وزارة التربية والتعليم العالي

املؤمتر التربوي

«نحو مدرسة فلسطينية فاعلة»
تخريج الفوج الثاني من املديرين املشاركني يف
برنامج الدبلوم املهني املتخصص يف القيادة املدرسية

 ٩تشرين ثان ٢٠١٤
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كلمة مدير عام
املعهد الوطني للتدريب التربوي:
احلديــث عــن برنامــج القيــادة املدرســية حديــث متشــعب لكنــه رسعــان مــا يتمحــور حــول املدرســة
التــي نريــد ،واملديــر الــذي نتطلــع ألن يكــون ،والتطويــر الشــمويل املنشــود ،والتنميــة املهنيــة التــي
تعــزز دور املديــر يف قيــادة العمــل تربويــا وإداريــا وتعليميــا.
يف إطــار هــذا الفهــم وليــس بعيــدا عنــه ،حــرص املعهــد الوطنــي للتدريــب الرتبــوي عــى جعــل
برنامــج الدبلــوم املهنــي املتخصــص ترمجــة عمليــة لرؤيــة الــوزارة ملديــر املدرســة ،وصــوال
إىل مدرســة فلســطينية فاعلــة ينــري مديروهــا لعــاج عديــد املشــكالت التــي تواجــه املســرة
وباســتحضار دائــم للطلبــة باعتبارهــم حمــور العمليــة التعليميــة التعلميــة ،مــع االنتبــاه دومــا إىل أننــا
نتحــدث عــن حتســن التحصيــل.
تباينــت املحــاور لكنهــا تآلفــت وتقاطعــت يف اســتهداف التحســن املــدروس ،وتنميــة املعــارف
وتغيــر االجتاهــات لــدى الطلبــة ،فاحلديــث عــن البيئــة املدرســية مل يــأت بمعــزل عــن األهــداف
املنشــودة ،وكــذا توظيــف التكنولوجيــا ،وتعزيــز مهــارات الطلبــة ،وغريهــا مــن املحــاور التــي باتــت
حتظــى بمعاجلــة موضوعيــة علميــة مــن مديــري املــدارس الذيــن قامــوا بــدور الباحــث ،وســعوا إىل
حتديــد منهجيــات التعامــل وآليــات التدخــل وفقــا ملــا متليــه خصوصيــة حالــة كل مدرســة عــى حــدة.
وخــال نقــاش مشــاريع مديــري املــدارس ملســت والزمــاء مــدى مــا بذلــه املديــرون مــن جهــد
طيــب ،ليكــون هــذا التفــاين وااللتــزام الكبــر طيلــة مــدة الربنامــج مدعــاة للفخــر ،فللمديريــن
اخلرجيــن أبــارك ،وبالتزامهــم أعتــز ،شــاكرة يف الوقــت ذاتــه قيــادة الــوزارة ممثلــة بمعــايل الوزيــرة
وعطوفــة الوكيــل املســاعد لشــؤون التخطيــط والتطويــر دكتــور بــري صالــح الســنادهم الدائــم
جلهــود املعهــد ،الزميــات والزمــاء املدربــن مــن املعهــد الوطنــي للتدريــب الرتبــوي ،وطاقــم اإلدارة
العامــة للمتابعــة امليدانيــة ،وهــو مــا كان مــن األســباب الرئيســة إلنجــاح الربنامــج يف مراحلــه كافــة.
وإذ يرصــد هــذا الكتيــب أبــرز مــا شــهده ختريــج الفــوج الثــاين مــن مديــري املجموعــات الرابعــة
واخلامســة والسادســة والســابعة ،ألجــدّ د التزامنــا برتاكميــة نجاحــات الربنامــج ،وتوظيفــه لصالــح
التطويــر الرتبــوي.
لقــد بــات برنامــج القيــادة رافــدا مــن روافــد التأســيس جلعــل التطويــر املــدريس مســئولية جلميــع،
وشــهد نجاحــات الفتــة عــى صعيــد جتــاوز املديريــن حــدود مدارســهم للتأســيس لعالقــات مــع
املحيــط اخلارجــي مــن شــأهنا إســناد مــا تقــوم بــه املدرســة مــن جهــود ،وهــذا ينســجم ومــا تعلقــه
الــوزارة مــن آمــال عــى املــدارس يف أن تكــون يف طليعــة املشــهد اجتامعيــا وتربويــا.
د.شهناز الفار
مدير عام املعهد الوطني للتدريب الرتبوي
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نبذه عن برنامج الدبلوم املهني املتخصص
يف القيادة املدرسية:
هــو برنامــج تطويــر قــدرات حيصــل يف هنايتــه املديــر عــى شــهادة دبلــوم مهنــي
متخصــص يف القيــادة املدرســية ،يمتــد الربنامــج عــى مــدار عــام درايس كامــل،
ويعتمــد منهجيــة التعلــم القائــم عــى اخلــرة حيــث يمــر املشــارك بعــدة مراحــل
اثنــاء تطبيــق الربنامــج :تعلــم أشــياء جديــدة مــرة واحــدة كل شــهر مــدة يــوم
كامــل ،ثــم يكلــف بواجبــات مطلــوب ممارســتها عــى أرض الواقــع يف امليــدان
وبعــد ذلــك االنخــراط يف حلقتــي تعلم مــدة كل منها  3ســاعات ملناقشــة الواجبات
 ،يتأمــل فيهــا املشــاركون يف مــا تــم إنجــازه ومناقشــة اخلــرة والــدروس املســتفادة
ضمــن جمتمعــات تعلــم فعالــة ،إضافــة للتواصــل االلكــروين بــن املشــاركني
انفســهم مــن جهــة  ،وبينهــم وبــن امليــر وادارة الربنامــج مــن جهــة اخــرى
عــر بيئــة مــودل ومــا حتتويــه مــن انشــطة داعمــة ومهــات مرتبطــة باللقــاءات
الوجاهيــة .وتتــوج بمــروع ختــرج المتــام متطلبــات النجــاح يف الربنامــج.

أهداف البرنامج:
–

–
–
–

–تنميــة املهــارات اإلداريــة والقياديــة للمشــاركني ليكونــوا قادريــن
عــى حتقيــق جمــاالت املدرســة الفعالــة ،ومعايريهــا ،ومســتوياهتا،
وتوظيفهــا يف التطويــر املــدريس.
–تنميــة قــدرات املديــر التــي تركــز أكثــر عــى قيــادة التعليــم يف
املدرســة.
–تعزيز اجتاهات إجيابية نحو مهنة اإلدارة املدرسية.
–تنميــة مهــارة املديريــن واملديــرات يف إعــداد البحــوث االجرائيــة
وتوظيفهــا يف التخطيــط للتطويــر املــدريس.

الفئة املستهدفة:

مديرو املدارس يف الضفة الغربية موزعني عىل  16حمافظة.

محاور التدريب:
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– –املدرسة الفعالة وجماالت التطوير.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–التقويم الذايت.
–العمل ضمن فريق.
–تطوير اخلطة املدرسية.
–متابعة تنفيذ اخلطة املدرسية
–بناء اخلطط املدرسية بانواعها.
–التخطيط اجليد للتحسني املبني عىل رؤية ورسالة حمددتني.
–بناء عالقات داخلية وخارجية تساعد املدرسة عىل أداء واجباهتا بفاعلية.
–إدارة املوارد املالية واملادية بفعالية لتخدم جودة التعليم والتعلم.
–قيادة عملية التعليم والتعلم بجودة عالية.
–توفر بيئة صديقة للطالب تساعد عىل تعزيز انتامء العاملني والطلبة.
–ادارة نتائج التقويم يف عملية التحسني املدريس.
–إستخدام التكنولوجيا بفاعلية يف عمليات التعليم والتعلم واالدارة.

عدد الساعات التدريبية )344( :ساعة تدريبية.

تدريب وجاهي  )108( :ساعة تدريبية.
حلقات تعلم )110( :ساعة تدريبية .
تطبيقات ميدانية )90( :ساعة تدريبية.
التدريب االلكرتوين ) 36 ( :ساعة تدريبية.

مخرجات البرنامج:

مشاركون قادرون عىل:
– – استخدام األدوات املتنوعة يف التقييم الذايت.
– – بناء فريق فاعل للتطوير املدريس.
– –بناء خطط متنوعة (اسرتاتيجية ،تطويرية ،إجرائية).
– –االستثامر اإلجيايب يف العالقات الداخلية واخلارجية للمدرسة.
– –استثامر املوارد البرشية واملادية املتاحة يف املدرسة بشكل فاعل.
– –اإلسهام يف تطوير النمو املهني للعاملني يف املدرسة.
– –تشجيع األنشطة املساندة وتوجيهها.
– –استخدام نتائج التقويم لتحسني حتصيل الطلبة.
– –اعتامد البحث اإلجرائي وأسلوب حل املشكالت للتغلب عىل املعوقات التي تواجه قيادة
املدير للمدرسة.
– –اعتامد التكنولوجيا لتسهيل تنفيذ األعامل اإلدارية.
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أهداف املؤمتر:
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.1

1عــرض نــاذج لنتاجــات اخلرجيــن مــن
أبحــاث إجرائيــة ومشــاريع يف املجــاالت
الرتبويــة املختلفــة.

.2

 2تبــادل اخلــرات الرتبويــة بــن املديريــن يف
خمتلــف املديريــات مــن خــال اإلفــادة مــن
جتارهبــم ونقــل اخلــرات ميدانيــا.

.3

3وضــع صانعــي القــرار والداعمــن يف صــورة
تنفيــذ برنامــج الدبلــوم املهنــي املتخصــص يف
القيــادة املدرســية.

.4

4ختريــج املشــاركني الذيــن أهنــوا متطلبــات
التخــرج ومنحهــم شــهادة مصدقــة.

محاور املؤمتر:
أوال :محور التعليم والتعلم ( رئيس اجللسة  :أ .ثروت زيد )
·أثر نظام التعليم املساند عىل التحصيل العلمي للطلبة متدين التحصيل
يف مادة الرياضيات للصف الثالث االسايس  /سوسن هشام حممد
جرب /مدرسة الرشوق االساسية املختلطة  -رام اهلل
· أنا أحب الرياضيات  /جيهان أمحد عبد الوهاب السمودي  /مدرسة
بنات اليامون الثانوية – جنني
·توظيف احلديقة املدرسية يف إثراء املنهاج ملبحثي العلوم العامة والعلوم
االجتامعية للصفوف  / 6-1هيام خليل موسى أبو مفرح /مدرسة
احلرية األساسية املختلطة – بيت حلم
·املعلم الصغري ملادة اللغة االنجليزية  /نعمة معروف سليم مصطفى/
مدرسة بنات دير بلوط الثانوية – سلفيت
·دور احلديقة املدرسية يف حتويل املعرفة اىل تطبيق عميل ،وأثر ذلك عىل
رفع مستوى دافعية الطالبات  /فوزية حممود أمحد أبو عيل /مدرسة
بنات اخللفاء الراشدين االساسية -بيت حلم
ثانيا :محور البيئة املدرسية ( رئيس اجللسة :أ .الهام عبد القادر)
·الصحفي الصغري ودوره يف تعزيز حقوق الطفل /وليد خالد حممود
اجلعافرة /ترقوميا الثانوية للبنني – اخلليل
·حديقتنا املدرسية عيادتنا الطبية /نجاح داود عيل عودة اهلل /مدرسة
بنات بيت حنينا الثانوية -ضواحي القدس
·التوعية االنتخابية لطلبــة الصــف الــثــاين األسايس «أنا
أنتخب» /إبراهيــم مصطفى حممد قصــراوي /ذكور حممد بن
راشد آل مكتوم األساسية  /طمون -طوباس
·بيئة مدرسية آمنة  /أســــــــــامة حممد سمور خطاطبة /بيت
فوريك الثانوية للبنني – نابلس
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·أثر البيئة الصفية يف الصف األول ثانوي يف رفع مستوى حتصيل الطالبات
 /ماجدة قاسم حممد عقل /بنات كفردان الثانوية –جنني
ثالثا :محور العالقات ( رئيس اجللسة :أ .محمد القبج )
·أثر استخدام الفيس بوك كأداة تعليمية مسامهة يف مدرسة ذكور كفر راعي
الثانوية /خالد يوسف حسني إبراهيم – كفر راعي الثانوية -قباطية
·تذكرة نجاح  /منال جابر حسن عوض اهلل /النهضة اإلسالمية املختلطة
(ج) -القدس
·هيا نتواصل باالنجليزية /يرسى صدقي حامد سليامن دروزة /كفر صور
األساسية املختلطة – طولكرم
·دور العالقات االجتامعية يف حتسني البيئة املدرسية  /أمحد حسن عبد
احلميد احلروب /ذكور دير سامت الثانوية  -جنوب اخلليل
·رسالة تواصل  /فوزية حسن عبداهلل قرجة /بنات القادسية الثانوية – شامل
اخلليل
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رابعا :محور التكنولوجيا ( رئيس اجللسة :أ .أيوب عليان )
·أثر حوسبة الدروس التعليمية يف مادة العلوم للصف التاسع عىل إثارة
واستمرارية دافعية املتعلامت وحتصيلهن العلمي يف مدرسة بنات حبلة
الثانوية /تغريد إبراهيم سالمة الديك /بنات حبلة الثانوية -قلقيلية
·توظيف التكنولوجيا يف تدريس مادة اجلغرافيا لطلبة الصف السابع
االسايس /بكر حسن أمحد غروف /ذكور أبو بكر الصديق – أرحيا
·أثر التدريس باستخدام برنامج  GSPيف التمثيل البياين لالقرتانات املثلثية/
حنان راجح محاد عدييل /بنات اودال األساسية املختلطة -جنوب نابلس
·متعة التعلم االلكرتوين يف اللغة العربية  /امال عادل طاهر جابر /بنات
نزلة عيسى الثانوية -طولكرم
·املوقع اإللكرتوين ملدرسة ذكور سلفيت األساسية(/)SAMA-SALF.PS
عمر سعيد عبد اجلبار قزق /ذكور سلفيت األساسية – سلفيت.

ملخصات مشاريع خريجي الفوج الثاني من مديري املدارس املشاركني
يف من برنامج الدبلوم املهني املتخصص يف القيادة املدرسية :
عنوان املشروع :لنحسن البيئة املدرسية لنحسن واقعنا التربوي.
اسم املدير/ة
اسم املدرسة
احملور
املديرية
الهدف
امللخص

خليل صالح يونس ياسني
ذكور دير أبو ضعيف الثانوية
البيئة املدرسية
جنني
هـــدف املـــروع إىل التحســـن الشـــامل للبيئـــة
املدرســـية وأثـــره عـــى درجـــة رضـــا وحتصيـــل
الطلبـــة.

تــم االنخــراط بالعمــل بعــد التخطيــط لــه عــى اثــر التدريــب يف برنامــج القيــادة الرتبويــة ،حيــث تنــاول
املــروع جمالــن ،األول حتســن البيئــة املدرســية الفيزيائيــة والنفســية والنمــو املهنــي للمعلمــن ،والثــاين قيــاس
اثــر ذلــك عــى درجــة رضــا وحتصيــل الطلبــة حيــث تــم توظيــف املجــاالت الســبعة للمدرســة الفلســطينية
الفاعلــة ،للخــروج بنتائــج حقيقيــة ذات بعــد تربــوي اجتامعــي وتوطــد العالقــات مــع املجتمــع املحــي وتقــدم
تعلــم نوعــي يقــوده معلمــن متأملــن بمامرســاهتم ،وباملقارنــة بــن النتائــج واالهــداف كانــت النتائــج ضمــن
طموحــي كقائــد تربــوي وجتــى ذلــك بارتفــاع درجــة الرضــا  %55اىل  %88وحتســن بتحصيــل طلبــة مجيــع
الصفــوف بنســبة عامــة اكثــر مــن  %18لــكل صــف ،وأشــارت نتائــج ســجالت الزيــارات اىل حتســن .%50
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عنوان املشروع :توظيف التكنولوجيا يف التعليم
معتز مصطفى حممد امحد
اسم املدير/ة
مدرسة ذكور فحمه الثانوية
اسم املدرسة
توظيف التكنولوجيا يف اإلدارة والتعليم
احملور
قباطية
املديرية
حتســـن نوعيـــة التعليـــم والتعلـــم مـــن خـــال
الهدف
توظيـــف التكنولوجيـــا يف التعليـــم يف املـــدارس .
امللخص:
هــدف املــروع إىل توظيــف التكنولوجيــا يف عمليتــي التعليــم والتعلــم داخــل أســوار املدرســة ،ولتحقيــق ذلــك
متــت حوســبة بعــض الــدروس لبعــض الصفــوف مــن املعلمــن والطــاب الذيــن تــم تدريبهــم عــى برامــج
 ،Ms Officeوإدخــال التكنولوجيــا يف األنشــطة الالصفيــة .مــن أبــرز النتائــج اكتســاب املعلمــن والطلبــة
املعرفــة يف توظيــف التكنولوجيــا وانعكــس ذلــك عــى حتســن نتائــج الطلبــة يف املدرســة.

عنوان املشروع  :توظيف التكنولوجيا يف تدريس اللغه العربية.
صباح فايز صالح دواس
اسم املدير/ة
طوباس األساسية املختلطة
اسم املدرسة
توظيف التكنولوجيا يف اإلدارة والتعليم
احملور
طوباس
املديرية
تفعيـــل اســـتخدام التكنولوجيـــا يف تعليـــم اللغـــة
الهدف
العربيـــة للصـــف الرابـــع األســـايس كعينـــة
اســـتطالعية لالنطـــاق لبقيـــة الصفـــوف يف
الســـنوات الالحقـــة.
امللخص
تــم تطبيــق املــروع يف مدرســة ريفيــة تفتقــر ملقومــات التكنولوجيــا ،فتــم العمــل عــى توعيــة األمهــات واألهــايل
والطالبــات وتدريــب املعلــات والطالبــات عــى برامــج األوفيــس ،ومــع هنايــة املرحلــة األوىل مــن املــروع
ـوال إجيابيــا يف حتصيــل الطالبــات واجتاهاهتــن .إضافــة إىل زيــادة تفاعــل األهــل مــع املدرســة.
أظهــرت النتائــج حتـ ّ
تنــاول املــروع أثــر االنســجام بــن اهليئــة التدريســية واإلداريــة وحســن توزيــع األدوار وفــق أســس ختصصيــة
مهنيــة عادلــة وتوفــر اإلمكانيــات املاديــة يف املدرســة يف االنضبــاط املــدريس يف ظــل واقــع تشــكو فيــه الكثــر
مــن املــدارس وخصوصــا الثانويــة منهــا مــن عــدم االنضبــاط والعنــف املتبــادل بــن املعلمــن والطــاب.
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عنوان املشروع  :مدرستي بذور االمل وحصاد العمل
وفاء فتحي سعيد الطاهر
اسم املدير/ة
بنات يعبد االساسية األوىل
اسم املدرسة
توظيف التكنولوجيا يف التعليم واإلدارة
احملور
جنني
املديرية
رفـــع حتصيـــل الطالبـــات مـــن خـــال توظيـــف
الهدف
إســـراتيجيات التعلـــم احلديثـــة.
امللخص
هــدف املــروع إىل حتســن قــدرة املعلمــن والطلبــة عــى توظيــف التكنولوجيــا يف العمليــة التعليميــة التعلميــة.
وتــم توظيــف املجــاالت الســبعة للمدرســة الفاعلــة يف املــروع بأوجــه متعــددة ،حيــث نتــج عــن هــذا التدخــل،
غرفــة صفيــة جمهــزة بالوســائل التكنولوجيــة مــن حاســوب وجهــاز العــرض و طابعــة وســتائر مناســبة .وتوظيف
معلمــة الرياضيــات للتكنولوجيــا ،و 27طالبــة أصبحــن يتعلمــن مــادة الرياضيــات بواســطة التكنولوجيــا.

