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كنز المواهب برنامج إلبراز إبداعات الطلبة

كيف أعرف أن ابني لديه صعوبات تعلم

حصة صفية ... أسرار التفوق الدراسي 2

صوت التعليم:
أعلنــت وزارة التربيــة والتعليــم العالــي 
اســتقبال طلبات الراغبين فــي الحصول 
علــى شــهادة مزاولــة مهنــة التعليــم 
للعام2014  بدء من  2014/3/16 وحتى 
2014/4/10, حيــث ســيكون االمتحــان 

يوم األحد الموافق 2014/5/4.

 صوت التعليم:
قال وزير التربية والتعليم العالي د. أســامة المزيني: إن وزارته 
تحــرص على التوافق التام مــع رام اهلل في القرارات التعليمية 
االســتراتيجية خاصة فيما يتعلق بشــؤون التعليم االساســي 

والعالي.
جاء ذلك خالل اســتقباله وفدًا من جامعة األمة بغزة برئاســة 
د. نعمان علوان ومناقشــة مطالــب للجامعة منها فتح برامج 

ماجستير ....

حوار خاص مع مدير عام التعليم 
الجامعي حول المنح واإلبتعاث 

الحكومي وانتخابات المجالس الطالبية

9

د. املزيني نحرص على التوافق مع رام اهلل 
يف القرارات التعليمية االسرتاتيجية

الفرع الشرعي  منح وامتيازات نوعية لطلبة 
يف الجامعات املحلية

التعليم : امتحان مزاولة مهنة التدريس في الرابع 
من مايو المقبل

تربية  العبرية  المناهــج  الدولة في  يهودية 
صهيونيــة متطرفة وإنكار للحقوق الفلســطينية

اإلشراف التربوي باألهداف
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أعلنــت وزارة التربية والتعليم العالي اســتقبال 
طلبــات الراغبيــن فــي الحصول على شــهادة 
مزاولــة مهنــة التعليــم للعــام2014  بدء من  
2014/3/16 وحتى 2014/4/10, حيث سيكون 

االمتحان يوم األحد الموافق 2014/5/4.
 وقــال د. أنــور البرعــاوي  وكيل وزارة مســاعد 
للشــؤون االدارية والمالية : إن  امتحان مزاولة 
مهنة التعليم من ضمــن خطط الوزارة لرفدها 
بمعلمين أصحاب خبــرة وكفاءة علمية ومهنية 
عاليــة, مبينــًا أن االمتحــان يهدف إلــى قياس 
مجموعــة مــن المعــارف والمهــارات التربوية 

والثقافية الالزمة لمهنة التعليم حيث سيضم 3 
محاور هي تربوي وثقافة اســالمية ولغة عربية ، 
علمًا بأن من يجتاز هذا االمتحان سيمنح شهادة 
مزاولة مهنة التعليم والتي تعتبر شــرطًا مبدئيًا 

للتقدم لوظيفة معلم جديد.
وأوضح د. البرعاوي أن على الراغبين في الحصول 
علــى الشــهادة المذكورة تقديــم الطلبات في 
أقســام الشــئون اإلدارية في مديريــات التربية 
والتعليم مصطحبيــن معهم األوراق المطلوبة، 
حســب اإلعالن المرفق والتواريخ الموضحة به. 

www.mohe.ps على موقع وزارة التعليم

تصدر عـن .. وزارة التربية والتعليم العالي - االدارة العامة للعالقات الدولية والعامة

العنوان:  
غزة الرمال الجنوبي ـ تل الهوا

إشراف عام:  
أ. عماد أمني الحديدي

مدير التحرير:  
أ.سامي سلمان جاد اهلل

رئيس التحرير:  
أ.معتصم عرفات امليناوي

www.mohe.ps  :موقع إلكرتوني
info@mohe.ps :بريد إلكرتوني
تليفاكس:0097082822509

من جانبه بين أ. احمد سالم  مدير عام الشؤون 
االدارية أن مدة رخصة مزاولة المهنة 5 سنوات, 
مشــيرًا إلى أنه من الشــروط المطلوبة لدخول 
امتحــان مزاولــة المهنة هــو أن يكــون الخريج 
حاصاًل على الدرجــة الجامعية األولى في التربية 
أو تأهيل تربوي أو دبلوم معلمين, حيث ســيتم 
تقديم الطلبات من قبل الشخص نفسه مع إبراز 

بطاقة الهوية الشخصية.
و يمكن للمتقدمين الذين لديهم طلبات توظيف 
مــن العــام الماضــي االســتعانة بالمســتندات 

المرفقة في طلباتهم كل حسب مديريته.

بني المجتمع المسلم في كل زمان ومكان على التكافل والتعاون 
ونصــرة المظلــوم وإغاثــة الملهــوف وحماية الضعيــف ورعاية 
األيتام واألرامل وســد حاجات الفقراء والمحتاجين والشعور بالود 
والرحمة والشفقة والحب تجاه بعضهم البعض كل هذه المعاني 
الجميلة والنبيلة تحققت وظهرت مع ظهور اإلسالم العظيم الذي 
أحدث تغيرات نوعيه في حياة البشر عامة والمسلمين خاصة فقد 
بدا هذا التغير منذ تأسســت دولة اإلســالم في المدينة المنورة  
حيث تجلى التكافل بأبهى صوره بين المهاجرين واألنصار ، وقد 
عني اإلســالم بالتكافل وجعله أحد أركانــه  فالزكاة التي فرضت 
على المسلمين و أبواب الصدقات التي دعا إليها اإلسالم الحنيف 
وتأســيس بيت مال المســلمين ســبقت المجتمعات التي تدعي 

أنها مجتمعات متحضرة وتحترم مواطنيها وإنسانيتها.
إن تكفــل الفقراء وذوي الحاجات وتزويج الشــباب أدى إلي نشــر 
المحبة والوئام والترابط والوالء واإلحســاس بالمســؤولية تجاه 
المجتمع ونشر ثقافة العمل الجماعي ونكران الذات والعمل بروح 
الفريق وعــزز الثقة بين أفراد المجتمع والعمــل للمصلحة العليا 
حتى أصبحت دولة اإلسالم األعظم في تاريخ األمم  ومثال يحتذي 
بــه يدرس فــي الجامعــات  العالمية والمؤسســات المجتمعية و 
المحافــل الدولية وتأكيدًا على تفعيل  هذا الخلق القويم شــكل 
وزيــر التربيــة والتعليــم العالي د. أســامة المزينــي لجنة القيم 
والضبط المجتمعي من جميع مؤسســات التعليــم العام العالي 
حيــث قاموا بإعداد خطة متكاملة وقد أولت اللجنة اهتمامًا كبيرا 
للتكافل وجعلته أول أهدافها االستراتيجية والتنفيذية للشهرين 

القادمين بما يعود بالفائدة على المجتمع الفلسطيني.
إن الركيــزة األساســية التي يقــوم عليها التكافل هــي التعاون 
ومســاندة بعضنــا البعــض فــي الشــدائد والنكبــات والحروب 
والكوارث ....  ونحن شــعب فلســطين أكثر الناس حاجة إلي هذا 
الخلق في ظل االحتالل والحصار على قطاعنا  وأهلنا في اليرموك.

 إن هــذا الســلوك المثالي والنهــج القويم الذي يرقــق القلوب 
ويســعد النفوس ويرضي اهلل ورســوله يحقق العــدل االجتماعي 

واالستقرار والحب . 

في إحدى  الجلســات اإلرشــادية مع طالبة في الصف 
العاشر دار بيني وبينها حوار بدأ بسؤال ثقتي بنفسي 

كيف أبنيها ؟؟ وأحببت أن أقل لكم هذا الحوار ..
 إن الثقــة بالنفــس يا عزيزتي تكتســب وتتطور ولم 
تولد الثقة مع إنســان حين ولد ، فهؤالء األشــخاص 
بالثقــة  مشــحونون  أنهــم  أنــت  تعرفــي  الذيــن 
ويســيطرون علــى قلقهم، وال يجــدون صعوبات في 
التعامــل و التأقلم فــي أي زمان أو مــكان هم أناس 

اكتسبوا ثقتهم بأنفسهم..اكتسبوا كل ذرة فيها.
انعــدام الثقــة بالنفــس إحســاس مؤلم جــدا ..من 
الممكن أن تدمر حياتك بفعل هذا اإلحساس السلبي 
اتجاه نفســك و قدراتك.. لكن عندمــا تقرري التوقف 
عن جلد نفســك بتلــك األفكار الســلبية،والتي تعتبر 
بمثابــة موت بطيء لطاقاتــك ودوافعك ؟ إذا اتخذت 
ذلــك القــرار بالتوقف عــن إالم نفســك و تدميرها.. 

ابدأي بالتدرج بالخطوات التالية :
1 - تحديد مصدر المشكلة:

أين يكمن مصدر هذا اإلحســاس ؟؟ هل ذلك بسبب 
تعرضــي لحادثة وأنا صغيــر كاإلحراج أو االســتهزاء 
بقدراتــي ومقارنتــي باآلخريــن ؟ هل الســبب أنني 
فشــلت في أداء شــيء ما كالدراســة مثال ؟ أو أن أحد 
المدرســين قد وجــه لي انتقادًا بشــكل جــارح أمام 
زمالئي؟هــل لألقــارب أو األصدقــاء دور فــي زيــادة 
إحساســي باأللم؟ وهل مازال هــذا التأثير قائم حتى 
اآلن؟؟أسئلة كثيرة حاولي أن تسألي نفسك وتوصلي 
إلــى الحــل كوني صريحة مــع نفســك .. وال تحاولي 
تحميــل اآلخريــن أخطائــك، وذلك لكــي تصلي إلى 
الجــذور الحقيقية للمشــكلة لنســتطيع حلها ،حاولي 
ترتيــب أفكارك اســتخدمي ورقــة ,قلــم واكتبي كل 
األشــياء التي تعتقدِي أنها ساهمت في خلق مشكلة 
عدم الثقة لديكِ ، تعرفي على األســباب الرئيســية و 

الفرعية التي أدت إلى تفاقم المشكلة .
2 - البحث عن حل:

بعــد أن توصلــت إلى مصــدر المشــكلة..ابدأي  في 
البحــث عن حــل .. بمجــرد تحديدك للمشــكلة تبدأ 
الحلول قي الظهور اجلســي في مكان هادئ وتحاوري 
مع نفســك، حاولي ترتيب أفكارك  مــا الذي يجعلني 

أسيطر على مخاوفي و أستعيد ثقتي بنفسي ؟
إذا كان األقــارب أو األصدقــاء مثــال طرفــا أو عامــل 

التكافل..
من برامج 
لجنة القيم

رئيســي فــي فقدانــك لثقتــك ..حاولــي أن توقفــي 
إحساســك باالضطهــاد ليــس ألنه توقف بــل ألنه ال 
يفيدك فــي الوقت الحاضر بل يســهم في هدم ثقتك 

ويوقف قدرتك للمبادرة بالتخلص من عدم الثقة.
3 - أقنعي نفسك ورددي:

من حقي أن أحصل على ثقة عالية بنفسي وبقدراتي . 
مــن حقــي أن أتخلص من هــذا الجانب الســلبي في 

حياتي. 
4 - ثقتك بنفسك تكمن في اعتقاداتك:

فــي البداية احرصي على أن ال تتفوهي بكلمات يمكن 
أن تدمر ثقتك بنفسك..فالثقة بالنفس فكرة تولديها 
في دماغــك وتتجاوبي معهما أي أنــك تخلقي الفكرة 
سلبية كانت أم إيجابية وتغيريها وتشكليها وتسيرها 
حسب اعتقاداتك عن نفسك لذلك تبنى عبارات وأفكار 

تشحنك بالثقة وحاولي زرعها في دماغك.
ابتعدي كل البعد عن المقارنة أي ال تســمحي لنفسك 
ولو من قبيل الحديث فقط أن تقارن نفسك باألخريين 
حتــى ال تكســري ثقتك بقدرتك وتذكــري أنه ال يوجد 
إنســان عبقري في كل شئ..فقط ركزي على إبداعاتك 
، وحاولــي تطويــر هوايات الشــخصية وكنتيجة لذلك 
حاولي أن تكوني مــا تريده أنت ال ما يريده اآلخرون.. 
اختــاري مثــاًل أعلى لك وادرســي حياته وأســلوبه في 
الحيــاة ولن تجد أفضل من الرســول الكريم صلى اهلل 
عليه وسلم وأصحابه رضوان اهلل عليهم، مثال في قدرة 

التحمــل والصبــر والجهاد من أجل هدف ســام ونبيل 
وهو إعالء كلمة اهلل تعالى ونشر دينه.

5 - عوامل تزيد ثقتك بنفسك:
-عندما نضع أهدافًا  وننفذها يزيد ثقتنا بنفسنا مهما 
كانت هذه األهداف.. سواء على المستوى الشخصي أو 

الدراسي ...مهما كانت صغيره تلك األهداف. 
- إقبلــي تحمــل المســؤولية.. فهي تجعلك تشــعري 
خوفــك..  لمعالجــة  العمــل  بأهميتك...اســتخدمي 

تكتسبي ثقة أكبر. 
- حدثــي نفســك حديثــا إيجابيا..في صبــاح كل يوم 
وابــدأي يومك بتفــاؤل وابتســامة جميلة.. واســألي 
نفسك ما الذي يمكنني عمله اليوم ألكون أكثر قيمة؟ 
تكلمــي! فالكالم فيتاميــن بناء الثقــة.. ولكن تمرني 

على الكالم أوال. 
- حاولــي المشــاركة بالمناقشــات واهتمــي بتثقيف 

نفسك من خالل القراءة في كل المجاالت.. 
- اشغلي نفســك بمســاعدة اآلخرين وتذكري أن كل 
شــخص آخر، هو إنســان مثلــك تمامــا يمتلك نفس 
قدراتك ربما أقل ولكن هو يحســن عرض نفســه وهو 

يثق في قدراته أكثر منك. 
- اهتمي في مظهرك و ال تهمليه.. ويظل المظهر هو 

أول ما يقع عليه نظر اآلخرين. 
- ال تنســى.. الصالة وقــراءة القــرآن الكريم والتوكل 

على اهلل  فذلك يمد اإلنسان بالطمأنينة والسكينة.. 

