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كلمة المعهد

�أعــوام انقضــت علــى تطبيــق برامــج الدبلــوم المهنــي المتخصــص فــي كل مــن القيــادة لمديــري المــدارس
والتعليــم للمعلميــن ،ومــع كل عــام كنــا نلمــس �أن ث ّمــة �إضافــات نوعيــة طالــت الشــكل والمضمــون فــي
المبــادرات التــي يطورهــا المعلمــون/ات والمديــرون/ات؛ كنتــاج لمــا نحــرص عليــه دومــا مــن مراجعــة
لمحتــوى التدريــب ومنهجياتــه ،وفخــورون نحــن فــي المعهــد الوطنــي للتدريــب التربــوي بمــا تعكســه
المبــادرات مــن اســتلهام كبيــر لمجمــل مــا تتبنــاه الــوزارة مــن خطــوات تطويريــة ،وحريصــون دومــا علــى �إفــراد
مســاحة ل�إ بــراز تعزيــز المنحــى الشــمولي فــي المبــادرات بحيــث تعالــج جوانــب التحصيــل والبيئــة والســلوك
والتكنولوجيــا ،وبمــا يؤســس لمواكبــة دائمــة لمهــارات القــرن الحــادي والعشــرين.
ومــع كل عــام نطــ ّل فيــه عليكــم عبــر هــذه المبــادرات ،نجــد �أننــا قطعنــا شــوطا فــي الوصــول �إلــى
المديــر الباحــث ،والمعلــم المت�أمــل ،عبــر زيــادة مضطــردة فــي عــدد ال�أبحــاث ال�إ جرائيــة ونوعيتهــا؛ وبمــا
يخــدم توظيفهــا فــي ســياقات تعليميــة تعلميــة ،وبمــا ي�أخــذ بعيــن الاعتبــار اعتمــاد الوصــول �إلــى المدرســة
الفلســطينية الفاعلــة.
فــي هــذه ال�إ طلالــة ،نجــدد التزامنــا بتبنــي كل مــا مــن ش ـ�أنه توظيــف ال�إ بــداع والمبــادرة لصالــح �إحــداث
تحـ ّول ملمــوس فــي ال�أداء ،وبالتركيــز علــى المواقــف التعليميــة وتســخيرها لصالــح تبنــي نهــج ت�أملــي ،مــع
مواصلــة التركيــز علــى مجتمعــات التعلــم ،مدركيــن �أن مــرور ســنوات علــى الاهتمــام بالمبــادرات يســتوجب
رفــع ســقف التوقعــات منهــا ،وبالتالــي ســيكون تطويــر المعاييــر ســمة تغلّــف المشــهد ،وصــولا �إلــى مرحلــة
ترتقــي بالمبــادرات �إلــى �أن تغــدو جــزءا مــن ثقافــة ،وليســت مجــرد متطلــب للحصــول علــى جائــزة هنــا� ،أو
اجتيــاز برنامــج هنــاك.
وفــي �إطــار مــا نقــوم بــه فــي المعهــد مــن جهــود نــدرك �أن توثيــق المبــادرات ،و�إبرازهــا منهجيــة مــن
منهجيــات التعميــم ،وســنواصل توفيــر الفــرص الكفيلــة باســتثمار كل منصــة محليــة �أو عربيــة �أو دوليــة مــن
�أجــل عــرض المبــادرات ،وهــو مــا يترافــق مــع الاهتمــام بالبحــث التربــوي الكفيــل بتوفيــر مؤشــرات يمكــن
البنــاء عليهــا ،وســيكون هــذا الملتقــى -مــع نهايتــه  -فرصــة لبــدء تجميــع مــا �أفرزتــه �أنشــطة تدريــب المعلميــن
والمديريــن طيلــة الســنوات الســابقة ،فقــد باتــت هنــاك حصيلــة يجــب ال�إ فــادة منهــا فــي صياغــة ملامــح رؤيــا
للمبــادرات فــي البرامــج كلهــا.
كل الشــكر لــكل المبادريــن/ات ،والشــكر موصــول للزمــلاء والزميــلات فــي المعهــد الوطنــي الحريصيــن
دومـاً علــى توجيــه جهودهــم وخبراتهــم؛ لخدمــة التطويــر المدرســي ،والزمــلاء مــن ال�إ دارة العامــة لل�إ شــراف
والت�أهيــل وال�إ دارة العامــة للمتابعــة الميدانيــة؛ لتســهيل تدريبــات المعلميــن ،والمديريــن ودعمهــا ،وكل التقدير
للشــركاء فــي سـلّة التمويــل المشــترك؛ لدعمهــم برامــج تدريــب المعلميــن ،وفــي ال�إ مديســت لدعمهــم برامــج
تدريــب المديريــن ،لتتكامــل الــرؤى داعمــة لرؤيتنــا للمعلــم الــذي نريــد ،وللمديــر الــذي نطمــح؛ مبــادراً،
فاعــلا ً ،باحثـاً ،وللطمــوح بقيــة.
د .صوفيا ريماوي
مدير عام المعهد الوطني للتدريب التربوي
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ملخصات العروض
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ملخصات العروض

المجموعة ال�أولى :ال�إ دارة المدرسية
الاسم

المديرية

اسم التجربة

رندة عبد الله سعادة

سلفيت

قادة صغار بالعمر

ناديا حمدي الحداد

الخليل

مدرستي جزء من القرية الكونية

نسرين غالب �أبو دية

طولكرم

مكاني بينكم

لبنى �أحمد مجد

قلقيلية

برنامج سكراتش للصف العاشر

مازن خليل �أبو الغرير

شمال الخليل

مدى توظيف الفيسبوك واليوتيوب في العملية التعليمية

جمانة محمد الخالدي

جنين

مدرستي نحو ال�إ بداع والتميز

عائشة فهيم درويش

قباطية

ال�إ علامية الصغيرة

االسم :رندة عبد اهلل سعادة
المدرسة :بنات دير استيا  /سلفيت

المسمى الوظيفي :مديرة مدرسة

عنوان العرض :قادة صغار بالعمر

الملخص:

يهــدف مشــروع «قــادة صغــار بالعمــر كبــار بالعمــل والانتمــاء» �إلــى دعــم شــخصية الطالبــات وخلــق روح القيــادة
وتنميــة الانتمــاء ،والمبــادرة لهــن والعمــل علــى تمكينهــن مــن تســلم رايــة القيــادة المدرســية لمــا فــي ذلــك مــن �أثــر
كبيــر فــي دعــم شــخصياتهن فــي الجوانــب كافــة .فكانــت فكــرة المشــروع �إيجــاد فريــق كامــل مــن الطلبــة يتولــى
مهــام الــدوام المدرســي مــن تنظيــم للمــرور ،وتنظيــم للطابــور ،وتفعيــل لل�إ ذاعــة ،ومتابعــة المناســبات ،والاحتفــال
بهــا ،والاهتمــام بالبيئــة المدرســية و�أطلــق علــى هــذا الفريــق اســم «قــادة صغــار بالعمــر كبــار بالعمــل وال�إ نتمــاء» .وقــد
ظهــر �أثــر المشــروع فــي ال�إ ســهام فــي صقــل شــخصية الطالبــات ،ونشــر ثقافــة القيــادة ،وتحمــل المســؤولية ،وتنامــي
الانتمــاء للمدرســة ،وقــد بــرزت شــخصية الطالبــات القياديــة بشــكل واضــح خــارج ال�إ طــار المدرســي ،بحيــث باتــت
هــذه الشــخصية القياديــة ميــزة واضحــة لطالبــات المدرســة.
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االسم :ناديا حمدي الحداد
المدرسة :بنات حسان بن ثابت الثانوية/الخليل

المسمى الوظيفي :مديرة مدرسة

عنوان العرض :مدرستي جزء من القرية الكونية

الملخص:

هــدف المشــروع �إلــى رفــع مســتوى توظيــف التكنولوجيــا فــي مجــال دعــم المنهــاج ،وال�إ ثــراء المعرفــي ،وتطويــر
�أنمــاط التعلــم الحديثــة ،وفــق ضوابــط تربويــة واضحــة ،وقامــت الفكــرة علــى اســتخدام شــبكة ال�إ نترنــت فــي المهــام
المتعلقــة بالتدريــس� ،أو التعليــم وكذلــك التواصــل التفاعلــي ،وتعزيــز مفهــوم ال�إ قتــران ال�إ لكترونــي الدولــي ،بال�إ ضافــة
�إلــى ال�إ عتمــاد علــى مواقــع و�أبحــاث �إلكترونيــة عديــدة ،واســتبعاد الاســتخدامات الســلبية الخاطئــة لل� أجهــزة والمواقــع
ال�إ لكترونيــة ،وال�إ دمــان عليهــا علــى حســاب الواجبــات اليوميــة فــي الحيــاة؛ ممــا يــؤدي �إلــى العزلــة عــن المجتمــع
القريــب ،كال�أهــل والجيــران� ،أو ال�إ نجــرار خلــف ثقافــات تخريبيــة هادمــة .وقــد ظهــر �أثــر المشــروع فــي تقليــل
الاتجاهــات الســلبية نحــو ال�إ نترنــت ،حيــث كان هنــاك تحســن فــي اللغــة ال�إ نجليزيــة لــدى الطالبــات ،وزيــادة ثقتهــن
ب�أنفســهن بقدرتهــن علــى التغييــر ،كمــا زادت رغبــة الطالبــات فــي المشــاركة التنافســية الجميلــة .بالنســبة للمعلمــات
ســاهمت حلقــات النقــاش بتحفيزهــن علــى المشــاركة وعمــل حســابات �إلكترونيــة.