عنوان املشروع  :أثر استخدام التقنيات احلديثة يف التعليم من وجهة نظر طلبة
الصفني التاسع والعاشر
مؤيد أمحد صادق مسعود
اسم املدير/ة
طورة الغربية
اسم املدرسة
جنني
املديرية
توظيف التكنولوجيا يف التعليم واإلدارة
احملور
تع ـ ّـرف أث ــر اس ــتخدام تقني ــات التعلي ــم ع ــى طلب ــة مدرس ــة
الهدف
ذكـــور طـــوره الغربيـــة الثانويـــة مـــن وجهـــات نظـــر طلبـــة
الصفـــن التاســـع والعـــارش األساســـيني ،وتعـــرف أثـــر
الف ــروق يف اس ــتخدام تقني ــات التعلي ــم ع ــى طلب ــة املدرس ــة
للصفـــن ذاهتـــم بالنســـبة ملتغـــري اجلنـــس والصـــف.
امللخص
اســتخدام التقنيــات احلديثــة يف التعليــم ومنهــا أجهزةألعــرض ( ، )LCDوالربامــج املحوســبة  ،والربامــج التعليميــة
املصــورة يف تدريــس املــواد املختلفــة مــن خــال معرفتــه املعلمــن بقواعــد اســتخدام هــذه الوســيلة ،ع ّلهــا تدفــع املعلمــن
إىل اإلقبــال واالقتنــاع بجــدوى اســتخدام هــذه التقنيــة يف تدريــس خمتلــف املــواد الدراســية ،وتفعيــل تدريســها مــن خــال
هــذه الوســيلة بشــكل خــاص ومجيــع الوســائل التعليميــة بوجــه عــام ،قــد لوحــظ حتســن عــى درجــة تفاعــل الطلبــة
وشــعورهم بمتعــة التعلــم مــا كان لــه أطيــب األثــر يف زيــادة اإلقبــال عــى التعليــم ،وتعزيــز منحــى التع ّلــم.
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عنوان املشروع  :إعداد خطة تطويرية للمدرسة مبنية على التقييم الذاتي
واإلجنازات املترتبة على تنفيذها
خالد مصطفى حممد البزور
اسم املدير/ة
حطني الثانوية للبنني
اسم املدرسة
التخطيط
احملور
جنني
املديرية
هـــدف املـــروع بشـــكل رئيـــس إىل معرفـــة
الهدف
االنجـــازات واملشـــاريع التـــي تـــم تنفيذهـــا نتيجـــة
اإلع ــداد الس ــليم للخط ــة التطويري ــة املدرس ــية املبني ــة
عـــى التقييـــم الـــذايت.
امللخص
هــدف املــروع إىل تتبــع أثــر اإلعــداد الســليم خلطــة املدرســة التطويريــة املبنيــة عــى التقييــم الــذايت
وفقــا لإلنجــازات واملشــاريع مــن حيــث الكــم والنــوع إذ تــم إعــداد اخلطــة وفــق األســس العلميــة،
وحتديــد األنشــطة واملشــاريع مــع فريــق التطويــر ،ويف هنايــة العــام تــم تتبــع أثــر ذلــك حيــث ظهــر
جليــا أثــر الربنامــج مــن حيــث عــدد األنشــطة التــي متــت املشــاركة فيهــا عــى مســتوى املديريــة
والــوزارة ،وبــروز اهتــام واضــح مــن الطلبــة والعاملــن وهــو مــا انعكــس عــى نتائــج املدرســة يف
املســابقات عــى مســتوى املديريــة عــاوة عــى حتصيــل الطلبــة.

عنوان املشروع  :توظيف التكنولوجيا يف التعليم
رأفت راتب عبد اجلليل منصور
اسم املدير/ة
ذكور قطنة االساسية
اسم املدرسة
توظيف التكنولوجيا يف عمليتي التعليم والتعلم
احملور
ضواحي القدس
املديرية
حتســـن التعليـــم والتعلـــم مـــن خـــال توظيـــف
الهدف
احلاســـوب يف التعليـــم.
امللخص
هــدف املــروع إىل حتســن التعليــم والتعلــم مــن خــال توظيــف احلاســوب يف تعليــم مــواد خمتلفــة ،مــا أثــار
الدافعيــة عنــد الطلبــة ،وو ّفــر جمــاال ملراعــاة الفــروق الفرديــة ،لتكــون نتيجــة ذلــك االرتفــاع امللحــوظ يف
مســتوى حتصيلهــم ،وجعــل املعلمــن يتســابقون عــى توظيــف التكنولوجيــا يف التعليــم ،ومــا أثــار دافعيــة مديــر
املدرســة لتوفــر الوســائل التكنولوجيــا الالزمــة للمدرســة.
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عنوان املشروع  :طلبتي يقرأون ويحسبون
أنيس يوسف أنيس دراغمة
اسم املدير/ة
ذكور وادي الفارعة األساسية
اسم املدرسة
التعليم والتعلم
احملور
طوباس
املديرية
حتس ــن تعل ــم الطلب ــة م ــن خ ــال توظي ــف التعلي ــم
الهدف
املس ــاند.
امللخص
هــدف املــروع إىل معرفــة دور املعلــم املســاند يف حتســن تعلــم الطلبــة ،خاصــة يف مــاديت اللغــة العربيــة
والرياضيــات ،واســتهدف املــروع مجيــع الطــاب يف الصفــن الثالــث والرابــع األســايس لوجــود ضعــف
يف مــاديت اللغــة العربيــة والرياضيــات وتــم التدخــل وفــق برنامــج خــاص بإســراتيجيات التعلــم النشــط.
وأظهــرت النتائــج التــي تــم مجعهــا بعــد التدخــل العالجــي وجــود حتســن واضــح يف تعلــم الطلبــة
وحتصيلهــم.

عنوان املشروع  :الهندسة احملوسبة
حممود راشد يوسف كميل
اسم املدير/ة
معاذ بن جبل األساسية للبنني
اسم املدرسة
التعليم والتعلم
احملور
قباطية
املديرية
إكســـاب الطلبـــة مهـــارات حديثـــة مـــن خـــال
الهدف
إســـراتيجيات حديثـــة بالتعليـــم والتعلـــم.
امللخص
هــدف املــروع إىل إكســاب طــاب الصــف الســادس مهــارات حديثــة يف التعلــم ،وتعزيــز املهــارات احلياتيــة،
إضافــة إىل توظيــف التكنولوجيــا يف التعليــم بشــكل فاعــل مــن خــال التطبيــق برامــج التــي قــام املعلــم
باســتخدامه يف تدريــس األشــكال اهلندســية بشــكل تفاعــي مــع الطلبــة وتكليــف الطلبــة بمهــات تفاعليــة.
ومــن خــال متابعــة األثــر أظهــرت النتائــج حتســنا واضحــا يف نتائــج الطلبــة يف الرياضيــات إضافــة إىل التغــر
اإلجيــايب يف اجتاهاهتــم وميوهلــم.
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عنوان املشروع  :مدرستي ّ
توظف التكنولوجيا
رائدة فتحي إبراهيم محدان
اسم املدير/ة
بنات عرابة األساسية
اسم املدرسة
توظيف التكنولوجيا يف اإلدارة والتعليم
احملور
قباطية
املديرية
حتســـن نوعيـــة التعليـــم والتعلـــم يف املدرســـة
الهدف
بتوظيـــف التكنولوجيـــا.
امللخص
هيــدف املــروع إىل حتســن نوعيــة التعليــم والتعلــم مــن خــال توظيــف احلاســوب وتفعيــل التكنولوجيــا .حيث
تــم تنفيــذه مــن خــال عقــد دورات تدريبيــة للمعلــات وللجنــة احلاســوب مــن الطالبــات ،وأيض ـ ًا للطالبــات
مــن الصفــوف  8-5األســايس ولألمهــات .ومــن أبــرز النتائــج :معلــات وطالبــات يتقـ ّن اســتخدام احلاســوب،
وحتســن نتائــج الطالبــات وزيــادة دافعيتهــن ،والتحســن يف نتائــج املســابقات ،وزيــادة املتعــة يف التعليــم.

عنوان املشروع  :أثر نظام التعليم املساند على التحصيل العلمي للطلبة متدنّي
التحصيل يف مادة الرياضيات للصف الثالث األساسي
سوسن هشام حممد جرب
اسم املدير/ة
مدرسة الرشوق األساسية املختلطة
اسم املدرسة
التعليم والتعلم
احملور
رام اهلل
املديرية
بيـــان أثـــر نظـــام التعليـــم املســـاند عـــى التحصيـــل
الهدف
العلمـــي للطلبـــة متـــدين التحصيـــل يف الرياضيـــات
للصـــف  3س
امللخص
هــدف املــروع إىل الكشــف عــن أثــر نظــام التعليــم املســاند عــى التحصيــل العلمــي للطلبــة متــدين التحصيــل
يف مــادة الرياضيــات للصــف الثالــث األســايس ،فتــم عمــل اختبــار تشــخييص لتحديــد الفئــة املســتهدفة ،ثــم
اختيــار األمهــات املشــاركات يف عمليــة التعليــم املســاند مــن خــال اجتامعــات مــع أهــايل الطلبــة ،والتنســيق
مــع املعهــد الوطنــي لتدريــب األمهــات عــى أســاليب التعلــم النشــط وتطبيــق األلعــاب الرتبويــة عــى الطلبــة
متــدين التحصيــل ،إذ تزامــن التدريــب مــع التطبيــق عــى الطــاب ،ونتــج عــن املــروع -الــذي ســاهم يف رفــع
حتصيــل الطــاب يف االختبــار البعــدي وزيــادة دافعيتهــم -دليــل تربــوي لأللعــاب املســتخدمة ،ومعــرض لتلك
األلعــاب ،وفيلــم حــول أثرهــا ،كــا بــادرت بلديــة بيتونيــا بتكريــم األمهــات املشــاركات.
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عنوان املشروع  :تذكرة جناح
اسم املدير/ة
اسم املدرسة
احملور
املديرية
الهدف
امللخص

منال جابر حسن عوض اهلل
النهضة اإلسالمية املختلطة (ج)
التعليم والتعلم
القدس
تع ـ ّـرف دور التعزي ــز اإلجي ــايب للط ــاب يف احل ــد م ــن
املشــاكل الســلوكية ورفــع حتصيلهــم األكاديمــي

تعــرف دور التعزيــز اإلجيــايب للطــاب يف احلــد مــن املشــاكل الســلوكية ورفــع حتصيلهــم
هــدف املــروع إىل ّ
األكاديمــي ،مــن خــال اســتخدام بطاقــات تعزيــز إجيــايب تتضمــن كلــات تعزيزيــة مثــل (مبــدع ،رائــع) حيــث
حيصــل الطالــب عــى بطاقــة للســلوكيات اإلجيابيــة .أظهــر املــروع تقدمـ ًا يف داخــل املدرســة مــن ناحيــة ســلوكية
أو أكاديميــة ،ليختــار بعدهــا اجلائــزة التــي يريدهــا مــن اهلدايــا حســب عــدد بطاقاتــه ،عُقــدت لقــاءات مــع األهايل
متحــورت حــول املشــاكل املســتهدفة حللهــا وطبيعــة املــروع وكيفيــة تنفيــذه .نتيجــة للمــروع طــرأ حتســن عــى
ســلوكيات الطــاب ،وحتصيلهــم األكاديمــي يف مجيــع الصفــوف املندرجــة حتــت عينــة الدراســة.

عنوان املشروع  :نحو إثارة دافعية املتعلم واملعلم بحقيبة خفيفة وجدول
أسبوعي فاعل
ختام أنور عبد اهلل زبن
اسم املدير/ة
بنات الشيخة فاطمة بنت مبارك الثانوية
اسم املدرسة
البيئة املدرسية
احملور
رام اهلل
املديرية
تنظي ــم جه ــود كل م ــن املتعل ــم واملعل ــم يف العملي ــة
الهدف
التعليمي ــة
امللخص
هــدف املــروع إىل تنظيــم جهــود املتعلــم واملعلــم يف العمليــة التعليميــة عــر عمــل برنامــج لتنظيــم احلصــص
بحيــث تعطــى للمــواد األساســية حصتــان متتاليتــان كل يــوم حســب النصــاب ،مــا أدى إىل ختفيــف حقيبــة
الطالــب املدرســية ،وتقليــل واجباتــه ،وتوفــر فرصــة للتعليــم املتمركــز حــول املتعلــم والتقويــم خــال
احلصــص ،وحتفيــز املعلــم الســتخدام إســراتيجيات تدريــس حديثــة ،وختفيــف عــبء التحضــر عليــه ،تــم
قيــاس درجــة رضــا الطــاب واملعلمــن واجتاهاهتــم نحــو املدرســة مــن خــال اســتبانة قبليــة بعديــة أعدهتــا
املديــرة وكانــت النتائــج اجيابيــة.
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عنوان املشروع  :نحو تعلم نشط
اسم املدير/ة
اسم املدرسة
احملور
املديرية
الهدف
امللخص

يارس سليامن حممد قرصاوي
ذكور أمني احلسيني
التعليم والتعلم
رام اهلل
حتســـن تعليـــم اللغـــة العربيـــة وتأســـيس لبـــؤرة
جمتمعـــات تعلـــم تتجـــه نحـــو التعلـــم النشـــط

هــدف املــروع إىل حتســن تعليــم اللغــة العربيــة وتأســيس لبــؤرة جمتمعــات تعلــم تتجــه نحــو التعلــم النشــط،
مــن خــال دراســة حالــة ملعلــم لغــة عربيــة يــارس تعلــم نشــط مــع طــاب الصــف الســابع ،ومقابلــة وحــوار
مــع املعلــم ،واســتطالع توجهــات الطــاب وآرائهــم ومــن ثــم مقارنــة بعــض املخرجــات التعليميــة للصــف
مــع صفــوف الســابع األخــرى .تــم التخطيــط لنقــل التجربــة اىل معلمــي اللغــة العربيــة اآلخريــن يف املدرســة
مــن خــال زيــارات املعلمــن التبادليــة ،متهيــد ًا إلنشــاء جمتمــع تعلــم يف املدرســة ،رصــدت النتائــج كمرحلــة
أوىل ،العتامدهــا يف إســراتيجية املدرســة يف العــام القــادم.

عنوان املشروع  :أنشطة ال منهجية تعزز انتماء الطالب والعاملني
حممد حسني نمر مصلح
اسم املدير/ة
مدرسة أم صفا األساسية املختلطة
اسم املدرسة
البيئة املدرسية
احملور
رام اهلل
املديرية
تعزي ــز انت ــاء الط ــاب والعامل ــن ملدرس ــة أم صف ــا
الهدف
األساس ــية املختلط ــة
امللخص
هــدف املــروع إىل تعزيــز انتــاء الطــاب والعاملــن ملدرســة أم صفــا األساســية املختلطــة ،مــن خــال إرشاك
مجيــع العاملــن يف املدرســة يف أنشــطة المنهجيــة خمتلفــة ،وتطويــر قــدرات الطلبــة يف األعــال املرسحيــة التــي
ختــدم العمليــة التعليميــة ،وإرشاكهــم يف اختــاذ بعــض القــرارات .ولتحقيــق ذلــك تــم حتســن البيئــة الداخليــة
للصفــوف واخلارجيــة للمدرســة ،والتشــبيك مــع املؤسســات الداعمــة واملجتمــع املحــي ،ومــن أهــم املخرجات
الرتاجــع يف نســبة غيــاب الطــاب وتقويــة عالقتهــم باهليئــة التدريســية واإلدارة ،وبــروز قــدرات جديــدة هلــم
يف جمــال املــرح.
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عنوان املشروع  :حوسبة منهاج اجلغرافيا للصفوف ()12-11
حنان حممود حممد معايل
اسم املدير/ة
ب.مزارع النوباين وعارورة الثانوية
اسم املدرسة
توظيف التكنولوجيا يف عمليتي التعليم والتعلم
احملور
رام اهلل
املديرية
التكنولوجيا يف اإلدارة والتعليم
الهدف
امللخص

هــدف املــروع إىل اســتثامر تكنولوجيــا احلاســوب واالنرتنــت لتحســن العمليــة التعليميــة التعلميــة،
واســتفاد املــروع مــن إمكانيــات املدرســة مــن أجهــزة وكــوادر برشيــة مــن معلمــن وطلبــة ووضعــت خطــة
تضمنــت حتســن اجتاهــات املعلــات وتدريبهــن عــى توظيــف التكنولوجيــا ،وتوظيــف املشــاريع الرياديــة يف
املدرســة خلدمــة هــذا اهلــدف ،متــت حوســبة منهــاج اجلغرافيــا  12 - 11كامـ ً
ا ومالحظــة أثــر توظيفــه عــى
حتصيــل الطــاب واســتمتاعهم باحلصــة ومشــاركتهم ،حيــث كان األثــر إجيابيــا ،وعممــت التجربــة عــى
مــواد أخــرى.

عنوان املشروع  :تفعيل التكنولوجيا يف قراءة اللغة العربية للصف الثالث
رائدة أمحد خرض عبد احلميد
اسم املدير/ة
ذكور صالح الدين الدنيا
اسم املدرسة
توظيف التكنولوجيا يف اإلدارة والتعليم
احملور
ضواحي القدس
املديرية
الكش ــف ع ــن م ــدى فاعلي ــة التعلي ــم التكنولوج ــي
الهدف
يف رف ــع مس ــتوى ط ــاب الص ــف الثال ــث األس ــايس
يف الق ــراءة
امللخص
هــدف املــروع إىل الكشــف عــن درجــة فاعليــة التعليــم التكنولوجــي يف رفــع مســتوى طــاب الصــف 3
األســايس يف القــراءة ،فوظفــت التكنولوجيــا يف تعليــم القــراءة لطــاب الصــف الثالــث ،وتــم حضــور حصــص
صفيــة مــن اإلدارة ومالحظــة معلمــة اللغــة العربيــة ،وأجريــت مقابــات مــع الطــاب واملعلمــن حــول أثــر
التكنولوجيــا عــى تعلــم القــراءة ،وكانــت النتائــج إجيابيــة ،وأوصــت املديــرة نتيجــة مالحظاهتــا بتطويــر أداء
املعلمــن مــن خــال تدريبهــم عــى مهــارات تصميــم التعليــم وكيفيــة التخطيــط للعمليــة التعليميــة ،وتوظيــف
التكنولوجيــا يف التعليــم.
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عنوان املشروع  :توظيف كائنات التعلم يف تعليم الرياضيات للصف اخلامس
رامي عبد الرمحن اسامعيل الرحمي
اسم املدير/ة
ذكور عني منجد االساسية
اسم املدرسة
توظيف التكنولوجيا يف اإلدارة والتعليم
احملور
رام اهلل
املديرية
حتســـن تعليـــم الرياضيـــات وتعلمـــه مـــن خـــال
الهدف
توظيـــف كائنـــات التعلـــم يف التعليـــم.
امللخص
هــدف املــروع إىل توظيــف التكنولوجيــا بطريقــة مدروســة مــن خــال إســراتيجية تربويــة لتعليــم الرياضيــات
لتعميــق فهــم طــاب الصــف اخلامــس ملــادة اهلندســة يف الرياضيــات وربطهــا باحليــاة ،حيــث تعــاون معلمــو
الرياضيــات والتكنولوجيــا لتطويــر خطــط تربويــة لتعليــم الرياضيــات مــن خــال توظيــف مــا يســمى بكائنــات
التعلــم وهــي كــا عرفهــا املعهــد الوطنــي( )2013مصــادر تعلــم تســتخدم ضمــن أنشــطة تربويــة لتحقيــق
أهــداف تعليميــة مــن خــال إســراتيجية تربويــة .وقــد أظهــر املــروع حتســنا ملحوظ ـ ًا يف حتصيــل الطالبــات
يف مــادة الرياضــات.