بقلم المرشدة التربوية أ. هيام زياد عابد
مدرسة فهد األحمد الصباح الثانوية

بقلم أ. سميح خليل مليحة
عضو لجنة القيم والضبط المجتمعي 

األحد  15 جمادى األولى   1435هـ   16 مارس / آذار  2014م
 Sunday - 16 March 2014

التعليم : امتحان مزاولة مهنة التدريس في الرابع من مايو المقبل

سألتني طالبة ... ثـــقتي بنفسي كيف أبنيها ؟؟؟
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منــح وامتيــازات نوعيـة لطلبــة الفــرع الشـرعـي                             
يف الجامعات املحلية

د. املزيني نحرص على التوافق مع رام اهلل 
يف القرارات التعليمية االسرتاتيجية

 التعليم تواصل الثورة يف مجال الحوسبة 
 إنجاز موقع “روافد” و ”حوسبة مناهج جديدة” و ” تطبيقات برمجية متطورة لعمل اإلدارات “

التربيــة  وزارة  أكــدت 
العالــي  والتعليــم 
منــح  علــى  حصولهــا 
نوعيــة  وامتيــازات 
الشرعي  الفرع  لخريجي 
التعليم  في مؤسســات 

العالي الفلسطينية.
محمــود  د.  وقــال 
وزارة  وكيــل  الجعبــري 
مساعد لشؤون التعليم 
جميــع  إن  العالــي: 
التعليــم  مؤسســات 
الطلبة  ســتقبل  العالي 

الخريجيــن من الثانويــة العامة الشــرعية في 
جميــع التخصصــات الجامعية التــي يُقبل بها 
خريج العلوم اإلنسانية وسيُعطى هؤالء الطلبة 

العديد من المنح واالمتيازات الخاصة.
وبيــن د. الجعبــري أن هذه االمتيــازات لطلبة 
الشــرعي جــاءت مــن خــالل لقاءات مســتمرة 

تجريها الوزارة مع  جامعات بغزة.
وخــالل اللقاء الذي عقــده د. محمود الجعبري, 
وبحضــور د خليــل حمــاد مديــر عــام التعليم 
الجامعي مع أ. د. عبد الخالق الفرا رئيس جامعة 
األزهــر ,  تــم االتفاق علــى علي دخــول طلبة 

أكــد م. مازن الخطيب مديــر عام تكنولوجيا 
الــوزارة  أن  التعليــم  بــوزارة  المعلومــات 
حققــت تقدمــًا ملحوظــًا على صعيــد الدفع 
بالتكنولوجيــا واألنظمة المحســوبة لصالح 
العملية التربوية والتعليمية, مبينًا أن التقدم 
فــي االنجاز بشــكله الكبير ظهــرت مالمحة 
خالل العام2013 وهناك استمرار في االنجاز 
خــالل العــام2014 وذلــك ضمــن الخطــة 

الخمسية للتعليم.
وبين الخطيب خــالل حوار مع صوت التعليم 
أن االنجــاز األبرز في هذا الشــأن هو إطالق 
موقع روافد االلكتروني بداية شــهر سبتمبر 
2013 وهــو موقع على االنترنت يحتوي على 
مواد اثرائيــة وتعليمية مقروءة ومســموعة 
ومرئيــة فــي مختلــف المناهــج والمراحــل 

الدراسية.
بعــد  توضــع  المــواد  أن  الخطيــب  وبيــن 
تحكيمهــا مــن قبل أهــل االختصــاص من 
المتميزين  التربــوي والمعلميــن  اإلشــراف 
, وموقــع روافــد يفيــد الطلبــة والمعلمين 
وأيضــا أولياء األمور في مجال تعليم أبنائهم 
ومتابعة دروســهم خاصة في مرحلة التعليم 

األساسي.

قــال وزيــر التربيــة والتعليــم العالي د. 
أســامة المزينــي: إن وزارتــه تحــرص 
علــى التوافــق التــام مــع رام اهلل فــي 
القرارات التعليمية االســتراتيجية خاصة 
فيما يتعلق بشــؤون التعليم االساســي 

والعالي.
جاء ذلك خالل استقباله وفدًا من جامعة 
األمة بغــزة برئاســة د. نعمــان علوان 
ومناقشــة مطالــب للجامعــة منها فتح 
برامج ماجســتير, وحضــر اللقاء د. ناصر 
فرحــات رئيس هيئة االعتمــاد والجودة 
بالوزارة , و. أ رشــيد أبــو جحجوح مدير 

مكتب الوزير.
وأوضح الوزير المزيني أننا نســعى دائمًا 
إلى التوافــق مع رام اهلل فاليــوم أو غدًا 
ســيكون هناك مصالحة , وال نريد إيجاد 
تبايــن بيننــا , حيث إن الــوزارة بغزة ال 
تعتمــد أي جامعــة ال تقــوم باعتمادها 
الــوزارة برام اهلل, كما أن الوزارة تســير 
فــي توافــق تــام فــي مراحــل التعليم 

صوت التعليم- خالد الجرجاوي

العدد )25( 

التعليم الشــرعي كل التخصصات التي يدخلها 
طلبة العلوم اإلنســانية , و أن الجامعة ستعطي 
منحًا لطلبــة الفرع الشــرعي الذيــن يلتحقون 
 100% نســبته  بمــا  الشــرعية  بالتخصصــات 
لحفظة القرآن الكريم ، و %100 للحاصلين على 
ما فــوق %80 في الثانويــة , و %50 للحاصلين 

على %70 في الثانوية فما فوق.
وفــي نفس الســياق تــم االتفــاق مــع جامعة 
فلســطين  بحضــور رئيــس الجامعة د.ســالم 
صبــاح على قبــول جميــع الخريجين مــن فرع 
التعليم الشــرعي فــي التخصصــات التي يقبل 
بهــا خريج العلــوم االنســانية, ويحصل خريجو 

وأشــار الخطيب إلى أن إدارته أنجزت حوسبة 
منهاج التكنولوجيا للصف العاشــر وحوســبة 
منهاج العلــوم للصف العاشــر, وتعكف اآلن 
على حوســبة منهاج اللغة العربية من الصف 
الســابع وحتــى العاشــر , مبينــًا أن المناهج 
المحوســبة تم توزيعها علــى المدارس على 
شكل اسطوانات وبإمكان المعلمين والطلبة 
تحميلهــا من موقــع روافد , مشــيرا إلى انه 
في هذا الســياق تم االنتهاء من تزويد 137 

مدرسة بسبورة ذكية تفاعلية.
وأكــد م الخطيب أن إدارتــه تعمل في مجال 

األساسي والثانوية العامة.
وأشــار المزينــي إلى أن مطلــب جامعة 
األمــة للتعليم المفتوح بوجــود برنامج 
ماجســتير هو أمر غير متعــارف عليه في 
الجامعــات المفتوحــة ومــع ذلــك فهذا 
األمر يحتاج لدراســة شاملة وتشاور بين 

جناحي الوطن.
وأكد المزيني أن هيئة االعتماد والجودة 
بالــوزارة لديها خطة متكاملة وشــاملة 
لمراقبــة ضبــط الجودة فــي الجامعات 
ولديها شــروط و معاييــر وتصورات في 
هذا الشــأن, مبينًا أن الوزارة ال تدخر أي 
جهد في خدمة مؤسسات التعليم العالي 

الفلسطينية ورقيها.
بــدوره أكد علوان أن مقترحات ومطالب 
جامعــة األمــة بفتــح برنامج ماجســتير 
ودبلــوم مفتــوح في الجامعــة يأتي في 
ســياق خطــط التطوير التي تشــهدها 
الجامعة و تأتي كتوافق مع التوجه العام 

العالمي للتعليم المفتوح.

طلبــة الفرع الشــرعي الملتحقين 
بجامعة فلسطين في التخصصات 
الشــرعية علــى منــح علــى النحو 
التالي : الطالب الحاصل على 80% 
فما فــوق يحصل على منحة100% 
, والطالــب الحاصل على%70 إلى 
مــادون %80 يحصــل علــى منحة 
القــران  , ويحصــل حفظــة   50%
الكريــم علــى منحــة %100 بعد 
اجتيازهــم لمقابلة من خالل لجنة 
مختصــة, ويحتفظ هــؤالء الطلبة 
بهذه المنح في حــال محافظتهم 
علــى المعــدالت الســابقة في كل 

فصل دراسي.
كمــا تــم االتفــاق علــى أن يكــون متطلــب 
الدراســات اإلسالمية من 3-6 ســاعات لطلبة 

الفرع الشرعي في الجامعة مجانيًا.
وتــم خالل اللقاء االتفاق علــى أن تمنح جامعة 
فلســطين العشــرة األوائــل من طلبــة الفرع 
الشــرعي في التوجيهي منحة دراســية لســنة 
واحدة يتــم تجديدها ســنويًا في حــال حافظ 

الطالب على معدل %90 فما فوق.
كما تم الحصول على موافقات مشابهة لخدمة 
طلبــة الشــرعي مــن جامعتي األمــة والقدس 

المفتوحة.

مــا يعــرف« الحوســبة الســحابية« لخدمــة 
التعليــم وهــذا النظــام يعنــي توفيــر جهاز 
كمبيوتــر للطالــب وإطــالق العنــان له في 
الفضاء االلكتروني من أجل الوصول للمنهاج 
المحوسب واألســئلة والتفاعل مع المعلمين 
معلومــات  علــى  والحصــول  والمشــرفين 
ومعارف ممتدة ومحــاورة الزمالء من الطلبة 
واستقبال األسئلة وحلها وتخزينها, كما يتم 
العمل في إطالق أول منصة تعليم الكتروني 
في فلســطين وهذه المنصة يتم من خاللها 
التواصــل بيــن المعلم أو المشــرف وقســم 

التعليم االلكتروني إلعداد وتنفيذ السيناريو 
التعليمي ألي مادة من المواد والتفاعل بين 

المعلمين والطلبة بشكل الكتروني.
وأوضح الخطيب أن إطالق المواقع التعليمية 
وحوســبة المناهج يندرج ضمن إطار حوسبة 
العمليــة التعليميــة, لكــن هنــاك انجــازات 
حققتها اإلدارة على صعيد حوســبة العملية 
اإلداريــة للتعليــم وذلــك خالل عــام2013 
ومنهــا تطبيــق محوســب شــامل للثانوية 
العامــة , فعملية تســجيل الطلبة للتوجيهي 
في السابق كانت صعبة وقد تتعرض للخطأ, 
لكن مــن خــالل التطبيق البرمجــي الجديد 
تــم تجــاوز ذلــك , بحيــث أن بيانــات طلبة 
التوجيهي في الوزارة هي نفســها الموجودة 
في الشــؤون المدنية بــوزارة الداخلية , كما 
أن هنــاك عملية دقيقة لوضع أرقام الجلوس 
وإدخــال العالمــات والنتائــج وإظهــار بنود 

المكافآت للعاملين في التوجيهي.
وأشــار الخطيب إلى أنه في العام2013 كان 
هناك انجاز لبرنامج الشــؤون اإلدارية وحصر 
الدوام واالجارزات واســتخدام نظام البصمة 

االلكتروني في الحضور والغياب.
كمــا تــم تطويــر شــامل لبرنامــج اإلدارة 

المدرســية وإدخــال الطلبة وتســجيلهم في 
مراحــل التعليم العــام وإمكانية اطالع أولياء 
األمــور على أوضــاع أبنائهم ومســتوياتهم 

التعليمية من خالل موقع الوزارة.
وبين مدير عــام تكنولوجيــا المعلومات أنه 
تم تحقيــق انجاز مهــم على صعيــد أماكن 
المــدارس فتــم وضــع كافة المــدارس على 
» برنامــج جوجــل ايــرث« بواســطة نظــم 
المعلومات الجغرافية بحيث يستطيع أي زائر 

أو مواطن الوصول للمدرسة بكل سهولة.
وأشــار م. الخطيــب إلــى أنــه تم تدشــين 
برنامــج خاص بــاإلدارة العامة للــوازم ومن 
خاللــه يتم معرفــة كل صغيــرة وكبيرة من 
اللوازم والمســتلزمات في المدارس والوزارة 
والمديريات, وهناك برنامج خاص في الكتب 
وتوزيعها مقترن بأعــداد الطلبة والمدارس.

كما نفذت اإلدارة برنامجا محســوبًا لإلرشاد 
والتربية الخاصة والصحة المدرسية وإحصائيات 

محوسبة عن الحاالت والتعامل معها .
كما تم انجاز برنامج إلدارة الدورات لتدريبية 
والتدريب في المعهد التربوي وتطوير برنامج 
تصحيح إجابــات االمتحانات الرئيســية التي 
تعقدها الوزارة مثل التوظيف ومزاولة المهنة.
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كتــب الكاتــب اليابانــي ماســاكي إيماي 
كتابًا أســماه »جمبا كايــزن« وجمبا تعني 
باليابانيــة الموقــع الفعلــي، وكايزن هو 
األســلوب اليابانــي المعروف والمشــهور 
الــذي يدخل تحســينات تدريجيــة صغيرة 
وبســيطة تقلــل التكاليف والهــدر وتزيد 
ترجمــة  ويمكــن  والوفــرة،  اإلنتاجيــة 
الكلمتين إلى »اإلدارة من موقع األحداث«. 
يقول ماساكي: يكتفي كثير من المديرين 
بالجلوس إلــى مكاتبهــم ومتابعة األمور 
عبر زجاج البرج العاجي الذي يطلقون عليه: 
مكتب المدير, تائهين بين أوراقهم، إنهم 
ال يعرفون شيئًا عن منتجاتهم وخدماتهم 
إال مــن خــالل األوراق والتقاريــر، هــؤالء 
المديــرون ال ينزلــون إلى مواقــع اإلنتاج 
الفعلية في مؤسســاتهم, مدير المدرسة 
في مدرســته ومدير التعليــم في مديريته 
ومدارســه, لــذا فهم غرباء عــن ما يحدث 
فيها من مشكالت ال يمكن صياغتها على 
الورق، وعندما تنفصل عالقتهم الحقيقية 
بموقع األحــداث على هــذا النحو تنفصل 
الحقيقية بمؤسســتهم  أيضــًا عالقتهــم 

وبموظفيهم وطالبهم. 
قد تقــول أننــي أتحدث عن المؤسســات 
ينطبــق  القــول  هــذا  لكــن  التجاريــة، 
تمامــًا علــى اإلدارات الحكوميــة وخاصة 
التعليمية منها، وال أعتقــد بأن أحدًا ينكر 
أن اليابانيــون غــزوا الدنيــا بمنتجاتهــم 
وخدماتهــم وانظــر إلــى منزلــك لتجــد 
األجهــزة و األدوات والســيارات اليابانية، 
مــا حدث في اليابان بعــد الحرب العالمية 
الثانيــة لهــو معجــزة يجــب أن نســتفيد 
منها، هــذه المعجزة كان مــن مقوماتها 
اإلدارية  الثورة  بالمســؤولية،  اإلحســاس 
غير العادية وهم أمراء األســاليب اإلدارية 
الحديثــة، وال اســتطرد فــي الحديث عن 
تطور اليابان ألنه حديث متشــعب ويكفي 
أن تنظر إلى الكتب التي كتبها اليابانيون 
أنفســهم عن التطور بعد الحــرب. »تغير 
الحــال هــو المحال« هــذا القــول ينطبق 
تمامًا علــى إداراتنا ، نميل إلى االســتقرار 
ونقــاوم التغيير, ليخبرني كل مدير ما هي 
التغييرات الجذرية التي أحدثها في إدارته؟ 
هل يســتطيع أي مدير أن يعطيني تصورًا 
واضحًا لما ســتكون عليه إدارته بعد سنة 
أو سنتين أو 3 ســنوات؟ التغيير والتطوير 
سُــنة الحيــاة، وإن توقفنــا عــن التطــور 
أصبحنــا متخلفين عــن الركــب، فالواقف 
والمتخلف كالهما يعتبر في نفس الوضع! 
أخيرًا أقول، ليستشعر الجميع المسؤولية، 
ولنقم بخطوات عملية بســيطة »كايزن« 
ولننــزل إلى أرض الواقــع لنرى كيف نطور 
األســاليب »جمبا«، فلنخرج إلــى الميدان 
ولنتــرك مكاتبنــا ، ولنكون بيــن معلمينا 
وطالبنا، ولنطبق نظام من أبســط النظم 
اإلدارية وهو اإلدارة المرئية، أو اإلدارة من 

موقع األحداث، وسترون النتائج.