االسم :نسرين غالب أبو دية
المدرســة :بنات كفر جمــال الثانوية/طولكرم

المسمى الوظيفي :مديرة مدرسة

عنوان العرض :مكاني بينكم

الملخص:

هــدف المشــروع �إلــى :زيــادة التواصــل بيــن المدرســة والمجتمــع المحلــي ،وكســر الفكــرة التقليديــة الســائدة حــول
طبيعــة العلاقــة بيــن المدرســة والمجتمــع المحلــي بمــا يخــدم العمليــة التعليميــة التعلميــة فــي المدرســة وذلــك مــن
خــلال �إجــراءات متعــددة منهــا :تقديــم تغطيــة �إعلاميــة لنشــاطات المدرســة والطالبــات� ،إطــلاق حملــة توعويــة
لموضــوع يهــم الطالبــات و�أوليــاء ال�أمــور ،عقــد ورشــات عمــل لل� أمهــات� ،إشــراكهن فــي مســابقات رياضيــة وثقافيــة
مشــتركة مــع بناتهــن� .أمــا �أهــم النتائــج التــي تــم ملاحظتهــا :زيــادة فــي زيــارة ال�أمهــات �إلــى المدرســة وتواجدهــن
فيهــا ،زيــادة فــي متابعــة �أنشــطة المدرســة مــن خــلال المواقــع ال�إ لكترونيــة� ،إغــلاق برنــدات المدرســة فــي الطابقيــن
الثانــي والثالــث بال�ألمنيــوم بمبــادرة مــن �أوليــاء ال�أمــور بعــد ملاحظــة دخــول الريــاح وال�أمطــار �إلــى داخــل الصفــوف
فــي فصــل الشــتاء.
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االسم :لبنى أحمد مجد
المدرسة :بنات فاطمة سرور الثانوية /قلقيلية

المسمى الوظيفي :مديرة مدرسة

عنوان العرض :برنامج سكراتش للصف العاشر

الملخص:

هــدف المشــروع �إلــى تحســين عمليــة التعليــم والتعلّــم؛ لتخــرج مــن �إطــار التلقيــن والبحــث عــن المعرفــة �إلــى مرحلــة
�إنتــاج المعرفــة مــن خــلال تعليــم برنامــج الســكراتش وتوظيفــه فــي العمليــة التعليميــة التعلم ّيــة .كمــا هــدف �إلــى
�إكســاب المعلمــات خبــرات متطــورة فــي مهــارات ال�إ تصــال والتواصــل والتعامــل مــع ال�إ نترنــت ،وقنــوات اليوتيــوب
ومواقــع التواصــل الاجتماعــي ،وتوظيفهــا فــي غرفــة الصــف� .أدى تدريــب المعلمــات والطالبــات علــى اســتخدام
برامــج محوســبة تكنولوجيــة حديثــة ومتطــورة �إلــى تمكيــن المعلمــات مــن تصميــم دروس ،وعــروض ،وفيديوهــات
ومحتويــات تعليميــة �إلكترونيــة وتطويــر قصــص ٍتفاعليــة ،ورســو ٍم متحركــة ،و�ألعـ ٍ
ـاب موســيقية وفنيــة ،وغيرهــا مــن
ال�إ بداعــات المحوســبة لمــا يشــمله برنامــج الســكراتش المســتخدم مــن ميــزات �إدخــال صــور� ،أصــوات وفيديوهــات،
و�إمكانيــة �إجــراء تغييــرات عليهــا ،والتحكــم فيهــا.

االسم :مازن خليل أبو الغرير
المدرسة :عمر أحمد التميمي للبنين /شمال الخليل

المسمى الوظيفي :مدير مدرسة

عنوان العرض :مدى توظيف الفيسبوك و اليوتيوب في العملية التعليمية

الملخص:

هــدف المشــروع �إلــى توظيــف الوســائل التكنولوجيــة كوســائل تعليميــة وتربويــة ،وتســليط الضــوء علــى مــا تحويــه مــن
فوائــد ،وهــدف �إلــى تعزيــز المعــارف والمهــارات المرتبطــة بالمناهــج لــدى الطلبــة ،و�إيجــاد بيئــة تعليميــة عادلــة مــن
خــلال توظيــف الصفــوف الافتراضيــة .بــرزت فكــرة المشــروع مــن ال�إ هتمــام المتزايــد بمواقــع التواصــل الاجتماعــي
واليوتيــوب وانتشــارها بشــكل واســع فــي �أوســاط الطــلاب ،واســتخدامهم هــذه الوســائل بكثــرة كوســائل تســلية،
وترفيــه ،ومشــاهدة �أفــلام ،وســماع �أغـ ٍ
ـان .و�أظهــرت النتائــج �أن نســبة الذيــن اســتخدموا وســائل ال�إ نترنــت ســواء
ل�أغــراض التعليــم� ،أو كوســيلة تعليميــة؛ لتبــادل الخبــرات مــع ال�أقــران والمعلميــن� ،أو لتصفــح البرامــج والمواقــع
التعليميــة� ،أو نشــر فيديوهــات تعليميــة ،و�إنشــاء مواقــع وقنــوات تعليميــة قــد ارتفعــت بنســب متفاوتــة.
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االسم :جمانة محمد الخالدي
المدرسة :بنات عرابة الثانوية /جنين

المسمى الوظيفي :مديرة مدرسة

عنوان العرض :مدرستي نحو اإلبداع والتميز

الملخص:

هــدف هــذا المشــروع �إلــى تطبيــق سياســة الرقمنــة والتفكيــر ال�إ بداعــي لــدى الطلبــات ،ويعــود ذلــك �إلــى الملاحظات
التــي تــم جمعهــا مــن خــلال حضــور الحصــص الصفيــة ال�إ شــرافية للمعلمــات مــن قبــل مديــرة المدرســة ،حيــث تبيــن
ب ـ�أن �أكثرهــا تتعلــق حــول قلــة اســتخدام ال�أجهــزة التكنولوجيــة ،وتوظيــف التطبيقــات المحوســبة داخــل الحصــص
الصفيــة بال�إ ضافــة �إلــى اتبــاع غالبيتهــن لل� أســلوب التقليــدي .ولتحقيــق ال�أهــداف تــم �إعطــاء دورات تدريبيــة
للطالبــات ،والمعلمــات علــى اســتخدام ال�أجهــزة التكنولوجيــة ،والتدريــب علــى اســتراتيجيات التفكيــر ال�إ بداعــي،
وتزويــد الغــرف الصفيــة بال�أجهــزة الممنهجــة و�أجهــزة العــرض ،وتجهيــز مختبــر الحاســوب ب�أجهــزة حواســيب ،ولــوح
تفاعلــي وشــبكه محليــة ،وشــبكة انترنــت ،وتوفيــر �أدوات ومســتلزمات للتعلــم بالاستكشــاف والرقمنــة .وكانــت �أبــرز
النتائــج :وســائل تعليميــة وبرامــج محوســبة باســتخدام الســكراتش مــن عمــل الطالبــات ،ربــط الحصــص الصفيــة
بال�إ نترنــت عنــد الحاجــة ،بيئــة تعليميــة وتعلميــة جاذبــة ،رفــع المســتوى التحصيلــي ،معــارض فنيــة� ،أدبيــة ،علميــة،
وتكنولوجيــة تظهــر التفكيــر ال�إ بداعــي والرقمنــة.
االسم :عائشة فهيم درويش
المدرسة :بنات سيريس األساسية /قباطية

المسمى الوظيفي :مديرة مدرسة

عنوان العرض :اإلعالمية الصغيرة

الملخص:

هــدف المشــروع �إلــى بنــاء شــخصية الطالبــات وتطويــر المهــارات والقــدرات فــي المجــال ال�إ علامــي لــدى كل طالبــة
وذلــك مــن خــلال الكشــف عــن ميــول ورغبــات الطالبــات ،تدريــب عــدد منهــن علــى القضايــا ال�إ علاميــة التــي تهــم
المجتمــع الفلســطيني ،وتطويــر مهــارة الطالبــات فــي مهــارة صياغــة الخبــر ،ومهــارة التصويــر ،والتعامــل مــع ال�أدوات
وال�أجهــزة ال�إ لكترونيــة الخاصــة بال�إ عــلام ،وتطويــر مهــاراة الاتصــال والتواصــل مــع مؤسســات المجتمــع المحلــي
مــن خــلال القــدرة علــى نشــر �أنشــطة وتجــارب المدرســة ،والترويــج لهــا مــن خــلال مواقــع التواصــل الاجتماعــي،
وتنظيــم زيــارات ميدانيــة للمؤسســات ال�إ علاميــة ،واســتضافة مختصيــن؛ لتنظيــم دورات تدريبيــة للطالبــات فــي مهــارة
التصويــر .وكان مــن �أبــرز النتائــج ،تقويــة وصقــل شــخصية عــدد مــن الطالبــات ،تحســين مهــارة الاتصــال والتواصــل
لــدى الطالبــات ،زيــادة الدافعيــة لــدى الطالبــات نحــو المشــاركة بال�أنشــطة ،والمســابقات ،وال�إ ذاعــة المدرســية،
ترســيخ القيــم الدينيــة والوطنيــة ،الحــد مــن ظاهــرة العنــف بيــن الطالبــات ،وتغيــر فــي الســلوكيات نحــو ال�أفضــل،
وزيــادة التفاعــل بيــن الطالبــات فــي ال�أنشــطة المدرســية.
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المجموعة الثانية :مجموعة اللغة العربية

الاسم

المديرية

اسم التجربة

سهير يوسف �أبو زايد

طولكرم

استراتيجية  SAMARتعلم كيف تكتب تقريراً

فاطمة محمود عارضة
رجاء عبد الله حردان

قباطية

بحث �إجرائي :تحدي القراءة

رنا شريف الزيود

جنين

توظيف التقويم الحقيقي في اللغة العربية

نهى عبد الله سليم

قلقيلية

التعليم المقلوب

عادل محمد صلاح

سلفيت

اسماعيل محمد قباجة

الخليل

التعلم بالمشروع "كتابة تقرير"
ال�أسرى قضية شعب و�أمة

االسم :سهير يوسف أبو زايد
المدرسة :بنات كفر جمال الثانوية  /طولكرم

المسمى الوظيفي :معلمة لغة عربية

عنوان العرض :استراتيجية  SAMARتعلم كيف تكتب تقريرًا

الملخص:

هــدف المشــروع �إلــى نقــل المعرفــة �إلــى الطالبــات بالطــرق الحديثــة ،وباســتخدام التكنولوجيــا ووســائل التواصــل
ال�إ جتماعــي باســتخدام اســتراتيجية ( )SAMARلزيــادة دافعيتهــن نحــو التعلــم .وقــد تــم تنفيــذ ال�إ ســتراتيجية كال�آتي:
كتابــة التقريــر يدويـاً ،ثــم اســتبداله محوســبا فــي برنامــج الـــ (� ،)WORDإرســال التقريــر للمعلمــة مــن خــلال رابــط
للتدقيــق� ،إنشــاء مجموعــة علــى مواقــع التواصــل ومــن خلالهــا تــم نشــر رابــط للفيديــو الــذي تــم تصميمــه عــن مدينــة
عــكا ومناقشــته ،مشــاركة الرابــط فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي ،واليوتيــوب .و�أظهــرت النتائــج تحســناً كبيــراً
وملموسـاً علــى الطالبــات فــي كتابــة التقريــر بعــد تنفيــذ ال�أنشــطة المعــدة ل�إ نجــاح الاســتراتيجية.
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االسم :فاطمة محمود عارضة ورجاء عبد اهلل حردان
المدرسة :بنات عرابة األساسية /قباطية

المسمى الوظيفي :معلمتا لغة عربية

عنوان العرض :بحث إجرائي :تحدي القراءة

الملخص:

هــدف هــذا المشــروع �إلــى َجعــل القــراءة عــادة يوميــة ،وثقافــة ســائدة لــدى الطالبــات ،وذلــك مــن خــلال ال�إ عــلان
عــن المشــروع ،والترويــج لــه لــدى الطالبــات ،واتبــاع �إجــراءات خاصــة بطالبــات المدرســة .ومــن �أبــرز النتائــج التــي
توصــل �إليهــا المشــروع :طالبــات قــادرات علــى القــراءة والتلخيــص واســتنتاج ال�أفــكار والعبــر والقيــم المســتفادة،
وعــرض نتائــج مــا قــر�أن علــى زميلاتهــن .و�أوصــى المشــروع بضــرورة العمــل مــن �أجــل اســتمرارية المشــروع وتوطينــه
فــي المدرســة.

االسم :رنا شريف الزيود
المدرسة :بنات سيلة الحارثية األساسية /جنين المسمى الوظيفي :معلمة لغة عربية
عنوان العرض :توظيف التقويم الحقيقي في اللغة العربية

الملخص:

هــدف هــذا المشــروع �إلــى تنميــة مفهــوم التعلــم الجماعــي ،وتعزيــز العمــل بــروح الفريــق ،و�إلــى توظيــف التكنولوجيــا
بشــكل فاعــل فــي عمليــة التعليــم ،كمــا هــدف �إلــى تقييــم ال�أنشــطة التــي تقــوم بهــا الطالبــات بصــدق وموضوعيــة
دون تحيــز بحيــث يضبطهــا معيــار محــدد .وتــم اســتخدام اســتراتيجيات التعلــم التعاونــي ،وتقمــص ال�أدوار،
القبعــات الســت ،والرســومات المنظمــة لتحقيــق هــذه ال�أهــداف .و�أســهم المشــروع فــي �إكســاب الطالبــات طــرق
واســتراتيجيات جديــدة فــي التدريــس ،كمــا نتــج عنــه تقويــة قــدرة و�إمكانيــة الطالبــات علــى �إعــداد المشــاريع
وال�أبحــاث والتقاريــر ،بال�إ ضافــة �إلــى تحســن �أداء الطالبــات الدراســي وملاحظــة الفــرق علــى نتائــج الامتحــان الثانــي
لبعــض المــواد الدراســية.
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االسم :نهى عبد اهلل سليم
المدرسة :بنات فاطمة سرور الثانوية /قلقيلية

المسمى الوظيفي :معلمة لغة عربية

عنوان العرض :التعلم المقلوب Flipped Learning

الملخص:

هــدف هــذا المشــروع �إلــى خلــق بيئــة تعليميــة محفــزة ومشــجعة للطلبــة ،مــن �أجــل التعلــم وال�إ نتــاج والابتــكار فــي
جـ ّو مــن الدافعيــة والتنافســية فــي بيئــة متمركــزة حــول الطالــب .ولتحقيــق �أهــداف المشــروع ،تــم تطبيــق اســتراتيجية
التعلــم المقلــوب بمــا يضمــن الاســتغلال الجيــد للحصــة الصفيــة للتوجيــه والتحفيــز ،وبنــاء علاقــات بيــن �أفــراد الغرفــة
الصفيــة ،والاســتخدام ال�أفضــل للتقنيــة الحديثــة ،وهــذا بــدوره �أتــاح للطالبــات �إعــادة الــدرس �أكثــر مــن مــرة بنــاء
علــى فروقاتهــن الفرديــة ،كمــا عــزز التفكيــر الناقــد ،و التعلــم الذاتــي ،وبنــاء الخبــرات ،ومهــارات التواصــل والتعــاون
بيــن الطالبــات .ومــن �أبــرز النتائــج ارتفــاع نســبة التحصيــل لــدى الطالبــات ،كســر الحاجــز مــا بيــن طالبــة ومعلمــة،
وطالبــة ومحتــوى تعليمــي ،وتنميــة مهــارات التفكيــر الذاتــي.
قناتي على اليوتيوب ()noha saleem

االسم :عادل محمد صالح
المدرسة :ذكور سرطة الثانوية /سلفيت

المسمى الوظيفي :معلم لغة عربية

عنوان العرض :التعلم بالمشروع «كتابة تقرير»

الملخص:

هــدف المشــروع �إلــى تمكيــن الطلبــة مــن كيفيــة �إعــداد التقاريــر ب�أنواعهــا المختلفــة ،وذلــك مــن خــلال توظيــف
واســتخدام التكنولوجيــا المتاحــة لديهــم ،والســعي �إلــى بعــث روح التعــاون وتبــادل الخبــرات بينهــم ،و�إبــراز مواهــب
الطلبــة وصقلهــا وشــحذها ،وتوظيــف التعليــم التعاونــي مــن خــلال المجموعــات .بعــد مناقشــة التقاريــر لوحــظ
تطــور ملحــوظ فــي اســتخدام التكنولوجيــا لــدى كثيــر مــن الطلبــة ،و�إتقانهــم لكتابــة التقريــر المكتــوب والمتلفــز،
كمــا ســاعد المشــروع فــي �إبــراز شــخصية الطالــب وتعزيــز ثقتــه فــي نفســه ،و�إظهــار نمــط ذكائــه الــذي تفـ ّرد بــه.
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االسم :اسماعيل محمد قباجة
المدرسة :نوبا -خاراس االساسية /شمال الخليل المسمى الوظيفي :معلم لغة عربية
عنوان العرض :األسرى قضية شعب وأمة

الملخص:

هــدف هــذا المشــروع �إلــى تنميــة فهــم ،ومعرفــة ،ووعــي الطلبــة فــي الصــف الســابع المعمــق بقضيــة ال�أســرى
فــي فلســطين بشــكل عــام ،وفــي قريــة خــاراس بشــكل خــاص ،وماهيــة دور ال�أســرى فــي القضيــة الفلســطينية.
ولتحقيــق �أهــداف المشــروع اســتخدم المنحــى التكاملــي القائــم علــى التصميــم مــن المخرجــات مــع معلمــي الفــن
والتكنولوجيــا والجغرافيــا .وقــد تــم اســتخدام �أنشــطة تقويــم حقيقــي متنوعــة مــن رســم لوحــات ،وتصميــم فيديــو،
و�إجــراء مقابــلات مــع ذوي ال�أســرى .ومــن �أبــرز نتاجــات المشــروع :معــرض صــور لرســومات الطلبــة المتعلقــة
بال�أســرى� ،ألبــوم صــور لل� أســرى ،فيديــو عــن �أنشــطة المشــروع.
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 مجموعة اللغة اإلنجليزية:المجموعة الثالثة

اسم التجربة

المديرية

الاسم

Action Research: The effects of using
games in teaching vocabulary

شمال الخليل

سمر محمد شدفان

Draw and Learn

قلقيلية

Crafts in Hebron
Palestinians Got Culture
Speak as you go
Using multiple intelligences

الخليل
قباطية
طولكرم
سلفيت

Which Way after 16

جنين

سناء محمد الخطيب
�آلاء فتحي صوان
واجدة مصطفى رضوان
مهند يوسف السراطة
كفاية ديب علاونة
وفاء محمد جيوسي
زينة مصطفى وليد
نسرين محمد غباري
هدى محمد �أبو بكر
 سمر محمد شدفان:االسم

 معلمة لغة انجليزية:المسمى الوظيفي

 شمال الخليل/ المروة األساسية للبنات:المدرسة

Action Research: The effects of using games in teaching vocabulary :عنوان العرض
Abstract

The research aims at investigating the impacts of using games in teaching vocabulary
for the sixth grade in Al-Marwa Basic School in the first semester for the academic year
2017 - 2018. In this study I shed the light on the value of using games in a context in
which most of the teaching depends on books and pencils dealing with young learners;
at the time at which the Palestinian Ministry of Education and Higher Education
approves and supports the students› right to play. After checking the learners› learning
styles, two main games had been implemented as well as some simple quick games
were implemented daily. I developed the games using available easy to find materials
as well as various technological tools. The research data were collected quantitatively
using exams, VARK questionnaire, reflections, students› posters, booklets and games.
The results of the research showed that using games inside the classroom helped
to enhance the students› mastery of vocabulary, improve their results in the exams,
promoted and fostered their motivation towards the English class in general.d
12

 سناء محمد الخطيب و آالء فتحي صوان و واجدة مصطفى رضوان:االسم
 معلمات لغة انجليزية:المسمى الوظيفي

 قلقيلية/ بنات فاطمة سرور الثانوية:المدرسة

Draw and Learn :عنوان العرض
Abstract

This project aimed to teach literature differently for 10th graders; through drawing.
The students turned the novel «Around the World in 80 Days» into drawings.
Different strategies were used like summarizing, retelling the story, video watching,
were used. Authentic assessment tasks were used such as role plays, adding captions
to students’ drawings using literary vocabulary. In the final stage, students ordered
their drawings according to the events of the novel in order to make well-designed
albums which resulted in five albums that represent five chapters of the novel in the
first semester and another five in the second. Some students turned their drawings
and albums into videos summarizing their part of the novel.s
 مهند يوسف السراطة:االسم
 معلم لغة انجليزية:المسمى الوظيفي

 الخليل/ االستقالل األساسية للبنين:المدرسة

Crafts in Hebron :عنوان العرض
Abstract

This project aimed to encourage students working as a team and presented their
own simple crafts. The problem is that some students can,t work individually to do
some tasks or activities, so I encourage them to do the activities as a team such as
designing their own crafts. So we began with our procedures to reach our goal which
are (explained some crafts in Hebron by using YouTube videos, writing reports about
these crafts, divided the students to groups, and finally making the simple crafts). As
a result, we made many different crafts from very simple materials and used things.
And 80 % of my Seventh grade students (A, B, C) join this activity and do their best.
Finally, I recommended using modern way in teaching, to encourage students to be
creative, and to use the group working method inside the class.l
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 كفاية ديب عالونة:االسم
 معلمة لغة انجليزية:المسمى الوظيفي

قباطية/ بنات جبع األساسية:المدرســة

Palestinians Got Culture :عنوان العرض
Abstract

This project aims to talk about different elements of Palestinian culture using
the English language so that students can express their feelings towards their
culture, and use their talents to show the culture.This is because students
are usually shy and they hesitate to talk in English.Some of them lack selfconfidence, leadership, responsibility and fluency in speech.The authentic
assessment tasks which were used included dabka, poems, songs, posters,
wedding party, and drama. The major results of the project were: presenting
interesting cultural activities and beautiful posters; using the English language in
some interesting contexts; increasing the positive attitudes toward English language;
increasing self-confidence among students; enhancing collaboration and communion
among students.l
 وفاء محمد جيوسي:االسم
 معلمة لغة إنجليزية:المسمى الوظيفي

 طولكرم/ بنات كفر جمال الثانوية:المدرسة

Speak as you go :عنوان العرض
Abstract

This project aimed to develop 10th grade students’ speaking skill by increasing
their awareness of the importance of learning language as a first motive; shifting
their main interest from getting high scores to a real desire to master the language;
making them feel more confident to speak the language since there’s no other
choice. Multiple intelligences strategy was used to achieve the goals. Authentic
assessment tasks were implemented including talking to native speakers, university
visit, participation in the school broadcast, songs, creating a group on Face book &
messenger, listen to professionals’ advice on Facebook. Some of the major results
were: students became more interested in learning the language; they overcame
their speaking apprehension i.e. fears to speak; and students started to make fewer
mistakes than before.l
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 زينة مصطفى وليد:االسم
 معلمة لغة إنجليزية:المسمى الوظيفي

 سلفيت/ ذكور سرطة الثانوية:المدرسة

Using Multiple Intelligences :عنوان العرض
Abstract

This project shed light on using multiple intelligences in teaching writing short
stories for the 10th grade. This strategy has eight distinct angles which were
observed in students during teaching. Students were divided into groups of four; a
mix of multiple intelligent aspect besides their individual differences. Each student
has his own intelligent zone which he made use of in writing his story. In other
words, some sang their story as a song; others drew the actions of the stories and
wrote captions.On the other hand, some acted the story in the form of a Muppet
show. By the end, they found it an easy task focusing on the use of the past and
suitable connectors besides the pillars of the story.o

 نسرين محمد غباري وهدى محمدأبو بكر:االسم
 معلمة لغة إنجليزية:المسمى الوظيفي

 جنين/ بنات أحفاد منيب المصري:المدرسة

Which Way after 16 :عنوان العرض
Abstract

This project aimed to help students decide which route, academic or vocational, to
choose after the age of 16 taking into consideration their abilities, parents desire,
financial status, their target future career to pave the way for suitable university
choices. To achieve the project’s goals, meetings were held, flipped classroom
was used, planning using the understanding by design planning, and graphic
organizers. The project included many authentic assessment tasks such as writing
newspaper reports, creating dialogues and word cards. The SAMR model was
used for integrating technology. The first stages of Substitution and Augmentation
were previously set, and the third step i.e Modification was posting the events on
Face book. That left us with the fourth step, Redefinition, through which students
commented on the photos and shared them. l
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المجموعة الرابعة  :العلوم

الاسم

المديرية

اسم التجربة

مرام �أحمد كميل

قباطية

دمي حياتي

نظيمة رباح مسودي

الخليل

ملف ال�إ نجاز :حافز لتعلم طلبة المرحلة ال�أساسية

نائلة �أحمد الحاج
وفاء قاسم ياسين

جنين

مدنية الجدول الدوري للعناصر

لما �أحمد سلحب
مها محمد شهاب

طولكرم

نحو ثقافة دواء سليمة

حسام محمود عويضات
اعتدال علي �أبو زلط

شمال
الخليل

الحد من الملوثات

االسم :مرام أحمد كميل
المدرسة :بنات مسلية الثانوية /قباطية

المسمى الوظيفي :معلمة علوم

عنوان العرض :دمي حياتي

الملخص:

هــدف هــذا المشــروع �إلــى مســاعدة طالبــات الصــف التاســع علــى بنــاء نظــام غذائــي يقــي مــن فقــر الــدم مــن
خــلال عمــل تحليــل نتائــج فحــص الــدم مــن حيــث نســبة الهيموغلوبيــن ،و�إلــى الربــط بيــن العــادات الغذائيــة وصحــة
جهــاز الــدوران .وقــد تــم اســتخدام المنحــى التكاملــي مــع الرياضيــات ،واللغــة ال�إ نجليزيــة ،والتربيــة الدينيــة ،واللغــة
العربيــة مــن �أجــل عمــل �إحصائيــات ،ودراســة نســب الــدم ،ودراســة مصطلحــات نتائــج فحــص الــدم ،والتعــرف �إلــى
ضــرورة المحافظــة علــى صحــة جهــاز الــدوران والجســم و�أهميــة النشــاط البدنــي لصحــة جهــاز الــدوران ،بال�إ ضافــة
�إلــى صياغــة تقاريــر المقابــلات ونتائــج المشــروع بلغــة ســليمة .تــم تكليــف الطالبــات بتمثيــل �أدوار موظفــة �إحصــاء
(تــدرس عــن مــدى انتشــار فقــر الــدم فــي ســجلات الصحــة فــي البلــدة) ،وموظفــة مختبــر تحاليــل طبيــة (التعــاون مــع
الصحــة لعمــل فحــص دم للطالبــات) ،وخبيــرة تغذيــة (تقتــرح برنامــج غذائــي متــوازن للوقايــة� ،أو لعــلاج فقــر الــدم)،
كمــا تــم عقــد نــدوة علميــة عــن الموضــوع .تــم اســتخدام جــدول التقييــم اللفظــي العــددي؛ لتقييــم �أداء الطالبــات
والــذي اطلعــت عليــه الطالبــات قبــل البــدء بالعمــل .مــن �أبــرز نتائــج المشــروع تقديــم الطالبــات نتائجهــن علــى شــكل
تقاريــر وعــروض تقديميــة ،ونظــام غذائــي يقــي مــن فقــر الــدم ،بال�إ ضافــة �إلــى �إعــداد لوحــة لجهــاز الــدوران ومكوناتــه.
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االسم :نظيمة رباح مسودي
المدرسة :راضي النتشة األساسية للبنات /الخليل

المسمى الوظيفي  :معلمة علوم

عنوان العرض :ملف اإلنجاز  :حافز لتعلم طلبة المرحلة األساسية

الملخص:

هــدف المشــروع �إلــى زيــادة دافعيــة التعلــم لــدى الطالبــات ،وتوثيــق �أدائهــن التعليمــي ،بال�إ ضافــة �إلــى تطويــر
مهــارة التقويــم الذاتــي والتقويــم الحقيقــي ،وتشــجيع الطالبــات علــى اســتخدام التكنولوجيــا ،وتهيئتهــن لملــف
ال�إ نجــاز فــي المرحلــة الثانويــة .ولتحقيــق �أهــداف المشــروع تــم �إنشــاء ملــف �إنجــاز �إلكترونــي لطالبــات المدرســة
علــى موقــع الفيــس بــوك ،ثــم تعريــف الطالبــات بملفــات ال�إ نجــاز وكيفيــة �إعدادهــا و�أهميتهــا والمعاييــر التــي يتــم
التقييــم عليهــا .كمــا تــم الاجتمــاع ب�أوليــاء ال�أمــور وتعريفهــم بهــدف و�أهميــة ملــف ال�إ نجــاز ،وتــم بعــد ذلــك �إجــراء
مســابقات بيــن الطالبــات علــى ال�إ ذاعــة المدرســية ،وعلــى المجموعــة حــول ملفــات انجازهــن ،ثــم تقييــم الملفــات
حســب مجموعــة مــن المعاييــر .ســاهم المشــروع فــي تحســين مســتوى تحصيــل الطالبــات ،وزيــادة دافعيتهــن
للتعلــم ،بال�إ ضافــة الــى تنميــة مهــارات التعلــم الذاتــي ،ومهــارات القــرن الواحــد والعشــرين لديهــن ،كمــا ازدادت
معرفــة الطالبــات باســتخدام التكنولوجيــا ومصــادر التعلــم المختلفــة ،وســاهم المشــروع �أيض ـاً فــي الكشــف عــن
ميــول واهتمامــات ومواهــب و�إبداعــات الطالبــات ،وســاعد المعلمــات فــي رصــد علامــة التقويــم النوعــي ومتابعــة
الطالبــات ،بال�إ ضافــة �إلــى �أنــه شــكل حلقــة تواصــل دائمــة بيــن الطالبــة والمعلمــة وولــي ال�أمــر ،وصــولا ً �إلــى تعزيــز
ثقــة الطالبــات ب�أنفســهن مــن خــلال الاشــتراك بالمســابقات ،وال�أنشــطة ،وال�إ ذاعــة المدرســية.
االسم :نائلة أحمد الحاج ووفاء قاسم ياسين
المدرسة :بنات جلقموس الثانوية /جنين

المسمى الوظيفي :معلمتا علوم

عنوان العرض :مدنية الجدول الدوري للعناصر

الملخص:

هــدف المشــروع �إلــى تطويــر عمليــة تعليــم وتعلــم الكيميــاء خاصــة الجــدول الــدوري للعناصــر وتحســين مخرجاتهــا،
وذلــك بتفعيــل التعليــم باللعــب ،والرســم ،والتكنولوجيــا الحديثــة .وانطلاق ـاً مــن مشــكلة الطالبــات النابعــة مــن
صعوبــة فــي فهــم وحفــظ العناصــر المكونــة للجــدول الــدوري للعناصــر علــى الرغــم مــن اســتخداماتها فــي حياتنــا
اليوميــة .انطلقــت الفكــرة فــي كيفيــة حفــظ الطالبــات للعناصــر ،والاســتمتاع بالكيميــاء و�إزالــة الحواجــز مــا بيــن
الطالبــات والكيميــاء ،وجعــل الكيميــاء �أكثــر متعــة وتشــويقاً .فتــم العمــل علــى جعــل الطالبــات قــادرات علــى توضيــح
�أســس ترتيــب العناصــر فــي الجــدول الــدوري ،وتحديــد موقــع العنصــر فــي الجــدول الــدوري ،وتحديــد صفــات
العناصــر مــن موقعهــا ،واســتخدامات العناصــر .وقــد تــم توظيــف التكنولوجيــا مــن خــلال اســتخدام برنامــج علــى
الجــوال يدعــى  ،Elements4dواســتخدمت ال�ألعــاب والمســابقات .و�أظهــرت نتائــج اســتبانة التحصيــل تحســناً
ملحوظــا فــي تحصيــل الطالبــات بعــد تطبيــق المشــروع.
17

االسم :لما أحمد سلحب ومها محمد شهاب
المدرســة :بنــات كفــر جمــال الثانويــة و بنــات حســن المسمى الوظيفي :معلمتا علوم
القيســي األساســية العليــا /طولكــرم
عنوان العرض :نحو ثقافة دواء سليمة

الملخص:

هــدف المشــروع �إلــى توظيــف الحســابات الكيميائيــة فــي مقارنــة جــودة ال�أدويــة المحل ّيــة مــع ال�أجنبيــة (المســتوردة) ،وقــد تــم
اختيــار ال�أدويــة المسـكّنة ،ثــم تقســيم الطالبــات �إلــى مجموعــات :مجموعــة تجــري مقابــلات مــع �أفــراد مــن المجتمــع المحلــي
حــول الموضــوع ،و�أخــرى تعمــل اســتبيان لاســتطلاع �آراء المجتمــع ،و�إجــراء مقارنــة بيــن الــدواء العربــي وال�أجنبــي ،ومجموعــة
تســتقصي �آراء ال�أطبــاء فــي الصيدل ّيــات ،وتقــوم المجموعــات بتحليــل البيانــات؛ لتحديــد حجــم المشــكلة التــي تلخّصــت
بتفضيــل المجتمــع للـدّواء ال�أجنبــي علــى المحلّــي واعتبــاره �أجــود؛ م ّمــا �أوجــب البحــث والاســتقصاء عــن ال�أســباب ،وبالتالــي
ن ّفــذت الطالبــات زيــارة لمصنــع ال�أدويــة ومقارنــة تركيــز المــادة الفاعلــة فــي نوعيــن مــن الــدواء الــذي يســتخدم كمســكن لــل�آلام
ويحتــوي علــى نفــس المــا ّدة الف ّعالــة ،و�أجريــت العمليــات الحســابية اللّازمــة واســتخلصت النتائــج المبنيــة عليهــا ،والتــي ب ّينــت
�أنّــه بالرغــم مــن اختــلاف �أســماء ال�أدويــة �إلا �أن المــادة الف ّعالــة المكونــة لــكل مــن المسـكّن المحلّــي وال�أجنبــي هــي نفســها،
والاختــلاف بيــن ال�أدويــة كان عبــارة عــن اختــلاف فــي شــكل الــدواء ولونــه ،وال�إ ضافــات وبعــض النّكهــات ،كمــا �أشــارت
النتائــج �أ ّن لبعــض ســلوكيات المرضــى واتّجاهاتهــم �أثــراً فــي فعاليــة الــدواء ،والتــي تعتمــد جزئيـاً علــى الجانــب النّفســي لل� أفــراد،
وتب ّيــن �أ ّن هنــاك فكــرة ســائدة عنــد بعــض ال�أفــراد ،وهــي �أ ّن الــدواء ال�أغلــى ســعراً �أعلــى جــودة� ،إضافــة �إلــى الفكــرة الســائدة
حــول �أ ّن المصانــع العربيــة تغيــر فــي نســب المــواد الف ّعالــة المكونــة للــدواء؛ بهــدف زيــادة نســبة الربــح ،كل ذلــك يؤثّــر فــي
اتّجاهــات المجتمــع للـدّواء المحلّــي ،م ّمــا �أوجــب علــى المجموعــة ال�أخيــرة مــن الطالبــات تنفيــذ حملــة توعيــة حــول جــودة
الـدّواء المحلّــي ،والتــي لا تقــل عــن ال�أجنبــي.
االسم :حسام محمود عويضات واعتدال علي أبو زلط
المدرسة :شيوخ العروب األساسية المختلطة /شمال الخليل