عنوان املشروع  :برملان طالبي
اسم املدير/ة
اسم املدرسة
احملور
املديرية
الهدف
امللخص

رنا سعيد حممود أبو عامر
مدرسة بنات عني يربود الثانوية
البيئة املدرسية
رام اهلل
تعزيـــز بعـــض املهـــارات االجتامعيـــة لطالبـــات
الصفـــوف العليـــا

هــدف املــروع إىل تعزيــز بعــض املهــارات االجتامعيــة لطالبــات الصفــوف العليــا ( التاســع ،العــارش ،احلــادي
عــر) ،وإظهــار إبداعاهتــن عــر تشــكيل برملــان طــايب مكــون مــن مديــرة املدرســة ومعلــات وطالبــات،
قــادر عــى حتقيــق انجــازات خــال العــام الــدرايس مــن تفعيــل الثقافــة املجتمعيــة لــدى الطالبات ،واســتغالل
املــوارد البرشيــة واملاديــة املتاحــة داخــل املدرســة .نتــج عــن الربملــان مشــاركة فعالــة بمختلــف نشــاطات
املدرســة ،ونقــل وجهــات نظــر طالبــات املدرســة مــن خــال صنــدوق االقرتاحــات الــذي أنشــأه الربملــان،
وتفعيــل اللجــان املدرســية ،وقــد متــت مقابلــة بعــض الطالبــات املشــاركات وأبديــن رغبتهــن يف اســتمرار
املــروع.
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عنوان املشروع  :متعة التعلم االلكتروني يف اللغة العربية
آمال عادل طاهر جابر
اسم املدير/ة
بنات نزلة عيسى الثانوية
اسم املدرسة
التكنولوجيا يف التعليم والتعلم
احملور
طولكرم
املديرية
هي ــدف امل ــروع إىل توظي ــف احلاس ــوب يف التعلي ــم
الهدف
م ــن خ ــال حوس ــبة بع ــض ال ــدروس.
امللخص
ركــز املــروع عــى فكــرة توظيــف احلاســوب يف التعليــم مــن خــال حوســبة بعــض الــدروس ملــواد تعليميــة
خمتلفــة وال ســيام اللغــة العربيــة بفروعهــا ،واالنتقــال بعمليــة التعليــم مــن عمليــة متمركــزة حــول املعلــم إىل
عمليــة متمركــزة حــول املتعلــم ،وجــاء اختيــار اللغــة العربيــة كوهنــا اللغــة األساســية لفهــم وتعلــم باقــي املــواد
الدراســية .وكانــت مــن نتائــج تطبيــق املــروع اســتمتاع الطالبــات أثنــاء احلصــص مــا انعكــس إجيابيــا عــى
حتصيلهــن يف اللغــة العربيــة.

عنوان املشروع  :تفعيل احلاسوب يف عملية التعليم والتعلم
سحر عثامن عبد املحسن العزة
اسم املدير/ة
بنات إشبيلية االساسية
اسم املدرسة
توظيف التكنولوجيا يف اإلدارة والتعليم
احملور
طولكرم
املديرية
تعـــرف الـــدور الـــذي يلعبـــه اســـتخدام احلاســـوب
الهدف
ّ
يف عمليتـــي التعليـــم والتعلـــم
امللخص
هــدف هــذا املــروع إىل تعـ ّـرف دور اســتخدام احلاســوب يف عمليتــي التعليــم والتعلــم ،ولتحقيــق اهلــدف تــم
تصميــم حصــص نموذجيــة باســتخدام برنامــج ( بــور بوينــت) وتنفيــذ حصــص حموســبة للصــف الســادس
االســايس(أ) ملــادة اللغــة العربيــة ومقارنــة ادائهــم بطــاب الشــعبة (ب) حيــث درســت بالطريقــة االعتياديــة.
وجــد أن حتصيــل
طالبــات املجموعــة التجريبيــة أعــى مقارنــة باملجموعــة التــي تــم تدريســها بالطريقــة التقليديــة .وبذلــك
أوصــت الباحثــة تعميــم املــروع عــى أكثــر مــن صــف وأكثــر مــن موضــوع.
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عنوان املشروع  :مشروع أثر البيئة املدرسية يف االنضباط املدرسي
منيف حممد اسامعيل مجعة
اسم املدير/ة
مدرسة ذكور بلعا الثانوية
اسم املدرسة
البيئة املدرسية
احملور
طولكرم
املديرية
هيـــدف املـــروع اىل تعزيـــز االنضبـــاط املـــدريس
الهدف
مـــن خـــال حتســـن البيئـــة املدرســـية
امللخص
تنــاول املــروع أثــر االنســجام بــن اهليئتــن التدريســية واإلداريــة وحســن توزيــع األدوار وفــق أســس ختصصية
مهنيــة عادلــة وتوفــر اإلمكانيــات املاديــة يف املدرســة يف االنضبــاط املــدريس يف ظــل واقــع تشــكو فيــه كثــر مــن
املــدارس وخصوصــا الثانويــة منهــا مــن عــدم االنضبــاط والعنــف املتبــادل بــن املعلمــن والطــاب .لوحــظ
بعــد تطبيــق املــروع تــدين مســتويات العنــف بــن الطــاب وبــن الطلبــة واملعلمــن وهــو مــا كانــت لــه نتائــج
اجيابيــة عــى حتســن حتصيــل الطلبــة

عنوان املشروع  :دور األنشطة املساندة يف تطوير أداء الطلبة معرفيا ًومهاري ًا وقيمي ًا
ردينة عبد احلميد حممود حساسنة
اسم املدير/ة
تعليم وتعلم
احملور  /املجال
بنات العبيدية الثانوية
اسم املدرسة
بيت حلم
املديرية
رفـــع مســـتوى حتصيـــل طالبـــات الصـــف احلـــادي
الهدف
عـــر يف مبحـــث اإلدارة واالقتصـــاد وزيـــادة
دافعيتهـــن نحـــوه
امللخص

عندمــا يشــعر الطالــب بحــرة وملــل يف حصــة مليئــة باملجــردات واملصطلحــات الصعبــة ،يدفــع ذلــك املهتمــن
بالتفكــر يف حلــول عــدة لتيســر إيصــال املجــرد والصعــب لتحقيــق األهــداف التعليميــة وزيــادة الدافعيــة،
وهــذا مــا واجهتــه طالبــات الصــف  11يف مبحــث االدارة واالقتصــاد ،فكانــت فكــرة املــروع توظيــف
األنشــطة الالصفيــة للتغلــب عــى هــذه املشــكلة .فاســتطاعت الطالبــات أن يعمقــن فهمهــن للمعــارف
وتوظيفهــا كمهــارات حياتيــة عندمــا صممــت نشــاطات شــاركت فيهــا معلــات املدرســة كمجتمــع مهنــي
متكامــل والطالبــات مــن خــال التعلــم باألقــران واملشــاريع وأوليــاء األمــور لرعايتهــم للنشــاطات ودعمهــا
ـر مــن اجتــاه الطالبــات،
ماديــا ومعنويــا ُأحــدث مــن خالهلــا تعلــم فعــال رفــع مــن مســتوى التحصيــل وغـ ّ
ومــن أبــرز التوصيــات تعميــم التجربــة عــى مباحــث أخــرى تكثــر فيهــا املفاهيــم املجــردة كالفيزيــاء والكيميــاء
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عنوان املشروع  :تفعيل غرفة األنشطة يف حتسني مهارات الطلبة الفنية
والرياضية
اياد نظمي عبد القادر العيل
اسم املدير/ة
احلاجة نظمية داوود األساسية العليا للبنني
اسم املدرسة
البيئة املدرسية
احملور
طولكرم
املديرية
جتهيز قاعة نشاطات ملامرسة األنشطة املدرسية
الهدف
امللخص
تقــوم فكــرة املــروع عــى جتهيــز قاعــة مســاحتها  100مــر مربــع ملامرســة األنشــطة الرياضيــة والفنيــة يف
املدرســة الســتيعاب مجيــع الطلبــة فيهــا حســب الربنامــج املــدريس حيــث تســتوعب هــذه الغرفــة أكثــر مــن 50
طالبــا يف وقــت واحــد ،وقــد زودت القاعــة بكافــة املســتلزمات ملامرســة األنشــطة.

عنوان املشروع  :حوسبة الدروس التعليمية يف مادة العلوم للصف التاسع ودورها
يف حتسني مستوى التحصيل العلمي وإثارة الدافعية
تغريد إبراهيم سالمة الديك
اسم املدير/ة
بنات حبلة الثانوية
اسم املدرسة
تفعيل التكنولوجيا يف التعليم والتعلم
احملور
قلقيلية
املديرية
تطبيـــق حوســـبة الـــدروس التعليميـــة يف مـــادة
الهدف
العل ــوم للص ــف التاس ــع ،وبي ــان دور ذل ــك يف إث ــارة
واس ــتمرارية دافعي ــة املتعل ــات وحتصيله ــن العلم ــي.
امللخص
هــدف املــروع إىل تطبيــق حوســبة الــدروس التعليميــة يف مــادة العلــوم للصــف التاســع وبيــان دور ذلــك
يف إثــارة واســتمرارية دافعيــة املتعلــات وحتصيلهــن العلمــي ،وتــم تصميــم وتنفيــذ دراســة ملعرفــة أثــر
تطبيــق حوســبة الــدروس التعليميــة يف مــادة العلــوم للصــف التاســع ،ودور ذلــك يف إثــارة دافعيــة املتعلــات
وحتصيلهــن العلمــي ،وتعـ ّـرف املعوقــات التــي تواجــه معلــات العلــوم للصــف التاســع عنــد تنفيــذ حوســبة
الــدروس التعليميــة وبنــاء عــى ذلــك تــم عمــل خطــة اجرائيــة ونفــذت فتــم حوســبة مــادة العلــوم للصــف
التاســع ونتيجــة لذلــك حتســن مســتوى حتصيــل الطالبــات ليــس فقــط عــى املســتوى املــدريس وإنــا عــى
مســتوى املديريــة يف االمتحانــات املوحــدة.
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عنوان املشروع  :املدرسة صديقة ذوي االحتياجات اخلاصة
حممد درويش ذيب الربي
اسم املدير/ة
مدرسة خالد بن سعيد األساسية
اسم املدرسة
البيئة املدرسية
احملور
طولكرم
املديرية
تزويـــد الطلبـــة ذوي اإلعاقـــة الســـمعية بســـاعات
الهدف
طبيـــة.
امللخص
فكــرة املــروع تتمثــل يف اســتقبال وفــد طبــي أمريكــي بشــكل دوري للقيــام بنشــاط ســمعي هيــدف إىل تزويــد
ذوي االحتياجــات الســمعية مــن طلبــة املدرســة واملحافظــة بســاعات جمانيــة بحيــث يتــم إجــراء الفحوصــات
الالزمــة للمســتفيد قبــل إعطائــه الســاعات املناســبة ،ومــن خــال املــروع تــم جتهيــز املدرســة لتصبــح قــادرة
عــى اســتيعاب األعــداد الكبــرة مــن الطلبــة واملواطنــن الذيــن جيــرون الفحــص الســمعي .والكشــف عــن
حــاالت الضعــف الســمعي وإجيــاد أدوات وعالجــات مناســبة

عنوان املشروع  :أثر املتابعة الدائمة على بعض السلوكات السلبية لدى عينة من
طالبات مدرسة بنات روابي القدس
رحاب داود حممد شختور
اسم املدير/ة
بنات روايب القدس الثانوية
اسم املدرسة
البيئة املدرسية
احملور
بيت حلم
املديرية
احلد من املشكالت السلوكية واالجتامعية
الهدف
امللخص

لــكل ســلوك مســببات ،والســلوكات غــر املقبولــة والســلبية لــدى الطلبــة ناجتــة عــن مشــكالت عــدّ ة ،وهــذا
مــا تناولتــه فكــرة املــروع يف البحــث يف مســببات الســلوكات الســلبية لــدى عينــة مــن الطالبــات مــن خــال
عمــل تشــاركي داخــي وخارجــي ملعاجلــة بعضهــا واحلــد مــن األخــرى اعتــادا عــى نقــاط القــوة والضعــف
لــدى كل حالــة وأثــر التدخــات عــى التحصيــل واالنضبــاط والعالقــات
كان مــن أبــرز النتائــج والتــي ارتبطــت بمشــكالت املــروع وأهدافــه التحســن الواضــح يف ســلوك الطالبــات
خاصــة فيــا يتعلــق بظاهــرة التأخــر الصباحــي والتغيــب عــن املدرســة بنســبة  %100باســتثناء حالتــن متعلقــة
باملــرض مــن خــال تقريــر طبــي مصــدق والوفــاة لقريــب مبــارش ،وانخفــاض نســبة الســلوكات الســلبية لــدى
 %80مــن العينــة املســتهدفة.
ومــن أبــرز التوصيات:اعتبــار كل طالبــة حالــة خاصــة بحاجــة لتحليــل جيــب الســاع هلــا ،والتعــرف إىل ظروفها
وأســباب ترصفاهتــا لوضــع اخلطــة العالجيــة املناســبة هلا.

22

عنوان املشروع  :دور العالقات االجتماعية يف حتسني البيئة املدرسية
أمحد حسن عبد احلميد احلروب
اسم املدير/ة
العالقات
اسم املدرسة
ذكور دير سامت الثانوية
املديرية
جنوب اخلليل
احملور
توفري بيئة تعليمية صحية مادية آمنة
الهدف
امللخص

« نحــو بيئــة تعليميــة آمنــة» رؤيــة بنيــت مــن خــال تقييــم ذايت وحتليــل بيئــي ألداء املدرســة نفـ ّ
ـذه املعلمــون
والطلبــة واألهــايل ،ووظــف يف بنــاء وتنفيــذ خطــة تطويريــة مشــركة ركــزت يف أولوياهتــا عــى البيئــة املدرســية
والعالقــات اخلارجيــة ومتابعــة أثــر ذلــك عــى حتســن ســلوك الطلبــة وانضباطهــم  ،وحتصيلهــم ،ودافعيتهــم
نحــو التعلــم ،ونشــاطات التشــبيك ،و كان مــن أبــرز النتائــج زيــادة العمــل التشــاركي مــع أفــراد املجتمــع وبنــاء
خطــة مدرســية تطويريــة تناســب احتياجــات أبنائهــم ،وتطويــر مرافــق املدرســة( مــدرج اســمنتي ومظــات
ومــراوح وســتائر وتوســيع الســاحات) ،وانخفــاض نســبة الغيــاب واالصابــات وحــاالت العنــف ،وارتفــاع
نســبة التحصيل.ومــن التوصيــات التــي ســيعممها يف مدرســته اســتثامر مرافــق املدرســة يف حتســن التحصيــل
جلميــع املباحــث للصفــوف مجيعهــا.

عنوان املشروع  :مدرسة آمنة جاذبة
يونس عبد الواحد يوسف ابو ربيع
اسم املدير/ة
ذكور ارتاح االساسية
اسم املدرسة
البيئة املدرسية
احملور
طولكرم
املديرية
اجياد بيئة مدرسية آمنة و جاذبة للطلبة
الهدف
امللخص

يقــوم املــروع – عــى تأهيــل – بيئــة مدرســية جاذبــة ،وآمنــة للطــاب ،حيــث أن الطــاب مــن الفئــة العمريــة
األساســية (  ،) 12 – 6وهــذه فئــة تتطلــب بنــاء بيئــة فاعلــة ،وحركيــة ،وجاذبــة .علــا أن الطــاب يعيشــون يف
منطقــة قريبــة مــن جــدار الفصــل العنــري ،وإنشــاء مواقــع – دافعــة – شــعارات ،ألــوان ،دهانــات  ،وتغيــر
البنيــة التحتيــة للوحــدات الصحيــة واملشــارب ،وإنشــاء غرفــة للمصــادر يف املدرســة .ونتيجــة لذلــك توفــر
للطلبــة مســاحة ملامرســة نشــاطاهتم ممــا انعكــس عــى اســتمتاعهم يف املدرســة وعــزز لدهيــم االنتــاء هلــا.
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عنوان املشروع :بيئة جذابة
اسم املدير/ة
اسم املدرسة
احملور
املديرية
الهدف
امللخص

مرفت جودت ابراهيم حسونة
حممد عيل املحتسب الثانوية للبنات
البيئة املدرسية
اخلليل
توفري بيئة مدرسية جاذبة ونظيفة للطالبات

هــدف املــروع توفــر مــكان ممتــع جيــذب الطالبــات إليــه وحيمــي املــدارس املجــاورة مــن التشــويش عليهــا
وال يعــرض طالبــات املدرســة خلطــر الســيارات ،فاملــروع يوفــر حديقــة يف املدرســة حتتــوي عــى مقاعــد
جاذبــة مرحيــة ،وجــدار عليــه ورســومات مجيلــة تشــعر بالراحــة وأرضيــة مغطــاة بالعشــب وحاويــات حــول
الطــاوالت جذابــة بالقــرب مــن املقصــف لتجلــس فيــه الطالــب .ســاهم املــروع يف مشــاركة كل مــن املعلــم
واملجتمــع املحــي والطالــب يف دراســة واقــع املدرســة ،وإعــداد اخلطــة املدرســية واكتشــاف مهــارات وإبداعــات
عــدة لــدى الطالبــات وتنميتهــا ،كــا أوجــد املــروع عالقــة مميــزة بــن املديــر وكل مــن املعلــات والطالبــات،
مــا عــزز قيمــة النظافــة واالنتــاء عنــد الطالبــات جتــاه املدرســة.