مصطلحات ومفاهيم إشرافية

اعداد: د. جواد محمد الشيخ خليل - املشرف الرتبوي

اإلشـراف باألهـداف
الحلقة الثالثة عشر

المشــرفون  فيــه  يشــارك  إشــرافي  نمــط 
والمديــرون والمعلمون نحــو تحديد أهداف 
تربويــة إجرائيــة قابلــة للتنفيــذ والتقويــم 
؛لتحقيــق أهداف اإلشــراف التربوي ، وتحديد 
مسئولية كل طرف تجاه تحقيق هذه األهداف.

يمرّ تطبيق نموذج اإلشراف باألهداف بعدّة 
مراحــل هي : مرحلة قراءة الموقف التعليمي ، 
ومرحلة وضع األهداف ، و مرحلة وضع الخطة 
، و مرحلــة التنفيذ والمتابعة ، و مرحلة قياس 

اإلنجاز ،  وذلك على النحو اآلتي :
• المرحلة األولى : قراءة الموقف التعليمي :

يكــون ذلــك من خــالل زيــارة المعلمين في 
مدارســهم و االطــالع علــى مــا يــدور فــي 
المدرســة ، وما يقدمّــه المعلمون لطالبهم 
، ثم االجتماع بهم لقــراءة الموقف التعليمي 

ودارسته .
• المرحلة الثانية:  وضع األهداف :

تعتبــر هــذه المرحلــة مــن أهــم المراحــل 
والخطــوات، وذلك ألن األهداف جزء أســاس 

وهام جدًا في اإلشراف باألهداف.
• المرحلة الثالثة : وضع الخطة :

الخطــة برنامج عمل لتحقيــق هدف أو أهداف 
معينــة ، والخطة جزء هام لإلشــراف الفعال ، 
إذ أن الهــدف بدون خطــة لتحقيقه ما هو إاّل 
حلم أو توقع .ولــذا يجب أن يكون لكل هدف 
خطة وجدول زمنــي ، تبين ما يجب القيام به 

لتحقيق الهدف . 
ويتوقــف تحقيق األهــداف والنتائج المتوقعة 
على تحديد النشاطات التي ينبغي ممارستها 
لتحقيق هذه األهداف، وكذلك تحديد الموارد 
المالية والبشــرية والفنيــة الالزمة، ويتطلب 
ذلك دراســة احتياجات المدرســة والمعلمين 
الفعليــة مــن األمــوال المطلــوب توفرهــا، 

والمــواد والمعــدات واألجهــزة المطلوبة،  
ولــذا فإنــه يجب وضــع خطة عمــل لتأمين 
هذه الموارد بالكميات المطلوبة والنوعيات 
الالزمة في الوقت المناسب كي ال تقف حجر 

عثرة في وجه التنفيذ  .
• المرحلة الرابعة : التنفيذ والمتابعة :

بعد اكتمال المرحلة السابقة يبدأ التطبيق، 
ويعتمــد التنفيــذ علــى تحفيــز المعلميــن  
إلشــباع دوافعهــم المختلفــة والعمل على 
تحقيــق التوازن بيــن مصالحهــم ومصالح 
المدرســة .ومــن الضروري متابعــة التنفيذ 
اســتنادًا إلــى المعايير المحددة مســبقًا . و 
متابعــة التنفيذ فــي غاية األهميــة للتأكد 
من أن عمليــات التنفيذ تســير وفقًا للخطة 
المرسومة وأن االنحرافات ال تتجاوز الحدود 
المقبولــة ،  ولذا فإن  الهــدف من المتابعة  
اكتشــاف األخطاء- أثناء التنفيــذ- والتعرف 

علــى العقبــات لتذليلها ولتصحيح المســار 
المؤدي إلى الهدف األصل.

• المرحلة الخامسة : قياس اإلنجاز:
بما أن نموذج اإلشــراف باألهداف يركز على 
تحقيق األهداف بفعالية فإن األمر يستوجب 
بــل ويحتــم وجود وســيلة لقيــاس اإلنجاز، 
فبــدون هذا العنصر يصعــب الحكم عما إذا 

كانت األهداف قد تحققت أم ال؟.
لــن تكــون هنــاك نتائــج بــدون تقديرها 
بموضوعية، فمن الضــروري معرفة النتائج 
المرغوبــة، وتحديــد مــا إذا كانــت هــذه 
النتائج المرغوبة قــد تم تحقيقها وإنجازها، 
والقيــاس هنا يجب أن يكون قياســًا لإلنجاز 

أكثر من كونه قياسًا للجهد« . 
وال يتم قياس اإلنجاز في نهاية الخطة فقط، 
بل يجب أن تكون عملية القياس مســتمرة. 
وتتم عن طريق التغذية الراجعة المستمرة. 

مــدى  يّقومــون  والمعلمــون   فالمشــرفون 
تحقيقهــم لألهداف باســتمرار أثناء تقدمهم 
في العمــل، والتغذية الراجعة تتم على فترات 
زمنية جنبــًا إلي جنب مع تنفيذ الخطة، وتفيد 
التغذية الراجعة في إجراء التعديل ســواء في 

الخطة نفسها أو في األهداف. 
شكل يبيّن كيفية تنفيذ اإلشراف باألهداف:

• مميزات اإلشراف باألهداف:
- مشاركة المعلم والمدير والمشرف التربوي 
فــي تحديد أهــداف تربويــة إجرائيــة،  لكل 
منهــم دوره في تحقيقها ممــا ينمي العالقة 
بين جميع األطراف المشــاركة في هذا النوع 

من اإلشراف. 
- المشــاركة فــي وضع األهــداف والتخطيط 
لتنفيذهــا بمشــاركة المشــرف التربوي يزيد 
مــن الحماس وااللتــزام  بتحقيقهــا من قبل 

المعنيين بها.
- يســتطيع مدير المدرسة والمعلم من خالل 
هذا النوع من اإلشراف أن يقوِّم نشاطه ذاتيا 
فــي ضوء مــا يحققه مــن أهداف شــارك في 

وضعها ورسم خطة تنفيذها .
- يســاعد اإلشــراف باألهــداف علــى تنميــة 
والتقويــم  والتنفيــذ  التخطيــط  مهــارات 
لــدى المعلميــن ، ويوحد جهود المشــرفين 
والمديريــن والمعلميــن وينظمهــا بفعالية 

عالية.
- يهتــم اإلشــراف باألهداف بدراســة أهداف 
اإلشــراف التربوي وترجمتهــا إلى واقع يحقق 

تربية متكاملة للطالب.
- يتسم اإلشراف باألهداف بالوضوح والعلمية 
والعمــق فــي تحديــد األهــداف والتخطيط 

لتحقيقها.

اإلدارة من 

موقع

 الحدث..

بقلم: د. سعيد إبراهيم حرب 
مدير التربية والتعليم بخان يونس

صوت التعليم - حسن الشريف
أكــدت وزارة التربيــة والتعليــم العالي دعمها 
إلجــراء انتخابــات مجالــس طلبــة الجامعــات  
والحصــول على هيئــات طالبية فعّالــة تمثل 

الطلبة  وتخدمهم في مختلف قضاياهم.
جــاء ذلك خــالل االجتماع الذي عقدتــه الوزارة 
مــع ســكرتاريا األطــر الطالبية في مؤسســات 
التعليم العالي لمناقشة توجه السكرتاريا إلجراء 
انتخابات مجالس الطلبــة, بحضور خليل حماد 
مدير عام التعليــم الجامعي,  واحمد ابو هربيد 
مدير شــؤون الطلبة وممثلي ســكرتاريا االطر 

الطالبية.
وأكــد د. حماد علــى أن وزارة التعليم تقف على 
مســافة واحدة مع كافة األطــر الطالبية بغض 
النظــر عن االنتماءات السياســية وهي الحضن 
الدافئ لجميع مؤسسات التعليم العالي, مؤكدًا 

أن وزارته ســتدعم كافة األنشــطة التي تصب 
في مصلحة الطالب وأنشــطته وتسهم في حل 

جميع قضاياه.
وأوضــح مدير عــام التعليم الجامعــي أن هناك 
حاجــة الطــالع األطــر الطالبية علــى المعايير 
الخاصــة بإجراء العمليــة االنتخابية وأن الوزارة 
ســتكون داعمة لكافة األطر الطالبية من خالل 
االشراف على ســير العملية االنتخابية والخروج 
بانتخابــات حــرة ونزيهــة تشــهد لهــا كافــة 
مؤسســات التعليــم العالي, مضيفًا أنه ســيتم 
مخاطبة كافة مؤسسات التعليم العالي وحثهم 
على اجــراء العمليات االنتخابيــة مطلع الفصل 

األول من العام الدراسي القادم.
وبين د. حماد أن اجتماع التعليم مع ســكرتارية 
األطر الطالبية جاء لمواصلة ما تم االتفاق عليه 
من اإلجراءات االنتخابية القادمة مع كافة القوى 

الوطنية واالسالمية وبالتمثيل النسبي كما هو 
متفــق عليه, موضحًا أننا جميعــًا بأمس الحاجة 
ألن تكــون هنــاك مجالس طالبيــة فعالة تحل 

جميع قضايا الطالب الجامعي.
من جهتــه نوه أبــو هربيد بــأن وزارة التعليم 
ستدعم كل قرار يتفق عليه بين األطر الطالبية 
وستذلل أي قرار يعيق اجراء العمليات االنتخابية 
من أجل الوصول إلى انتخابات حره ونزيهة في 

كافة الجامعات الفلسطينية.
في ســياق آخــر قــررت وزارة التربيــة والتعليم 
العالي إجراء انتخابات المجلس المركزي ألولياء 

األمور مطلع العام الدراسي القادم.
جــاء ذلك خــالل االجتماع الذي عقدتــه االدارة 
العامــة لألنشــطة التربويــة بالــوزارة مع عدد 
من ممثلــي أولياء األمور على مســتوى القطاع 
بحضور مدير عام األنشطة زكريا الهور, وصالح 

حمدان مدير دائرة النشــاط الرياضي ومسؤول 
ملف أولياء األمور بالوزارة.

وأوضح مدير عام األنشــطة التربوية أنه سيتم 
مطلع أبريل المقبل اختيار مجلس ألولياء االمور 
من ممثلي أولياء األمور على مستوى المديريات 
وذلك لتيســير األعمال في هذا الشأن إلى حين 
االنتخاب الرســمي للمجلس األعلى مطلع العام 

الدراسي المقبل.
وبين الهور أن الوزارة وألول مرة بصدد اصدار 
مرسوم وزاري ينظم عمل مجالس أولياء األمور 
ويمهد لالنتخابات حيث ستكون مدة المجلس 

المنتخب لمدة عامين.
وأكد الهــور حرص وزارة التعليــم على انتخاب 
مجالــس أولياء األمــور وأن تكــون لهم جهود 
واضحة في تطوير العملية التعليمية, وأن يأخذ 
المجلس المقبل الطابع العملي ويكون له رؤية 

واضحة في صنع القرار.

أعلنت أن انتخابات مجلس أولياء األمور مطلع العام الدراسي القادم

وزارة التعليم تؤكد دعمها » إلجراء انتخابات مجالس طلبة  الجامعات«

شكل يبيّن كيفية تنفيذ اإلشراف باألهداف

األحد  15 جمادى األولى   1435هـ   16 مارس / آذار  2014م
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وزارة التعليم تدعم المبادرات 
اإلبداعية المدرسية

نماذج من مبادرات
أيمــن العكلوك مشــرف التكنولوجيــا بوزارة 
التعليم ومنســق »مبادرات الهام فلسطين« 
أكد أن المدارس الحكومية أنتجت العديد من 
المبادرات المميزة خالل الفترة الماضية وقد 
حققت الفوز ضمن مســابقات عالمية وخاصة 
مســابقة »مبادرة الهام فلسطين المرتبطة 

بمؤسسة التربية العالمية«.
وأشــار العكلــوك إلى أن من بيــن المبادرات 
الجديــرة بالذكــر مبــادرة زراعــة فطر عيش 
الغــراب فــي مدرســة المنفلوطــي الثانوية 
ومن خاللها أصبحت المدرســة تــزرع وتنتج 
هذه المحصول الزراعي وتســوقه إلى السوق 
المحلــي , وقد ســعى المشــروع الــى إتاحة 
الفرصــة للطلبة للتدرب على مشــروعات قد 
تكــون في المســتقبل نواة لمشــروع يهدف 
للربــح, و بنــاء قيــادات طالبية تعــي العمل 
المجتمعي الهادف وتبادر إلى اإلســهام فيه, 
وتطبيــق للزراعة التقنية الــواردة في منهاج 
الصف العاشــر من كتاب الثقافة التقنية وهو 
زراعة الفطر, وإكســاب الطــالب مهارة زراعة 
فطــر عيــش الغــراب, وفتح المجــال أمامهم 
للقيام بمشاريع صغيرة لها مردود اقتصادي.

