتحضير المدرسة ،و�إدارة الوقت واستثماره ودعم قيمة التكافل الاجتماعي� ،أما التنمية
البشرية للطلبة فقد تناولت نشاطاتها تحفيز التفكير ،وتسليط الضوء على مهارات التفكير العليا ،والتفكير الرياضي،
وكان لهذا المشروع ال�أثر الواضح في تعديل بعض السلوكيات ،وتعزيز البعض ال�آخر ،والتنافس على العطاء،
وستعمل المدرسة في السنوات القادمة على تشجيع الطلبة لطرح �أفكار جديدة مرتبطة بالعطاء.
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المجموعة الثالثة :معلمو المدارس

اسم المعلم

عنوان المشروع

اسم المدرسة

التخصص المديرية
علوم

الخليل

لينــا عبــد المجيــد �أبو
زينة

حيــاة بــلا تراب

غرناطــة ال� أساســية

علوم

بيت لحم

�أمل محمود �أبو عيدة
روزيث ثلجي شطارة

درهم وقاية خير من قنطار
علاج الفشل الكلوي

تقوع الثانوية

علوم

رام الله

غادة جمال عطيوة

�أنقذو كليتي

بنات بيتونيا ال�أساسية

علوم

طولكرم

نهاية ربحي هلال

�ألعابي مخرجاتي ووسائل
تعليمي

بنات حليمة خريشة
الثانوية

علوم

جنين

سلام خالد حمارشة

ننظم �أفكارنا ونتعلم
(الخرائط الذهنية)

يعبد ال�أساسية ال�أولى

رياضيات

الخليل

وفاء محمد عمرو +
رنده محمد الشريف

رياضيات

د.حافظ عبد النبي
التعلم بالعمل (استخدام
الاساسية للبنات /مديرية
استراتيجيات تعليمية حديثة)
الخليل

بيت لحم ضحى �أحمد الجواريش نلعب لنتعلم مع الرياضيات بنات الرشايدة ال�أساسية

رياضيات

رام الله

عهود رياض �أبو خضر

استراتيجيات حديثة في
التعلم والتعليم لمادة
الرياضيات للصف التاسع

سميحة خليل س
المختلطة

رياضيات

طولكرم

رشا نزيه جبارة +
عبيرمحمود عدوان

رياضيات من وحي التراث

بنات حليمة خريشة
الثانوية

رياضيات

جنين

منى عبد الملك الطاهر

"هاتفي المحمول فضاء
معرفي جاذب لتعليم وتعلّم
الرياضيات"

بنات نزلة زيد الثانوية

تكنولوجيا

الخليل

علي محمد العلامي

تنظيم ال�إ جابات الجماعية
لدى طلبة الصف الخامس
ال�أساسي

الكورية الفلسطينية
ال�أساسية للبنين

نوال طه ابراهيم

استراتيجية المحاكاة
والذكاءات المتعددة في
تعليم برمجة Minecraft
للصفين الخامس والسادس

بنات الرشايدة ال�أساسية/
مديرية بيت لحم

تكنولوجيا بيت لحم
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تكنولوجيا

رام الله

زينب عبد المجيد داغر

التعليم ال�إ بداعي النشط في
العصر الرقمي

ر�أس كركر/ث .م

تكنولوجيا

طولكرم

نسيم سميح عورتاني

نحو تعلّم �أفضل من خلال
توظيف استراتيجيات
الكرسي الساخن وال�أصابع
الخمسة في تعلم الوسائط
المتعددة "

بنات بلعا الثانوية

تكنولوجيا

جنين

�أحلام عدنان �أبو الفلفل

�أفكاري من مخططاتي

بنات الخنساء ال�أساسية

عربي

الخليل

مجد عبد الحليم الحلمان

ازرع ولا تقطع

غرناطة ال�أساسية للبنات

عربي

بيت لحم سلوى خالد عبد الخليل

الصف المقلوب

بنات تقوع ال�أساسية

عربي

رام الله

�أروى عبد القادر جبريل

هيا نتحاور

بنات رمون الثانوية

عربي

طولكرم

سهير �أسعد جلاد

لعبتي �أزينها بجمال لغتي

بنات فاطمة الزهراء س

عربي

جنين

فاطمة واصف قبها

التعليم بالاستدلال
(ت�أصيل الوعي الوطني)

بنات طورة الثانوية

E

الخليل

هدى محمود بدران

Let’s make a booklet

ام عمار ال�أساسية ب

E

بيت لحم

�أشواق محمد عداسي

One hand washes the
other

بنات تقوع الثانوية

E

بيت لحم

ريم عزمي علقم

Culture diversity

مراح معلا الثانوية

E

رام الله

نسرين حربي انجاص +
عائشة جاسم فقهاء

TV stars

المدرسة :راس
كركر.ث.ب /الجانية
.ث.ب

E

رام الله

�أماني جمال مصلح

Why do some students
?hate E.classes

ذكور كوبر الثانوية
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االسم  :لينا عبد المجيد أبو زينة

المدرسة  :غرناطة األساسية للبنات /مديرية الخليل

التخصص :علوم

البريد اإللكترونيleenaabuzenh@gmail.com :

عنوان العرض  :حياة بال تراب

الملخص:

يهدف المشروع �إلى توعية الطالبات ب�أهمية النباتات لاستمرارية الحياة على ال�أرض ،و�إيجاد 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 �إعادة استخدام مواد بطريقة �آمنة وصديقة للبيئة
مثل الجرائد ،ونشارة الخشب ،والمواد العضوية في النباتات ،واللافت للنظر �أن استخدام هذه المواد لا يحتاج
لمساحات زراعية خصبة ،مما يعني محاولة �إيجاد حلول للمشكلات التي تواجهنا في حال عدم توفر تربة زراعية،
وبالتالي نكون قادرين على زيادة الرقعة الخضراء .وقد تمت �إعادة تصميم الوحدة وفق التخطيط من المخرجات،
و استخدام استراتيجيات متعددة تنسجم مع �أنماط تعلم الطالبات ساعدت في تعميق فهم الطالبات للمحتوى
الدراسي ،كما تم توظيف التكنولوجيا �أثناء العمل بمختلف المجالات .وقد �أظهرت النتائج ب�أن هذه المواد البسيطة
توفر للنبات بيئة مناسبة للنمو ،كما كان للمشروع �أثر على الطالبات من خلال �إقبالهن على زراعة النباتات ،وال�إ عتناء
بها سواء بالبيت� ،أو المدرسة؛ مما ساعد في تطوير قيم مستدامة للطالبات وال�أهل.
اسم مقدم العرض :روزيت ثلجي شطارة /المدرسة  :بنات تقوع الثانوية /مديرية بيت لحم
أمل محمود أبو عيدة
التخصص  :علوم