عنوان املشروع  :هيا نتواصل باإلجنليزية
يرسى صدقي حامد سليامن
اسم املدير/ة
كفر صور األساسية املختلطة
اسم املدرسة
التعليم والتعلم
احملور
طولكرم
املديرية
مهـــارة املحادثـــة وفهـــم املقـــروء يف اللغـــة
الهدف
اإلنجليزيـــة لطالبـــات الصـــف الســـادس
امللخص
متحــورت أهــداف املــروع حــول تنميــة مهــارة املحادثــة وفهــم املقــروء لطالبــات الصــف الســادس مــن
خــال إجــراءات قابلــة للقيــاس ،بمتابعــة معلــات اللغــة االنجليزيــة وحثهــم عــى اســتخدام أســاليب
جديــدة يف التعليــم بشــكل زاد مــن وعيهــن واســتخدامهن طرائــق تدريــس متنوعــة حديثــة وحمــورة التعليــم
حــول املتعلــم.
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عنوان املشروع  :دور إدارة العالقات الداخلية واخلارجية يف دعم املدرسة ،وأثر ذلك على التحصيل
حسني حممود حممد الدويك
اسم املدير/ة
ذكور العرقوب االساسية
اسم املدرسة
بيت حلم
املديرية
العالقات
احملور
حتويـــل الغـــرف الصفيـــة إىل غـــرف مصـــادر تســـاهم يف
الهدف
حتس ــن التحصي ــل وتفعي ــل العالق ــات اخلارجي ــة والداخلي ــة
امللخص
تعــد إدارة العالقــات الداخليــة واخلارجيــة ركيــزة مــن ركائــز نجــاح املدرســة بــكل مكوناهتــا ،ومــن هنــا جــاءت
فكــرة املــروع يف الســعي اىل تعزيــز العالقــات عــر حتويــل الصــف إىل غرفــة مصــادر مصغــرة وبيــان أثــر ذلــك عىل
الطــاب مــن خــال قيــاس مــدى اســتثامرهم لوقــت احلصــة وحتســن مســتوى حتصيلهــم وكان الصــف الثالــث
األســايس يف مبحــث الرياضيــات الفئــة املســتهدفة حيــث طبقــت الفكــرة عــى عينــة ضابطــة وأخــرى جتريبيــة
وكانــت النتائــج لصالــح العينــة التجريبيــة وعــزي ذلــك اىل أســلوب التدريــس الــذي وظــف فيــه احلاســوب.
وكانــت أبــرز التوصيــات تعميــم فكــرة توظيــف احلاســوب يف احلصــة الصفيــة عــى املباحــث األخــرى.

عنوان املشروع  :توظيف احلديقة املدرسية يف إثراء املنهاج ملبحثي العلوم العامة
والعلوم االجتماعية للصفوف 6-1
هيام خليل موسى أبو مفرح
اسم املدير/ة
احلرية األساسية املختلطة
اسم املدرسة
بيت حلم
املديرية
تعليم وتعلم
احملور
توظيـــف احلديقـــة املدرســـية يف إثـــراء املنهـــاج،
الهدف
وتعزيـــز العالقـــات الداخليـــة واخلارجيـــة
امللخص
باســتطاعتنا اســتثامر احلديقــة املدرســية يف حتســن التعليــم ونقــل الطلبــة مــن املجــرد إىل املحســوس وإغنــاء
معارفهــم وتطويــر مهاراهتــم ،وهــذا مــا متحــورت حولــه فكــرة املــروع مــن حتليــل ملحتــوى مبحثــي العلــوم
العامــة والعلــوم االجتامعيــة ورصــد املعــارف واملهــارات التــي يمكــن توظيــف احلديقــة لزيــادة فهمهــا
وانعــكاس ذلــك عــى حتصيــل الطلبــة وعالقاهتــم وحمافظتهــم عــى املمتلــكات ،وزيــادة دافعيــة معلــات
املباحــث األخــرى لتطويــر الفكــرة فغــدت احلديقــة جنــة واملناهــج ممتعــة والعالقــات واســعة
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عنوان املشروع  :أثر استخدام احلاسوب التعليمي على حتصيل طلبة الصف
العاشر يف الهندسة الفضائية واجتاهاتهم نحوها
خالد يونس سلامن عيسى
اسم املدير/ة
ذكور الفوار الثانوية
اسم املدرسة
جنوب اخلليل
املديرية
تعليم وتعلم
احملور
نحـــو تعلـــم متمركـــز حـــول املتعلـــم يرفـــع نســـبة
الهدف
التحصيـــل ويزيـــد مـــن دافعيـــة املتعلـــم
امللخص
تصــورا مســبقا عــن صعوبــة بعــض الوحــدات الدراســية فــإن هــذا يــؤدي إىل هــدر
عندمــا يمتلــك الطلبــة
ّ
وقــت احلصــة وجهــد املعلــم وفقــدان حــق كل طالــب يف التعلــم ،وهــذا األمــر يســتدعي وقفــة تأمــل مــن
مديــر املدرســة ومعلــم املبحــث ،يتخــذان بعدهــا إجــراءات وقائيــة وعالجيــة ويدخــان اجلديــد يف التعليــم مــن
حاســوب وتعلــم تكامــي وتعلــم باألقــران ،ويغــران مــن أســاليب التقييــم وبيــان أثــر ذلــك عــى التحصيــل
واالجتاهــات.

عنوان املشروع  :الصحفي الصغير ودوره يف تعزيز حقوق الطفل
وليد خالد حممود اجلعافرة
اسم املدير/ة
ترقوميا الثانوية للبنني
اسم املدرسة
اخلليل
املديرية
البيئة املدرسية
احملور
متنيـــة املهـــارات القياديـــة لـــدى عينـــة مـــن طلبـــة
الهدف
املدرســـة
امللخص
تعــزز اإلذاعــة الصباحيــة مهــارات عــدة ،وهــي منــر احلــق يف املدرســة ،ولكــن هــل تناســب مجيــع االحتياجات
والقــدرات وتصــل للطلبــة مجيعهــم ؟ وكيــف ســيرشك مديــر املدرســة عــدد ًا أكــر مــن الطلبــة؟ وكيــف ســيصل
إىل حاجــات طلبتــه لتعزيــز حقوقهــم يف بيئــة تعليميــة؟ الصحفــي الباحــث عــن احلقائــق الفكــرة التــي ســتوظف
ولكــن يلزمهــا تدريــب الطلبــة عــى مهــارات قياديــة عديــدة وعــى مهــارات البحــث وبنــاء أدوات للتحــري
ومجــع البيانــات مــن الفئــات املســتهدفة ،والتوجــه للجهــات املعنيــة حلــل املشــكالت وكانــت مشــكلة األمــن
الغذائــي يف املدرســة يف ســلم األولويــات.
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عنوان املشروع :أنا نحولة مثقفة
اسم املدير/ة
اسم املدرسة
املديرية
احملور
الهدف
امللخص

دالل عيسى حممد العدرة
بنات حليمة السعدية األساسية
جنوب اخلليل
تعليم وتعلم
تنميـــة الـــذكاء اللغـــوي لـــدى طالبـــات الصـــف
الثامـــن األســـايس

اللغــة وســيلة قيمــة للتعلــم واالتصــال ،والــذكاء اللغــوي بحاجــة إىل تنميــة لــدى العديــد مــن طلبتنــا ،فهــو
مهــارة اجتامعيــة واعتــره البعــض مهــارة قياديــة ،فكيــف ســننمي هــذه املهــارة وهــذا الــذكاء؟
لقــد وظفــت املدرســة املكتبــة بمصادرهــا واملجلــة الثقافيــة وقاســت أثــر ذلــك عــى جمموعــة مــن املهــارات
االجتامعيــة وعــى مهــارة كتابــة التقاريــر ،واملشــاركة يف األنشــطة الثقافيــة ،وكانــت النتائــج جيــدة.

عنوان املشروع  :توظيف احلاســــــوب يف تنمية مهارات الكتابة اإلبداعية لدى
طلبة الصف اخلامس األســــاسي
أمحد حممود أمحد نجاجرة
اسم املدير/ة
ذكور عكا االساسية
اسم املدرسة
بيت حلم
املديرية
التكنولوجيا يف اإلدارة والتعليم
احملور
تطويـــر أداء الطلبـــة يف مهـــارات التفكـــر العليـــا
الهدف
بتوفـــر احتياجاتـــه اإلثرائيـــة ،وتلبيـــة رغباتـــه
اإلرشـــادية يف تنظيـــم بعـــض املتطلبـــات الكتابيـــة
امللخص
هــدف املــروع تطويــر أداء الطلبــة يف مهــارات التفكــر العليــا ،وإكســاهبم بعــض املهــارات التــي متكنهــم مــن
تعزيــز قدراهتــم الكتابيــة والتعبرييــة؛ إذ يفتقــر الطلبــة اىل مهــارات كثــرة يف التعبــر واخليــال والتصــور والربــط
والكتابــة املعــرة وترتبــط املهــارات الكتابيــة واللفظيــة بالــذكاء اللفظــي واللغــوي ،فجــاء املــروع لتطويــر
املهــارات الكتابيــة مــن خــال توظيــف احلاســوب لــدى طلبــة الصــف اخلامــس األســايس ،وجــاءت نتائــج
املــروع مبــرة يف تنميــة املهــارات اإلبداعيــة الكتابيــة وتنميــة الــذكاء اللغــوي لــدى الطلبــة.
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عنوان املشروع  :أثر استخدام برنامج محوسب يف اكتساب طلبة الصف الرابع
األساسي مهارات اللغة العربية
دياال حممد رفعت مجيل بايل
اسم املدير/ة
السيدة هاجر األساسية للبنات
اسم املدرسة
اخلليل
املديرية
التعليم والتعلم
احملور
معاجل ــة ضع ــف الق ــراءة واإلم ــاء ل ــدى طالب ــات
الهدف
الص ــف الراب ــع األس ــايس
امللخص
تــرز مشــكالت أكاديميــة عنــد الطلبــة حتــول دون الوصــول إىل خمرجــات التعلــم املرغــوب هبــا ،فيدفــع ذلــك
املســؤولني إىل البحــث يف األســباب ليســتفرسوا مــن الطلبــة ومــن املعلمــن وليفكــروا معــا يف وضــع احللــول ،
وكان أحدهــا توظيــف درس حموســب كإســراتيجية جديــدة تســتخدم مــع هــذا الصــف ،وأشــارت النتائــج إىل
ارتفــاع نســبة املهــارات املكتســبة وزيــادة النشــاط الصفــي والدافعيــة.

عنوان املشروع  :دور احلديقة املدرسية يف حتويل املعرفة إلى تطبيق عملي ،وأثر
ذلك على رفع مستوى دافعية الطالبات
فوزية حممود أمحد أبو عيل
اسم املدير/ة
بنات اخللفاء الراشدين االساسية
اسم املدرسة
البيئة املدرسية
احملور /املجال
بيت حلم
املديرية
حتس ــن البيئ ــة املدرس ــية لتقوي ــة انت ــاء الطلب ــة للمدرس ــة،
الهدف
وتفعيـــل األنشـــطة املدرســـية الص ّفيـــة والالص ّفيـــة
ومشـــاركة الطلبـــة فيهـــا هبـــدف حتســـن التعليـــم .
امللخص
تقــوم فكــرة املــروع عــى اجيــاد بيئــة مدرســية حمفــزة تزيــد مــن فــرص التعلــم وكان اوىل االهتاممــات اجيــاد
حديقــة مدرســية توظــف يف تعزيــز املفاهيــم واملهــارات ملباحــث الرياضيــات والعلــوم والتكنولوجيــا ،وتزيــد
مــن فــرص املشــاركة يف األنشــطة الصفيــة والالصفيــة لتعــزز الدافعيــة والعمــل التشــاركي والتخفيــف مــن
الضغوطــات النفســية واملشــكالت الســلوكية .وكانــت أبــرز النتائــج حديقــة مدرســية مجيلــة مرتبطــة بــا تعلمتــه
الطالبــات مــن معــارف ومهــارات وزيــادة نســبة الدافعيــة لــدى الطالبــات وعالقــات قويــة مــع املجتمــع املحيل.
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عنوان املشروع  :مدرستي جنتي
اسم املدير/ة
اسم املدرسة
املديرية
احملور
الهدف
امللخص

ملا عبد اللطيف سعيد عدوان
إماتني األساسية املختلطة
قلقيلية
البيئة املدرسية
بيـــان مـــدى تأثـــر البيئـــة املدرســـية اجلديـــدة عـــى
الطـــاب

يتنــاول هــذا املــروع دراســة الوضــع اجلديــد يف مدرســة إماتــن األساســية املختلطــة بعــد إضافــة طابقــن
فيهــا ،وإجــراء تعديــات عــى الســاحة املدرســية وحديقتهــا ،وبيــان مــدى تأثــر البيئــة املدرســية اجلديــدة
عــى الطــاب حيــث تقــارن هــذه الدراســة بــن الوضعــن الســابق والقائــم ،وتــم اســتخدام أدوات بحــث
إجرائــي اســتند إىل مقابلــة مــع الطــاب والطالبــات ،واســتبانة تــم توزيعهــا عــى أعضــاء اهليئــة التدريســية.ويف
هنايــة الدراســة تــم التوصــل إىل النتائــج املرجــوة التــي أشــارت اىل وجــود عالقــة إجيابيــة بــن التغــر يف البيئــة
املدرســية وتفاعــل الطلبــة مــع األنشــطة املختلفــة وحتســن التحصيــل.

عنوان املشروع  :املوقع اإللكتروني ملدرسة ذكور سلفيت األساسية
()sama-salf.ps
عمر سعيد عبد اجلبار قزق
اسم املدير/ة
ذكور سلفيت األساسية
اسم املدرسة
توظيف التكنولوجيا يف التعليم والتعلم
املديرية
سلفيت
احملور
رفـــع مســـتوى االتصـــال والتواصـــل مـــع أوليـــاء
الهدف
أمـــور الطلبـــة.
امللخص
إنشــاء موقــع إلكــروين للمدرســة يتــم مــن خاللــه رفــع مســتوى االتصــال والتواصــل مــع أوليــاء أمــور الطلبة؛
إلطالعهــم عــى كل مــا يتعلــق بأبنائهــم ،حيــث يتــم تزويدهــم بــكل جديــد يتعلــق باملدرســة والطلبــة عــر
الرشيــط االخبــاري للموقــع مثــل أوراق عمــل دوريــة لــكل امتحــان ،واالمتحانــات حــال تأديتهــا ،ورســائل
شــهرية لــكل ويل أمــر عــن وضــع ابنــه التعليمــي والســلوكي،و قــد كان لالجيــراءات املتبنــاة يف املــرورع أثــر
عــى مــدى جتــارب أوليــاء األمــور ،وزيــادة تواصلهــم مــع املدرســة.
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عنوان املشروع  :توظيف التكنولوجيا يف تعلم وتعليم اللغة االجنليزية من األول
الى الرابع.
سوسن رضا سامل عبد اهلل
اسم املدير/ة
الزاوية األساسية املختلطة
اسم املدرسة
توظيف التكنولوجيا يف التعليم والتعلم
املديرية
سلفيت
احملور
حتســـن نوعيـــة التعلـــم للطـــاب مـــن الصـــف
الهدف
األول األســـايس اىل الرابـــع األســـايس يف مـــادة
اللغـــة االنجليزيـــة باســـتخدام أدوات ووســـائل
التكنولوجيـــا.
امللخص
تأهيــل معلــات اللغــة االنجليزيــة مــن الصــف  4-1أســايس الســتخدام التكنولوجيــا يف التعليــم ،واإلفــادة يف
صنــع وســائل تربويــة هادفــة تثــري املنهــاج وتعمــل عــى تبســيطه مــن خــال عقــد ورشــة تدريبيــة أيــام الســبت
للمعلــات ،وتعريــف املعلــات بأهــم املواقــع الرتبويــة وآليــة االســتفادة منهــا.

عنوان املشروع  :استخدام التكنولوجيا يف متابعة وضبط سلوك الطلبة املرحلة
األولى
عيل حممد عبد الرحيم شحادة
اسم املدير/ة
الراشد الثانوية للبنني
اسم املدرسة
توظيف التكنولوجيا يف التعليم والتعلم
املديرية
جنوب نابلس
احملور
متابعـــة ســـلوك الطلبـــة والترصفـــات مـــن
الهدف
قبـــل الطلبـــة خـــال الـــدوام املـــدريس وأثنـــاء
االســـراحة.
امللخص
االطــاع عــى العديــد مــن املشــكالت واملعوقــات التــي يواجههــا الطــاب يف املــدارس والتواصــل مــع
املعلمــن واملعلــات وأوليــاء األمــور للوقــوف عــى املشــكالت التــي تعرقــل العمليةالتعليميــة ،وحلهــا ورفــع
املســتوى التعليمــي للطالــب مــن خــال توفــر احتياجاتــه الدراســية وزيــادة االهتــام بــه ،واملــروع يرتكــز
علىــى تغيــر جوهــري يف األســاليب التــي يتــم اتباعهــا وكــر الرتابــة يف التواصــل.
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عنوان املشروع  :قناة مدرسة النبي إلياس  .ث  .م التعليمية
حسن ذيب حممود عودة
اسم املدير/ة
النبي الياس الثانوية املختلطة
اسم املدرسة
العالقات
املديرية
قلقيلية
احملور
االتص ــال والتواص ــل ب ــن اإلدارة والطلب ــة تعليميــ ًا
الهدف
وإداريــ ًا.
امللخص
جــاء املــروع ليغــر مــن شــكل اإلذاعــة املدرســية ومضموهنــا ،ففكرتــه قائمــة عــى دمــج وإرشاك كل مــن
طلبــة الصفــوف مــن الصــف األول وحتــى الصــف الرابــع ،واهليئــة اإلداريــة والتدريســية ،واملجتمــع املحــي
بمختلــف مؤسســاته يف إدارة اإلذاعــة املدرســية ،عــى أن تكــون مواضيــع اإلذاعــة املدرســية داعمــة للمناهــج
الدراســية الفلســطينية يف املدرســة ملختلــف الصفــوف.

عنوان املشروع  :توظيف احلاسوب يف تعليم العلوم والرياضيات لدى طلبة
الصفني  10+9يف مدرسة رابود ث.م
فيصل يونس قطيط
اسم املدير/ة
ذكور رابود الثانوية املختلطة
اسم املدرسة
جنوب اخلليل
املديرية
توظيف التكنولوجيا يف اإلدارة والتعليم
احملور
توظيف احلاسوب يف تعليم العلوم والرياضيات
الهدف
امللخص
يف إطــار الدراســة املتخصصــة لتأثــر التكنولوجيــا يف التعليــم جــاء هــذا املــروع واقرتنــت بــه دراســة لتحديــد
األثــر مــن خــال دراســة أثــر توظيــف احلاســوب عــى تعليــم العلــوم والرياضيــات لــدى طلبــة الصفــن
التاســع والعــارش يف مدرســة ذ .رابــود/ث  .الدراســة متّــت عــى جمموعتــن ضابطــة وجتريبيــة ملالحظــة الفــرق
حتســن مســتوى حتصيــل الطلبــة باســتخدام
يف التحصيــل مــع توظيــف احلاســوب أو دونــه ،وأظهــرت نتائجهــا ّ
احلاســوب يف تعليــم العلــوم والرياضيــات يف املجموعــات التجريبيــة عنهــا يف املجموعــات الضابطــة( وكانــت
نســبة النجــاح للمجموعــة التجريبيــة  %91مقابــل  %27.7للمجموعــة الضابطــة) ،ومــن التوصيــات :تدريــب
كافــة املعلمــن واملعلــات عــى اســتخدام احلاســوب والتقنيــات االلكرتونيــة املرافقــة وإنتــاج برامــج تعليميــة
حموســبة ،وحتســن البنيــة التحتيــة يف املــدارس الفلســطينية مــن حيــث تزويدهــا باألجهــزة االلكرتونيــة الالزمــة.
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عنوان املشروع  :املعلم الصغير ملادة اللغة االجنليزية
نعمة معروف سليم مصطفى
اسم املدير/ة
بنات دير بلوط الثانوية
اسم املدرسة
التعليم والتعلم
احملور
سلفيت
املديرية
حتســـن وتطويـــر مهـــارة التحـــدث باللغـــة
الهدف
االنجليزيـــة وتعزيـــز القـــدرة عـــى التعبـــر.
امللخص
توظيــف احلاســوب واالنرتنــت يف إعــداد الــدروس وحوســبتها واإلفــادة منهــا يف التحضــر واإلعــداد ملــا
ســتقدمه كمعلمــة صغــرة أمــام زميالهتــا وأهلهــا وبــا يثــري مــن جتربتهــا يف رحلــة التعلــم وينمــي روح
املســؤولية عندهــا ويصقــل شــخصيتها ،وخيرجهــا مــن حيــز التلقــي الســلبي إىل حيــز التفاعــل اإلجيــايب  ،وهــذا
مــا كان ،فمــع التقــدم يف تنفيــذ أنشــطة املــروع ملســنا تطــورا يف درجــة تفاعــل الطالبــات.