ويبين العكلوك أن من بين المبادرات تحويل 
المدرســة إلــى فضاء تربوي ثقافــي ترفيهي 
وهــي مبــادرة طبقت في عدة مــدارس ومن 
خاللهــا يتــم مبــادرة تحويل المدرســة إلى 
فضــاء تربــوي وترفيهي بــأن يأتــي الطلبة 
إلى المدرســة في أيام الجمعة بصحبة أولياء 
أمورهــم على ســبيل المثــال والتعــرف على 

المدرســة وجدرانها ومعالمها وهو أمر يزيد 
من التصاق المجتمع بالمدرسة.

ومن المبادرات عــرض بعض الطلبة لتجارب 
علمية في طابور الصباح أمام زمالئهم بواقع 
5 دقائــق , ومبــادرة توظيــف األناشــيد في 
تعليم االنجليزية ومبادرة مســابقات تفاعلي 
في الرياضيــات ومبادرة تعليــم أولياء االمور 
للغة بريل للمكفوفين , ومبادرة استثمار مياه 
الشرب المســتهلكة لري المحاصيل الزراعية 

في المدرسة.
وتحدث مشــرف التكنولوجيا بــوزارة التعليم 
عن عدد من المبادرات األخرى ومنها مدربات 

يعتبر المختبر المدرســي جزءًا  أساســيًا من المنهاج المدرســي وليس جزءًا 
إضافيــًا له وهو ذلــك المكان الذي يختبر فيه المعلــم وطالبه فروض العلم  
لكي تتضح الصورة وتصل المعلومة ولذا تحرص سياســة التعليم في بالدنا 

على تكوين المهارات العلمية.
فالتعليم عن طريق المختبر يوقظ االهتمام وينمي القدرة على المشــاهدة 
والتســجيل الدقيــق واالســتنتاج المبني علــى الحقائق , وينمــي المهارات 
واألســاليب ذات القيمــة الهادفة .. ولــذا فالمختبر من أساســيات العملية 
التربوية , وخاصة في المدارس الثانوية واألساســية العليا وهو يسهل على 

الطــالب التعلم وعلــى المعلمين األداء المتكامل في شــرح دروســهم 
وإجــراء التجارب العملية بدقة متناهية .. وهو المكان الذي يكتمل 

فيــه اســتيعاب الطالــب للمعلومات . ولــذا يجب توفيــر المكان 
المالئــم باختالف المرحلة التعليمية والمــادة العلمية وهذه هي 
مهمة قيــم المختبــر بمعاونة مدير المدرســة ومعلمــي العلوم 

ومشرف المختبر.

تتركز أهمية التجارب العملية في أمور عديدة أهمها :
1.تســاهم التجــارب العمليــة فــي تقريــب المعلومــات النظرية 

صغيــرات فــي مجــال التكنولوجيا وحوســبة 
التعليــم بحيــث يقمــن الطالبــات بتصميم 
برامج محوســبة في التعليــم , وهناك مبادرة 
حــل مشــكالت مجتمعيــة من خــالل التعلم 
بالمشــروع, ومنــح الطالــب تذكــرة إلثــارة 
دافعيتــه نحــو التعليــم, ومبــادرة  تحويــل 
ملعــب المدرســة إلــى نــادٍ ومتنــزه يخدم 
الطلبة والمجتمع المحلي, وتوظيف الرســوم 
الكرتونية المتحركة في زيادة دافعية الطلبة 

لتعلم الرياضيات.
تخطيط المبادرات

د. زياد ثابــت وكيل وزارة التعليم المســاعد 

للشــؤون التعليميــة قال« إن الــوزارة تدعم 
المبــادرات النوعيــة التــي يكــون لهــا األثر 
االيجابــي فــي االرتقــاء بجوانــب شــخصية 
الطالــب واالرتقاء بالتعليــم وخدمة المجتمع 
المحلي , مبينًا أن المبادرات المطلوبة عبارة 
عن نشــاطات احترافية فريــدة متميزة تدعم 

قطاع التعليم وتبرز الطاقات والمواهب .
وأوضــح د. ثابت: أن الوزارة تشــيد بمختلف 
نشــجع  ونحــن   , ُقدمــت  التــي  المبــادرات 
المبــادرات اليســيرة غير المعقــدة , كما اننا 
نريــد تنظيم وتخطيــط العمل بشــكل أكبر 

بالتعاون مع المدارس.

تهدف إلبراز الطاقات والمواهب الفرديّة أو الجماعيّة

المبــادرات االبداعية المدرســية هي أنشــطة يتــم ابتكارها 
من قبــل الطلبة أو المعلمين ومدراء المدارس بشــكل فردي 
أو جماعــي, وفي مجملهــا يكون لها التأثيــر االيجابي الفعّال 
علــى صعيد نجاح وتفــوق الطلبة, ونجــاح المعلمين واإلدارة 

ونوه د. ثابت إلى أن الوزارة شرعت في تنظيم 
المبادرات والتخطيط لها بشــكل جيد واقرار 
تمويــل للمبــادرات االبتكاريــة المميزة من 
خالل مبلغ2000 شــيكل يتــم دفعه مناصفة 
بيــن الــوزارة ومؤسســة اليونيســيف وذلك 

ضمن مشروع المدرسة صديقة الطفل.
مــن جهته قــال عائد الربعي مــدرب التنمية 
البشــرية بالــوزارة ان المبــادرة المدرســية  
االبداعيــة تقــوم على مفهوم أساســي وهو 
خدمة وتوعية وحشــد المدرسة في المجتمع 
بهدف حل المشكالت المجتمعية, كما تتميز 
المبادرة بكونها بسيطة، وال تحتاج إلى كثير 
من التحضيرات واألدوات والتمويل لكي يتم 

تنفيذها.
وأضاف الربعي :« المبادرة المدرسية تطوعية 
بشــكل عام، فالمبــادرات المدرســية قائمة 
لخدمــة الناس دون مقابــل و يجب أن تكون 
المبــادرات المدرســية بســيطة غيــر مكلفة 
وتقــوم على جهود األفراد دون مقابل، وذلك 
حتى تستطيع المدرسة تنفيذها والقيام بها، 
إال أن هــذا ال يعنــي أن بعــض المبادرات قد 
تتطلب بعــض التمويل لتنفيذهــا خاصة إذا 

تخطت إمكانات المدرسة.
وفيما يتعلق بالمبــادرات الموجودة أكد أنها 
جديرة باالهتمام وأن الوزارة تشجع مبادرات 
جديدة في اطار التعليم والصحة والسلوكيات 

والتنمية االقتصادية والتدريب الحرفي.

المدرسية في أداء دورهم, وتشهد المدارس الحكومية العديد 
مــن المبادرات التي تالقي الدعم والمســندة من قبل الوزارة 
والمؤسســات الداعمــة مثل اليونيســيف من أجل التشــجيع 

والتميز, المزيد من التفاصيل في التقرير التالي ...

صوت التعليم :

وترسيخها في أذهان الطالب .
2. تكســب التجارب المعملية الطالب بعض الخبرات والمهارات , وتعودهم 

ببعــض اســتخدام بعض األجهزة , وتعرفهم علــى 
المواد المستخدمة .

3.تســاعد التجــارب العملية 
 , اإلبــداع  علــى  الطــالب 

وتنمــي فيهم القدرة على 
تصميم و تركيب األجهزة 

والتعامل معها .
4. تتيــح التجــارب العملية الفرصة 
بعــض  علــى  للتغلــب  للطالــب 
الصعوبــات العلميــة التــي تواجه 

العاملين في المختبرات العلمية.
5.تبــرز التجــارب العمليــة أهميــة اتخــاذ الحيطة والحــذر أثنــاء العمل في 

المختبرات , وتقرب لهم مفاهيم السالمة واألمان بشكل عملي وتطبيقي .
6.تعــوّد التجــارب العملية الطــالب على الدقة في العمــل , حيث أن بعض 
التجــارب العملية تحتاج إلى دقــة في أوزان المواد المســتخدمة , ودقة في 

ظروف التشغيل .
7.يتعود الطالب  أثناء أدائهم التجارب العملية على العمل الجماعي.

8.تكسب التجارب العملية الطالب عادة الترتيب والتنظيم الواجب  مراعاتها 
أثناء العمل في المختبرات .

9.تســاعد التجــارب العمليــة الطــالب علــى التفكيــر واالكتشــاف والبحث 
بتعويدهم على طريقة البحث العلمي.

10. تعــود التجارب العملية الطالب على أهمية رؤية بعض الحقائق العلمية 
واالحتكام إلى الواقع العملي مع إبراز أهمية القواعد النظرية .

بقلم: أ.مفيد الطالع – قسم التقنياتمخترب العلوم .. نحو التفكري واالكتشاف
مديرية التربية والتعليم - شرق غزة

جانب من لقاء نظته الوزارة حول المبادرات اإلبداعية المدرسية

األحد  15 جمادى األولى   1435هـ   16 مارس / آذار  2014م
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التســرب المدرســي ظاهرة معقدة األســباب والعوامل 
وخطيرة النتائج,  وللتســرب أســباب عديدة متشــعبة 
ومتداخلة وتختلف هذه األســباب من بلد إلى بلد ومن 

منطقه إلى منطقه أخرى ومن هذه األسباب:
*أسباب تربوية:

تتعلق بالمدرسة والمرافق المدرسية والنطام التعليمي 
وااللتزام بالمنهج واألهداف التعليمية المدرسية .

*أسباب تتعلق بالتالميذ:
كالقصــور بالقــدرات العقليــة والضرب الــذي يتعرض 
لــه والرســوب المتكرر والواجبــات المدرســية الفعلية 

والكراهية والنفور من الجو المدرسي .
*أسباب اقتصادية:

يضطر الطــالب إلى ترك المدرســة والبحث عن أعمال 
بأجور منخفضة تســاعدهم في إعانة آباءهم وأمهاتهم 

في أعمالهم الخارجية .
*أسباب اجتماعية: 

فقــدان األســرة لــألب أو بســبب الفقر أو ضعــف الجو 
الثقافي في األسرة والزواج المبكر .

*أسباب سياسية:
كاالعتقــاالت والمظاهــرات واإلضرابات ومنــع التجوال 

وإغالق المدارس والمؤسسات.
مخاطر التسرب

إن انقطاع الطالب عن المدرسة وتسربه وربما ارتداده 
إلــى األمية يؤدى إلى خســارة كبيرة فــي اإلنفاق على 
التعليم وهذا الفاقد أو الخســارة تشــمل كافة الجهود 
البشــرية والماديــة المســتثمرة فــي مجــال التعليــم 
والطالب الذي انقطع عن المدرســة بعد عدد من األيام 
، وان استمرار ظاهرة التسرب تعنى زيادة أعداد األمين 

في المجتمع وهذا يؤدي لمخاطر منها :
* التســرب يحرم الطفل من أحد حقوقه األساسية التي 
اقرها اإلعالن العالمي لحقوق الطفل وهو حق التعليم . 
* تعمــل ظاهرة التســرب علــى رفع نســبة األمية في 
المجتمــع وهــذه األميــة تعمل كعائــق أمــام التنمية 

االجتماعية واالقتصادية . 
*التسرب يزيد من حدة المشكالت االجتماعية ) سرقات 

، انحرافات ، تعاطي مخدرات ( .
*التســرب يعمل على رفع نســبة البطالة ويســهم في 
خفض مســتوى معيشة األســرة ويشكل خســارة على 

مستوى الفرد واألسرة.

الجــرأة في الطرح ال تــروق للكثير من الناس خاصة إذا كان الحديث عن 
موضوعــات حيوية وهامــة لكنا ندرك تمامــًا أن الدواء الناجــع غالبًا ما 
يكون مرًا، لطالما ســمعنا الشكاوى من المعلمين وغيرهم من األطراف 
المشــاركة في العملية التعليمية حول ضرورة معالجة مشكالت التعليم 
الســيما مشــكلة ضعف التحصيل ويجتهد الجميع في التشخيص وطرح 
الحلول استشــعارا منهم بخطورة األمر على مســتقبل الوطن واألجيال. 
لكــن ربمــا تكون للمرشــد التربــوي رؤيــة مختلفة بحكــم التخصص 
واالحتكاك اليومي بمشكالت الطالب وامتداداتها النفسية واالجتماعية 
، وقد نادينا كثيرًا بضرورة  مراجعة سياسة الترفيع اآللي العتقادنا الجازم 
أنهــا أضعفت الدافعية للتعلم وروح المنافســة لدي الطالب وأســقطت 
المســئولية فــي المتابعة والتقويــم عن كاهل ولي األمر باســتثناء من 
يــدرك أهميــة األمر ،يؤكد ذلــك تعاملنا مع بعض أوليــاء األمور الذين 
نجتهد فــي التواصل معهــم دون جدوى في كثير مــن األحيان ليحضر 
أحدهــم أخيرا وعندما نقول له أن أبنك يحتاج للمتابعة والمســاعدة في 
دراسته يأتيك الرد المفجع »أنا وضعته في المدرسة ألبعده عن الشارع« 
فــي هذه الحال نحن بحاجــة لدور إيواء وليــس مدارس.من جهة أخرى 
نحن نؤمن أن لكل مواطن حقوق على الدولة والتعليم المجاني أبســط 
هذه الحقوق لكن في المقابل عليه واجبات أهمها أن يساهم في اإلنتاج 
والتنميــة مســتقباًل ال أن يصبح رقما في قوائــم العاطلين، لقد أوصلت 
المجانيــة المفتوحة والترفيع اآللي أحــد هؤالء لدرجة أن يخاطب معلمه 

التسرب 
المدرسي

إعداد/ اللجنة الثقافية 
مدرسة مكة المكرمة

ظاهرة العقاب البدني يف مجتمعنا الرتبوي الفلسطيني
بقلم / أ. وائل صبحي شبالق

نائب مدير عام اللوازم والكتب

ما زالت ظاهــرة العقاب البدني تطل برأســها بين 
الحيــن واآلخــر فــي بعض مدارســنا فــي مجتمعنا 
الفلســطيني ، وما زلنا نسمع عن بعض المشكالت 
بيــن المعلميــن والطلبــة وأوليــاء األمور، بســبب 

استخدام العقاب البدني مما يثير الحيرة والقلق.
كمــا أن كثيرًا مــن المعلمين مازالوا يشــكون من 
بعض حــاالت الالمباالة والتمــرد، وعدم االنضباط 
لدى بعض الطلبة، وذلك رغم السياسات التعليمية 
لــوزارة التربية والتعليم العالي التي تحد من العنف 
، وتعــزز االنضباط المدرســي، وتؤكــد بعدم جواز 
العقــاب البدنــي فــي جميع األحــوال انســجامًا مع 
التربيــة الحديثة، لما له من تأثيرات ســلبية . ولقد 
أصــدرت الوزارة العديــد من القــرارات والمذكرات 
التي أكدت من خاللها منع استخدام العقاب البدني 
واستبداله بتفعيل االنضباط المدرسي، نذكر منها:

• التعميــم رقم وت 185/2/5275( ( الصادر بتاريخ 
1995/8/30م تحت عنوان ) العقاب البدني (

والذي أشار إلى  :« وجوب االمتناع التام عن ممارسة 
العقاب البدنــي بجميع صوره وأشــكاله على طلبة 

المدارس مهما كانت الدوافع واألسباب ».