المسمى الوظيفي :معلمو علوم

عنوان العرض :الحد من الملوثات

الملخص:

هــدف المشــروع �إلــى ربــط عمليــة التعلــم ب�أنشــطة الحيــاة اليوميــة بالعمــل علــى التعــرف علــى مســببات التلــوث
والتخلــص منهــا بطــرق �أكثــر ســلامة و�أمن ـاً علــى الصحــة مــن الطــرق التقليديــة المتبعــة للتخلــص منهــا ،وبنفــس
الوقــت يهــدف �إلــى ال�إ ســتفادة ال�إ قتصاديــة الماديــة� ،أو التقليــل منهــا لحــد مــا .وانقســم المشــروع �إلــى جزئيــن:
تصنيــع الدبــال و ،Compostو�إعــادة اســتخدام الــورق التالــف كمصــدر للطاقــة .و�أثنــاء تنفيــذ المشــروع تــم تعزيــز
ممارســة العمــل التعاونــي ،وتحســين مهــارة التواصــل الاجتماعــي ،وتحفيــز الطــلاب علــى التفكيــر النقــدي ال�إ بداعــي،
وتدريــب الطــلاب علــى تحمــل المســؤولية ،واتخــاذ القــرارات حســب الموقــف ،ودمــج التكنولوجيــا فــي التعليــم؛
ل�إ نشــاء جيــل واع بمتطلبــات العصــر المتجــددة .ومــن �أبــرز نتائــج المشــروع ،محــاكاة �إنتــاج الدبــال بعــد تعلمهــم
عــن �أهميــة الكائنــات الدقيقــة المحللــة (فطريــات و بكتيريــا) ودورهــا المهــم فــي النظــام البيئــي ،وكذلــك قامــوا ب�إنتــاج
الــورق المضغــوط حيــث تــم خــلال المشــروع �إنتــاج كميــة مــن مكعبــات الــورق القابلــة ،والجاهــزة للاســتخدام.
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المجموعة الخامسة :الرياضيات

الاسم

المديرية

اسم التجربة

ميرفت تيسير جرادات
منى جابر جرادات

جنين

صناعة الصابون

فاتنة عوني مصالحة

قلقيلية

نافذة على التعلم النشط

�أسامة محمود �أبوعريش
�إبراهيم موسى الصوالحة

شمال الخليل

استخدام �أسلوب الرحلة المعرفية في شرح حصة صفية

لبنى فارس مروح

قباطية

مهندسات صغيرات

فداء عبد العزيز سلامة

سلفيت

استراتيجيات التعلم النشط

�إيناس محمود جنيدي /الشرباتي
ريم زيدان الجعبة

الخليل

لغة الرياضيات فرح �أرقام وحروف

كندة �أحمد صالح

طولكرم

يداً بيد نتعلم ونعلم

االســم :ميرفــت تيســير جــرادات ومنــى جابر جرادات
المدرسة :بنات سيلة الحارثية األساسية األولى /جنين

المسمى الوظيفي :معلمتا رياضيات

عنوان العرض :صناعة الصابون

الملخص:

تقــوم فكــرة المشــروع علــى صناعــة مكعبــات مــن الصابــون بهــدف تحقيــق اقتصــاد المعرفــة ممــا يحقــق �أهــداف
عديــدة مــن بينهــا �إتقــان الطالبــات لمفهــوم حجــم المكعــب ،وتحقيــق مكاســب ماديــة للمدرســة ،وتعزيــز ثقــة
الطالبــات ب�أنفســهن ،وكانــت النتائــج رائعــة جــدا ومفيــدة مــع بعــض التحديــات المتمثلــة بالوقــت.

19

االسم  :فاتنة عوني مصالحة
المدرسة :بنات جينصافوط الثانوية /قلقيلية

المسمى الوظيفي :معلمة رياضيات

عنوان العرض :نافذة على التعلم النشط

الملخص:

هــدف المشــروع �إلــى جعــل الطالبــة �أكثــر قابليــة للتعلــم مــن خــلال العمــل الجماعــي ،وتبــادل الخبــرات عــن طريــق
ربــط مــادة الرياضيــات بالواقــع التطبيقــي عندمــا تواجــه الطالبــة مشــكلة مــا ،وتقــوم بحلهــا باتبــاع خطــوات عمليــة
رياضيــة .وقــد طبــق هــذا المشــروع علــى طالبــات مــن الصــف الخامــس الــى الصــف الثامــن بمعــدل مشــروع �أو
مشــروعين لــكل صــف خــلال الفصــل الدراســي .تـ ّم تقســيم الطالبــات فــي كل صــف �إلــى مجموعــات تعاونيــة ،وتــم
تقســيم العمــل علــى طالبــات المجموعــة وفقــا للــذكاءات التــي تتمتــع فيهــا كل طالبــة ،حيــث تقــوم كل مجموعــة
بالتخطيــط والتنظيــم والتنفيــذ ،كمــا تــم اتبــاع اســتراتيجيات التعلّــم التعاونــي ،والتعلــم بالمشــروع ،والــذكاءات
المتعــددة .ومــن �أبــرز النتائــج ظهــور بعــض الطالبــات المغمــورات بشــكل فعــال ،اكتشــاف مواهــب مكمونــة
للطالبــات ،ارتفــاع نســبة التحصيــل لــدى الطالبــات.

االسم :أسامة محمود أبوعريش وإبراهيم موسى الصوالحة
المدرســة :بيــت أوال األساســية للبنيــن وأبــو القاســم المسمى الوظيفي :معلمو رياضيات
الشــابي /شــمال الخليــل
عنوان العرض :استخدام أسلوب الرحلة المعرفية في شرح حصة صفية

الملخص:

هــدف المشــروع �إلــى تمكيــن الطلبــة مــن حــل المعادلــة الخطيــة بمتغيــر واحــد باســتخدام �أســلوب الرحلــة المعرفيــة.
يعــرض المعلــم �أنمــوذج البوربوينــت �أمــام الطلبــه ومــن خلالــه يســتطيع الطلبــة اســتنتاج كيفيــة حــل المعادلــة الخطيــة،
قــام الطلبــة داخــل الغرفــة الصفيــة بحــل الرياضيــات بقــدر كبيــر مــن المتعــة فــي حــل التماريــن التــي �أجبرتهــم علــى
اســتخدام التكنولوجيــا� ،إلا �أن هنــاك حاجــة لوجــود عــدد �أجهــزة حاســوب �أكثــر حتــى يكــون العــرض مناســباً
للجميــع.
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االسم :لبنى فارس مروح
المدرسة :بنات كفر راعي األساسية  -مسقط /قباطية

المسمى الوظيفي :معلمة رياضيات

عنوان العرض :مهندسات صغيرات

الملخص:

هــدف المشــروع �إلــى كســر الروتيــن ،وربــط المــادة بالواقــع ،وتفعيــل الــذكاءات المتعــددة فــي تعليــم درس مقيــاس
الرســم للصــف الســابع ،حيــث تــم تدريــب الطــلاب علــى التكبيــر والتصغيــر ،وتــم كذلــك تكبيــر خريطــة فلســطين
وعمــل مطــرزة لهــا ،تصغيــر مســجد قبــة الصخــرة ،وعمــل مجســم يحاكيــه .ومــن �أبــرز النتائــج :تحقيــق ال�أهــداف
ب�أكبــر قــدر ممكــن مــن التشــويق ،والتنويــع فــي اســتغلال الــذكاءات المتعــددة.