عنوان املشروع  :توظيف التكنولوجيا يف التعليم
نداء أمني حممود عمرية
اسم املدير/ة
الفتاة الالجئة ج
اسم املدرسة
توظيف التكنولوجيا يف التعليم واإلدارة
احملور
مديرية القدس
املديرية
توظيـــف التكنولوجيـــا يف تعليـــم فاعـــل وجـــاذب
الهدف
للطالـــب مـــن اجـــل حتســـن التعلـــم
امللخص
التوظيــف الفاعــل للتكنولوجيــا بمعظــم أشــكاهلا املمكنــة يف التعليــم التعلــم بحيــث تصبــح جــزءا ال يتجــزأ
مــن نمــط احليــاة املدرســية بجميــع فئاهتــا ،ومــن هــذه األشــكال اللــوح التفاعــي وأجهــزة العــرض وتوظيــف
اليوتيــوب وإنشــاء صفحــة االلكرتونيــة للمدرســة وتفعيــل مواقــع التواصــل االجتامعــي مــا أحــدث نقلــة
وحســن نوعيــة التعلــم وأثــار دافعيــة الطلبــة وزاد تفاعلهــم يف احلصــص الصفيــة وعــزز
نوعيــة يف أداء املعلمــن ّ
انتامءهــم للمدرســة .
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عنوان املشروع  :توظيف التكنولوجيا يف تدريس مادة اجلغرافيا لطلبة الصف
السابع
بكر حسن أمحد غروف
اسم املدير/ة
ذكور أبو بكر الصديق
اسم املدرسة
توظيف التكنولوجيا يف التعليم
احملور
أرحيا
املديرية
توظيـــف التكنولوجيـــا يف تدريـــس مـــادة اجلغرافيـــا
الهدف
هبـــدف تقريـــب الصـــورة اجلغرافيـــة
امللخص
توظيــف التكنولوجيــا يف تدريــس مــادة اجلغرافيــا هبــدف ربطهــا بالواقــع لنســتفيد قــدر اإلمــكان مــن تقريــب
الصــورة اجلغرافيــة الواســعة واملجــردة إىل أذهــان الطلبــة بحيــث نســاعدهم عــى الفهــم والتخيــل ،وتــم
اســتخدام األفــام التوضيحيــة املتوافــرة عــى اليوتيــوب واملواقــع اجلغرافيــة املختلفــة ،ولوحــظ حتســن مســتوى
الطلبــة بعــد إجــراء إختباريــن قبــي وبعــدي واملقارنــة بينهــا أذ دلــت النتائــج أن الطلبــة تفاعلــوا بطريقــة أفضــل
وأهنــم نقلــوا املعرفــة املجــردة إىل املعرفــة الفاعلــة .

عنوان املشروع  :أثر العمل التعاوني املخبري يف إتقان املفاهيم األساسية ملادة
العلوم العامة يف الصف السابع األساسي
إبراهيم ذيب باير عمران
اسم املدير/ة
بورين االساسية املختلطة
اسم املدرسة
التعليم والتعلم
احملور
مديرية جنوب نابلس
املديرية
تفعيل دور خمترب العلوم يف تدريس مادة العلوم
الهدف
امللخص
مــع االســتخدام املطـ ّـرد التكنولوجيــا يف التعليــم رشحــت وحــدة احلــرارة بالطريقــة التقليديــة وملــدة أســبوعني
داخــل الغرفــة الصفيــة وتقــدم الطــاب المتحــان قبــي .ثــم انتقلــت املعلمــة إىل خمتــر العلــوم للتطبيــق العمــي
وملــدة أســبوعني ثــم اجــري هلــم امتحــان بعــدي بنفــس أســئلة االمتحــان القبــي .وقــد لوحــظ حتســن مســتوى
الطلبــة يف فهــم املفاهيــم العلميــة وارتفــاع نســبة النجــاح مــا زاد مــن دافعــة الطلبــة .ومــن املالحــظ أن معلمــي
العلــوم يف املدرســة تشــجعوا عــى تفعيــل املختــر بعــد أن كان مهمــا فــرة مــن الزمــن.
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عنوان املشروع  :احلديقة املدرسية ودورها الفعال يف رفع املستوى العلمي
للطالبات
هناء سليم ابراهيم زبيدات
اسم املدير/ة
بنات الزبيدات الثانوية
اسم املدرسة
البيئة املدرسية
احملور
مديرية أرحيا
املديرية
جتميـــل احلديقـــة املدرســـية وجتميلهـــا جلـــذب
الهدف
الطلبـــة وزيـــادة انتامئهـــم
امللخص
هــدف هــذا املــروع إىل جتميــل احلديقــة املدرســية جلــذب الطلبــة وزيــادة االنتــاء للمدرســة بتوفــر مــكان
مريــح للعــن مــن خــال زراعــة حديقــة املدرســة بأشــجار متنوعــة ونباتــات طبيــة لتصبــح مكانــا ترتــاده
الطالبــات يف فــرة االســراحة وتنفيــذ بعــض احلصــص بــن أحضــان الطبيعــة مــا يكــر رتابــة التواجــد داخــل
الغــرف الصفيــة كحصــص العلــوم والصحــة والبيئــة والفــن ،واســتخدام النباتــات الطبيــة يف معاجلــة أمــراض
بســيطة كاملغــص والســعال.

عنوان املرشوع  :تطوير أداء املعلمني يف ضوء استخدام التكنولوجيا يف التعليم
وفاء عوض حممد عقل
اسم املدير/ة
الفرقان اإلسالمية
اسم املدرسة
توظيف التكنولوجيا يف التعليم واإلدارة
احملور
مديرية ارحيا
املديرية
معاجلـــة ضعـــف الطلبـــة يف اللغـــة االنجليزيـــة مـــن
الهدف
خـــال توظيـــف التكنولوجيـــا
امللخص
انطلقــت فكــرة املــروع مــن مالحظــات معلمــي اللغــة االنجليزيــة بــأن طلبــة كثرييــن يعانــون مــن ضعــف
يف القــراءة والقواعــد يف اللغــة اإلنجليزيــة فــكان ال بــد مــن توظيــف التكنولوجيــا يف تدريــس مــادة اللغــة
االنجليزيــة ،والرتكيــز عــى القواعــد والقــراءة جلــذب الطلبــة وزيــادة دافعيهــم للتعلــم ,وتــم اســتخدام
الوســائط املتعــددة يف تدريــس املجموعــة التجريبيــة ،ولوحــظ حتســن يف مســتوى الطلبــة بعــد إجــراء
اختباريــن قبــي وبعــدي واملقارنــة بينهــا ووجــد أن نتائــج الطالبــات حتســنت عنــد اســتخدام التكنولوجيــا
بشــكل كبــر.
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عنوان املشروع  :أثر استخدام احلاسوب يف تدريس الرياضيات على حتصيل
طالب الصف السادس األساسي
رغد حممود معروف عمران
اسم املدير/ة
بنات بورين الثانوية
اسم املدرسة
توظيف التكنولوجيا يف التعليم واإلدارة
احملور
مديرية جنوب نابلس
املديرية
حتسني حتصيل طالب الصف السادس
الهدف
امللخص
درســت وحــدة رضب وقســمة الكســور العاديــة باألســلوب التقليــدي ثــم أجــري امتحــان قبــي يف املــادة وبعــد
رشح املــادة ذاهتــا يف خمتــر احلاســوب أجــري امتحــان بعــدي ،ولوحــظ حتســن يف مســتوى الطالبــات وكانــت
النتائــج إجيابيــة يف االمتحــان البعــدي أكثــر مــن االمتحــان القبــي مــا يــدل عــى أن اســتخدام خمتــر احلاســوب
يســاهم يف حتســن املســتوى بشــكل عــام ،ومــن أهــم النتائــج إثــارة دافعيــة الطالبــات للتعلــم الرياضيــات عنــد
اســتخدام احلاســوب

عنوان املشروع  :حديقتنا املدرسية عيادتنا الطبية
نجاح داود عيل عودة اهلل
اسم املدير/ة
بنات بيت حنينا الثانوية
اسم املدرسة
البيئة املدرسية
احملور
ضواحي القدس
املديرية
تعزيز مكانة النباتات كخيار طبي
الهدف
امللخص

يرتكــز املــروع عــى وجــود مســاحة واســعة يف املدرســة غــر مســتغلة زراعي ـ ًا ،فمدخــل املدرســة يفتقــر إىل
الناحيــة اجلامليــة وخيلــو مــن نباتــات الزينة.وكذلــك حـ ً
ا إلحــدى املشــاكل اليوميــة التــي تعــاين منهــا الطالبــات
وهــي إصابتهــن ببعــض اآلالم خــال الــدوام ،إذ أننــا نخشــى مــن اآلثــار اجلانبيــة لألدويــة ونحــاول أن نبحــث
عــن بديــل مــن األعشــاب بحيــث تكــون آمنــة وال توجــد هلــا آثــار ســلبية ،وحـ ّ
ـث الطالبــات عــى البحــث عــن
الفوائــد الطبيــة لألعشــاب الدوائيــة املســتعملة يف بالدنــا بحيــث ترتبــط املعلومــات النظريــة بالتطبيــق العمــي.
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عنوان املشروع  :توظيف األلعاب التربوية يف تعليم الرياضيات لطلبة الصف
الثالث األساسي يف وحدة الضرب
هيثم أمحد عبد اهلل القواسمة
اسم املدير/ة
ذكور األمني األساسية
اسم املدرسة
جنوب اخلليل
املديرية
التعليم والتعلم
احملور
توظيف األلعاب الرتبوية يف تعليم الرياضيات
الهدف
امللخص
هدفــت الدراســة اىل الكشــف عــن أثــر اســتخدام األلعــاب الرتبويــة الرياضيــة عنــد طــاب الصــف الثالــث
األســايس عــى حتصيلهــم يف الرياضيــات واجتاهاهتــم نحوهــا .ويف إطــار ذلــك تــم اســتخدام برنامــج تعليمــي
قائــم عــى األلعــاب الرتبويــة اشــتمل عــى وحــدة حقائــق الــرب مــن كتــاب الرياضيــات املقــرر للصــف
الثالــث األســايس ،وتضمــن  11لعبــة تربويــة لتنميــة مهــارات الــرب لــدى الطلبــة ،وجــاءت النتائــج لصالــح
املجموعــة التجريبيــة حيــث كان ( )25طالــب مــن  30حصلــوا عــى عالمــات مــا بــن ( )100-80مقابــل
طالبــن مــن املجموعــة الضابطــة جتــاوزت عالماهتــم  .80ومــن التوصيــات الدعــوة إىل إعــداد دليــل للمعلــم
حيتــوي عــى جمموعــة مــن األلعــاب التعليميــة  ،وكيفيــة اســتخدامها كأســلوب تدريــس للصفــوف األوليــة يف
املرحلــة األساســية .

عنوان املشروع  :أثر تطوير املكتبة تكنولوجيا على زيادة الدافعية لدى الطالبات
أسامء حممود عبد زرينة
اسم املدير/ة
بنات عثامن بن عفان
اسم املدرسة
توظيف التكنولوجيا يف التعليم واإلدارة
احملور
مديرية القدس
املديرية
توفـــر مكتبـــة متطـــورة تكنولوجيـــا مـــا يســـهم يف
الهدف
تطويـــر مهـــارات الطالبـــات البحثيـــة
امللخص
اجيــاد مكتبــة مطــورة جمهــزة باألجهــزة االلكرتونيــة ومتصلــة بخــط انرتنــت تســتخدمها الطالبــات يف تنميــة
مهــارات البحــث واالســتقصاء لدهيــن  ،ومســاعدة الطالبــات يف توفــر مصــادر املعلومــات التكنولوجيــة
لتســهيل التعلــم .وقــد ح ّفــز وجــود هــذه املكتبــة املعلــات عــى الرتكيــز عــى إجــراء األبحــاث واملشــاريع
بشــكل فاعــل.
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عنوان املشروع  :رسالة تواصل
اسم املدير/ة
اسم املدرسة
احملور
املديرية
الهدف
امللخص

فوزية حسن عبداهلل قرجة
بنات القادسية الثانوية
توظيف التكنولوجيا يف التعليم واإلدارة
شامل اخلليل
تنميـــة قـــدرات الطالبـــات يف مهـــارة القـــراءة
باللغـــة االنجليزيـــة.

املــروع عبــارة عــن دراســة هدفــت إىل بحــث رفــع مســتوى التحصيــل األكاديمــي يف مهــارة القــراءة يف اللغــة
اإلنجليزيــة للطالبــات املشــاركات ،باإلضافــة إىل تطويــر قدراهتــن يف املهــارات احلياتيــة للعمــل ضمــن فريــق
وبتفكــر إبداعــي عــر حتفيزهــن عــى عمليــة التعلــم الــذايت واســتخدام البحــث عــى أســس علميــة صحيحــة
مــن خــال اســتخدام احلاســوب ومــن نتائــج الدراســة ارتفــاع معــدل التحصيــل العلمــي للطالبــات يف مهــارة
القــراءة باللغــة االنجليزيــة ،وكان عــدد الطالبــات اللــوايت أظهــرن تطــور ًا ( 24أربــع وعــرون) طالب ـ ًة مــن
أصــل ( 31إحــدى وثالثــن) ،وبمعــدل  73.5للمجموعــة الضابطــة مقابــل  64.3للمجموعــة الضابطــة.
وأوصــت الدراســة بتطويــر اســراتيجيات تعزيــز التعلــم لــدى الطالبــات .وتعزيــز مهــارات اللغــة اإلنجليزيــة
مثــل :االســتامع و الكتابــة و املحادثــة.

عنوان املشروع  :أثر تطوير املكتبة تكنولوجيا على زيادة الدافعية لدى الطالبات
رانة فريد حممد عبد العال
اسم املدير/ة
بنات أرحيا الثانوية
اسم املدرسة
توظيف التكنولوجيا يف التعليم واإلدارة
احملور
مديرية أرحيا
املديرية
توفـــر قاعـــة مصـــادر وأنشـــطة لتســـهيل عقـــد
الهدف
اللقـــاءات واألنشـــطة
امللخص
نبعــت فكــرة املــروع مــن احلاجــة الشــديدة إىل توفــر قاعــة مصــادر وأنشــطة حتتــوي أنواع ـ ًا متعــددة مــن
مصــادر املعلومــات ذات االرتبــاط الوثيــق باملنهــج ،يتعامــل معهــا املتعلــم واملعلــم بشــكل مبــارش؛ الكتســاب
املهــارات وتنميتهــا ،وبنــاء اخلــرات وإثــراء املعــارف ،ويتــم اســتخدامها يف عقــد األنشــطة واللقــاءات املتنوعــة
يف القاعــة.
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عنوان املشروع  :فاعلية استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حتسني
حتصيل الطالبات للصف الثامن يف اللغة العربية
أمل عيل أمحد الدرابيع
اسم املدير/ة
بنات إمريش االساسية
اسم املدرسة
جنوب اخلليل
املديرية
توظيف التكنولوجيا يف اإلدارة والتعليم
احملور
حتس ــن حتصي ــل طالب ــات الص ــف الثام ــن يف اللغ ــة
الهدف
العربي ــة باس ــتخدام تكنولوجي ــا املعلوم ــات
امللخص
تقــوم فكــرة الدراســة عــى اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف حتســن حتصيــل الطالبــات يف
اللغــة العربيــة مــن خــال دروس حموســبة لوحــدة لغــة عربيــة للصــف الثامــن ،تــم اتبــاع املنهــج شــبه التجريبــي
(جمموعــة ضابطــة وأخــرى جتريبيــة) وطبــق اختبــار قبــي واختبــار بعــدي ،وجــاءت النتائــج لصالــح الطالبــات
اللــوايت تعلمــن باســتخدام الطريقــة اجلديــدة إذ متوســط املجموعــة التجريبيــة  83.5مقابــل  57.7للمجموعــة
الضابطــة ،وأوصــت الدراســة بتشــجيع املعلمــن عــى تصميــم الربامــج التعليميــة املحوســبة وتأهيلهــم بتلقــي
التدريــب الــازم لذلــك يف خمتلــف مراحــل التعليــم ،ومكافــأة املعلمــن الذيــن يوظفــون كل جديد ومســتحدث
يف عــامل التكنولوجيــا لتحقيــق النتائــج األفضــل لتالميذهــم.

عنوان املشروع  :من هنا سنبدأ رسم اللوحة
أريــج عمر حممد ربيــع
اسم املدير/ة
بنات القبيبة األساسية العليا
اسم املدرسة
التعليم والتعلم
احملور
ضواحي القدس
املديرية
حتفيـــز الطالبـــات وتشـــجيعهن عـــى مطالعـــة
الهدف
الكتـــب
امللخص
تســتهدف فكــرة املــروع تشــجيع الطالبــات عــى احلصــول عــى املعلومــات مــن مصادرهــا املوثوقــة،
واســتخدام التكنولوجيــا احلديثــة يف العمليــة التعليميــة بالطــرق اإلجيابيــة ،كاســتخدام أجهــزة ( التلفــاز
واحلاســوب و LCDبروجكــر ) ....وتعزيــز العالقــات والتفاعــل االجيــايب بــن املدرســة واملجتمــع املحــي،
هبــدف خدمــة الطالــب والعمليــة الرتبويــة.
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عنوان املشروع  :أثر الدروس احملوسبة على حتسني التحصيل يف مبحث العلوم
العامة لدى طلبة الصف السابع األساسي يف مدرسة صالح الدين األساسية للذكور
عيسى أمحد حممد عابد
اسم املدير/ة
مدرسة صالح الدين
اسم املدرسة
شامل اخلليل
احملور
توظيف التكنولوجيا يف اإلدارة والتعليم
املديرية
تعـــرف درجـــة فاعليـــة حوســـبة منهـــاج العلـــوم
الهدف
ّ
للصـــف الســـادس األســـايس يف تنميـــة بعـــض
مهـــارات العلـــوم
امللخص
هدفــت الدراســة إىل استكشــاف أثــر الــدروس املحوســبة عــى حتســن حتصيــل طلبــة الصــف الســادس يف مــادة
العلــوم ،كشــفت الدراســة عــن وجــود تأثــر متوســط للطريقــة اجلديــدة املتمثلــة يف تقديــم دروس حموســبة
ودورهــا يف تنميــة بعــض املهــارات العلميــة ،ووجــود تأثــر كبــر للربنامــج املحوســب يف تنميــة مهــارات
أخــرى ،وأوصــت الدراســة بــرورة تبنــي فكــرة حوســبة املنهــاج الــدرايس بشــكل عــام واملقــررات العمليــة
بشــكل خــاص ،كــا أكــدّ ت أمهيــة مواصلــة إدمــاج التكنولوجيــا يف العمليــة التعليميــة التعلم ّيــة.