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

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

الملخص:

يهدف المشروع �إلى 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.
ّ
ٍ
ّ
البات �إلى مجموعات ،وكلفت ك ّل مجموعة بمه ّمة ،منها :زيارة قسم الكلى في
ولتحقيق هذه الغاية قُ ّسمت الط ُ
حي ،وزيارة
مستشفى بيت جالا ،ومقابلة الطّبيب
أخصائ ّية التّثقيف ّ
المختص ،وبعض المرضى ،واستضافة � ّ
ّ
الص ّ
الخاصة بالكلى ،و�أعدّت بعض الطّالبات مطويّات وبوسترات ،و�أبر ْزن
مختبر البلدة؛ لمعرفة �أه ّم ّية الفحوصات
ّ
الموضوع خلال ال�إ ذاعة المدرس ّية.
�أسس المشروع لتوعية غذائية ودوائية صحيحة ،حيث قامت الطالبات في نهاية المشروع بعقد محاضرة لطالبات الصف
السابع ،والعاشر والهيئة التدريسية للتوعية حول �أسباب الفشل الكلوي ،وكيفية الوقاية منه ،وكان من �أهم التوصيات :ال�إ كثار
من شرب الماء ،وال�إ بتعاد عن المشروبات الغازية ،وعدم تناول المسكنات دون استشارة الطبيب .بال�إ ضافة �إلى التوصية
باستمرار العمل بمثل هذه المشاريع في السنوات القادمة؛ لما لوحظ لها من �آثار �إيجابية على الطالبات والمعلمات.
15

االسم  :غادة جمال عطيوة

المدرسة  :بنات بيتونيا األساسية /مديرية رام اهلل

التخصص  :علوم

البريد اإللكتروني ghadana54@gmail.com :

عنوان العرض  :انقذوا كليتي

الملخص:

تتركــز فكــرة المشــروع علــى مــدى �أهميــة الجهــاز البولــي ،ومعرفــة ال�أمــراض التــي تصيبــه ،وتــم التركيــز علــى
مشــكلة الالتهابــات البوليــة حيــث ظهــرت هــذه المشــكلة عنــد طالبــات الصــف الســادس وتــم ملاحظــة ذلــك
مــن خــلال تكــرار خــروج الطالبــات �إلــى الحمــام �أثنــاء الحصــص الدراســية ،تــم شــرح فكــرة المشــروع للطالبــات
وتوزيــع طالبــات الصــف �إلــى ســت مجموعــات ،وتوزيــع المهــام علــى المجموعــات وهــي (صحفيــات ،مصممــات،
فنانــات ،طبيبــات ،اعلاميــات ،باحثــات) ،تــم توقيــع اتفاقيــة عمــل بيــن �أعضــاء المجموعــة ومــن ثــم الاتفــاق علــى
�أداة التقييم.قامــت الطالبــات ب�إجــراء فحــص بــول لمعرفــة مــدى انتشــار ال�إ لتهابــات البوليــةُ ،حللــت النتائــج :حيــث
كانــت النســبة عاليــة جــداً ،قمنــا بالتواصــل مــع �أخصائــي �أمــراض الجهــاز البولــي والتواصــل مــع �أهالــي الطالبــات
مــن �أجــل متابعــة العــلاج ،وخــرج المشــروع بتوصيــة حــول ضــرورة اعتمــاد فحــص البــول مــن قبــل وزارة الصحــة
لطالبــات المدرســة بشــكل دوري.
االسم  :نهاية ربحي هالل

المدرسة  :بنات حليمة خريشة الثانوية /مديرية طولكرم

التخصص  :علوم

البريد االلكتروني nihaya.ssh@gmail.com :

عنوان العرض  :ألعابي ،ومخرجاتي ،ووسائل تعليمي

الملخص:

هـدف هـذا المشـروع �إلـى تعليـم العلـوم مـن خـلال تصميـم الطالبـات لتطبيقـات تعليميـة وعمـل وسـائل تعليم ّيـة،
وتطويـر نمـاذج ل�أجهـزة علم ّيـة .ولتحقيـق هـذا الهـدف تـ ّم تقسـيم طالبـات الصـف العاشـر �إلـى مجموعـات بنـاء،
وتطبيـق اسـتراتيجية مراكـز التعلـم لدراسـة وحـدة (ضغـط الموائـع السـاكنة) .وخـلال عمـل المجموعـات حـدّدت
الطّالبـات مجموعـة مـن المفاهيـم والمهـارات المتعلقـة بهـذا المحتـوى ،وقمـن بعمـل � ٍ
ألعـاب تعليميـة تسـاعد علـى
فهـم هـذه المفاهيـم ،كبنـاء شـبكة الكلمـات المتقاطعـة ،والشـطب عـن طريـق عرض فكرة معينة تـدل الطالب على
المفهـوم وعلـى الطالـب �أن يعـرف مـا هـو المفهـوم مـن دلالتـه ،وقـد طورت ال�ألعـاب التعليمية لتكـون تطبيقات على
الحاسـوب يسـهل عرضهـا والتعامـل معهـا ،ثـ ّم قامـت كل مجموعـة بعمـل نمـاذج ل�أجهـزة يعتمـد مبـد�أ عملهـا علـى
ضغـط السـائل .تعلّمـت المجموعـات مـن بعضهـا ث ّم خطّطت كل مجموعة لعـرض هذه ال�ألعاب في مدارس �أخرى
ويسـرت المعلّمة زيـارات المجموعات للمدارس،
و�أخـذ �آراء الطالبـات فـي مـدى ت�أثيـر ال�ألعـاب في تركيز المفاهيمّ ،
ّ
ونقـل ال�ألعـاب والوسـائل ،وتوظيفهـا لتعليـم نفـس المحتـوى ،ثـ ّم اسـتطلاع �آراء الطلبـة فـي هـذه المـدارس ،لمعرفـة
فاعل ّيـة هـذه ال�ألعـاب فـي تحقيـق فهـم المحتوى.
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االسم  :سالم خالد حمارشة