وكذلــك المذكرة رقــم       )3618( الصادرة بتاريخ 
122011/4/م التــي أكــدت على مديــري ومعلمي 
المــدارس بمديريــات التربيــة والتعليــم بوجوب 
االمتناع التام عن ممارســة العقاب البدني واللفظي 
بجميــع أشــكاله وصــوره ، واللجــوء بــداًل منه إلى 
تطبيــق التعليمــات الرســمية الــواردة فــي نظام 

االنضباط المدرسي.
• هذا إلى جانب العديد من النشرات الصادرة بشكل 

مستمر من الوزارة أو المديريات إلى المدارس .
• ولقــد أشــارت  العديــد مــن الدراســات التربوية 
واألبحاث العلميــة بأن النتائــج المترتبة على مبدأ 
الثواب أكثر فائدة من النتائج المترتبة على العقاب.

• كمــا صدر عــام 2013م عن الــوزارة بالتعاون مع 
اليونسف كتابًا بعنوان : 

) سياسة الحد من العنف وتعزيز االنضباط المدرسي 
( و تم توزيعه على المؤسسات التربوية في جناحي 
الوطن، و أكدت الوزارة عبــر صفحاته بعدم اللجوء 
الســتخدام العقــاب البدنــي مهما كانــت الدوافع 
واألسباب، و تناول الكتاب بعض أشكال العنف التي 
يتعرض لها طلبة المدارس، واألدوار المختلفة للحد 

مــن هذه الظاهــرة في ظل االنضباط المدرســي ، 
وبعض المخالفات واإلجراءات والتدخالت التربوية .

في ختام هذه القضية التربوية المهمة التي تشكل 
خطــورة بالغة على العمليــة التعليمية ، نقدم إليك 
أخــي المعلــم وأختــي المعلمة بعــض التوجيهات 
والنصائح لنحاول من خاللها الحد من هذه الظاهرة  
- لتعلــم أن رأس مالــك فــي العمليــة التعليميــة 
هــو حب الطلبة لــك ، وإخالصك فــي أداء واجبك ، 
وتميــزك بإدارة صفك ،وحُســن معاملتك لطلبتك، 
ومما ال شــك أنك قد تواجه بعــض المنغصات في 
العملية التعليمية ، لكن ســر نجاحك بمعالجتك لها 

بكل هدوء وحكمة .  
- ال بد أن تتحلى بسمات  مهنية ، خلقية ، مستمدة 
مــن أهــل العلــم والخبــرة ، مــع التحلــي بالصبر 
والموعظة الحسنة ، وتجنب الغضب، و تفعيل مبدأ 
الثــواب وإطفاء مبــدأ العقاب، لتتوافق ســماتك مع 

مهنتك السامية مهنة األنبياء والرسل. 
- أن تعمل بإتقان وسداد وإحسان بضميرك اليقظ 
، وهمتك العالية، لنيل رضا اهلل عزَّ وجل، وتذكر أن 
المعلم الذي يعد دروســه،ويعرف كيف يختار طرائق 
تدريسها ، وكيف يُكسب طلبته القيم والمعلومات 
والمهــارات، يُصغي إليه الطلبــة، دون الحاجة إلى 
زجر أو تنبيه أو انفعال ، بل يلجأ إلى كافة األســاليب 
الحديثــة في ضبط الصف ، لثقته العالية بنفســه ، 

والمحبة من الطلبة باعتباره القدوة الحسنة لهم.

بقلم المرشد التربوي/ جابر العزايزة
 مدرسة ابن زيدون األساسية للبنين - الوسطى

بــكل وقاحة واســتهتار بعد أن قدم المعلم في الحصة كل ما يســتطيع 
قائــاًل »إن ما تقولــه يدخل من هذه األذن ويخرج مــن األخرى« ولنا أن 
نتصــور حجم اإلحباط الذي يعانيه المعلم مع هذه النماذج خاصة ونحن 

ال نتحدث عن نماذج معزولة فأمثال هؤالء كثر. 
ووزارة التعليــم بجميع طواقمها تبذل مختلف الجهود من خالل الخطط 
واالجــراءات التي تضبط ســير التعليم بالطرق الســليمة, هناك قرارات 

تطويرية علــى صعيد معايير النجاح والرســوب 
واالكمال واالمتحانات, وهناك تطويرات في 

الشؤون التعليمية, لكن يجب ان نقول اننا 
نحتاج للمزيد منها الن هدفنا في النهاية 

بناء الطالب الفلسطيني ، وبناء اإلنسان 
الصالــح الذي يخــدم ويبني وطنه 

بشكل مخطط وسليم.

ال للعقاب البددني
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أ.جمــال أبــو هاشــم مستشــار وزيــر التعليم 
ومسؤول لجنة مناهج التربية الوطنية بالوزارة 
أكد أن إضافة بند »يهودية الدولة« في قانون 
التعليم اإلســرائيلي محاولة إسرائيلية لفرض 
»التربية الصهيونيــة المتطرفة« على الطلبة 
الفلســطينيين في الداخل المحتــل والقدس, 
إضافــة إلى الســعي إلنكار الحقــوق والثوابت 

الفلسطينية.
وأوضح أبو هاشم  أن هذا البند خطوة عدائية 
ضــد الفلســطينيين وأن مصطلــح »يهودية 
الدولــة«  روايــة متطرفة عنصرية مشــؤومة 
تلغي الوجود الفلســطيني والحق الفلسطيني 
بفلســطين, كما أنها  تلغي قضيــة الالجئين 
وحق العودة ,  وتنفي مســؤولية  االحتالل عن 
جريمة تشريد الفلسطينيين واغتصاب أرضهم 
ومقدســاتهم , و يمثل تشريعًا للعنصرية وأن 
أي يهــودي في العالــم له الحــق بالعودة إلى 
فلسطين وال يحق ألحد غيرهم بالسكن فيها.

وبين أبــو هاشــم أن وزارة التعليــم على ثقة 
بالمعلميــن العرب في الداخــل المحتل بعدم 
التجاوب مع هذا التطــرف الجديد في المناهج 
اإلســرائيلية  وعــد االلتــزام به, مشــددًا على 
أهميــة توحيد الصــف الفلســطيني ومواجهة 
المشاريع الصهيونية المتطرفة ومنها مشاريع 

المناهج التعليمية المشوهة.
وأكد أبو هاشم أن الوزارة على  ثقة بالمعلمين 
الفلســطينيين  فــي الداخــل المحتــل بعــدم 
التجاوب مع هذا التطــرف الجديد في المناهج 

اإلسرائيلية  وعد االلتزام به.
الــوزارة  أن  التعليــم  وزيــر  مستشــار  وأكــد 
والحكومــة الفلســطينية تســعى دائمــًا إلــى 
ترســيخ وعــي الطلبــة بقضيتهــم وحقوقهم 
في العودة والتحريــر وتقرير المصير , وتعمل 

سامي جاد اهلل
قررت اللجنة اإلســرائيلية الوزارية لشــؤون التشــريع مؤخرًا إدخال تعديل على قانون التعليم الرسمي في »إســرائيل« يقضي بإضافة بند دولة 
الشــعب اليهودي في المناهج التعليمية وتوجيه المدرســين لتعزيز المفاهيم لدى الطلبة اليهود ومن ضمنهم الفلســطينيين الموجودين في 
الداخل المحتل والقدس  بأن )إســرائيل( هي دولة الشــعب اليهودي, وبدون شــك فإننــا أمام قرار متطرف جديد يوضــع ضمن حزمة القرارات  

المتطرفة لكنه يقع في صلب  المناهج اليهودية التي تسعى لترسيخ انكار الحقوق الفلسطينية.. المزيد حول الموضوع في التقرير التالي..

على مواجهة كافــة المخططات ولديها واجب 
وطني تقوم به في هذا االمر , لهذا كان إعداد 
وتدريــس مناهــج التربيــة الوطنيــة للمرحلة 

األساسية العليا في العام الدراسي الحالي.
حقائق مزورة

 مــن جهتها أكدت د. ســمية النخالــة مديرة 
دائــرة المناهــج أن ترســيخ  »مبــدأ  يهودية 
الدولة فــي المناهج العبرية » ســيطال جميع 
الطلبة الفلســطينيين وطلبة القدس وهو أمر 
أخطر من هدم المنازل ألن هذا المنهاج يربي 
أجيااًل على البعد عن الوطن والقضية ويتغذى 

على كم هائل من الحقائق المزورة .
ودعت النخالة إلى ضرورة أن يتم توجيه الرأي  

عــن  التدريــس  فــي  والتركيــز  الصهيونيــة 
فلسطين والقدس وحقوقنا وثوابتنا.

وعد بلفور جديد
د. صالح النعامي الكاتب الفلسطيني والمختص 
بالشؤون االســرائيلية قال: إن يهودية الدولة 
تعني تصفيــة القضية الوطنية الفلســطينية,  
وهو وعد بلفور جديد وينبغي العمل في جميع 

المحافل ضد هذه الخطوات العنصرية.
وقال النعامي : إن مســألة يهودية الدولة أمر 
يصــر عليه الكيان ويســعى ال جبــار المفاوض 
الفلســطيني على قبوله, كما يرســخ االحتالل 
يهودية الدولة في جميع مفاصل الحياة ومنها 
المناهــج التــي يدرســها الطلبة فــي الداخل 

العام المحلي والعربــي لفضح هذه التوجهات 
الصهيونية وحــث المجتمع الدولــي والعربي 
والمنظمــات الدوليــة بالوقــوف صفــًا أمــام 
المخططــات الصهيونية ال لــزام االحتالل عن 

التراجع عن مثل هذه القرارات الظالمة .
وأشــارت النخالــة إلى  المناهــج الجديدة التي 
أقرتها الــوزارة مبينة أنها ســالح قوي وفعّال 
ضــد األكاذيب واالفتــراءات, موضحة  أننا في 
التربيــة الوطنية نــدرس اآلن عن فلســطين 
واألســرى وحق العودة والقدس ونرســخ هذه 

األفكار في عقول طلبتنا.
ودعــت النخالة المعلمين فــي الداخل المحتل 
والقــدس لعدم التجــاوب مع هــذه االجراءات 

والقدس سواء على صعيد التعليم العام أو العالي.
وأكــد النعامــي خطــورة يهوديــة الدولة في  
تهويد الذاكرة الجمعية الفلســطينية بكل ما 
تعنــي الكلمة وتطــرق النعامي لمــا قاله وزير 
الداخليــة الصهيونــي جدعــون ســاعر عندما 
تحــدث عــن المضاميــن الثقافيــة العتــراف 
الفلسطينيين بيهودية الدولة، وضرورة اعادة 

صياغة المناهج .
فــي  الدولــة  يهوديــة  أن  النعامــي  وأكــد 
المناهج  تعني إعــادة صياغة مناهج التدريس 
الفلســطينية بما يتــالءم مع جوهــر االعتراف 
الفلســطيني بيهودية إســرائيل، سيما مناهج 

الجغرافيا والتاريخ والتربية الدينية. 
وأوضــح النعامــي أن بُعد االعتــراف بيهودية 
» الدولــة » يعنــي أنــه  يتوجــب علــى وزارة 
التعليــم الفلســطينية طــرح كتــب جغرافيــا 
جديدة تتضمن خريطــة مختلفة، تظهر فيها 
إسرائيل إلى جانب فلســطين، وسيكون لزامًا 
اإلشــارة للمدن الفلسطينية باألسماء العبرية، 
فبئــر الســبع ســتصبح » بير شــيفع » وصفد 
ســتصبح » تسفات » وبيســان » بيت شآن »، 
وعســقالن » أشــكلون »، وهكــذا دواليك. أما 
علــى صعيد مناهج مادة التاريخ فإن إســرائيل 
تتوقــع أن يتوقــف النــشء الفلســطيني عــن 
تعلم الرواية الفلســطينية للصراع، فاالعتراف 
بيهوديــة الدولة يعني أن يتــم تربية الطالب 
الفلسطينيين على أن هذه األرض هي » أرض 
الميعاد لليهود »، وأن الفلسطينيين هم مجرد 
مجموعة بشــرية تصادف وجودهــا على هذه 
األرض. أما علــى صعيد مناهج التربية الدينية 
فاالعتــراف بيهودية الدولــة تعني التوقف عن 
التعــرض آليات القــرآن الكريم التــي ال تروق 

لليهود.