عنوان املشروع  :توظيف التكنولوجيا يف التعليم من خالل التعلم النشط
منال الياس أمحد القايض
اسم املدير/ة
بنات اكرم حلوم الثانوية املختلطة
اسم املدرسة
توظيف التكنولوجيا يف التعليم واإلدارة
احملور
مديرية جنوب نابلس
املديرية
توظيـــف التكنولوجيـــا يف التعليـــم مـــن خـــال
الهدف
التعلـــم النشـــط لرفـــع حتصيـــل الطالبـــات
امللخص
توظيــف التكنولوجيــا يف التعليــم مــن خــال إعطــاء حصــص منظمــة تكنولوجيــا وبعيــدة عــن النمــط التقليدي
ومــن خــال التعلــم النشــط القائــم عــى تفعيــل دور الطالبــات وحثهــن عــى البحــث واالســقصاء باســتخدام
التكنولوجيــا وبعــد مقارنــة نتائــج االمتحــان القبــي والبعــدي ظهــر تقــدم واضــح يف حتصيــل الطالبــات يف
وحــدة “مملكــة التــوايل احليوانيــة”.
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عنوان املشروع  :انشاء مكتبة الكترونية
انتصار أمحد طالب ناجي عمرو
اسم املدير/ة
السيدة سارة الثانوية للبنات
اسم املدرسة
اخلليل
املديرية
توظيف التكنولوجيا يف اإلدارة والتعليم
احملور
توظيف املكتبة االلكرتونية يف حتسني التحصيل.
الهدف
امللخص

تقــوم فكــرة املــروع عــى إنشــاء مكتبــة الكرتونيــة خلدمــة الطالبــات كبديــل للكتــب الورقيــة واالســتعاضة
باقــراص مدجمــة ( )CDsتعليميــة وتثقيفيــة جلميــع التخصصــات ،وتســهيل وصــول الطالبــات للمعلومــات
املحوســبة عــن طريــق إعــارة القــرص املتضمــن معلومــات موجهــة ملشــاهدته يف البيــت أو توفــر جهــاز للطالبــة
املعنيــة يف املدرســة ،وعــرض مــواد إثرائيــة منتقــاة أمــام جمموعــة معينــة مــن الطالبــات حســب احلاجــة .ومــن
خمرجــات الدراســة حتســن قــدرات ال طالبــات عــى التعلــم الــذايت .ورفــع قــدرة الطالبــات عــى البحــث
واالثــراء مــن االنرتنــت .رفــع مســتوى التحصيــل بنســبة  .% 10.5ومــن توصيــات الدراســة تدريــب املعلــم
عــى اســتخدام الربامــج االلكرتونيــة املالئمــة للتعليــم الصفــي ،وتوفــر نســخ الكرتونيــة حموســبة مــن املناهــج
للمدرســة الثــراء املنهــاج.

عنوان املشروع  :أثر التدريس باستخدام برنامج  GSPيف التمثيل البياني
لالقترانات املثلثية
حنان راجح محاد عدييل
اسم املدير/ة
بنات اودال األساسية املختلطة
اسم املدرسة
التعليم والتعلم
احملور
مديرية جنوب نابلس
املديرية
استخدام برنامج  GSPيف تدريس الرياضيات
الهدف
امللخص
ســعت هــذه املبــادرة إىل املســامهة يف التقــدم يف التحصيــل العلمــي للطالبــات يف مــادة الرياضيــات باســتخدام
برنامــج  GSPيف حتصيــل الطالبــات يف درس التمثيــل البيــاين لالقرتانــات املثلثيــة مــن خــال تدريــب املعلــات
عــى اســتخدام الربامــج التكنولوجيــة املختلفــة .وأكــدت النتائــج عــى التطــور الكبــر يف حتصيــل الطالبــات
وتقدمهــن يف مــادة التمثيــل البيــاين.
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عنوان املشروع  :درجة استخدام الطلبة لشبكة االنترنت وأثرها على التحصيل
إبراهيم أسعد عبد املطلب احلاليقة
اسم املدير/ة
حممد عيل اجلعربي األساسية للبنني
اسم املدرسة
اخلليل
املديرية
احملور
حتســـن حتصيـــل الطلبـــة ومســـاعدة املعلمـــن يف
الهدف
اس ــتخدام األس ــاليب احلديث ــة للتواص ــل م ــع الطلب ــة.
امللخص
تقــوم فكــرة املــروع عــى حتديــد واقــع اســتخدام طلبــة مدرســة اجلعــري لشــبكة االنرتنــت وبيــان أثــر ذلــك يف حتســن التحصيل
الــدرايس لدهيــم ،ومــا رافــق ذلــك مــن تطبيقــات ترتبــط بتفعيــل خمتــر احلاســوب بشــكل فاعــل وإجيــايب ،وإجــراءات انضــوت يف
إطــار خطــة عمــل شــملت توظيــف الشــبكة العنكبوتيــة لصالــح إطــاع الطلبــة عــى اإلعالنــات املدرســية ،وإطــاع أوليــاء األمــور
عــى القضايــا األكاديميــة والتحصيــل الــدرايس ألبنائــه واســتثامر مــا تتيحــه الشــبكة مــن تواصــل يو ّظــف لصالــح املتابعــة الرتبويــة
والســلوكية ،واســتخدام املعلمــن للشــبكة إليضاحــات ورشوحــات لبعــض الوحــدات واملفاهيــم والقضايــا التعليميــة التــي قــد ال
يتــاح املجــال للتفصيــل فيهــا خــال احلصــص الدراســية ،وأوصــت الدراســة بتجهيــز البنيــة التحتيــة الالزمــة للمدرســةوتأهيل
املعلمــن عــى اســتخدام التقنيــات احلديثــة باســتخدام شــبكة االنرتنــت والبوابــة االلكرتونيــة.

عنوان املشروع  :تنمية مهارات البحث العلمي والتكنولوجي لدى الطلبة
سلطان حممود رمضان اجلعربي
اسم املدير/ة
سيدنا ابراهيم اخلليل االساسية للبنني
اسم املدرسة
التعليم والتعلم
احملور
اخلليل
املديرية
تنميـــة مهـــارات البحـــث العلمـــي والتكنولوجـــي
الهدف
لـــدى الطلبـــة
امللخص

تنميــة مهــارات البحــث العلمــي والتكنولوجــي لــدى الطلبــة مــروع يعتمــد باألســاس عــى الطلبــة أنفســهم فهــو يبحــث
ويعالــج مشــكلة بحثيــة بســيطة بطريقــة علميــة مســتخدمني مــواد بســيطة .املــروع يــزاوج بــن القوانــن والنظريــات
العلميــة مــن جانــب واملهــارات التقنيــة العمليــة مــن جهــة أخــرى وصــوال ملــروع أو جهــاز أو حتــى اكتشــاف جديــد.
والعمــل عــى تطويــر مهــارات التحليــل واالســتنتاج والتفكــر العلمــي لــدى الطلبــة.
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عنوان املشروع  :من أجل بيئة صديقة للطالب
بسمة موسى حسني علقم
اسم املدير/ة
زهرة املدائن األساسية للبنات
اسم املدرسة
شامل اخلليل
املديرية
البيئة املدرسية
احملور
بي ــان أث ــر البيئ ــة اجلذاب ــة ع ــى انت ــاء الطلب ــة وع ــى
الهدف
حتصيله ــم ومهاراهت ــم األكاديمي ــة.
امللخص
هــدف املــروع إىل إجيــاد بيئــة مدرســية جاذبــة للطالــب عــن طريــق إنشــاء حديقــة مدرســية تز ّيــن حميــط
املدرســة وتكــون باعثــا وحافــز ًا لطلبتهــا عــى مزيــد مــن التقــدم والرقــي يف أدائهــم التحصيــي والســلوكي
وتدفــع معلميهــا عــى التفــاين والعطــاء ،وانشــاء ممــرات ومقاعــد حجريــة للطالبــات يف احلديقــة بالتعــاون
مــن املجتمــع املحــي ،واقامــة معــرض صــور ملحطــات تارخييــة ملدينــة زهــرة املدائــن ( القــدس ) والتــي
حتمــل املدرســة اســمها باالضافــة اىل صــور لعلــاء العــرب واملســلمني لتكــون حافــزا للطالبــات وتشــجيعهن
عــى طلــب العلــم .وأظهــرت النتائــج حتســن دافعيــة الطالبــات ممــا انعكــس عــى حتصيلهــن وارتفعــت نتائــج
الطالبــات يف االختبــارات التحصليــة حــوايل .%10

عنوان املشروع  :التكنولوجيا يف التعليم
هنيل مهيب إسامعيل أبو الزنط
اسم املدير/ة
معزوز املرصي
اسم املدرسة
نابلس
املديرية
توظيف التكنولوجيا يف التعليم واإلدارة
احملور
حم ــورة العملي ــة التعليميةح ــول الطالب ــة ،وتوظي ــف
الهدف
التكنولوجيـــا يف التدريـــس ( برامـــج احلاســـوب
واالنرتنـــت ).
امللخص
يســتهدف املــروع رفــع مســتوى حتصيــل الطالبــات يف املجموعــة التجريبيــة وتبــادل اخلــرات بــن الطالبــات
مــن خــال العمــل اجلامعــي ومراعــاة الفــروق الفرديــة بتوزيــع العمــل حســب قــدرة الطالبــات ،وتنميــة مهــارة
البحــث العلمــي عندهــن ،وغــرس الثقــة بالنفــس وهــي أســباب كفيلــة يف حــال تــم العمــل عليهــا يف زيــادة
اســتيعاب الطالبــات املــادة بســهولة ،وهــذا فعــا مــا حتقــق عــر مراحــل املــروع ،فتفاعــل الطالبــات زاد،
ـر قــد بــدأ.
ونتائــج التحصيــل تعكــس أن هنــاك تغـ ّ
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عنوان املشروع  :توظيف التعلم االلكتروني يف املرحلة األساسية الدنيا ()4-1
مجال عبد املحسن حسني اللهاليه
اسم املدير/ة
احلسن بن اهليثم األساسية
اسم املدرسة
شامل اخلليل
املديرية
توظيف التكنولوجيا يف اإلدارة والتعليم
احملور
توظي ــف التعل ــم االلك ــروين يف املرحل ــة األساس ــية
الهدف
الدني ــا
امللخص
تنــاول املــروع توظيــف األجهــزة التكنولوجيــة املوجــودة يف املدرســة يف خدمــة العمليــة التعليميــة ،مــن خــال
فريــق التعليــم االلكــروين (جمموعــة مــن املعلمــن خضــوا لــدورة التعليــم االلكــروين) وتعميمــه عــى بقيــة
املعلمــن يف املدرســة بشــكل تدرجيــي ضمــن خطــوات متنوعــة شــمل كل املعلمــن  25معلــ ًا يف املدرســة.
ومــن نتائــج الدراســة حوســبة األمــور اخلاصــة بالعمــل االدراي والعالمــات والتحضــر للمعلمــن إضافــة إىل
توظيــف اســتخدام الوســائل التعليميــة.

عنوان املشروع  :أثر توظيف تكنولوجيا التعليم يف تعلم الرسم الهندسي ملبحث
التكنولوجيا على حتصيل طالبات الصف التاسع األساسي
خولة مصطفى حممد عدوان
اسم املدير/ة
بنات دالل املغريب الثانوية
اسم املدرسة
شامل اخلليل
املديرية
توظيف التكنولوجيا يف اإلدارة والتعليم
احملور
دراس ــة أو حتدي ــد أث ــر توظي ــف تكنولوجي ــا التعلي ــم يف تعل ــم
الهدف
الرس ــم اهلن ــديس ملبح ــث التكنولوجي ــا ع ــى التحصي ــل
امللخص
هدفــت الدراســة إىل تعـ ّـرف أثــر اســتخدام تكنولوجيــا التعليــم يف الرســم اهلنــديس عــى حتصيــل طالبــات الصف
التاســع األســايس يف املدرســة ،واعتمــدت املنهــج الشــبه التجريبــي عــى جمموعــة واحــدة ،وكشــفت عــن حتســن
يف اداء الطالبــات فــكان لطالبــات املجموعــة التجريبيــة  24.06مقابــل  21.1لطالبــات املجموعــة الضابطــة،
وأوصــت بــرورة اســتخدام برامــج تعليميــة حموســبة وبتطويــر املصــار يف املــدارس ،وبإدخــال تكنولوجيــا
التعليــم يف رشح الــدروس املختلفــة لتحســن نتائــج العمليــة الرتبويــة واســتحداث طريقــة جديــدة يف التدريــس.

43

عنوان املشروع  :تفعيل املكتبة يف حتسني عملية التعليم والتعلم
سعيد حسني عبد قطنة
اسم املدير/ة
شبتني الثانوية املختلطة
اسم املدرسة
التعليم والتعلم
احملور
رام اهلل
املديرية
تفعيل املكتبة يف حتسني عملية التعليم والتعلم
الهدف
امللخص
حيــث أننــا أ ّمــة ال تقــرأ ،وهــذا لألســف مــا أظهرتــه العديــد مــن التقاريــر ،فقــد كان لزامــا عــى املــدارس وهــي
التــي يفــرض أن تكــون عنوانــا لتفعيــل القــراءة والكتابــة واســتغالل املــوارد املوجــودة رغــم املعانــاة الصعبــة
يف تدريــب األجيــال مــن الطلبــة ليكونــوا عنوانـ ًا للتغيــر،كان لزمــا عــى املدرســة املبــادرة للعمــل مــع الشــباب
الذيــن هــم ثــروة املجتمــع واالنتــاج وعاصفــة التغيــر  ،وجــاءت جمموعــة األنشــطة لتؤكــد هــذا الــدور.

عنوان املشروع  :أهمية الذكاءات املتعددة ملعلمات وطلبة مدرسة الصفا
األساسية املختلطة
فدوى نعيم حممد محيدان.
اسم املدير/ة
مدرسة الصفا األساسية املختلطة
اسم املدرسة
شامل اخلليل
املديرية
التعليم والتعلم
احملور
تعريـــف املعلـــات بنظريـــة الـــذكاءات املتعـــددة
الهدف
الس ــتخدامها يف اكتش ــاف أن ــواع ال ــذكاءات ل ــدى الطلب ــة
امللخص
تقــوم فكــرة املــروع عــى اســتخدام نظريــة الــذكاءات املتعــددة الكتشــاف انواعهــا املختلفــة لــدى الطلبــة التبــاع وتركيــز
املعلــم عــى أســاليب واســراتيجيات تعليميــة متنوعــة لتحقيــق التواصــل مــع معظــم الطلبــة يف الصــف ممــا يــؤدي اىل
االحتفــاظ باملــادة املتعلمــة ،وزيــادة الدافعيــة للتعلــم وممارســة التفكــر االجيــايب عنــد الطالــب ،ويف هــذا اإلطــار جــاءت
الفكــرة اهلادفــة إىل زيــادة معرفــة املعلــات بنظريــة الــذكاءات ،وقــد تفوقــت هــذه اإلســراتيجية عــى الطريقــة التقليديــة
يف اكتســاب الطلبــة لعمليــات التعلــم بمجــال عمليــات التعلــم األساســية .مــن نتائــج الدراســة وجــود  25طالبــا مــن 28
طالبــا مــن طلبــة الصــف اخلامــس( أ ) يســتطيعون كتابــة التعبــر بمســتويات خمتلفــة .و  93طالــب مــن  109طــاب مــن
طلبــة الصفــوف اخلامــس والســادس أصبحــوا يتقنــون حفــظ وتطبيــق عــى أحــكام التجويــد 15 .معلمــة أصبحــت لدهيــن
فكــرة عــن موضــوع الــذكاءات املتعــددة عنــد الطلبــة .ومــن توصيــات الدراســة نقــل فكــرة املــروع اىل مــدارس اخــرى
لتطبيقــه ( تشــبيك مــع مــدارس اخــرى ) واصــدار كتيــب مــن املدرســة بأناشــيد عــن أحــكام التجويــد وتعميمهــا عــى
بعــض املــدارس وتســجيل االناشــيد اخلاصــة بذلــك .
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عنوان املشروع  :توظيف التعلم النشط ضمن مدرسة صديقة للطفل
مراد زبن عبد اللطيف زبن
اسم املدير/ة
ذكور كفر قدوم األساسية
اسم املدرسة
التعليم والتعلم
احملور
قلقيلية
املديرية
تطويـــر اســـراتيجيات التدريـــس وتطبيقهـــا خـــال
الهدف
احلصـــص الصفيـــة
امللخص
فكــرة املــروع تركــز عــى تطويــر آليــات التدريــس واإلفــادة مــن اخلــرات املقدمــة يف جمــال التعلــم النشــط
وتطبيقهــا خــال احلصــص الصفيــة جلــذب انتبــاه الطــاب  ،وتعزيــز مفهــوم املدرســة صديقــة الطفــل مــن
خــال تفعيــل حماورهــا املختلفــة ،وتــم ذلــك مــن خــال بيئــة جاذبــة للتعليــم ،وتطبيــق آليــات وإســراتيجيات
رائــدة يف التدريــس كالتعلــم النشــط والدرامــا يف التعليــم والتعليــم التعــاوين

عنوان املشروع  :توظيف التكنولوجيا يف عمليتي التعليم والتعلم
خليفة حممد إبراهيم خطيب
اسم املدير/ة
قدري طوقان
اسم املدرسة
نابلس
احملور
توظيف التكنولوجيا يف التعليم واإلدارة
املديرية
إكس ــاب الطلب ــة مه ــارات وس ــلوكيات س ــليمة م ــن
الهدف
خـــال التعلـــم االلكـــروين وكيفيـــة اســـتخدامه
وتوظيـــف التكنولوجيـــا
امللخص
املــروع عبــارة عــن مبــادرة تــم تطبيقهــا داخــل املدرســة ســعيا ملســتوى علمــي أفضــل مــن خــال إكســاب
املعلمــن والطــاب مهــارات جديــدة يف التعليــم ( مهــارات القــرن احلــادي والعرشين ) عــر التعليــم االلكرتوين
إلعــداد طلبــة قادريــن عــى مواجهــة وحــل املشــكالت مــن خــال تشــكيل فــرق بحثيــة ،وإكســاهبم مهــارة
العمــل االلكــروين ،والقــدرة عــى إيصــال املعلومــات بطــرق تكنولوجيــة حديثــة
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عنوان املشروع  :تفعيل احلاسوب يف عمليتي التعليم والتعلم
نضال عبد اجلبار حممود كتاين
اسم املدير/ة
ذكور النزلة الغربية األساسية العليا
اسم املدرسة
التكنولوجيا يف اإلدارة والتعليم
احملور
طولكرم
املديرية
توظيـــف احلاســـوب يف التعليـــم مـــن خـــال
الهدف
حوســـبة بعـــض الـــدروس
امللخص
هــدف املــروع إىل التعــرف إىل الــدور الــذي يلعبــه اســتخدام احلاســوب يف عمليــة التعليــم والتعلــم ،ولتحقيــق
اهلــدف تــم تصميــم حصــص نموذجيــة باســتخدام برنامــج ( بــور بوينــت) يف تنفيــذ حصــص حموســبة للصــف
الســادس األســايس ملــادة اللغــة العربيــة .ونتيجــة للمــروع لوحظــت زيــادة يف تفاعــل الطلبــة يف احلصــص
الصفيــة بــا انعكــس عــى حتصيلهــم.