المدرسة  :بنات يعبد األساسية األولى /مديرية جنين

التخصص  :علوم

البريد اإللكتروني s.hamarsheh@yahoo.com :

عنوان العرض  :ننظم أفكارنا ونتعلم (الخرائط الذهنية)

الملخص:

وظف المشروع الخرائط الذهنية للصفوف ( )9-8في تعلم العلوم والحياة لتحسين تحصيل الطالبات .حيث تبلورت
فكرة المشروع بعد ملاحظة الضعف الذي تعاني منه الطالبات في تحليل المادة العلمية ،وتحديد ال�أفكار الفرعية
والرئيسة خاصة للوحدات التعليمية التي تكون في نهاية المنهاج في محتوى مادة ال�أحياء .ومن خلال البرنامج
المهني المتخصص في التعليم تم تدريبنا على العديد من الاستراتيجيات وال�أدوات منها الخرائط الذهنية ،من هنا
انطلقت الفكرة في استخدام هذه ال�أداة :تم تحليل المادة التعليمية ،ومن ثم تصميم خرائط ذهنية يدوية تبعها
تصميم الخرائط ال�إ لكترونية لعدد من وحدات العلوم والحياة (تنوع الكائنات الحية وتصنيفها ،النظام الشمسي،
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 �أنا كمعلمة� ،أو من قبل الطالبات) .تم تقييم المشروع من خلال �إعداد
�أوراق عمل واختبارات قبلية وبعدية ،وتحليل النتائج ،وتقييم الخرائط الذهنية التي صممت من قبل الطالبات وفق
سلالم التقدير ،وقد �أظهرت النتائج تقدم في مستوى الطالبات ،وتحسن في اتجاهاتهن نحو مادة العلوم والحياة
و�إكساب مجموعة من الطالبات مهارة تصميم الخرائط ال�إ لكترونية.
االسم  :رندة محمد شريف/
وفاء محمد عمرو

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

التخصص  :الرياضيات

البريد اإللكتروني malaksharif2010@gmail.com :

عنوان العرض  :التعلم بالعمل (استخدام استراتيجيات تعليمية حديثة)

الملخص:

يهدف هذا المشروع �إلى ترسيخ مبد�أ التعلم بالعمل بدءاً من التذكر ،وحتى التقييم والابتكار حسب هرم اندرسون وتشجيع
الطالبات على ابتكار �أنشطة 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 �أظهرت حاجة الطالبات �إلى تنوع في
استراتيجيات التدريس ،فتم استخدام استراتيجيات تعليمية حديثة مثل منظومة سولو  ،والكرسي الساخن ،والصف المقلوب،
والرحلة المعرفية ،ونموذج  ، SAMRوخذ واحدة و� ِ
أعط واحدة ،والتعلم بالمشاريع ،و�أنماط التعلم والذكاءات المتعددة.
ومن �أبرز نتائج المشروع :زيادة تفاعل الطالبات في حصة الرياضيات ،والتنافس بين الطالبات في �إعداد وسائل تعليمية
لعرضها خلال الحصص ،والتنافس بين الطالبات في �إعداد �ألعاب تعليمية وبروز مجموعة من الطالبات �أبدعن في كتابة
المسرحيات ومجموعة �أخرى �أبدعن في التمثيل ،و�أوصت المعلمتان ب�أهمية الاطلاع على الاستراتيجيات التعليمية الحديثة
من �أجل تطبيقها داخل الغرفة الصفية واجراء زيارات تبادلية بين المعلمين وتطبيق التعلم بالعمل؛ لما له من �إيجابيات على
العملية التعليمية ،و�إنشاء مجلة �إلكترونية لعرض مثل هذه ال�أفكار ؛ لتعم الفائدة.
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االسم :ضحى أحمد الجواريش

المدرسة :بنات الرشايدة األساسية /مديرية بيت لحم

التخصص :رياضيات

البريد اإللكترونيduha1234@hotmail.com:

عنوان العرض :نلعب لنتعلم مع الرياضيات

الملخص:

يه ــدف ه ــذا المش ــروع �إل ــى توظي ــف المي ــل الفط ــري للع ــب عن ــد الطالب ــات ف ــي تحوي ــل ال�أرق ــام والمفاهي ــم
الرياضي ــة المج ــردة وتس ــهيلها بتصمي ــم لعب ــة تعليمي ــة ليس ــت ممتع ــة ومس ــلية فق ــط ،و�إنم ــا ذات ه ــدف تعليم ــي
تناس ــب ع ــدد الطالب ــات وتناس ــب المس ــتوى المعرف ــي ،والعم ــري ،والجس ــدي للطالب ــات ،قابل ــة للقي ــاس وقابل ــة
للتنفي ــذ بحي ــث تخل ــو م ــن التعقي ــد والخط ــورة ،واضح ــة طريق ــة وقواع ــد تنفيذه ــا؛ مم ــا يس ــاعد عل ــى اكتس ــاب
المهــارات ،والمفاهيــم بســرعة �أكبــر ،ويمكــن �أن تعالــج بعــض الضعــف لــدى الطالبــات ،وتجــذب انتبــاه المتعلــم
وتول ــد ج ــو م ــن المتع ــة والمنافس ــة ،وتهيئ ــه لتلق ــي التعل ــم بطريق ــة متط ــورة حديث ــة مس ــتخدمة مص ــادر تكنولوجي ــا
تعلي ــم مختلف ــة ،وفيه ــا تغيي ــر ل ــدور الطال ــب م ــن مج ــرد متل ــقٍ للمعلوم ــات �إل ــى مش ــارك فع ــال ف ــي العملي ــة
التعليمي ــة ،كم ــا تخاط ــب ذكاءات الطالب ــات المتع ــددة.
االسم :عهود رياض أبو خضر

المدرسة :سميحة خليل س .المختلطة /مديرية رام اهلل

التخصص :رياضيات

البريد اإللكترونيtahaohoud@gmail.com :

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

الملخص:

قامـت المعلمـة فـي هـذا المشـروع بتغييـر �أسـاليب التدريـس واسـتخدام اسـتراتيجيات حديثـة فـي التعليـم ،و�إعـداد
برامـج جديـدة ومبتكـرة لمراعـاة خصائـص الطلبـة الذيـن يعانـون مـن ضعـف في تحصيلهم الدراسـي ،كان من بينها
اسـتخدام اسـتراتيجية التعلـم المقلـوب ،واسـتراتيجية العصـف الذهنـي ،وال�ألعـاب التعليمية ،والتعلّم بالمشـروع وغير
ذلك من اسـتراتيجيات التعلّم النشـط .مسـتخدمة �أدوات تكنولوجية متعددة كان منها �إنشـاء وتصميم موقع تفاعلي
« »web questبهـدف تفعيـل دور الطلبـة وتوجيـه التعلّـم ليكـون متمركـزاً حولهـم.
عمدت المعلمة �إلى تقييم المشروع باستخدام اختبار قبلي و�آخر بعدي ،وقد �أظهرت النتائج والت�أملات فيها تحسناً
ملحوظاً في �أداء الطلبة وارتفاع مستوى تحصيلهم ،وتطوراً في مستوى ثقتهم ب�أنسهم ،و�إقبالا ً نحو تعلّم الرياضيات
بشغف ودافعية .وقد واجهت التجربة بعض التحديات والصعوبات ،كضيق الوقت ،وعدم توفر ال�إ نترنت عند البعض
وعدم تقبل �أولياء ال�أمور هذا النمط من التعليم في بداية ال�أمر� ،إلا �أن ال�إ صرار والعزم وال�إ رشاد كفيل بتذليل مثل تلك
الصعوبات ،عندما تتوفر القناعة بال�أثر ال�إ يجابي لمثل هذه الاستراتيجيات في تنمية قدرات الطلبة لمواجهة مواقف
تعليمية مستقبلية ،وتنمية القدرة على التعلّم والابتكار في بيئة محفزة ،وتحسين عمليتي التعليم والتعلّم بشكل عام.
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االســـم  :رشـــا نزيـــه جبـــارة  /عبيـــر
محمـــود عـــدوان

المدرسة  :بنات حليمة خريشة الثانوية /مديرية طولكرم

التخصص  :رياضيات

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

عنوان العرض  :رياضيات من وحي التراث

الملخص:

هدف هذا المشروع �إلى علاج مشكلة ال�إ قترانات المثلثية والتحويلات عليها ،من خلال استخدام استراتيجية التعلم
بالنمذجة والعمل الجماعي واستراتيجية التعلم بالمشروع ،حيث قمنا بتجنيد ثلة من الطالبات القادرات على تصميم
المخطط لوحدة التطريز على ورق المربعات مستخدم ًة ما تعلمته من تحويلات هندسية من انعكاس و انسحاب
ودوران ،ومن ثم ترجمة ما رسمته على الورق �إلى واقع في قطعة مطرزة بخيطان الحرير ،حيث تم من خلال تنفيذ
هذا المشروع �إبراز الجانب الجمالي والفني للرياضيات من خلال استخدام التحويلات الهندسية في عملية التطريز
وربط ال�أجيال الجديدة بالتراث ،والحفاظ عليه ،وصونه من الضياع في ظل الهجوم الذي يتعرض له ،والحرص كل
الحرص على �أن يكون الربط على �أساس علمي ،وعمل لوحات مطرزة تمثل الرسم البياني ل�إ قترانات مشهورة من
المنهاج الدراسي ،وتوصي المعلمتان بتبني المشروع من قبل المديرية وتحفيز الطالبات على جعله مشروعاً ربحياً.
االسم  :منى عبد الملك الطاهر

المدرسة  :بنات نزلة زيد الثانوية /مديرية جنين

التخصص  :الرياضيات و اإلحصاء

البريد اإللكترونيnazzalmuna29@yahoo.com :

الرياضيات
تعليم
لتعلم و
معرفي جاذب
عنوان العرض  :هاتفي المحمول فضا ٌء
ِ
ِ
ِ
ٌّ

الملخص:

يهـدف المشـروع �إلـى توظيـف الهاتـف المحمـول كوسـيلة تعليميـة وتربويـة فـي مبحـث الرياضيـات ،بـرزت فكـرة
المشـروع مـن انتشـار �أجهـزة الهاتـف المحمـول بصـورة سـريعة وملفتـة للانتبـاه واسـتثمار انجـذاب الطالبـات لهـا
ومواكبـة النظـرة التربويـة الحديثـة فـي توظيـف ،واسـتخدام التكنولوجيـا فـي تنميـة التفكيـر ال�إ بداعـي ،وانسـجا ًما
مـع طمـوح وزارة التربيـة و التعليـم فـي فلسـطين بتعزيـز مفهـوم التعلـم الرقمـي والتفاعلـي ونشـره كثقافـ ٍة �أصيلـة
فـي المجتمـع .تـم اسـتخدام عـدة تطبيقـات متوفـرة فـي الهاتـف المحمـول مثـلKAHOOT, PADLET,( :
 ،)CLASSROOM, NEARPOD DESMOSل�إ نشـاء عـروض تفاعليـة وتقديـم المحتـوى للطالبـات ،وتنظيـم
مسـابقات ،وامتحانـات مدرسـية ،والتواصـل مـع الطالبـات ،و�إعداد الواجبات البيتية ومتابعتهـا ومراقبة تقدم الطالبات
في الوقت الحقيقي في الحصة من خلال تقارير ال�أداء ،والكشـف عن الخبرات السـابقة لدى الطالبات ،والعصف
الذهنـي .وكانـت �أبـرز النتائـج :اكسـاب الطالبـات اتجاهـات �إيجابيـة نحـو تعلـم الرياضيـات ،وزيـادة تحصيلهـن فـي
مبحـث الرياضيـات .فـي ضـوء النتائـج التـي توصلـت �إليهـا مـن خـلال تطبيـق المشـروع يمكـن تقديـم توصيات مثل
ضـرورة لفـت نظـر مصممـي المناهـج مـن حيـث �إدراج بعـض التطبيقـات المتنوعـة فـي منهـاج الرياضيـات للتغلـب
علـى المعيقـات بطريقـة مماثلـة للروابـط ال�إ لكترونيـة المدرجـة فـي نهايـة كل وحـدة ،وتوجيـه �أنظـار المعلميـن نحـو
�أهميـة اسـتخدام تطبيقـات الهاتـف المحمـول فـي العمليـة التعليميـة ك�أسـاليب حديثه تسـاهم في نمـو المعلم المهني.
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االسم  :علي محمد العالمي

المدرسة :المدرسة الكورية األساسية للبنين /مديرية الخليل

التخصص  :تكنولوجيا

البريد اإللكتروني alialami2007@yahoo.com :