تنمية االتجاهات نحو العلوم »أولوية بحثية«
ظاهــرة تربويــة تجتــاح العالــم تتمثل فــي عزوف 
الشباب عن دراســة العلوم، حيث تتراجع االتجاهات 
نحــو العلوم بشــكل كبير، وقد شــخص )أوســبورن 
وآخــرون Osborne et al.،٢٠٠٣( مشــكلة تدنــي 
مســتوى اتجاهات الطالب نحو دراســة العلوم على 
أنهــا »أولوية عاجلة للبحث« فالمشــكلة الرئيســة 
الموثقــة جيــدًا هــي الفجوة بيــن الحاجــات وواقع 
مناهــج العلــوم، ونتحدث هنــا عن الحاجــات األكثر 
إلحاحًــا المرتبطــة بالمجتمع وهي حاجــات يدركها 
األشخاص األكثر التصاًقا بتعليم العلوم وتتمثل تلك 
الحاجات في مواجهة التحديات البيئية واالقتصادية 
والتكنولوجيــة التــي تواجه المجتمعــات كافة، وفي 
الواقــع فإن أعداد الطــالب الذي يختــارون مواصلة 
تعلــم العلوم في تناقص مســتمر، وهذه المشــكلة 

أثــارت قلق الحكومــات في كل أنحــاء العالم وبرزت 
أســئلة حول ما يمكن عمله لزيــادة اهتمام الطالب 
بالعلوم )ومن أمثلة ذلــك: البحث في وضع الفيزياء 
 .)٢٠٠٠،Coughlan في االتحاد األوروبــي، )كوالن
وهناك مشــكلة أخرى قد تكون أكثر ارتباطًا بالعمل 
اليومــي الذي يقوم بــه معلمو العلــوم وهي عالقة 
 .)Schibeci، 1االتجاهــات بالتعلم )شيبســي ٩٨٤
فمن الواضح أن التعلم يمتلك مكونًا عاطفيًا مهمًا 
يســتوجب العمل على تطوير اتجاهات إيجابية لدى 
الطــالب من أجل رفع مســتوى تحصيلهــم العلمي. 
ويمكن القول بأن هنــاك تحديًا عالميًا ملحًا يواجه 
هذا الطموح، إذ تشــير الدراسات العالمية إلى تراجع 
اتجاهات الشــباب نحــو مواصلة دراســة العلوم في 
كثيــر مــن دول العالم وحتــى في الــدول المتقدمة 

جــدًا يمكــن مالحظة تدنــي تلك االتجاهــات، فقد 
أشــارت نتائــج دراســة TIMSS 2011 إلــى وجود 
اتجاهات ســلبية نحــو العلم لدى الطــالب في أعلى 
الــدول تحصياًل في العلــوم وهو ما يخالــف العديد 
مــن نتائج الدراســات الســابقة وتشــير الدراســات 
إلى تراجع رغبة جيل الشــباب فــي االلتحاق بالمهن 
التعليمية المختلفة، وفلســطين ال تشذ عن القاعدة 
فظاهرة عزوف الطالب عــن االلتحاق بالفرع العلمي 
في الدراســة الثانوية واضحة لكل ذي عينين إذ تبلغ 
نســبة المتقدمين المتحــان الثانوية العامة في هذا 
الفــرع الثمن من إجمالــي عــدد المتقدمين له في  
كافــة الفروع وتتركز النســبة األكبر من الطالب في 
فرع العلوم اإلنسانية بنسبة تقارب الثالثة أرباع من 
إجمالي المتقدمين لهذا االمتحان فيما يلتحق الثمن 

المتبقــي بالفرع الشــرعي فيما ال تكاد تصل نســبة 
الطالب في بقية الفروع تقتســم نسبة %0.005 من 

إجمالي الطالب.
خالصــة القــول أن لدينا مشــكلة تتمثــل في تدني 
االتجاهــات نحــو تعلم العلوم وهي مشــكلة عالمية 
بحاجة لدراســة والتخاذ مــا يلزم بشــأنها وبالتالي 
فالباحثون مدعوون لتقديــم التوصيات فيما يتعلق 
بتطوير مناهــج العلوم وربطها بتحديــات المجتمع 
االقتصاديــة والبيئيــة والتكنولوجيــة وتوضيح دور 
العلم في مواجهتها، وكذلك في تحسين الممارسات 

التعليمية التعلمية بما يضمن التطوير.

بقلم أ. أحمد أبو ندى
نائب مدير عام االمتحانات
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المتســابقة  فــي البرنامج نجــالء حميد 
والتــي لديها موهبــة فنية في النشــيد 
قالت: أنا سعيدة بالمشاركة في البرنامج 
الذي وضعته المديريــة , حيث اجتهدت 
و مررت بعــدة مراحل من أجل  التنافس 

حتى وصلت إلى المراحل النهائية.
وبينت حميد أن البرنامج فتح لها المجال 
الواســع إلبراز مواهبها في النشيد, كما 
أنها بدأت تطور من نفســها واكتشــفت 

أن لديهــا أيضًا موهبة أخــرى في اإللقاء 
والتمثيل.

وأنشدت الطالبة حميد نشيدًا مطواًل عن 
فلسطين والقى استحسان الجميع.

المتســابق أميــر الشــوا والذي اشــتهر 
بموهبــة التمثيــل قال: لقــد كانت لدي 
ميواًل منذ الصغر للتمثيل وشــاركت في 

العديد من المسرحيات المدرسية.
وبيــن أن كنز المواهب بــدأ يصقل من 
موهبته وأعطاه الدافع القوي لالســتمرار 
وتطوير قدراته الفنية, مبينًا أنه يُســخر 
موهبتــه لخدمــة القضية الفلســطينية 
وعلى استعداد لتمثيل أفالم ومسرحيات 

تخدم والثوابت الوطنية.

رعاية المواهب
أ. محمــود مطــر مدير تعليــم غرب غزة   
قال : إن برنامج كنز المواهب يأتي  تحت 
رعايــة وزيــر التربية والتعليــم العالي د. 

أسامة المزيني وهو ضمن  خطط الوزارة 
الطلبــة وتنميتهــا  الكتشــاف مواهــب 
في عدة مجاالت منها النشــيد والرســم 
والموســيقى والتمثيل وااللقاء, مبينًا أن 
هــذا البرنامج أول برنامج في فلســطين 
يعــرض مواهــب الطلبة وهــو على غرار 

المسابقات الدولية المشهورة.
وأضاف مطر : تم البدء في البرنامج  خالل 
الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 
الحالــي,  وانقســم إلــى عــدة مراحــل,  
المرحلة األولى فــي جميع المدارس من 
الصف الرابع حتى العاشر حيث تم تنظم 
مسابقات داخلية في المدارس ونتج عنها 
اختيار5 طلبة من كل مدرســة يتميزون 
بإبداعــات فــي المجاالت الســابقة , ثم 
جــاءت المرحلــة الثانية  التــي أفرزت13 

طالبًا وطالبة مبدع .
من جانبه أ.قال هاني الهور مدير الدائرة 
الثقافية باإلدارة العامة لألنشطة بوزارة 

فائزين ثم يتم اختيار األفضل من بينهم 
بحيــث يحصل على جائــزة تتمثل بجهاز 
آي باد و 3 أجهزة جوال للطلبة االخرين.

وبيــن كباجــة أن هنــاك لجنــة تقييــم 
تعمل فــي البرنامج  في مراحلة النهائية 
وهناك 10 درجات لكل متســابق خمس 
درجــات  من لجنة التحكيم ,  والخمســة 
األخرى يحصل عليها المتسابق من خالل 
التصويت من األصدقــاء  واألهل  وذلك 

عبر صفحة المسابقة على الفيس بوك.
و أعرب كباجة عن ســعادته بوجود ثروة 

كبيرة من المواهب الصاعدة في مدارس 
غرب غزة وتابع قائال » أن لجنة التحكيم 
القــت صعوبــة في اســتبعاد عــدد من 
المواهب للوصول إلــى العدد المطلوب 
بإبداعــات  يتمتعــون  الطلبــة  لكــون 

ومواهب متميزة.

التعليــم: إن برنامــج كنــز المواهب من 
المشــاريع والبرامج التــي تنفذها االدارة 
العامة لألنشــطة في الوزارة في مديرية 
غرب غزة وهو يهدف الى كشــف مواهب 

الطلبة وتنميتها.
وقــال الهــور : التعليــم مليــئ بالطلبة 
الموهوبيــن والمبدعين وهــذا البرنامج 
يأتــي لســد الفــراغ الحاصــل ومنحهم 
الرعايــة واالهتمــام والتوجيه الســليم, 
مبينًا أن الوزارة تسعى لتعميم مثل هذه 
البرامج واألفــكار االبداعية في المدارس 

من اجل تنمية المواهب وتطويرها.
أ.محمــد كباجــة صاحب فكــرة البرنامج 
وأحــد أعضاء لجنة التحكيــم قال : تجري 
اآلن  المنافســات النهائية ضمن سلسلة 
حلقات بحيث ســيتم اقصــاء 3 طلبة في 
كل حلقــة إلــى  أن يتم الوصــول إلى  4 

تفاعل الطلبة
الشــاعر ســهيل أبــو زهير وأحــد أعضاء 
لجــان التحكيم في المســابقة أكد وجود 
ابداعــات حقيقية مــن قبــل الطلبة في 
هــذا البرنامج مبينًا أن الوزارة ومن خالل 
البرنامــج نجحــت فــي وضع يدهــا على 
شيء كان مفقودًا في السابق وهو رعاية 

المواهب الطالبية وتنميتها.
أ.خالــد فضــة نائــب مدير عام االرشــاد 
والتربيــة الخاصــة  بــوزارة التعليم أكد 
أن  برنامــج كنز المواهــب يعتبر تطبيقًا 
عمليًا لنتائج الدراســات التربوية الخاصة 
بــدور المعلميــن واالدارات التربوية في 
اكتشــاف المواهب واإلبداعات الطالبية 
وتنميتها , فإقامة مثل هذا البرنامج من 
شــأنه أن يشــجع كل طالب علــى إخراج 
مــا لديه مــن إبداعــات ونشــاطات غير 
مألوفــة والتعبيــر بطرق جديــدة ,  كما 
أن هــذا البرنامج والمصمم بوجود طلبة 
وأولياء أمــور ولجنة تحكيم يبعد الطالب 
الموهوب عن الرهبة والخوف ويســتثير 
ســلوكه إلبداعات أكبر لم تكن مكتشفة 
إضافــة إلى أنــه يجعل الطلبــة في هذا 
العمــر لديهم القــدرة علــى التفاعل مع 
الروائع الفنية واألدبية خاصة مع لقائهم 
مع لجــان تحكيم متخصصــة وخبراء في 

مجال ابداعات معينة.
وبين فضة أن الــوزارة تهتم بالمواهب 
واالبداعــات ســواء في المجــاالت الفنية 
أو المجــاالت العلمية وذلــك ألننا بحاجة 
لكــوادر تعــود لنــا بقيمــة اقتصاديــة 
يكــون  أن  ويمكــن  جديــدة   وأفــكار 
برنامج كنــز المواهب ضمن تنويع طرق 
ومناهــج التعليــم التطبيقيــة التي تركز  
علــى الجانب العملــي لتفجيــر الطاقات 

والمواهب الكامنة.
و أشــار فضة إلــى  أن التربيــة يجب أن 
تركــز علــى المواهب واإلبداعــات حيث 
تنبه المربــون والمفكــرون لذلك وأكد 
الكثيــر من خبــراء علم النفــس على  أن 
توفير الفــرص الكافية النطالق الطاقات 
االبداعيــة من عقالها يعتبر  قضية بالغة 

األهمية ألي مجتمع متقدم.

النســيج الطالبــي املدرســي يزخــر باإلبداعــات 
للرعايــة  تحتــاج  التــي  الطالبيــة  واملواهــب 
واالهتمــام والتوجيه الســليم, وهــذا ما تحرص 
عليــه وزارة الرتبيــة والتعليم العالــي من خالل 
الخطط املوضوعة يف هذا املجال,  ومؤخرًا أطلقت 

االدارة العامة لألنشــطة بــوزارة التعليم  واحدًا 
من الربامج النوعية الكتشاف املواهب وتنميتها 
وهــو برنامــج » كنــز املواهــب« الــذي ينفذ يف 
مديريــة غرب غزة ..  املزيد من التفاصيل حول 

كنز املواهب يف التقرير التالي ..

أ.مطر: كنز املواهب ضمن   خطط اكتشاف 

مواهب الطلبة وتنميتها .

أ. الهور : إدارة األنشطة تسعى لتعميم مثل 

هذه الربامج واألفكار اإلبداعية يف املدارس

أ. كباجة: نجد صعوبة يف التقييم لتميّز اإلبداعات.

أ.فضة: توفري الفرص النطالق الطاقات االبداعية 

من عقالها أصبح قضية كربى للمجتمعات املتقدمة.

كنز املواهب .. برنامج إلبراز إبداعات الطلبة 
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بداية,  ماذا تحقق بالنسبة للمنح؟
الوزارة حققت عدة انجازات  على صعيد كسر الحصار 
توفير  واستطاعات  شعبنا,  على  المفروض  العلمي 
والماجستير  البكالوريوس  مجال  في  للطلبة  منح 
والدكتوراه , ففتم الحصول على75 منحة في تونس 
للماجستير,   و20  البكالوريوس,  لدرجة  منها   40
الحصول  في  الوزارة  نجحت  كما   , للدكتوراه  و10 
إندونيسيا,   من  ودكتوراه  ماجستير  منحة   13 على 
القرآن  جامعة  مع  اتفاقية  على  التوقيع  تم  كما 
بالسودان   الجزيرة  وجامعة  العلوم  وتأهيل  الكريم 

على توفير منح أخرى في الماجستير والدكتوراه.
 ما هي معايير هذه المنح؟

لكن  المنح  هذه  على  الحصول  يستطيع  طالب  أي 
التفوق  أبرزها  عليه  شروط  عدة  انطباق  بعد 
العلمي , ونحن في هذا الصدد نسعى لتجويد هذه 
المنح , وبصدد ترتيب ملف كامل للمنح من خالل 
قانون محكم سيعرض على معالي الوزير لدراسته 
التعليم  فإن  الصدد  هذا  وفي  عليه,  والموافقة 
كيل  الجعبري  محمود  د.  وجهود  بالوزارة  العالي 
وزارة مساعد للشؤون التعليم العالي كان له الدور 

األبرز في الحصول على هذه المنح.
ما الجديد بالنسبة للخريجين؟

الفلسطينية في توفير فرص  الحكومة  نحن نشكر 
العمل للخريجين  ضمن مشروع “جدارة” كما نشكر 
الكليات,  ألوائل  عمل  فرص  توفير  على  الحكومة 
ونقول إن هذه الجهود لها أثر ايجابي كبير لخدمة 
في  ونحن  الظروف,  كل  رغم  الخريجين  قطاع 
للخريجين  عمل  فرص  إليجاد  دائما  نسعى  الوزارة 
جديدة,  تخصصات  لفتح  الجامعات  مع  نسعى  كما 

ومالئمة التخصصات األكاديمية لسوق العمل.
ملف االبتعاث .. هل هناك جديد؟

أو الجامعة بإرسال  الوزارة  االبتعاث يعني أن تقوم 
أجل  من  خارجية  أو  محلية  جامعات  إلى  موظفيها 
تخصصي  جانب  في  نفسه  وتطوير  دراسته  إكمال 
العام  هذا  انتهينا  الصدد  هذا  في  نحن   , معين 
لألعوام  لالبتعاث  اإلستراتيجية  الخطة  إعداد  من 
اإلستراتيجية  الخطة  عمل  وفريق   2014-2016
برئاسة  التوجيهية   اللجنة  من  تكون  لالبتعاث 
محمد  المستشار  العام  الموظفين  ديوان  رئيس 
عابد وعضوية كاًل من وكيل وزارة  مساعد التعليم 
التخطيط  وزارة  ووكيل  الجعبري,  د.محمود  العالي 
إبراهيم جابر, ومدير عام الخزينة في وزارة المالية 

إياد أبو هين.
عدة  وعضوية  برئاستي,  إعداد  لجنة  تكونت  كما 
التخطيط  وزارة  الموظفين  ديوان  من  أعضاء 

والمالية.
االرتقاء  أجل   من  تأتي  االبتعاث  خطة  ووضع 

المليئة  الحياة  متطلبات  معايشة  يتمكن من  حتى 
بالتغيرات.