عنوان املشروع  :أثر البيئة الصفية يف الصف األول ثانوي يف رفع مستوى حتصيل
الطالبات
ماجدة قاسم حممد عقل
اسم املدير/ة
ب .كفردان ث
اسم املدرسة
جنني
املديرية
البيئة املدرسية
احملور
تنـــوع أســـاليب وأدوات التقويـــم واســـتخدام
الهدف
نتائجـــه يف التحســـن املـــدريس ( البيئـــة املدرســـية
صديقـــة للطالـــب )
امللخص
هــدف البحــث إىل قيــاس أثــر البيئــة الصفيــة لطالبــات الصــف األول الثانــوي ( علــوم إنســانية ) عــى التحصيــل
الــدرايس ،وتــم تعديــل البيئــة الصفيــة للعينــة التجريبيــة بحيــث شــملت تعديــل البيئــة املاديــة تغيــر ألــوان
املقاعــد لثالثــة ألــوان تســاعد يف توزيــع املجموعــات ،وتركيــب ســتائر مناســبة ومقاعــد ،وتوفــر جهــاز
حاســوب و LCDومراجــع للغرفــة املبحثيــة ،وتعديــل الغــرف لتكــون بمثابــة غــرف مبحثيــة فخصصــت
غرفــة للغــة االنجليزيــة وأخــرى للعربيــة ،وقــد انعكــس هــذا التغيــر عــى الطالبــات اللــوايت بــدأن يشــعرن
بتغيــر تــرك آثــاره عــى صعيــد تفاعلهــن وحتصيلهــن.
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عنوان املشروع  :البيئة الصفية واالبداع
سهى نبيل فضل الطاهر
اسم املدير/ة
ب.سيلة احلارثية.ث
اسم املدرسة
جنني
املديرية
البيئة املدرسية
احملور
الهدف

امللخص

هتيئــة األجــواء الفيزيقيــة والنفســية واالجتامعيــة يف الغرفــة
الصفيــة ،وتوفــر األمــن والســامة يف الغرفــة الصفيــة

تضمنــت أمهيــة تغيــر البيئــة املدرســية عامــة وتغيــر البيئــة الصفيــة باعتبارهــا أحــد ركائــز املتعلــم والتــي هلــا
أكــر األثــر يف هتيئــة الطــاب بشــكل ســليم الســتقبال املعلومــات مــن كادر التدريــس واالبتعادعــن الفصــول
التقليديــة ،وقــد شــهد املــروع عــر مراحلــه تأكيــد ألمهيــة العمــل عــى هــذا الصعيــد يف زيــادة اســتقطاب
الطلبــة ليكونــوا طلبــة فاعلــن ،والحــظ املعلمــون أن هنــاك حتـ ّ
ـول يف درجتــي تفاعــل الطلبــة والتزامهــم ،كــا
بــادر األهــايل للتواصــل مــع املدرســة للتســاؤل عــن ســبب التغيــر

عنوان املشروع  :دور التعلم النشط وتفعيل التكنولوجياعلى التحصيل العلمي
ايامن حممود حممد حسن عيل
اسم املدير/ة
الفاطمية الثانوية للبنات
اسم املدرسة
نابلس
املديرية
التعليم والتعلم
احملور
رفـــع املســـتوى التحصيـــي املعـــريف والســـلوكي
الهدف
للطالبـــات وإكســـاب املعلـــات والطالبـــات
مهـــارات حديثـــة يف التعليـــم والتعلـــم
امللخص
تلخصــت فكــرة الدراســة يف تعــرف دور اســتخدام أســلوب التعلــم النشــط وتفعيــل التكنولوجيــا عــى التحصيــل العلمــي
و تشــجيع الطالبــات عــى ممارســة التعلــم الــذايت والتفكــر الناقــد واإلبــداع وحــل املشــكالت ،وهــذا ينســجم ورؤيــة
فريــق التطويــر املــدريس يف اإلفــادة مــن توظيــف تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت واســتخدامها يف املدرســة لصالــح
رفــع املســتوى التحصيــي لــدى الطالبــات وجعــل التعلــم أكثــر متعــة إذ كان لتجربــة تطبيــق إســراتيجيات التعلــم النشــط
واســتخدام احلاســوب أثــر إجيــايب عــى التحصيــل العلمــي للطالبــات
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عنوان املشروع  :مشروع التوعية االنتخابية لطلبــة الصــف  2س بعنوان ((أنا
أنتخب ))
إبراهيــم مصطفى حممد قصــراوي
اسم املدير/ة
ذكـــور حممـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم األساســـية/
اسم املدرسة
طمـــون
طوباس
املديرية
البيئة املدرسية
احملور
تع ـ ّـرف الطال ــب مفه ــوم الديمقراطي ــة وعنارصه ــا ،وحقي ــق
الهدف
التكام ــل يف التعلي ــم ب ــن امل ــواد الدراس ــية املختلف ــة
امللخص
يســتهدف املــروع طلبــة الصــف الثــاين يف مدرســة ذكــور حممــد بــن راشــد آل مكتــوم األساســية بحيــث يتــم
تنفيــذه وفــق برنامــج انتخــايب مــدروس يتعــرف الطالــب خاللــه عــى مفهــوم االختــاف بالتــوازي مــع العمــل
مــع أوليــاء أمــور الطــاب لتغيــر االجتاهــات والعــادات اخلاطئــة التــي نامرســها يف حياتنــا اليوميــة حيــال
االختــاف وتقبــل رأي اآلخريــن ،ويتابــع املــروع مــن مرشفــة املرحلــة يف مديريــة الرتبيــة وبمتابعــة منســق
املــروع مــن جلنــة االنتخابــات املركزيــة الفلســطينية ،وكان لــه أكــر األثــر يف متريــر مفاهيــم ترتبــط باملجتمــع
املــدين للطلبــة بسالســة

عنوان املشروع  :كيفية استخدام البرامج احملوسبة التعليمية لدعم املنهاج على
فئة( طالبات /معلمات /املجتمع احمللي )
شريين وائل رشاد البكري
اسم املدير/ة
ياسني طه األساسية للبنات
اسم املدرسة
توظيف التكنولوجيا يف التعليم واإلدارة
احملور
اخلليل
املديرية
تفعيـــل اســـتخدام الربامـــج املحوســـبة واالنرتنـــت
الهدف
لدعـــم املنهـــاج مـــن قبـــل الطالبـــات واملعلـــات
وبعـــض أمهـــات املجتمـــع املحـــي.
امللخص
الســتخدام الربامــج املحوســبة أثــر ال يقتــر عــى الطلبــة ،فاندمــاج األهــل مــع احلاســوب وتطبيقاتــه يشــكل رافــدا
للتطويــر الرتبــوي املرتبــط باحلاســوب ،هــذه باختصــار فحــوى املــروع ،وفعــا كانــت النتائــج متقاطعــة وحجــم اآلمــال
املبنيــة عليــه.
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عنوان املشروع  :أثر تدريس منهاج التربية املدنية للصف الثامن يف استثارة
الدافعية للتعلم وحتسن التحصيل
حنني حسن عبد الرمحن جرب
اسم املدير/ة
حممد بن راشد آل مكتوم الثانوية للبنات
اسم املدرسة
نابلس
املديرية
التعليم والتعلم
احملور
زي ــادة نس ــبة حتصي ــل م ــن خ ــال ختفي ــف ح ــدة العن ــف
الهدف
بتعزيـــز ومتكـــن الطالبـــات مـــن قيـــم مـــادة الرتبيـــة
املدني ــة للص ــف الثام ــن ،وتعزي ــز ثق ــة الطالب ــة بنفس ــها .
امللخص
امتــاك الطالبــات ملهــارات التعبــر عــن الــذات وحمــاورة اآلخريــن  ،ومهــارات التواصــل االجتامعــي بكافــة أشــكاله،
وإحساســهن بمشــاكل البيئــة الصفيــة واملدرســية واألرسيــة و االجتامعيــة ،والســعي إلجيــاد احللــول املناســبة زيــادة نســبة
التحصيــل ،وختفيــف حــدة العنــف يف املدرســة واألرسة واملجتمــع ،كلهــا قضايــا تســتوجب إرشاك الطلبــة يف حلهــا مــع القيــام
بــدور توعــوي متواصــل وهــذا مــا كان ،فاملشــكلة األبــرز يف تطبيــق منهــاج الرتبيــة املدنيــة تتمثــل يف فصلــه عــن الواقــع ،لــذا
تــم العمــل عــى زيــادة دافعيــة التعلــم وحتســن التحصيــل ,فــكان مــن الــروري بعــد تطبيــق هــذا املــروع رفــع التوصيــات
املســؤولني يف دائــرة املنهــاج بعــدم إلغــاء هــذا املنهــاج يف الســنوات القادمــة أو عــى األقــل دمــج مــا ورد مــن موضوعــات يف
هــذا املنهــاج يف املباحــث األخــرى كالرتبيــة الدينيــة واللغــة العربيــة والرياضيــات واإلنجليزيــة و العلــوم االجتامعيــة وغريهــا .

عنوان املشروع  :واقع األنشطة التربوية ودورها يف حتسني العملية التعليمية
ومعيقات تنفيذها من وجهة نظر الطالب واملعلمني يف مدرسة تفوح الثانوية
عزام حممد عبد الفتاح حدوش
اسم املدير/ة
تفوح الثانوية
اسم املدرسة
البيئة املدرسية
احملور
اخلليل
املديرية
بيـــان العالقـــة الوطيـــدة بـــن األنشـــطة املســـاندة
الهدف
والتحصيـــل
امللخص
لألنشــطة الرتبويــة دوريف حتســن العمليــة التعليميــة لكــن هنــاك معوقــات حتــول دون تنفيــذ هــذه األنشــطة ،ومســئولية
جتــاوز املعوقــات ليســت شــأن املعلمــن فحســب ،لــذا تــم إرشاك الطلبــة يف البحــث عــن احلــل باعتبارهــم جــزءا مــن
املشــكلة ،وبعــد فــرة مــن الزمــن لوحــظ وجــود قابليــة لــدى الطلبــة للمبــادرة يف تذليــل العديــد مــن املشــكالت.
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عنوان املشروع  :مدرسة فاعلة ملساعدة الطلبة ذوي صعوبات التعلم
سبع كامل مصطفى اشتية
اسم املدير/ة
بسام الشكعة األساسية للبنني  /نابلس
اسم املدرسة
نابلس
املديرية
التعليم والتعلم
احملور
تغيـــر اجتاهـــات املعلمـــن نحـــو الطلبـــة ذوي الصعوبـــات
الهدف
التعليمي ــة ،وتوعي ــة أولي ــاء االم ــور ح ــول موض ــوع صعوب ــات
التعلـــم وآليـــة املتابعـــة ،وتبنـــي آليـــات عمـــل مناســـبة مـــن
املعلمـــن ملســـاعدة الطلبـــة ذوي صعوبـــات التعلـــم.
امللخص
تــم اختيــار موضــوع ضعــف التحصيــل يف مــادة اللغــة العربيــة ألن ضعــف التحصيــل الــدرايس العامــل
األســايس الــذي حيــول دون انســجام الطالــب ذي االحتياجــات اخلاصــة يف الصــف العــادي ،وعــدم قدرتــه
عــى فهــم املنهــاج املقــرر مــا جيعلــه عاجــزا عــن التعلــم باألســاليب املعتــادة و يصبــح مســتوى أدائــه األكاديمــي
أقــل مــن مســتوى أقرانــه مــن طــاب الصــف ،وتــم اختيــار عينــة الدراســة مــن طلبــة الصــف الرابــع األســايس
مــن ذوي صعوبــات التعلــم مــن خــال املالحظــة الصفيــة وكانــت إجــراءات البحــث مبينــة عــى العنــارص
املؤثــرة يف املدرســة( اإلدارة،املعلمــن ،األهــل) ،وزاد التواصــل بينهــم فيــا خيتــص هبــذه القضيــة.

عنوان املشروع  :بيئة مدرسية آمنة
أســــــــــامة حممد سمور خطاطبة
اسم املدير/ة
بيت فوريك الثانوية للبنني  /نابلس
اسم املدرسة
نابلس
املديرية
البيئة املدرسية
احملور
إنشـــاء أماكـــن آمنـــة يف املدرســـة بـــا يتطلبـــه ذلـــك
الهدف
م ــن تطوي ــر املراف ــق
امللخص
هــدف املــروع إىل جتهيــز بيئــة مدرســية آمنــة لتوفــر البيئــة اآلمنــة واهلادئــة للمعلمــن والطلبــة مــن خــال التعــاون
مــع مؤسســات داعمــة للمــروع ووزارة الرتبيــة والتعليــم باالســتعانة بالعمــل اجلامعــي والتعــاوين مــن الطلبــة
واملعلمــن ،وهــو مــا حتقــق مــن خــال تأمــن مــكان آمــن للمــواد الغذائيــة ،وتوفــر أماكــن آمنــة جللــوس الطلبــة،
وحتســن احلالــة النفســية للمعلمــن والطلبــة مــن خــال البيئــة اآلمنــة حيــث بــدا واضحــا أن املــروع أوجــد حالــة
مــن االنســجام ،وعــزز إجيــاد بيئــة تفاعليــة ،وأتــاح ترســيخ العديــد مــن القيــم ،ليتكامــل املبــى واملعنــى
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عنوان املشروع  :العنف املدرسي
اسم املدير/ة
اسم املدرسة
املديرية
احملور
الهدف
امللخص

سناء حممد أمحد دراغمة
عراق التايه الثانوية للبنات
نابلس
البيئة املدرسية
حتســـن نوعيـــة التعليـــم مـــن خـــال توفـــر بيئـــة
آمنـــة خاليـــة مـــن العنـــف .

مــن خــال املالحظــة اليوميــة ملــا جيــري يف حميــط املدرســة يف إطــار العمليــة الرتبويــة التعليميــة الحظــت املديــرة وجــود
مجيــع أشــكال العنف(جســدي ،لفظــي ،نفــي ،ضــد املمتلــكات )..متارســها مجيــع الفئــات املوجــودة يف املدرســة بنســب
خمتلفــة  ,وبنــا ًء عليــه قــرر فريــق اهليئــة التدريســية ممثـ ً
ا بفريــق تطويــر العمليــة الرتبويــة التعليميــة دراســة هــذه املشــكلة يف
مدرســة عــراق التايــه الثانويــة للبنــات ومعرفــة مــدى انتشــارها مــن خــال تنفيــذ عــدة اجــراءات كان مــن أوهلــا توزيــع
ثــاث أنــواع مــن االســتبانات (اســتبانة خاصــة باملعلــات واســتبانة خاصــة بالطالبــات وأخــرى لبعــض ممثــي املجتمــع
املحــي) هبــدف رصــد نــوع وشــكل العنــف ونســبته يف املدرســة مــع االســتئناس بــرأي مجيــع األطــراف ملعرفــة األنشــطة
املقرتحــة للحــد مــن ظاهــرة العنــف بجميــع أشــكاله وحماولــة الوقايــة منهــا ألن اجلهــود املوجهــة لوقايــة الطلبــة مــن الوقــوع
يف الســلوكيات اخلاطئــة أهــم بكثــر مــن اجلهــود التــي تبــذل لعــاج تلــك الســلوكيات .

عنوان املشروع :التعلم من خالل األلعاب التربوية
شرياز صالح أمحد صوافطة
اسم املدير/ة
بنات احلاجة نبيهة املرصي
اسم املدرسة
طوباس
املديرية
التعليم والتعلم
احملور
رفع مستوى تفاعل طالبات الصف األول وتعلمهن
الهدف
امللخص

هــدف املــروع رفــع مســتوى تفاعــل طالبــات الصــف األول األســايس أثنــاء احلصــص الصفيــة ورفــع مســتوى التعلــم
لدهيــن مــن خــال توظيــف األلعــاب الرتبويــة .ولتحقيــق اهلــدف تــم عمــل خطــة إجرائيــة بمشــاركة معلمــة الصــف األول
التــي قامــت بتنفيذهــا فاســتخدمت العديــد مــن األلعــاب الرتبويــة كمــرح الدمــى ،واملــرح املتنقــل والبطاقــات امللونــة
وغريهــا العديــد مــن األلعــاب .وجــد نتيجــة لتطبيــق املــروع زيــادة عــدد الطالبــات املتفاعــات واملشــاركات يف احلصــة
الصفيــة باإلضافــة إىل انعــكاس ذلــك عــى ورفــع مســتوى تعلمهــن للمعــارف واملهــارات .وأوصــت املديــرة باســتمرار
اســتخدام املنهجيــة وتوســيعه ليشــمل باقــي الصفــوف األساســية.
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عنوان املشروع  :زراعة األسطح استثمار للموارد املادية والبشرية يف تعزيز
البيئة التعليمية والصحية واالجتماعية
هناد عايد موسى الفسفوس
اسم املدير/ة
بنات تل الربيع األساسية
اسم املدرسة
جنوب اخلليل
املديرية
البية املدرسية
احملور
تفعيـــل وحـــدات املنهـــاج املـــدريس العمليـــة يف الزراعـــة
الهدف
(التكنولوجي ــا ،العل ــوم ،اجلغرافي ــا ) ... ،وخل ــق بيئ ــة تعليمي ــة
آمنـــة وجاذبـــة تعـــزز البيئـــة الصحيـــة والســـلوك الصحيـــح.
امللخص
ُيعــد انشــاء بيئــة جاذبــة مــن األمــور املهمــة يف املدرســة ومــن أمههــا اســتثامر البيئــة املدرســية بمواردهــا املتنوعــة ومــا
هلــا مــن انعــكاس اجيــايب عــى ســلوك وأداء الطالبــات وخاصــة املشــاركات يف الدراســة ،وقامــت الدراســة بزراعــة البيئــة
املدرســية بصــور خمتلفــة يف الســاحات ،ثــم اســتغالل األســطح وحتقيــق الزراعــة املائيــة واالســتفادة مــن التقنيــات احلديثــة،
وتــم انتــاج بعــض اخلــروات والنباتــات العطريــة باإلضافــة إىل تطويــر قدراهتــن يف املهــارات احلياتيــة للعمــل ضمــن فريــق
بصــورة متميــزة ،ومــن خمرجــات الدراســة عمــل حديقــة طبيــة حتتــوي زهــور ونباتــات طبيــة ،وطالــب حيافــظ عــى بيئــة
املدرســة ويشــارك يف الزراعــة ،وطالــب منتــم ملدرســته حيافــظ عليهــا .ومــن توصيــات الدراســة توســعة املــروع ليشــمل
دفيئــات زراعيــة يــرف عليهــا الطلبــة ليوفــروا دعــم للطالــب املحتــاج.