االسم  :فداء عبد العزيز سالمة
المدرسة  :بنات بديا األساسية  /سلفيت

المسمى الوظيفي  :معلمة رياضيات

عنوان العرض  :استراتيجيات التعلم النشط

الملخص:

هــدف المشــروع �إلــى تطبيــق اســتراتيجيات ال�أنمــاط التعليميــة المختلفــة ،واســتراتيجية القبعــات الســت للتفكيــر
واســتراتيجية «فكــر – زاوج – شــارك» ،واســتراتيجية التعلــم التعاونــي ،والتعلــم بالمشــروع لتعليــم وحــدة الجبــر
ووحــدة النســبة المئويــة وتطبيقاتــه للصــف الســادس ال�أساســي .كمــا تــم اســتخدام لعبــة تعليميــة ،وموقــع برنامــج
التعلــم التفاعلــي برنامــج المفاهيــم والمهــارات علــى موقــع زاويــة الطالــب (علــى ال�إ نترنــت) فــي تدريــس رياضيــات
الصــف الســادس  ، http://ilp.unrwa.org/stdcorner.aspxكمــا تــم تقويــم مشــاريع الطالبــات فــي ملــف
خــاص ،وتصويــر المشــاريع الرائعــة والممتــازة ،وتعزيــز الطالبــات .مــن �أبــرز النتائــج ارتفــاع فــي مســتوى التحصيــل
الدراســي ،وزيــادة الثقــة لــدى الطالبــات فــي القــدرة علــى ال�إ عتمــاد علــى الــذات ،والتفاعــل ال�إ يجابــي مــع ال�آخريــن،
واندمــاج الطالبــات ضعيفــات التحصيــل فــي المجموعــات ،والتفاعــل مــع بعضهــن البعــض والتحضيــر المســبق
للــدرس مــن قبــل الطالبــات كان فعــالاً.
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االسم :إيناس محمود جنيدي وريم زيدان الجعبة
المدرسة :الحاج ربعي الشريف األساسية للبنين /الخليل المسمى الوظيفي :معلمات رياضيات
عنوان العرض :لغة الرياضيات فرح أرقام وحروف

الملخص:

هــدف المشــروع �إلــى توفيــر بيئــة تعليميــة جاذبــة متميــزة فــي الرياضيــات ،و�إلــى �إعــداد جيــل مبتكــر ذي تفكيــر علمــي
قــادر علــى تحليــل المواقــف ،ومواجهــة تحديــات عصــر المعرفــة .قامــت المعلمتــان بالعمــل علــى حــل المشــكلات
والصعوبــات التــي تواجــه الطالبــات عــن طريــق توفيــر �أســاليب ،ووســائل تعليميــة تعلميــة جديــدة خاصــة بالرياضيــات،
و�إتاحــة الفرصــة لتبــادل الخبــرات ،وال�إ بتــكارات بيــن الطالبــات والمعلمــات ،و�إتاحــة الفرصــة للطالبــة لممارســة
الهوايــات وال�إ بــداع والترفيــه مــن خــلال ال�ألعــاب التعليميــة.

االسم :كندة أحمد صالح
المدرســة :صــاح الشــايب األساســية المختلطــة /المسمى الوظيفي :معلمة رياضيات
طولكــرم
عنوان العرض :يدًا بيد نتعلم ونعلم

الملخص:

هــدف المشــروع �إلــى �إنشــاء جيــل قــادر علــى التخطيــط والتحليــل والبحــث والقيــادة .فقامــت المعلمــة بعمــل فريــق
مــن طلبــة المدرســة ومــدارس مجــاورة ،حيــث تــم تدريبهــم علــى برامــج تكنولوجيــة تخــدم المجــال الهندســي
بالرياضيــات مثــل برنامــج الجيوجيبــرا وســاعة برمجــة وبدورهــم قــام الطلبــة بتدريــب زملائهــم علــى توظيــف
التكنولوجيــا فــي الرياضيــات ،وربطهــا بالعلــوم والفــن مــن خــلال زيــارات لمــدارس �أخــرى ،وعمــل مدونــة للفريــق،
كمــا تــم انشــاء قنــاة علــى اليوتيــوب ،لنشــر فيديوهــات تعليميــة مــن تصميمهــم ،ونشــر �أعمالهــم علــى شــبكات
ال�إ تصــال والتواصــل ال�إ جتماعــي .ومــن �أبــرز النتائــج صقــل مهــارة ال�إ تصــال والتواصــل بيــن ال�أقــران ،وتنميــة مهــارة
البحــث والتعــاون والعمــل بــروح الفريــق ،واســتثمار �أوقاتهــم ،والتكنولوجيــا بمــا يعــود بالنفــع علــى الجميــع.
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المجموعة السادسة :التكنولوجيا

الاسم

المديرية

اسم التجربة

ختام محمد عيد

قلقيلية

التطبيقات الذكية :نافذتي نحو العالمية

دانة محمد مرقة وولاء ياسين شاهين

الخليل

�أتعلم بالرياضيات �أطبق بالتكنولوجيا

حسين شهير خليل
محمد جميل حسين

طولكرم

بيئتي نظيفة (�إنتاج الدبال)

محمد عاطف براري

جنين

دعم كتاب التكنولوجيا للصف التاسع ب�إنشاء
 QR CODEلمادة ومواضيع الكتاب

مها جمال ياسين

سلفيت

توظيف التكنولوجيا في تحسين سلوكيات الطلبة

�أمير وليد معالي

قباطية

حاسوبي يعلمني

رمزي مفيد علقم

شمال الخليل

التعلم التعاوني والتعلم بالمشروع

االســم :ختــام محمــد عيد
المدرسة  :بنات جينصافوط الثانوية /قلقيلية

المسمى الوظيفي  :معلمة تكنولوجيا

عنوان العرض  :التطبيقات الذكية :نافذتي نحو العالمية

الملخص:

هــدف المشــروع �إلــى �إنتــاج تطبيقــات ذكيــة ،وذلــك ضمــن اســتراتيجيات التعليــم والتعلــم وتنميــة مهــارات التفكيــر
العليــا فــي البرمجــة ،وتطويــر مســتوى التحصيــل العلمــي والتطبيقــي .كمــا هــدف �إلــى كســر حاجــز الخــوف والخجــل
لــدى الطالبــات ،وزيــادة ثقتهــن ب�أنفســهن وفهمهــن لذاتهــن وشــعور الطالبــات بالفخــر بنتاجاتهــن ،والكشــف عــن
مواهــب الطالبــات ،وقــد تــم بالفعــل كشــف مواهــب لــدى الطالبــة رانيــا مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة مــن
خــلال تشــجيع التفكيــر ال�إ بداعــي للطالبــة .مــن �أبــرز نتائــج المشــروع :ارتفــاع التحصيــل الدراســي لــدى معظــم
الطالبــات فــي مــادة التكنولوجيــا ،واكتســاب مهــارات البحــث العلمــي ،تصميــم تطبيقــات ذكيــة مــن انتــاج الطالبــات
والمنافســة فيهــا علــى مســتوى الوطــن .بال�إ ضافــة �إلــى ال�أثــر ال�إ يجابــي الــذي تركتــه التجربــة فــي نفــوس الطالبــات،
وزرعــت فيهــن روح التحــدي وال�إ صــرار ،وحســنت مــن تحصيلهــن العلمــي ،و�أســهمت فــي تنميــة الخلــق الحســن،
والمعاملــة الطيبــة والســلوك المســتقيم لــدى الطالبــات .كمــا �أســهمت وبشــكل واضــح جــدا فــي كشــف الميــول
والمواهــب والقــدرات لــدى الطــلاب وخصوصــاً بعــد تصميــم ثلاثــة تطبيقــات ذات مســتوى ٍ
عــال لمســابقة
تطبيقــات الهواتــف الذكيــة ،والفــوز بالمركــز ال�أول علــى مســتوى الوطــن ،كمــا �أنهــا �أســهمت فــي توثيــق الصلــة بيــن
الطالبــة وزميلاتهــا ،وبينهــا وبيــن معلماتهــا و�إدارة المدرســة ،وال�أســرة والمجتمــع مــن جهــة �أخــرى.
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االسم :دانة محمد مرقة ووالء ياسين شاهين
المدرسة :راضي النتشة األساسية /الخليل

المسمى الوظيفي :معلمات تكنولوجيا

عنوان العرض :أتعلم بالرياضيات أطبق بالتكنولوجيا

الملخص:

هــدف المشــروع �إلــى التكامــل والربــط بيــن مادتــي الرياضيــات والتكنولوجيــا وذلــك بتطبيــق المــادة النظريــة التــي
تــم تدريســها بشــكل عملــي تســتفيد منــه الطالبــة فــي حياتهــا .ولتحقيــق �أهــداف المشــروع تــم اتبــاع ال�إ جــراءات
ال�آتيــة :توضيــح كيفيــة �إعــداد المجســمات بعــدة طــرق فــي مــادة الرياضيــات ،تطبيــق مــا تعلمتــه الطالبــة فــي حصــص
الرياضيــات ،واســتخدام المجســمات؛ ل�إ عــداد مجســم لمنــزل ،توصيــل التمديــدات الكهربائيــة لمجســم المنــزل
المعــد و�إنارتــه فــي مــادة التكنولوجيــا ،اســتخدام عــدة اســتراتيجيات فــي تطبيــق ،وتقييــم المشــروع مثــل (الــذكاءات
المتعــددة ،العمــل التعاونــي ،اســتخدام التكنولوجيــا فــي التعليــم ،روبريــك وغيرهــا) ،ربــط مادتــي الرياضيــات
والتكنولوجيــا فــي العلــوم عــن طريــق عمــل مجســمات مــن الصابــون تعتمــد علــى التفاعــلات الكيميائيــة .ومــن �أبــرز
نتائــج المشــروع تنميــة روح العمــل الجماعــي والتعاونــي.