عنوان العرض  :تنظيم اإلجابات الجماعية لدى طلبة الصف الخامس األساسي

الملخص:

عالـج المشـروع ال�إ جابـات الجماعيـة لطلبـة الصـف الخامـس داخـل الغرفـة الصفيـة ،مـن �أجـل الحـد مـن ال�إ جابـات
الجماعيـة للطلبـة ،وضبـط الحصـة الصفيـة ،وتسـهيل تقييـم الطلبـة علـى سـجل المتابعـة ،وتعريف الطلبـة بخصائص
بعـض ال�أشـكال الهندسـية (ربطهـا بمـادة الرياضيـات) .لذلـك تـم تجهيز لوحات هندسـية بحيث يكتـب على الوجه
ال�أمامـي رقـم الطالـب حسـب سـجل دفتـر المتابعـة ،والوجـه الخلفـي خصائص الشـكل الهندسـي .وتوزيـع اللوحات
علـى الطلبـة وتدريبهـم علـى �آليـة اسـتخدامها .ثـم تنفيـذ حصـة صفيـة باسـتخدام اللوحـات الهندسـية .وتـم عمـل
نموذج المعايير والمؤشـرات ومقياس ال�أداء المتدرج لاسـتخدام اللوحات .ومن نتائج المشـروع تفاعل كبير للطلبة
فـي الحصـة ،وانضبـاط الطلبـة �أثنـاء الحصـة مما يعطي جو �أفضل للدراسـة ،و�إعطاء فرصة لجميع الطلبة للمشـاركة،
وتسـهيل عمليـة تقييـم الطلبـة مـن خـلال �أرقـام الطلبـة علـى اللوحـات .و�أشـار الطـلاب �إلـى تسـهيل وصـول وفهـم
المعلومـات ،وحفـظ خصائـص ال�أشـكال الهندسـية مـن خـلال اللوحات.
االسم :نوال طه ابراهيم

المدرسة  :بنات الرشايدة األساسية /مديرية بيت لحم

التخص ــص  :أنظم ــة معلوم ــات
حاس ــوبية/تكنولوجيا

البريد اإللكتروني Nawal.taha.taha@gmail.com :

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

الملخص:

يهدف المشروع �إلى �إنشاء 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 ب�أسلوب ممتع ،ومشاركة المعلمين الفكرة لتسهيل تعليم البرمجة .تم تحديد
ال�أهداف ال�أساسية والفرعية والتخطيط للوحة المخرجات .وتحديد ال�إ جراءات وتجهيز ال�أدوات اللازمة (�ألواح الشطرنج
وشخصيات كرتون تحاكي شخصيات برنامج ماين كرافت ،وتجهيز �ألواح الشطرنج كبيئة مشابهة ل�أنشطة الكتاب
لمحاكاتها عمليا قبل تطبيقها ،كما وتم تجهيز اللبنات البرمجية على شكل لعبة تركيب ورقية ،والاستعانة باللوح
التفاعلي لتطبيق ال�أنشطة) .ثم اختيار الاستراتيجيات المناسبة (تعليم تعاوني ،المحاكاة ،اللعب ،الذكاءات المتعددة،
حل المشكلات) مما �أدى �إلى سهولة التطبيق العملي على ال�أجهزة والتوصل ل�أفضل الحلول البرمجية� .أوجد المشروع
حب التعلم لدى الطالبات وقرب مفهوم البرمجة والخطوات المنطقية للحل .وشجعهن على ابتكار �ألعاب برمجية من
واقع الحياة .وحسن نتائج التحصيل بتقليل عدد محاولات حل معظم ال�أنشطة� .أوصي بتعميم الفكرة على المعلمين
لتسهيل وتقريب مفعوم البرمجة للطلبة وزيادة الحافز والمتعة ،وجعله محور العملية التعليمية.
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االسم  :زينب عبد الحميد داغر

المدرسة  :بنات رأس كركر الثانوية /مديرية رام اهلل

التخصص  :تكنولوجيا

البريد اإللكتروني zaynabdager@gmail.com :

عنوان العرض  :التعلم اإلبداعي النشط في العصر الرقمي

الملخص:

تطرق المشروع �إلى انشغال الطالبات بالتكنولوجيا بشكل كبير مما �أضعف لديهن القدرة على التعبير عن ر�أيهن والتحدث
�أمام الجمهور ومع الجمهور (الاتصال والتواصل الاجتماعي) .وتمثلت �أهمية المشروع في� :إكساب الطالبات مهارات
عملية �أدائية في برامج صناعة ال�أفلام والمونتاج ،والتصوير ،والتعامل مع ال�أصوات و�إكسابهن �أخلاق عالية عند التعامل مع
الاخرين او استخدام ال�أجهزة ال�إ لكترونية سواء بوجود� ،أو عدم وجود مراقب .وكانت الفئة المستهدفة :طالبات الصفوف من
الخامس حتى الحادي عشر ،وعددهن  26طالبة .وتم توزيع ال�أدوار عليهن ،وتدريبهن على المشروع ،وعمل صفحة تواصل
اجتماعي لتنسيق الجهود .وتم عمل زيارات ميدانية وعمل مقابلات مع متخصصين في ال�إ علام من داخل وخارج فلسطين.
و�أهم مخرجات المشروع تمثلت في :اكساب الطالبات قوة الشخصية ،والجر�أة ،واللباقة وسرعة التعبير عن النفس ،وتقويتهن
في اللغة العربية وال�إ نجليزية وذلك لكونها مؤشراً �أساسياً يتطلبه عمل فريق العمل ،وتخفيف العبء على معلمة التكنولوجيا من
خلال جعل الطالبة معلمة بديلة يمكنها طرح الحلول ل�أي مشكلة تكنولوجية تواجه الطالبات في حصصهن.
االسم  :نسيم سميح عورتاني المدرسة  :بنات بلعا الثانوية /مديرية طولكرم
التخصص :تكنولوجيا

البريد اإللكترونيNaseem.awartani.1210@gmail.com :

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

الملخص:

يهدف المشروع �إلى استخدام استراتيجيتي تدريس :الكرسي الساخن ،وال�أصابع الخمسة في تعليم الوسائط المتعددة،
لما لها من ت�أثير �إيجابي كبير على العملية التعليمية التعلمية بحيث ينقل دور المعلمة من ناقل للمعارف والمعلومات
�إلى ميسرة ومرشدة لتعليم الطالبات ،ومن خلال تطبيقها نستطيع �أن نخلق بيئة تعليمية تعلمية غنية بالمواقف والمهام،
بحيث تنصت الطالبة ،وتقر�أ وتكتب وتتحدث وتفكر بعمق ،ال�أمر الذي يدعم ثقة الطالبة بنفسها ،ويجعلها قادرة على
ترتيب ال�أولويات ،وحل المشكلات ،واتخاذ القرارات ،بال�إ ضافة �إلى اكسابها مهارات التعاون والتفاعل والتواصل مع
ال�آخرين .تم قياس �أثر تطبيق استراتيجيات التعلم على الطالبات ،من خلال:اختبار فحص الشهرين لشعبتين تم تطبيق
استراتيجيات التدريس في �إحداها فقط ،كما تم تصميم الاختبار على شكل استراتيجيات التعلم ،وكانت نسبة النجاح
 %100في 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 �أوراق الزهرة ،واستراتيجية القفل والمفتاح.
ومن مخرجات المشروع :فهم �أفضل للمادة العلمية المطروحة ،وبمشاركة جميع طالبات الصف ،وعلاقات مميزة بين الطالبات
سواء من خلال المشاركة في المجموعات� ،أو من خلال تصميم استراتيجيات التقويم المختلفة ،و�إظهار الجانب ال�إ بداعي
لدى الطالبات في تصميم استراتيجيات التقويم .وتعزيز ثقة الطالبات ب�أنفسهن ،وقدرتهن على التعلم دون الاعتماد الكامل على
المعلمة ،وزيادة نسبة استبقاء المعلومة لدى الطالبات ،بسبب مشاركتهن في �إخراج المعلومة ،وصياغة ال�أسئلة المناسبة لها.
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االسم :أحالم عدنان أبو الفلفل

المدرسة  :بنات الخنساء األساسية /مديرية جنين

التخصص  :تكنولوجيا

البريد اإللكتروني ahlamadnan80@gmail.com :

عنوان العرض  :أفكاري من مخططاتي

الملخص:

اســتخدمت المعلّمــة فــي هــذا المشــروع اســتراتيجية الصــف المقلــوب مــع طالباتهــا ،بهــدف اســتخدام التقنيــات
الســمعية ،والبصريــة ،والمحــاكاة ،والتقييــم التفاعلــي ،لتكــون فــي متنــاول الطالبــات قبــل الــدرس ،ومتاحــة لهــن
عل ــى م ــدار الوق ــت ،بحي ــث تتمك ــن الطالب ــات  -بص ــورة عام ــة ،والفئ ــة متوس ــطة ال�أداء  -بش ــكل خ ــاص  -م ــن
الاط ــلاع عل ــى المحت ــوى ع ــدة م ــرات؛ ليتس ــنى له ــن اس ــتيعاب المفاهي ــم الجدي ــدة.
ت ــم وض ــع خط ــة لتطبي ــق الاس ــتراتيجية بعناصره ــا ال�أساس ــية ،واس ــتخدمت ف ــي تنفيذه ــا طريق ــة «جيكس ــو» بع ــد
تقس ــيم الطالب ــات �إل ــى مجموع ــات ،و�إعط ــاء كل طالب ــة رق ــم تسلس ــلي .واس ــتخدم ف ــي تقيي ــم التعلّ ــم معايي ــر
ومؤش ــرات ال�أداء عل ــى ش ــكل « .»Rubricو�أظه ــرت النتائ ــج �آث ــاراً �إيجابي ــة لاس ــتخدام ه ــذه الاس ــتراتيجية ف ــي
عمليت ــي التعلي ــم والتعلّ ــم كان منه ــا:
( )1الاستغلال الجيد لوقت الحصة.
( )2مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة على اختلاف مستوياتهم ال�أكاديمة و�أنماط تعلّمهم.
( )3تعزيز التفكير النقدي والتعلّم الذاتي وتنمية مهارات متنوعة لدى الطلبة.
( )4توفير بيئة تعلّمية شيقة ومحفزة.
(� )5إشراك �أولياء ال�أمور في العملية التعليمية.
االسم :مجد عبد الحليم شحدة الحلمان

المدرسة :غرناطة األساسية للبنات /مديرية الخليل

التخصص :اللغة العربية

البريد اإللكترونيonlyu_2002@hotmail.com :

عنوان العرض :ازرع وال تقطع

الملخص:

يهدف المشروع �إلى توعية طالبات الصف الثالث ال�أساسي ب�أهمية الزراعة وضرورة الاعتناء بحديقة المدرسة والعمل
على زراعتها ،وحماية المزروعات؛ لما لها من فوائد جمة في تجميل البيئة المدرسية والمحافظة عليها.
كذلك خلق جيل واع يحب العمل الجماعي والعمل بروح الفريق ،ويتحلى بالقيم ال�إ يجابية كالتعاون والنظافة
وحب ال�أرض ،من خلال استخدام مهارات الزراعة والري والتخطيط ،واستخدام استراتيجيات و�أنشطة مختلفة
لتحقيق مخرجات متوقعة حيث قامت الطالبات بعمل �ألبوم صور عن النباتات وزراعة ال�أشجار في حديقة المدرسة
و�إعداد لافتات عن �أهمية الشجرة وقدمت الطالبات حملة توعوية للمحافظة على حديقة المدرسة وتحدثن عن
�أهمية الزراعة عبر ال�إ ذاعة المدرسية.
ومن النتائج التي تحققت زيادة حب الطالبات لل�إ لقاء والتعاون ،وحب العمل الجماعي وشوق الطالبات للحصص
التفاعلية التي تخرج عن الم�ألوف ،وكذلك ظهر حب الطالبات لل� أرض من خلال زراعة الحديقة ،والاعتناء بها.
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االسم  :سلوى خالد عبد الجليل

المدرسة  :بنات تقوع األساسية /مديرية بيت لحم

التخصص  :اللغة العربية

البريد اإللكتروني salwajibreel@gmail.com :

عنوان العرض  :الصف المقلوب

الملخص:

يهــدف المشــروع للت�أكيــد علــى �أهميــة التعليــم المتمركــز حــول المتعلــم مــن خــلال �إيجــاد بيئــة تعليميــة محفــزة
و مشــجعة للطالبــات ،بتوظيــف شــبكة الحاســوب العنكبوتيــة بطريقــة تســمح ب�إعــداد الــدروس عــن طريــق مقاطــع
الفيديــو وغيرهــا لتطلــع عليهــا الطالبــات فــي منازلهــن� ،أو فــي �أي مــكان �آخــر باســتعمال الحواســيب �أو الهواتــف
الذكي ــة قب ــل حض ــور ال ــدرس ،ث ــم تخصي ــص وق ــت للمناقش ــة داخ ــل الغرف ــة الصفي ــة ،كم ــا يه ــدف �إل ــى تعزي ــز
مه ــارات التواص ــل ،والتع ــاون بي ــن الطالب ــات ،وتحويله ــن �إل ــى باحث ــات ع ــن مص ــادر المعلوم ــات بال�إ ضاف ــة �إل ــى
بن ــاء علاق ــات قوي ــة بي ــن الطالب ــات والمعلم ــات ،حي ــث ت ــم توظي ــف العدي ــد م ــن الاس ــتراتيجيات الحديث ــة ف ــي
الحص ــص الدراس ــية منه ــا اس ــتراتيجية الص ــف المقل ــوب ،كذل ــك تعزي ــز التفكي ــر الناق ــد وتنمي ــة ال ــذكاء الذات ــي.
ويوص ــي �أن تك ــون التكنولوجي ــا �أداة مس ــاعدة للمعل ــم ف ــي العملي ــة التعليمي ــة ،فه ــو المخط ــط والموج ــه للطلب ــة.
االسم  :أروى عبد القادر جبريل

المدرسة :بنات رمون الثانوية /مديرية رام اهلل

التخصص  :اللغة العربية

البريد اإللكترونيokab.arwa@gmail.com :

عنوان العرض ( :هيّا نتحاور) من أجل تع ّلم هادف وب ّناء

الملخص:

يهـدف مشـروع (ه ّيـا نتحـاور) �إلـى �إحـداث تغييـرات �إيجابيـة فـي سـلوك الطالبـات ،وحثّهـ ّن علـى المثابـرة وال�إ بـداع
لتنميـة مهاراتهـ ّن اللغويـة ب�أسـلوب شـ ّيق وبعيـد عـن الجمـود والتلقيـن .وقـد تـ ّم اسـتهداف طالبـات الصـف التاسـع
لتدريبهـ ّن علـى مهـارة الحـوار والمناقشـة بصـورة �إيجابيـة هادفـة تحـاور فيهـا الطالبـة ،وتع ّبـر عـن ر�أيهـا بـك ّل جـر�أة
وشـجاعة وبلغـة سـليمة و�أسـلوب مع ّبـر .ول�إ نجـاح المشـروع تـ ّم تنفيـذ مجموعـة �إجـراءات و�أنشـطة متنوعـة منهـا:
توظيـف الحـوار والمناقشـة فـي شـرح مقالـة خالـد بـن الوليـد مـع ربـط الشـرح بمباحـث �أخـرى عـن طريـق محـاورة
تاريخـي ومناظرة �أدبية وحـوارات متنوعة من قبـل الطالبات
مسـرحي
معلمـات هـذه المباحـث .كمـا تـ ّم اعـداد حـوار
ّ
ّ
تـم تفعيلهـا فـي ال�إ ذاعـة المدرسـية .وقـد �أسـهم المشـروع فـي تحسـين قـدرات الطّالبـات اللغويـة وفـي الكشـف عـن
مواهبهـ ّن ال�إ بداعيـة ،وفـي تعزيـز شـخص ّية الطالبـة القياديـة .وقـد تكلّـل المشـروع بتوصيـات تسـتلزم ضـرورة تعميـم
فكرتـه علـى باقـي الصفـوف ،وتوظيفهـا مـن قبـل المعلمـات فـي المباحـث ال�أخـرى كافـة ،وذلـك باعتمـاد الحـوار
والمناقشـة ك�أسـلوب تعليمـي ناجـح وف ّعـال.
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االسم  :سهير أسعد جالد

المدرسة  :بنات فاطمة الزهراء  /طولكرم

التخصص  :اللغة العربية

البريد اإللكترونيsohair.jallad12@gmail.com :

عنوان العرض  :لعبتي أزينها بجمال لغتي

الملخص:

يهـدف هـذا المشـروع �إلـى خلـق بيئـة تعليميـة تعلميـة محفـزة للتفكير ذات طابع مشـوق ،وجـاذب للطلبة من خلال
توظيـف ال�ألعـاب التعليميـة فـي تنميـة المهـارات اللغويـة لدى الطلبـة ،بحيث تدفعهم للتفكير والبحث والاسـتقصاء،
ممـا تجعـل المتعلـم متعلمـاً نشـطاً ،فعـالاً ،باحثـاً ،منتجـاً ،ومبتكـراً ،ومحـور ًا �أساسـيا فـي العمليـة التعلميـة ،وبالتالـي
ف�إنهـا تسـهم فـي �إكسـابه العديـد مـن المهـارات والخبـرات والمعـارف ،التـي تنمـي قدراتـه العقليـة وال�إ بداعيـة ،ممـا
يزيـد مـن دافعيتـه نحـو التعلـم ،وبالتالـي تعمـل علـى زيـادة تحصيلـه ،كمـا وتسـهم فـي تغييـر دور الطالـب مـن متلـق
سـلبي �إلـى نشـط وحيـوي ،وبعيـدا عـن �أجـواء الحصـة التقليديـة ،مـن خـلال �إشـراكه في العمليـة التعليمية وال�أنشـطة
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.
تـم ملاحظـة تقـدم فـي زيـادة التحصيـل� ،إثـارة الدافعيـة وتنميـة مهـارة التفكيـر الذاتـي وال�إ بداعـي ،و الكشـف عـن
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 �إلى الابتكار عن
طريـق تصميـم � ٍ
ألعـاب تعليميـة و�إلكترونيـة هادفـة ،وتوظيـف خامـات البيئـة و�ألعاب الـذكاء وال�ألعاب الشـعبية وغيرها
ضمـن هـذا المشـروع وبمـا يخـدم المـادة التعليميـة فـي جـو مـن المتعـة والمـرح ،وقـد تـم جمـع نتاجـات الطالبـات
فـي دليـل خـاص لل� ألعـاب التعليميـة بعنـوان« :لعبتـي �أصممهـا وبلغتـي �أزينهـا» موضحـا فيـه �آليـة كل لعبـة وهدفهـا،
ويعـد بذلـك مرجعـا تعليميـا يسـتفاد منه.
التوصيات:
•اعتمـاد ال�ألعـاب التعليميـة ك�أداة تربويـة ووسـيلة تعليميـة؛ لمـا لهـا مـن �أثـر فعـال فـي البيئـة التعليميـة ،ودورهـا فـي
تنميـة قـدرات الطلبـة ،والكشـف عـن مواهبهـم ال�إ بداعيـة.
•تحديث ال�ألعاب الشعبية الفلسطينية ،وتوظيفها كاستراتيجية للتعلم باللعب في سبيل الحفاظ على تراثنا.
•تعميم تجربتنا في مدارس �أخرى ،وتوظيف ال�ألعاب التعليمية في غرف المصادر التعليمية ،والصف الدوار.
•التنويـع فـي ال�أنشـطة التـي تحويهـا المناهـج التعليميـة؛ لمـا لها من �أثر في تنمية القدرات والكشـف عن الذكاءات
المتعـددة لدى الطلبة.
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االسم  :فاطمة واصف قبها