عنوان املشروع  :انا أحب الرياضيات
جيهان أمحد عبد الوهاب سمودي
اسم املدير/ة
بنات اليامون الثانوية
اسم املدرسة
التعليم والتعلم
احملور
جنني
املديرية
رفـــع مســـتوى حتصيـــل الطالبـــات يف مـــادة
الهدف
الرياضيـــات للصـــف العـــارش األســـايس.
امللخص:
هــدف املــروع اىل معاجلــة ضعــف التحصيــل وحتســن ميــول الطالبــات واجتاهاهتــن يف مــادة الرياضيــات ،وزيــادة
كفــاءة املعلــات يف اســتخدام وســائل وأســاليب عالجيــة يف مــادة الرياضيــات .وتــم التدخــل بتبديــل معلــات بني
الشــعب ،بتحديــد مــكان وزمــان التدخــل بــا يتناســب وواقــع املدرســة .وكانــت النتائــج بعــد االختبــار البعــدي
بتحســن أحســن مــن  %80وذلــك يف املشــاركة الصفيــة وحــل الواجبــات وحتســن واضــح يف اجتاهــات الطلبــة.
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عنوان املشروع  :تفعيل التكنولوجيا يف عمليتي التعلم والتعليم ويف اإلدارة
املدرسية
ريام« حممد ابراهيم» عبداهلل مضيه
اسم املدير/ة
فاطمة ادكيدك االساسية للبنات
اسم املدرسة
اخلليل
املديرية
توظيف التكنولوجيا يف اإلدارة والتعليم
احملور
زيـــادة تفعيـــل التكنولوجيـــا يف عمليـــات التعلـــم
الهدف
والتعليـــم واالدارة املدرســـية
امللخص
ُيعــد تفعيــل التكنولوجيــا يف التعليــم مــن القضايــا املهمــة يف العمليــة التعليميــة واملســتجدات امللحــة ملواكبــة التطــور
الرتبــوي ،مــن خــال اســتخدام التكنولوجيــا يف رشح احلصــص وإثــراء املــادة التعليميــة كتصميــم أســئلة االمتحانــات
وأوراق العمــل وتعبئــة جــداول العالمــات ،وتضمــن املــروع جمموعــة إجــراءات عــى مســتوى املامرســة التعليميــة متث ّلــت
يف تفعيــل خمتــر التكنولوجيــا ،والعمــل شــمل املعلــات والطالبــات ،فاملعلــات وظ ّفــن احلاســوب واحلوســبة يف التحضــر
والعــرض عــى شــكل رشائــح وتدريــب املعلــات األخريــات يف عــرض الــدرس ،يف حــن بــادرت الطالبــات لتصميــم
دروس عــى شــكل رشائــح وعرضهــا للطالبــات .وتســهيل عمــل إدارة املدرســة .ومــن نتائــج الدراســة  17معلمــة تســتخدم
احلاســوب مــن حيــث تصميــم أســئلة االمتحانــات وأوراق العمــل وتعبئــة جــداول العالمــات .و 7معلــات تســتخدم
جهــاز العــرض اثنــاء احلصــص وذلــك بعــرض الــدرس عــى شــكل رشائــح .تــويص الدراســة بالتشــبيك مــع املــدارس
لنقــل خرباهتــم لنــا ونقــل خرباتنــا هلــم .والتواصــل مــع املجتمــع املحــي لتزويــد املدرســة بأعــداد مناســبة مــن األجهــزة بــا
يناســب عــدد املعلــات والطالبــات لتنفيــذ التجربــة.

عنوان املشروع :توظيف احلاسوب يف تعليم العلوم والتكنولوجيا
رشاد عارف حممد ناجي
اسم املدير/ة
البرية اجلديدة
اسم املدرسة
مديرية رام اهلل
املديرية
توظيف التكنولوجيا يف التعليم واإلدارة
احملور
اجياد بيئة جاذبة وحمفزة من خالل استخدام احلاسوب
الهدف
امللخص

اســتخدام احلاســوب وتطبيقاتــه يف تعليــم العلــوم والتكنولوجيــا كأداة جلــذب الطلبــة وتوفــر بيئــة جاذبــة
وحمفــزة للطلبــة خاصــة يف بيئــة صعبــة وغــر حمفــزة .وبعــد مقارنــة نتائــج االمتحــان القبــي والبعــدي ظهــر
تقــدم واضــح يف حتصيــل الطلبــة يف وحــدة الكهربــاء للصــف العــارش مــا شــجع الطــاب عــى التفاعــل أثنــاء
حصــص العلــوم.
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عنوان املشروع  :واحة الكيمياء
اسم املدير/ة
اسم املدرسة
املديرية
احملور
الهدف

متام إبراهيم خليل شيخ حممد
بنات كفريت الثانوية
جنني
التعليم والتعلم
حتســـن واقـــع حتصيـــل الطالبـــات يف وحـــدات
الكيميـــاء املدرجـــة بكتـــب العلـــوم باســـراتيجيات
حديثـــة.

امللخص
هــدف املــروع إىل عــاج ضعــف الطالبــات يف مبحــث العلــوم للصــف الثامــن بشــكل عــام ووحــدة الكيميــاء
بشــكل خــاص ،وتــم التدخــل بتوظيــف أدوات منهــا االســتبانة واختبــار تشــخييص .كــا تــم توظيــف األلعــاب
الرتبويــة واملختــر االفــرايض وتوظيــف برنامــج ( )quize creatorوالتعليــم التكامــي .وكانــت نتائــج املــروع
عــى املعلــات والطالبــات واملجتمــع املحــي بشــكل واضــح يف جمــاالت :التعــاون والرشاكــة والعمــل بــروح
والتحســن الواضــح يف حتصيــل الطالبــات.
الفريــق،
ّ

عنوان املشروع :توظيف احلاسوب يف تعليم العلوم والتكنولوجيا
رشاد عارف حممد ناجي
اسم املدير/ة
البرية اجلديدة
اسم املدرسة
مديرية رام اهلل
املديرية
توظيف التكنولوجيا يف التعليم واإلدارة
احملور
اجي ــاد بيئ ــة جاذب ــة وحمف ــزة م ــن خ ــال اس ــتخدام
الهدف
احلاســـوب
امللخص
اســتخدام احلاســوب وتطبيقاتــه يف تعليــم العلــوم والتكنولوجيــا كأداة جلــذب الطلبــة وتوفــر بيئــة جاذبــة
وحمفــزة للطلبــة خاصــة يف بيئــة صعبــة وغــر حمفــزة .وبعــد مقارنــة نتائــج االمتحــان القبــي والبعــدي ظهــر
تقــدم واضــح يف حتصيــل الطلبــة يف وحــدة الكهربــاء للصــف العــارش مــا شــجع الطــاب عــى التفاعــل أثنــاء
حصــص العلــوم.
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عنوان املشروع  :أثر استخدام الفيس بوك كأداة تعليمية مساهمة يف مدرسة
ذكور كفر راعي الثانوية
خالد يوسف حسني إبراهيم
اسم املدير/ة
كفر راعي الثانوية
اسم املدرسة
قباطية
املديرية
التعليم والتعلم
احملور
قيـــاس أثـــر اســـتخدام الفيـــس بـــوك كأداة تعليميـــة
الهدف
مســـامهة يف مدرســـة ذكـــور كفـــر راعـــي الثانويـــة
عـــى حتصيـــل طلبـــة األول ثانـــوي أديب.
امللخص
هــدف املــروع التعـ ّـرف اآلثــار الناجتــة عــن اســتخدام الفيــس بــوك كأداة تعليميــة ،وكان التدخــل بتحديــد
جــدول لــكل معلــم للتفاعــل مــع طلبتــه والتدخــل وفــق حاجاهتــم .وتــم اختيــار عينــة عشــوائية بســيطة بلــغ
عددهــا ( )56طالب ـ ًا .ومــن أبــرز النتائــج أن للفيــس بــوك فوائــد وإجيابيــات منهــا :زيــادة التفاعــل ومهــارات
التعلــم والدافعيــة ،وحــب املشــاركة ،وزيــادة التحصيــل األكاديمــي وأن هــذا املنحــى خيفــف مــن األعبــاء
ويقوي العالقات بني الطلبة وعلميهم.
التقليدية للعملية التعليمية عىل املعلم واملتعلمّ ،

عنوان املشروع :املقصف املدرسي وعالقته بالصحة اجلسمانية للطلبة
نضال شحدة عيل السعدة
اسم املدير/ة
بيت أوال الثانوية للبنني
اسم املدرسة
شامل اخلليل
املديرية
البيئة املدرسية
احملور
حتســـن واقـــع املقصـــف املـــدريس بـــا يتـــاءم
الهدف
ومواصف ــات وزارة الرتبي ــة والتعلي ــم الع ــايل يعم ــل
عـــى توفـــر االحتياجـــات الغذائيـــة.
امللخص

جــاءت فكــرة بنــاء مقصــف حديــث مطابــق للمواصفــات املعتمــدة يف وزارة الرتبيــة والتعليــم ملــا يمث ّلــه املقصــف مــن
أمهيــة ،ولالرتبــاط الوثيــق بــن املقصــف والبيئــة املدرســية اآلمنــة والفاعلــة .إذ أن لــه مــردود مــادي يوفــر للطلبــة غــذاء
صحيــا ســليام ،وختزيــن املتبقــي يف ظــروف ســليمة ونــر القيــم والعــادات الصحيــة واالجتامعيــة والرتبويــة واالقتصاديــة
الســليمة عنــد الطلبــة ،وكان مــن نتائــج املــروع بنــاء مقصــف مــدريس صحــي يقــدم وجبــات غذائيــة صحيــة للطلبــة.
وظهــور جمموعــة مــن القيــم االجتامعيــة عنــد الطلبــة مثــل التعــاون وروح االخــوة والصداقــة والعمــل املشــرك وطهــور
املحبــة بــن الطلبــة .وأوصــت الدراســة بنــاء مقاصــف يف كل املــدارس الفلســطينية وبمواصفــات جيــدة .والدعــوة إىل دعــم
الربامــج الغذائيــة والصحيــة والتوعويــة داخــل املــدارس.
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قائمة باسماء خريجي الفوج الثاني من مديري املدارس املشاركني
يف برنامج الدبلوم املهني املتخصص يف القيادة املدرسية
املديرية

نابلس
قلقيلية
قباطية
طولكرم
طوباس
ضواحي
القدس
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الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

االسم
سبع كامل مصطفى اشتية
سناء حممد أمحد دراغمة
أسامة حممد سمور خطاطبة
حنني حسن عبد الرمحن جرب
هنيل مهيب إسامعيل أبو الزنط
إيامن حممود حممد حسن عيل
خليفة حممد إبراهيم خطيب
حسن ذيب حممود عودة
ملا عبد اللطيف سعيد عدوان
تغريد إبراهيم سالمة الديك
مراد زبن عبد اللطيف زبن
معتز مصطفى حممد أمحد
خالد يوسف حسني إبراهيم
رائدة فتحي إبراهيم محدان
حممود راشد يوسف كميل
يونس عبد الواحد أبو ربيع
حممد درويش ذيب الربي
يرسى صدقي حامد سليامن
آمال عادل طاهر جابر
نضال عبد اجلبار حممود كتاين
سحر عثامن عبد املحسن العزة
إياد نظمي عبد القادر عيل
منيف حممد اسامعيل مجعة
شرياز صالح أمحد صوافطة
إبراهيم مصطفى حممد قرصاوي
أنيس يوسف أنيس دراغمة
صباح فايز صالح دواس
نجاح داود عيل عودة اهلل
أريج عمر حممد ربيع
رائدة أمحد خرض عبد احلميد
رأفت راتب عبد اجلليل منصور

اسم املدرسة
بسام الشكعة األساسية للبنني
عراق التايه الثانوية للبنات
بيت فوريك األساسية العليا للبنني
مؤسسة حممد بن راشد آل مكتوم /ث للبنات
معزوزة املرصي
الفاطمية ث.ب
قدري طوقان
االحتاد األشقر واملدور األساسية
ذكور إماتني األساسية
ب .حبلة ث
ذ .كفرقدوم .س
ذ .فحمة الثانوية
ذكور كفر راعي الثانوية
ب.عرابة.س
معاذ بن جبل
ذ .ارتاح.س
ذ.خالد بن سعيد
كفر صور س.م
ذ.نزلة عيسى ث
ذ.النزلة الغربية
ب.اشبيلية
احلاجة نظمية داوود
ذكور بلعا الثانوية
ب .احلاجة نبيهة املرصي
عاطوف س.م
ذ.واد الفارعة س
ب .تياسري س
ب .بيت حنينا الثانوية
بنات العينة األساسية العليا
ذ.صالح الدين
ذ.بيت عنان ث

املديرية

شمال اخلليل
سلفيت
رام اهلل والبيرة
جنني
جنوب نابلس

الرقم
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

االسم
نضال شحادة عيل السعدة
بسمة موسى حسني علقم
فدوى نعيم حممد محيدان
عيسى أمحد حممد عابد
فوزية حسن عبداهلل قرجة
مجال عبد املحسن حسني اللهاليه
خولة مصطفى حممد عدوان
نعمة معروف سليم مصطفى
عمر سعيد عبد اجلبار القزق
سوسن رضا سامل عبداهلل
سوسن هشام حممد جرب
يارس سليامن حممد قرصاوي
رشاد عارف حممد ناجي
ختام أنور عبداهلل زبن
سعيد حسني عبد قطنة
رامي عبدالرمحن إسامعيل الرحمي
حممد حسني نمر مصلح
رنا سعيد حممود أبوعامر
حنان حممود حممد معايل
وفاء فتحي سعيد طاهر
جيهان أمحد عبدالوهاب سمودي
خالد مصطفى حممد بزور
متام إبراهيم خليل شيخ حممد
ماجدة قاسم حممد عقل
سهى نبيل فضل الطاهر
مؤيد أمحد صادق مسعود
خليل صالح يونس ياسني
حنان راجح محاد عدييل
منال إلياس أمحد القايض
عيل حممد عبد الرحيم شحادة
إبراهيم ذيب باير عمران
رغد حممود معروف عمران

اسم املدرسة
بيت أوال الثانوية للبنني
زهرة املدائن األساسية للبنات
بيت أمر األساسية املختلطة
صالح الدين س
ب.القادسية الثانوية
ذ .احلسن بن اهليثم
دالل املغريب
بنات دير بلوط الثانوية
ذ.سلفيت س
الزاوية س .م
الرشوق األساسية املختلطة
ذكور أمني احلسيني األساسية
البرية اجلديدة
ب.الشيخة فاطمة بنت مبارك ث
شبتني الثانوية املختلطة
ذ.منجد .س
ذ.بري زيت س
ب.املزرعة الرشقية م
بنات املزارع وعارورة ث
بنات يعبد األساسية األوىل
بنات اليامون الثانوية
حطني الثانوية للبنني
بنات كفريت الثانوية
ب.كفردان ث
ب.سيلة احلارثية.ث
طورة الغربية
ذ .دير أبو ضعيف الثانوية
أودال س.م
أكرم حلوم ث .م
الراشد الثانوية
بورين املختلطة
بنات بورين الثانوية
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املديرية

جنوب اخلليل
بيت حلم
القدس
اخلليل
أريحا
58

الرقم
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

االسم
خالد يونس سلامن عيسى
هناد عايد موسى الفسفوس
أمحد حسن عبد احلميد احلروب
دالل عيسى حممد العدرة
فيصل يونس قطيط قطيط
هيثم أمحد عبداهلل القواسمة
انتصار أمحد طالب ناجي عمرو
أمل عيل أمحد الدرابيع
حسني حممود حممد الدويك
فوزية حممود أمحد أبو عيل
أمحد حممود أمحد نجاجرة
رحاب داوود حممد شختور
ردينة عبد احلميد حممود حساسنة
هيام خليل موسى أبو مفرح
منال جابر حسن عوض اهلل
أسامء حممود عبد زرينة
نداء أمني حممود عمرية
ريام حممد إبراهيم عبد اهلل مضية
إبراهيم أسعد عبد املطلب احلاليقة
دياال حممد رفعت مجيل بايل
وليد خالد حممود اجلعافرة
سلطان حممود رمضان اجلعربي
عزام حممد عبد الفتاح إحدوش
شريين وائل رشاد البكري
مرفت جودت إبراهيم حسونة
رانة فريد حممد عبد العال
وفاء عوض حممد عقل
هناء سليم إبراهيم زبيدات
بكر حسن أمحد غروف

اسم املدرسة
ذ.شهداء الفوار ث
ب .تل الربيع س
ذكور الربج/ث
ب.حليمة السعدية .س
رابود ث.م
ذ.األمني س
ب.الربج ث
ب.إمريش س
ذكور العرقوب األساسية
أبو عامر األساسية املختلطة
مراح معال الثانوية املختلطة
ب.روايب القدس ث
ب.العبيدية.ث
احلرية س.م
النهضة األساسية جـ
بنات عثامن
الفتاة جـ
اخلوارزمي األساسية للبنات
اجلعربي األساسية للبنني
النرص األساسية للبنات
الفاروق األساسية للبنني
سيدنا إبراهيم
تفوح الثانوية
ياسني طه س.ب
السيدة سارة الثانوية
بنات أرحيا الثانوية
الفرقان اإلسالمية
ب.الزبيدات ث
ذ.أبو بكر الصديق

رﻳﺎت:الفوج الثاني
خلريجي
متثيل بياني
ﺧرﻳﺟو اﻟﻔوج اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣﺳب اﻟﺟﻧس ﻓﻲ اﻟﻣدﻳ
حسب االعداد واجلنس يف املديريات املشاركة

النسبة املئوية للخريجني من االناث والذكور

ذكور
٪٤٥

إناث
٪٥ ٥
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جلان املؤمتر:
اللجنة التحضريية

د .شهناز الفار ( منسق ًا )
أ .صادق اخلضور
د .صوفيا الرياموي
أ .مرعي الصوص
أ.ثاثر أبو خليل
أ .منى شلهوب
أ .مها أبو رسور
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اللجنة الفنية

د .شهناز الفار
أ .صادق اخلضور
د .صوفيا الرياموي (منسق ًا)
أ .مرعي الصوص
أ .مروان بكري
أ .منى شلهوب
د .خليل ياسني
د .عبد احلكيم عامر
د .غانم اخليل
أ .ثاثر أبو خليل
أ .حنان جربيل
أ .دعاء وهبة.
أ .مها أبو رسور
أ .عادل رسطاوي
أ .لبنى أبو رسحان
أ .إحسان سامل
أ .ياسمني صايف

اللجنة اإلدارية واللوجستية

أ.صادق اخلضور ( منسق ًا )
أ .رائد يعاقبة
أ .روان اخلياط
أ .هناء صالح
أ .عبد النارص فخيدة
أ .رنا شاهني

61

62

63

64