الثانية  الثقافية  المسابقة  العام  هذا  نطلق  أيضا 
في األجناس األدبية وهي مسابقة تستهدف طلبة 
طالب  ألي  وتتيح  دبلوم,   بكالوريوس  الجامعات 
أن يشارك فيها من خالل كتابة قصيدة شعرية أو 
قصة قصيرة  ومسرحية ومقال أدبي أو سياسي أو 

اجتماعي
وتنميتها  الطلبة  مواهب  عن  الكشف  إلى  وتهدف 

وتشجيع الطلبة على القراءة واالطالع والكتابة.
ماذا بشأن قضية تعريب المناهج العلمية؟

العلمية  التخصصات  مناهج  ترجمة  يعني  التعريب 
الطلبة  تعمق  أجل  من  الفلسطينية  الجامعات  في 
في العلوم والحفاظ على اللغة العربية, هو مشروع 
حضاري سيخدم الطلبة خاصة إذا ما عرفنا أن الكثير 
دون  المناهج  لترجمة  تذهب  الطلبة  جهود  من 

التعمق فيها
طبعا الوزارة لديها توجه لهذا المشروع من خالل 
لنا  وسيكون  مختصة  ولجان  العربية  اللغة  مجمع 
لقاءات متعددة في هذا المجال خالل العام الحالي.

المتميز  الموظف  جائزة  في  أيضًا  إسهام  لكم 
بالوزارة؟

جائزة  تطلق  الوزارة   , التوالي  على  الثاني  للعام 
والمعلم  المتميز  الموظف  فئات  لثالث  للتميز 
المتميز ومدير المدرسة المتميز, وقد اختص التعليم 
العالي بالوزارة بمتابعة جائزة الموظف المتميز من 
التقييمات  وإجراء  وفرزها  الطلبات  استقبال  حيث 
وجائزة   , المتميز  الموظف  لترشيح  وصواًل  الالزمة 
الموظف المتميز هي جائزة سنوية تمنحها الوزارة 
لموظفين اثنين من كل مديرية من غير المعلمين 
الوزارة,  من  موظفين  وثالثة  المدارس  ومديري 
وصوال  الطلبات  لفرز  الجهود  نبذل  اآلن  وهناك 

لترشيح الفائزين.
كلمة أخيرة؟

والتعليم  التربية  وزير  للمعالي  الشكر  نقدم  طبعا 
توجيهاته  تعتبر  الذي  المزيني  أسامة  د.  العالي 
الرئيسية  العوامل  من  للعمل  ودعمه  ومتابعته 
للنجاح والتقدم في تطوير التعليم لعالي, كما نقدم 
المساعد  الوكيل  الجعبري  محمود  للدكتور  الشكر 
وقته  معظم  يسخر  الذي  العالي  التعليم  لشؤون 
الدكتور  الزميل  العمل,  كما نشكر  وتطوير  النجاز 
تقدم  في  مهم  دور  له  الذي  األعرج  ساير   محمد 

العمل في منظومة التعليم التقني و العالي.

من  المدنية  الخدمة  موظفي  أداء  بمستوى 
االبتعاث  لعمليتي  السليمة  األسس  ترسيخ  خالل 

والتدريب.
هل لك أن تحدثنا عن الدراسة التي وضعتموها 

حول مواقع الجامعات الجغرافية وتخصصاتها؟
عند حل مشكالت  نقف  العالي  التعليم  في  نعد  لم 
تنفيذ  في  نتغلغل  أصبحنا  بل  والجامعات,  الطلبة 
في  األثر  لها  يكون  إستراتيجية  ومشاريع  برامج 
في  قمنا  فمؤخرًا   , الوطن  وبناء  الجامعات  خدمة 
التعليم الجامعي بإعداد دراسة محكمة حول التوزيع 
الجغرافي للجامعات والكليات وتشمل الدراسة عدد 
طلبتها  وعدد  وبرامجها  العالي  التعليم  مؤسسات 
وشرح وتوضيح للمنطقة الموجودة بها الجامعة من 
السكان وأوضاعهم وأعمالهم, واإلجابة  حيث عدد 
على أسئلة بالغة األهمية ومنها هل الجامعة تفيد 
مع  التخصصات  تناسب  وهل  المحلي؟  المجتمع 
مرة  فألول  األسئلة,   من  ذلك  وغير  العمل؟  سوق 
 29 تضمّن  التي  الدراسة  هذه  مثل  تنفيذ  يتم 
مؤسسة تعليم عالي, وسيتم مناقشة هذه الدراسة 
والمرأة  والصحة  التخطيط  هي  وزارات  خمسة  مع 

والعمل والمستشار السياسي لرئيس الوزراء.
ما أهمية الدراسة؟

الدراسة لها توصيات مهمة على صعيد التخصصات 
وأسواق العمل , وستؤدي حتمًا إلى قرارات مصرية 
بعض  ندمج  هل  مثل  الجامعات,  هذه  بمصير 
الجامعات مع بعضها البعض , هل نلغي تخصصات 
, هل سيتم تغيير مناهج ... وغير ذلك من  القرارات 

المحتملة..
ما دوركم في دعم التعليم الشرعي؟

في  شرعي  تعليم  وطالبة  طالب   4000 اآلن  لدينا 
التعليم  في  قمنا  وقد   , الشرعية  العامة  الثانوية 
عدة  إصدار  وتم  الجامعات  برؤساء  باللقاء  العالي 
والكليات  الجامعات  جميع  تلتزم  أن  منها  قرارات 
بأن يدخل خريج التعليم الشرعي جميع التخصصات 
التي يمكن أن يدخلها خريج فرع العلوم اإلنسانية 
على  االتفاق  تم  كما  القرار,  هذا  عن  مناص  وال 
حذف  على  الجامعات  بعض  مع  التفاوض  يتم  أن 
من  الخريجين  على  الشرعي   الجامعة  متطلب 

الشرعي إضافة إلى منحهم امتيازات خاصة.
ماذا بشأن إصداراتكم في التعليم العالي؟

من  وهو  القدس  كتاب  أيدينا  بين  اآلن  طبعا 
تأليفه  تم  حيث  بالوزارة  العالي  التعليم  انجازات 
وتحت  متخصصين  مؤلفين  عدة  قبل  من  واعداه 
معلومات  يضم  الكتاب  و  العالي,  التعليم  إشراف 
توزيعه  وتم  القدس,  وجغرافية  تاريخ  عن  واسعة 
ويهدف  جامعي  كمتطلب  ليدرس  الجامعات  على 
لترسخ وعي الطلبة بالقدس وأهميتها, كما ستتم 
كمتطلب  ليدرس  العرب  التعليم  وزراء  مخاطبة 

جامعي في الجامعات العربية واإلسالمية.
والذي سيتم  الجامعي  الطالب  دليل  إصدار  وهناك 
وهو  المقبل,  األكاديمي  العام  بداية  قبل  تحديث 

يفيد الطلبة في اختيار التخصص المناسب. 
طلبة سوريا ما قصتهم؟

بغزة44  الفلسطينية  الجامعات  في  اآلن  عددهم 

من  إلعفائهم  قوة  بكل  ونسعى  وطالبة  طالب 
رئيس  دولة  لدعوة  استجابة  الجامعية  الرسوم 

الوزراء إسماعيل هنية.
على  غزة  قطاع  في  اآلن  حراكًا  هناك  أن  يبدو 

صعيد انتخابات مجالس طلبة الجامعات؟
أنها  مرة  من  أكثر  أكدت  الفلسطينية  الحكومة 
والمشاركة  والديمقراطية  الرأي  حرية  مبدأ  مع 
اآلن  هناك  الجامعات  صعيد  وعلى   , التعددية  و 
الطالبية  للمجالس  جديدة  انتخابات  لتنفيذ  حراكًا 
وسيشرف عليها سكرتاريا األطر الطالبية, وبطبيعة 
الموضوع  نتابع  العالي  التعليم  في  نحن  الحال 
لوضع تصوراتنا في هذا  لقاءات  لنا عدة  وسيكون 
الصدد وذلك إلخراج االنتخابات بصورتها السليمة.

الثقافي  المجال  في  متوالية  نشاطات  لديكم 
واألنشطة على صعيد الجامعات؟

للعام الثاني على التوالي نطلق الملتقى اإلرشادي 
لضم  يسعى  ملتقى  وهو   ) النجاح2  )صناع  الثاني 
مع  بالشراكة  الجامعات  من  متميزين  طلبة 
وبالتعاون  بغزة,   الشبابية  النجاح  صناع  مؤسسة 
مع عمادات شؤون الطلبة, حيث يقوم هذا الملتقى 
في  الطلبة  مع  وتدريبية  توجيهية  لقاءات  بعقد 
التفوق واإلبداع وصقل  الجامعات وتوجيههم نحو 
والتعاون  الوطن  حب  مبادئ  وغرس  شخصياتهم 
وتنمية  المجتمع,  وخدمة  األخالقي,  والسمو 
شخصية الطالب الجامعي في إطار التنمية البشرية 
ولما  الجامعية  للحياة  الطالب  وإعداد  الشاملة,  
الالزمة  والخبرات  بالمهارات  وتزويده  التخرج  بعد 

د. خليل حماد مدير عام التعليم الجامعي يف حوار خاص مع صوت التعليم

بــوزارة  الجامعــي  التعليــم  إدارة  أن  الشــك 
التعليــم  تعمل وفق منظومــة مخططة لدفع 
عجلــة التطويــر والتحديــث فــي مؤسســات 
التعليــم العالي , وقــد تحققت عــدة انجازات 
على هــذه الصعيد فــي اآلونة األخيــرة منها 
إقرار الخطة اإلســتراتيجية لالبتعاث الحكومي 

, وتحقيــق اختــراق مهــم على صعيــد المنح, 
إضافة إلــى تنظيم كــم هائل من األنشــطة 
الطالبية  والســعي لتطوير المناهج الجامعية 
, كما كان لها جهود واضحة في تعزيز مبادئ 
الديمقراطية والشراكة في الجامعات وتحقيق 
خطــوات مهمــة نحــو انتخابــات المجالــس 

الطالبية.
هــذه المواضيــع وغيرها ســتكون محور هذا 
الحــوار الصحفي مع د. خليــل حماد مدير عام 

التعليم الجامعي بالوزارة..

حوار  : سامي جاداهلل - شيماء القطاع

- الــوزارة تحقق نجاحــًا مهمًا في مجال توفيــر المنح الخارجية 

-  انجاز الخطة اإلستراتيجية لالبتعاث  الحكومي

- ألول مرة يتم انجاز دراسة شاملة عن الجامعات وتوزيعها الجغرافي وأعداد طلبتها

-  خريج الشرعي يحق له دخول كافة التخصصات الجامعية 

المسموحة لخريج العلوم اإلنسانية مع امتيازات خاصة

 - هناك خطوات مهمة نحو » انتخابات مجالس طلبة الجامعات«

األحد  15 جمادى األولى   1435هـ   16 مارس / آذار  2014م
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في موقف تربوي قيمي إرشادي جلس الرسول 
صلى اهلل عليه وســلم مع الصحابة يحدّثهم 
ويرشــدهم ويعلمهم أمور دينهــم، وكذلك 

يعلمنا كيف نقول ال وكيف يكون االعتذار.
عــن عبدا هلل بن عباس رضــي اهلل عنهما أن 
النبي - صلى اهلل عليه وسلم - قال : )عُرضت 
علي األمم، فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي 
ومعــه الرجــل والرجالن، والنبــي وليس معه 
أحد، إذ رفع لي ســواد عظيــم فظننتُ أنهم 
أمتــي، فقيل لي هذا موســى وقومــه، ولكن 
انظــر إلى األفق، فنظرتُ فإذا ســواد عظيم، 
فقيل لي انظــر إلى األفق اآلخر، فإذا ســوادٌ 
عظيم، فقيل: لي هذه أمتك ومعهم ســبعون 
ألفًا يدخلون الجنة بغير حساب وال عذاب، ثم 
نهض فدخل منزله( فخاض الناس في أولئك 
الذين يدخلون الجنة بغير حســاب وال عذاب، 
فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رســول 
اهلل -صلى اهلل عليه وســلم-، وقال بعضهم: 
فلعلهــم الذيــن وُلــدوا فــي اإلســالم فلم 
يشــركوا باهلل، وذكروا أشــياء، فخرج عليهم 
رســول اهلل -صلــى اهلل عليه وســلم- فقال: 
)ما الذي تخوضون فيه؟( فأخبروه فقال: )هم 
الذي ال يســترقون وال يتطيــرون وعلى ربهم 
يتوّكلون( ، فقام عكاشــة بــن محصن رضي 
اهلل عنــه فقال: ادع اهلل لي أن يجعلني منهم، 
فقــال: )أنت منهم( ، ثم قــام رجل آخر فقال: 
ادع اهلل أن يجعلني منهم، فقال: )ســبقك بها 

عكاشة( متفق عليه واللفظ للبخاري .
في هذا الحديــث يعلمنا رســولنا الكريم في 
هــذا الحديــث الشــريف مبدأ الرفــض بأدب 

واحتــرام وكيف يكون االعتــذار وكذلك عدم 
اإلكثار من كلمة ال إال عند الضرورة القصوى. 
فالنبي )صلى اهلل عليه وسلم( استعاض عنها 
بلفظة »ســبقك بها عكاشة وهى التي تؤدى 
نفس المعنى بدون تجريح وبدون آثار نفسية 
ســلبية أو أثر ســلبي علــى صعيــد التواصل 

البينشخصي.
والناظــر إلــى رد الحبيــب محمــد صلى اهلل 
عليه وســلم يســتطيع الوصول إلى حالة من 
المنافسة الشريفة والمسابقة والمسارعة في 
الخيرات بذكر لفظة »ســبقك« والتي تعطى 
داللة الولــوج في ميدان الســباق وال بد من 
االجتهــاد فيــه وكذلك اســتثمار الموقف بما 