المدرسة  :بنات طورة الثانوية /مديرة جنين

التخصص  :اللغة العربية

البريد اإللكتروني kareemqabaha@yahoo.com :

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

الملخص:

يه ــدف ه ــذا المش ــروع �إل ــى فه ــم مجم ــوع القي ــم الت ــي يعت ــز به ــا ال�إ نس ــان الفلس ــطيني ومحاكاته ــا ،والوع ــي
ب�أهميــة دور المــر�أة الفلســطينية فــي الحفــاظ علــى المــوروث الوطنــي ومشــاركتها فــي النضــال الفلســطيني ،وزيــادة
الدافعيــة ومســتوى التحصيــل لــدى الطلبــة مــن خــلال تقمــص ال�أدوار الدراميــة و�إنتــاج �أعمــال �إبداعيــة مســاندة،
وتعزيــز ثقــة الطلبــة ب�أنفســهم مــن خــلال التفاعــل بالنقــاش وابــداء الــر�أي والتعــاون فــي �إنتــاج ال�أعمــال المختلفــة
ومقابل ــة الكب ــار ف ــي الس ــن والاس ــتماع لحكاياته ــم ،م ــن خ ــلال اس ــتخدام الاس ــتراتيجيات ال�آتي ــة مث ــل :التعل ــم
التعاون ــي ،تقم ــص ال�أدوار والتمثي ــل الدرام ــي ،التعل ــم بالمش ــروع ،وم ــن �أه ــم النتائ ــج الت ــي ت ــم الحص ــول عليه ــا:
تمكي ــن الطالب ــات م ــن فه ــم دلالات الن ــص وس ــياقاته بش ــكل �أفض ــل م ــن خ ــلال المناقش ــة والتعبي ــر ع ــن الوع ــي
الوطن ــي ،وتنمي ــة روح المش ــاركة وال�إ ب ــداع ل ــدى الطالب ــات م ــن خ ــلال تفاعله ــن ب ــال�أداء والتجهي ــز والرس ــم.
التوصيات:
•�إثارة الدافعية لدى الطلبة من خلال ال�أنشطة المشوقة وال�أدوار التي تبرز شخصيتهم.
•�إطلاق الفضاء التعليمي بحيث لا يقتصر التعلم على البيئة الصفية.
•تقلي ــل ع ــدد الوح ــدات التعليمي ــة لتمكي ــن الطلب ــة والمعلمي ــن م ــن �إنت ــاج وتنفي ــذ �أنش ــطة داعم ــة تع ــزز تعل ــم
الطلب ــة.
•الربط الدائم للمضامين التعليمية بالقيم التي يعتز بها المجتمع.
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مديرية الخليل/ أم عمار األساسية للبنات: المدرسة

 هدى محمود بدران: االسم

huda16badran@yahoo.com : البريداإللكتروني

 لغة انجليزية: التخصص
,
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.
 مديرية بيت لحم/ بنات تقوع الثانوية:المدرسة

 أشواق محمد عداسي:االسم

aiamn.amjad@gmail.com :البريد اإللكتروني

 لغة انجليزية:التخصص

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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 مديرية بيت لحم/ مراح معال المختلطة:المدرسة

 ريم عزمي علقم: االسم

reemosh321@gmail.com : البريد اإللكتروني

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

/  نسرين حربي انجاص: االسم
عائشة جاسم قاسم

injasnisreen3@gmail.com : البريد اإللكتروني

 لغة انجليزية: التخصص
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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 مديرية رام اهلل/ ذكور كوبر الثانوية: المدرسة

 أماني جمال مصلح: االسم

Amanyjamal90@gmail.com :البريد اإللكتروني

 لغة انجليزية:التخصص

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

اللجنة ال�إ شرافية واللوجستية

اللجنة الفنية

د.صوفيا الريماوي
�أ�.أحمد ناصر
�أ.مروان بكير
�أ.ريما طحاينة
�أ�.إيمان النجار
�أ.هاشم �أبو بكر
�أ.روان الخياط
�أ.عبد الناصر فخيدة
�أ�.أحمد مرار
�أ.محمد قرافشة
�أ.خولة �أبو مريم
�أ .خالد طعمة
�أ .محمد �أبو زيد
�أ .نهلة شماسنة
�أ .منار الحج محمد
�أ .مرام وشحة

د�.إبراهيم النوري
�أ�.أكرم عسالوة
�أ�.إيمان النجار
�أ .باسم حجاحجة

�أ.ثائر �أبو خليل
�أ.حلمي حمدان
د.حنان الجمل
د.خالد دعوس
�أ.دعاء وهبه
�أ .سامية الديك
�أ.سوزان قنداح
�أ.عادل سرطاوي
د.عبد الحكيم عامر
د.غانم �إخليل
�أ.لبنى �أبو سرحان
�أ.ليلى �أبو ياسين
�أ.مها �أبو سرور
د.هبه المحتسب
�أ.وفاء شبلاق
�أ .مها طه

الكت ّيب
إ�عداد وتجميع� :أ .إ�يمان النجار � /أ.هاشم �أبو بكر
تدقيق لغوي� :أ.خالد طعمة
تصميم جرافيكي� :أ .لينا يوسف

29