االسم :حسين شهير خليل ومحمد جميل حسين
المدرسة :ذكور باقة الشرقية األساسية /طولكرم

المسمى الوظيفي :معلمو تكنولوجيا

عنوان العرض :بيئتي نظيفة (إنتاج الدبال)

الملخص:

ه ــدف ه ــذا المش ــروع �إل ــى المحافظ ــة عل ــى البيئ ــة المدرس ــية ،وال�إ س ــتفادة م ــن النفاي ــات ،والم ـوارد المختلف ــة
ع ــن طري ــق �إتب ــاع مجموع ــة م ــن ال�إ ج ـراءات منه ــا :رف ــع الوع ــي وال�إ نتم ــاء البيئ ــي عن ــد الطلب ــة ،المقارن ــة بي ــن
ال�أس ــمدة الكيميائي ــة والطبيعي ــة م ــن حي ــث الف وائ ــد وال�أض ـرار ،تحوي ــل مخلف ــات النفاي ــات العضوي ــة (خض ــار
وف واك ــه ونبات ــات تالف ــة) �إل ــى س ــماد عض ــوي (دب ــال) ،اكتش ــاف �أهمي ــة الدب ــال ف ــي الزراع ــة .وم ــن �أب ــرز نتائ ــج
ه ــذا المش ــروع ازدي ــاد فاعلي ــة الطلب ــة ف ــي المدرس ــة م ــن خ ــلال العم ــل عل ــى حماي ــة البيئ ــة م ــن التل ــوث ،تقوي ــة
اتجاه ــات الطلب ــة ال�إ يجابي ــة؛ لتطبي ــق الفك ــرة عملي ـاً ف ــي المس ــتقبل لتحقي ــق م ــردود اقتص ــادي خ ــاص ،كم ــا
س ــاعد ف ــي رف ــع روح العم ــل الجماع ــي والتعاون ــي بي ــن الطلب ــة.
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االسم :محمد عاطف براري
المدرسة :ذكور عز الدين األساسية /جنين

المسمى الوظيفي :معلم تكنولوجيا

عنــوان العــرض :دعــم كتــاب التكنولوجيــا للصــف التاســع بإنشــاء  QR CODEلمــادة ومواضيــع
الكتــاب

الملخص:

هــدف المشــروع �إلــى مســاعدة طــلاب الصــف التاســع ل�إ ثــراء كتــاب التكنولوجيــا بمــواد علميــة �إلكترونيــة ،منهــا
الدعــم بالفيديــو ،والصــور ،والنصــوص وغيــر ذلــك مــن المــواد العلميــة ،كل ذلــك كان بوســاطة �إنشــاء (QR
 )CODEلمــادة ومواضيــع الكتــاب .بعــد مشــاركة الطالــب فــي عمليــة التصميــم �أصبــح قــادراً علــى الوصــول للمــواد
العلميــة والروابــط عبــر الشــبكة العنكبوتيــة بــكل ســهولة ويســر .وهــذا بــدوره مكــن الطــلاب مــن دمــج التكنولوجيــا
الرقميــة مــع المنهــاج ،واســتخدام الهواتــف النقالــة وال�أجهــزة اللوحيــة للوصــول للمعلومــات ب�أســرع وقــت ممكــن
و�أقــل جهــد .ومــن �أبــرز نتائــج التجربــة الايجابيــة علــى الطلبــة العمــل الجماعــي ،وتعزيــز روح الفريــق الواحــد ،تعزيــز
الثقــة بالنفــس مــن خــلال �إثبــات القــدرة علــى العمــل وال�إ نجــاز ،تعلــم عمليــات البحــث عــن المعلومــات مــن مصــادر
مختلفــة ،والتعلــم الذاتــي وتبــادل ال�أفــكار.
االسم :مها جمال ياسين
المدرسة :ذكور سلفيت األساسية /سلفيت

المسمى الوظيفي :معلمة تكنولوجيا

عنوان العرض :توظيف التكنولوجيا في تحسين سلوكيات الطلبة

الملخص:

هــدف المشــروع �إلــى تحســين ســلوكات الطلبــة داخــل الغرفــة الصفيــة ،وخلــق بيئــة جاذبــة محفــزة لعمليــة التعلــم
مــن خــلال توظيــف التكنولوجيــا داخــل الصــف وخارجــه .ولتحقيــق ال�أهــداف ،تــم توظيــف تطبيــق Class dojo
لخلــق بيئــة تواصــل �أفضــل بيــن المعلميــن والطــلاب و�أوليــاء ال�أمــور ،وتحســين عمليــة التعليــم والتعلــم مــن خــلال
تحســين التحصيــل الدراســي .وكان لبعــض الاســتراتيجيات التــي تــم اســتخدامها مثــل تصويــر الطــلاب �أثنــاء تطبيــق
اســتراتيجية المعلــم الصغيــر ال�أثــر ال�إ يجابــي علــى ســلوكات الطلبــة ،وخلــق بيئــة �إيجابيــة ،ومحفــزة للســلوك الجيــد.
ومــن �أبــرز النتائــج كذلــك بنــاء علاقــة �إيجابيــة بيــن المعلــم والطالــب وولــي ال�أمــر ،واســتخدام نظــام التقييــم الحديــث
لمتابعــة ســلوك الطلبــة.
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االسم :أمير وليد معالي
المدرسة :سيلة الظهر الثانوية للبنين  /قباطية

المسمى الوظيفي :معلم تكنولوجيا

عنوان العرض :حاسوبي يعلمني

الملخص:

هــدف المشــروع �إلــى تطبيــق اســتراتيجية «التعلــم بالمشــروع» فــي تدريــس «قواعــد البيانــات» للصــف العاشــر
ال�أساســي حيــث تــم تقســيم الطلبــة فــي مجموعــات ،وتوزيــع العمــل ،والمهــام علــى هــذه المجموعــات حســب
مراحــل العمــل ،والتــي كانــت تضــم :مرحلــة البحــث ومرحلــة التصميــم ،ومرحلــة التطبيــق .وكان المشــروع عبــارة
عــن �إنشــاء قاعــدة بيانــات لعناصــر الجــدول الــدوري فــي الكيميــاء .وكان لهــذه التجربــة �إنعكاســات ايجابيــة علــى
الطلبــة ،منهــا :العمــل الجماعــي ،وتعزيــز روح الفريــق الواحــد ،تعلــم عمليــات البحــث عــن المعلومــات مــن مصــادر
مختلفــة ،التعلــم الذاتــي وتبــادل ال�أفــكار ،والربــط بيــن المــواد المختلفــة (التكنولوجيــا -الكيميــاء) ،تعزيــز الثقــة
بالنفــس مــن خــلال �إثبــات القــدرة علــى العمــل وال�إ نجــاز.

االسم :رمزي مفيد علقم
المدرسة :الدوارة األساسية للبنين /شمال الخليل

المسمى الوظيفي :معلم تكنولوجيا

عنوان العرض :التعلم التعاوني والتعلم بالمشروع

الملخص:

ه ــدف المش ــروع �إل ــى تحس ــين البيئ ــة المدرس ــية ،وخل ــق بيئ ــة مناس ــبة وجمالي ــة للط ــلاب؛ م ــن �أج ــل تعزي ــز
التحصي ــل العلم ــي ،و�إكس ــاب الط ــلاب المه ــارات العملي ــة ف ــي ال�إ لكتروني ــات ،وتعزي ــز ق ــدرة الط ــلاب عل ــى
الدم ــج بي ــن التعل ــم وال واق ــع لح ــل المش ــكلات .كم ــا ه ــدف �إل ــى �إكس ــابهم المه ــارات الزراعي ــة م ــن تمدي ــد
ش ــبكات ري ،وزراع ــة ال �أش ــجار والنبات ــات وال�إ عتن ــاء به ــا ع ــن طري ــق عم ــل حديق ــة �أعش ــاب طبي ــة بنظ ــام ري
�أوتوماتيك ــي.
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لجان الملتقى

اللجنة ال�إ شرافية واللوجستية للملتقى

اللجنة الفنية للملتقى

د .صوفيا الريماوي

د� .إبراهيم النوري

�أ� .أحمد ناصر
�أ .ريما طحاينة
�أ .منى شلهوب (منسقاً)
�أ .هاشم �أبو بكر
�أ .روان الخياط (المالية)
�أ� .أحمد مرار (العلاقات)
�أ .محمد قرافشة (الفندقة)
�أ .مروان بكير (المصادر)
�أ .عبد الناصر فخيدة (التقنيات)
�أ .خولة �أبو مريم (الديوان)

�أ� .إحسان سالم
�أ� .أكرم عسالوة
�أ� .إيمان النجار
�أ .ثائر �أبو خليل
�أ .حلمي حمدان
د .حنان الجمل
�أ .حنان جبريل
د .خالد دعوس
�أ .دعاء وهبة
�أ .سوزان قنداح
�أ .عادل مصلح
د.عبد الحكيم عامر
د .غانم �أبو اخليل
�أ .لبنى �أبو سرحان
�أ .ليلى �أبو ياسين
�أ .منى شلهوب (منسقاً)
�أ .مها طه
د .هبة المحتسب
�أ .هناء البرغوثي
�أ .وفاء شبلاق

الكت ّيب
إ�عداد وتجميع� :أ .منى شلهوب
تدقيق لغوي� :أ� .أحمد ناصر
تصميم جرافيكي� :أ .لينا يوسف
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