فيه الخير في وقته.
أمــر آخــر يترتب علــى هــذا االعتــذار بهذه 
الطريقــة الحضارية، أال وهــو المحافظة على 
أواصــر المحبة والعالقــة الطيبــة واالحترام 
المتبــادل، بعيــدًا مشــاعر الغضــب وتقطيع 
أواصــر األلفــة بيــن الناس، من خالل كســر 
القلوب وجرح المشاعر بقول ال بغلظة أو صد 

المخطئ ومس كرامته. 
وجيد أن أضيف قواًل طيبًا في هذا المقام وهو 
أال يتحدث اإلنسان عن إحسانه إلى للناس أو 
عن إساءة الناس إليه فينتج عن كلتا الحالتين 
وضع نفســي ليس محمودًا سواء لمن أصدر 
الســلوك باإلحسان أو اإلســاءة أو لمن تلقى 
هذه الســلوك إســاءًة أو إحســانًا، ويظل في 
القلــب غصــة قــد نحتاج إلــى وقــتٍ طويل 

لمحوها أو تركها.
إن اإلنســان بطبعــه كائــن غريــب عجيــب،  

يصعــب عليــه االعتراف بالخطأ بــل في كثير 
من األحيان يلقي بالالئمة والمســئولية على 
اآلخرين أو شماعة الظروف أو إيجاد التبريرات 
واألعذار غير المنطقية في حين تكون األمور 

أسهل من ذلك بكثير.
إن االعتذار مهارة اجتماعية ال يقدر عليها وال 
يتقنهــا ويعمل بها إال من هــم في حالة من 
الصحة النفســية والثقة بالنفــس والقادرين 

على تحمل المسئولية.
إن تقديــم االعتذار بلطــف وأدب واحترام ال 
يعني بالضرورة فقط مجرد تقييم لشــخصك 
من منظور سلبي بل على العكس فالكثيرين 
ينظــرون بإيجابية إلى المعتــذر من منطلق 
القــوة والتقديــر واالحتــرام ووصفــه بقــوة 
الشخصية والجرأة حتى لو لم يتقبله البعض 
فهــذا أمــر طبيعي فالنــاس أحيانــًا كثيرة ال 
يتقبلــون الســلوك الســوي الــذي ال يوافق 
هواهم وال يسير بحســب مواقفهم وآرائهم، 
لكنك فــي النهايــة عندما تعتــذر فقد قمت 
بــدورك وقــررت بمحض إرادتــك أن تتحمل 
المســؤولية الكاملة عن ســلوكك وتصرفك 
وتوصــل رســالة لآلخرين أنك تثق بنفســك 

وقدراتك، وكذلك تثق بمن حولك. 
خالصــة القــول أن لغــة التواصــل الســوي 
والســليم هي مهارة تنم عــن صاحبها ومن 
خاللهــا يبني الناس أحكامهم، وفي كثير من 
األحيــان يحتاجون نموذجًا يقتدون به فلتكن 
أنت هــذا النموذج القوي الســوي القادر عن 
التعبير عن ســلوكه حتى حين يكون الموقف 

بحاجة إلى جرأة في االعتذار.

غزة – أحمد الزيتونية
الطفوليــة  الجميلــة وبروحهــم  بريشــتهم 
وبإبداعهــم الرائعــة تنقــل الطالبتان حنين 
النخالة وياسمين السر معاناة فلسطين وغزة 
المحاصرة للعالم من خالل الرسم في برنامج 

كنز المواهب الطالبي بمديرية غرب غزة. 
الطالبــة حنين بنت التســع ســنوات موهبه 
مميــزة في عالم الرســم تقــول: برنامج كنز 
المواهــب خطــوة رائعــة أبــرز مواهبي في 
الرسم , وتضيف :« انها شاركت في البرنامج 
ألن لها مواهب مميزة في رســم الكاريكاتير 
والطبيعة والشــخصيات, مبينــة أن والديها 
اكتشفوا مواهبها وشــجعوها في الرسم منذ 
أن كان عمرها خمس ســنوات حيث رســمت 
صــورة الشــهيد القائد أحمد ياسين,ورســم 

أشكال الطبيعة مثل البحر واألشجار« 
محمــد والد حنين يبين : أنه وّفر البنته كافة 
أدوات الرســم وجعلها تلتحــق بمراكز تهتم 
بالرسم واألبداع, كما أن المعلمات كان لهم 

الدور في الوقوف بجانب ابنته.
حنين شــاركت في مســابقة الرسم الحر علي 
مســتوي مديريــة غــرب غــزة ولمــده ثالث 
سنوات وحصلت علي الجائزة االولي, وتطمح 
أن تكــون طبيبة فــي المســتقبل لكنها لن 

تنسى الرسم باعتباره الهواية األولى.
تقــول حنيــن : إنهــا من خــالل رســوماتها 
تنقــل معانــاه األمــة العربيــة و اإلســالمية 
عامة وفلسطين بشــكل خاص, حيث رسمت 
كاريكاتيــراً  فــي مشــاركتها بمســابقة كنز 

أي مؤسســة طموحــة ترغب فــي االرتقاء, وتســعى إلى 
الوصــول للقمة تركز على تحســين مخرجاتهــا, وتهتم 
بجــودة منتجاتها, وتحــرص على ضبــط النوعية فيها, 
ولتحقيــق ذلــك تعــد لها خطــة إســتراتيجية شــاملة, 
وتبنــي هيــكاًل تنظيميًا واضح المعالم مــن حيث تحديد 

المسئوليات والصالحيات واألدوار والمهام والواجبات.
وأســاس التميز في أي مؤسسة ينبع من رأسها لذا يجب 
أن يتوفر فــي قيادتها السياســة الحكيمــة الوازنة التي 
تجمع بين إصــدار التوجيهات ولوائح نظام العمل, وبين 
التفويض والرقابة الفاعلة, وبين التنفيذ و المتابعة, وأن 
يكــون من أولوياتها توفير التجهيــزات الالزمة والكافية 
لممارسة األنشطة وتنفيذ الفعاليات, وأن تعقد لكوادرها 

البشرية الدورات لتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم.
إن االنتمــاء الحقيقــي للمؤسســة ال يتحقق إال إذا شــعر 
الموظــف باالرتيــاح الوظيفــي أو الرضا التــام عن عمله 

فن االعتذار 
من مهارات الحياة

 , لية مســئو و
هــذا  ولتعزيــز 
االنتماء ال بد أن 
المؤسسة  تفتح 
أمامــه  المجــال 

ليتقــدم بمبــادرة أو أكثر لتحســين األداء, وأن تســتمع 
آلرائه وتشجع انجازاته.

وعلــى طريق الجودة ال بد أن تطور المؤسســة أشــكال 
التواصــل بين األقســام التابعــة لها, وأن تجــد الحلول 
المناسبة لكل المشكالت التي تعيق تقدم وتطور العمل, 
وأخيــرًا فإن المؤسســة الناجحة هي مــن تمتلك قاعدة 
بيانات كاملــة تعتمد عليهــا عند التخطيط, وتســتفيد 
منهــا وقت التنفيذ, وتتوج ذلك كلــه بأن تضع الموظف 
المناســب فــي المــكان المناســب على أســاس الكفاءة 

العلمية والخبرة العملية.

على طريق الجودة
بقلم أ. أحمد زعرب

نائب رئيس هيئة االعتماد والجودة

بقلم أ. نجية أبو مصطفى

ال يمكــن ألي منا مهمــا كان دينه أو مســتواه الفكري 
والثقافي إنكار أهمية القراءة في حياة

اإلنســان ودورها فــي إخراجه من الظلمــات إلى النور ، 
وتطور األمم والشعوب وأول آية في 

القرآن تحث على القراءة في قوله تعالى  »اقرأ باسم ربك 
الذي خلق« قال األصمعي لرجل: أال أدلكم على بســتان 
تكــون في أكمل روضــة ومن يخبرك عــن المتقدمين 
ويذكرك إذا نســيتك ويؤنســك إذا استوحشــت ويكف 

عنك إذا سئمت؟ قال : نعم..قال: عليك بالكتاب 
فال يخلو كتاب من فائدة تنفع من يعمل بها، كما وأنها 
تعــد خير وأجمل جليس للفرد ، ولكن مع ذلك لآلســف 
فقد أهمل اآلباء دور الكتاب و أهميته في حياة أبنائهم 
فاهتمــوا بتســلية األبناء وإلباســهم أجمــل المالبس  
وتركهــم يتجهون ألحــدث األلعاب التــي تنمي النزعة 

العدوانية لديهم وتبعدهم عن المطالعة .
فاألســرة هــي المحرك األساســي والدافــع لغرس حب 

القراءة وتقديمها في نفوس األبناء منذ

الصغــر فــال بد مــن إعــادة إحياء القــراءة فــي منازلنا 
ومجتمعاتنا العربية فأنه من األولى أن نبدأ من األسرة 
التي هي نــواة المجتمع فدور األهل فــي جعل أبنائهم 

يحبون القراءة وإرشادهم إلي 
فوائدها هو دور مهم وأساسي لننتج جياًل متعلمًا مثقفًا 
وال سبيل للعلم والثقافة إال من خالل الكتب بما تحتويه 

من شتى العلوم والثقافة في مختلف المجاالت .
بعض الطرق والوسائل التي تحبب األطفال بالقراءة 

*جعل مكتبة خاصة بالطفل بخالف مكتبة المنزل إذا أمكن .
*يجب أثناء اختيار الكتب مراعاة أن تكون مناسبة لسن 

الطفل وبيئته .
*جعل القراءة فعالية يشــارك فيها جميــع أفراد العائلة 

وأصدقاء الطفل .
*جلب بعض األلعاب التي تشجع على القراءة .

*جلب الكتب التي تحوي على كتب مصورة وملونة .
*تشجيع األطفال على ارتياد المكتبات العامة ومعارض 

الكتاب.

أين الكتاب من حياة أبنائنا

حنين وياسمين طالبتان تنقالن 
معاناة فلسطين بالرسم. 

ضمن كنز المواهب
بقلم د. أحمد محمد الحواجري

مدير عام اإلرشاد والتربية الخاصة

أمينة مكتبة مدرسة العباس أ

المواهــب المــرأة مطعونة مــن الخلف ومن 
األمام, ودلت حنين بهذه الصورة بالشــعب 
الســوري حيث االعداء من الخلف والعرب من 

األمام. 
وعلي نفس الغرار ســارت زميلتها ياســمين 
السر التي تشــارك أيضا في نفس المسابقة’ 
تبلــغ ياســمين مــن العمــر 15 عامــًا وهي 
موهوبــة في الرســم ترســم الطبيعة وتركز 

على رسم الشخصيات.
تقول ياســمين: اكتشــفت موهبتها في عمر 
10 ســنوات في الصف السادس حيث رسمت 
صــوره لوالدها الشــهيد ســليم الســر ومنذ 

لحظتها وهي تطور من قدراتها. 
تضيــف ياســمين أن لألهــل كان لهــم دور 
كبير في اكتشــاف موهبتها وهيأوا لها كافة 
االمكانيات , وفازت في المراكز الثاني والثالث 
خالل الثالث ســنوات األخيرة في الرسم الذي 

أقيم علي مستوي مديرية خان يونس.
وتشارك ياســمين في مسابقة كنز المواهب 
بصــورة ابداعيــة لشــخص كبير في الســن 
مغطــى بالكوفية الفلســطينية وينظر بعين 

األمل نحو الحرية. 
وتبين ياســمين أن قدوتها في الرســم هي 
رســامة الكاريكاتير الفلســطينية المشهورة 

أمية جحا.
وفــي جو مســابقات كنز المواهــب الصاخب 
أشــادت لجان التحكيم بالطالبتين ياســمين 
وحنيــن من بين المتســابقين, معتبرين أنه 

سيكون لهما مستقبل رائع.

األحد  15 جمادى األولى   1435هـ   16 مارس / آذار  2014م
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كثيــرًا  ما نرى خــالل اللقاءات الكشــفية المختلفة 
أو المخيمــات الكشــفية , المحلية منهــا والدولية 
, العديــد من قادة الفرق الكشــفية أو رواد العمل 
الكشــفي يرتدون هذا المنديل الكشــفي المتميز 
في تلك القطعة من القمــاش  الملونة  خطوطها 
وتزينه هذه  الحبات من خشــب البامبو » الخيزران 

»  ....  فما هي حكاية هذا المنديل ! 
فكرة وسام الغاب  :

ففي عــام 1919م عندما بدأت الحركة الكشــفية 
آخذة في االنتشــار، أصبح هناك حاجــة ملحة نحو 
تدريب عدد من القيادات تتولى مســؤولية  قيادة 

فنظــم   ، الحركــة 
الحركــة  مؤســس 
اللــورد » بــادن باول 
لعدد  تدريبية  دورة   «
مــن القيادات في هذا 
العــام  في مخيم جيل 
ويــل بــارك بإنجلترا، 
منــذ  أصبــح  والــذي 
ذلك التاريخ أول مركز 
القيــادات  لتدريــب 
الكشــفية فــي العالم 
الدورة  ، وفــي ختــام 
التدريبيــة أراد بــادن  
بــاول أن يمنح القادة 
رمــزا  المتدربيــن 
وســامًا  أو  شــارة  أو 

يميزهم عــن غيرهم من القادة الذين لم يحضروا 
تلك الدورة التدريبيــة فابتكر لذلك ما أطلق عليه 
في حينه وســام الغاب الذي عرف فيما بعد بوسام 
الشارة الخشــبية.. أما الوســام المكون من خيط 
من الجلد األســود معقودا فــي نهايته حبتان من 
خشــب البامبو أو كما يســميه البعــض الخيزران ، 
نجــد أن بادن باول قد أخذ هــذا الرمز من أفريقيا 
وتحديدا مــن إحدى قبائل الزولو، الذين نزل باول 
في أراضيهم وأضرته الظروف العسكرية أن يدافع 
عــن قراهم ضد هجمات الهولندييــن، فأراد زعيم 
القبيلة أن يكرمه فأهدى له حبال من الجلد األسود 
معقودا بــه حبات من الخيــزران وعلقها في رقبته 
تقديرًا له وعرفانًا بفروســيته، وقد كان من عادات 
تلــك القبائــل إذا بلــغ الفتى فيهم مبلغ الشــباب 
أطلقوه في الغابات وحيــدًا دون مؤونة ليعيش ما 
يقرب من ثالثة أحوال أي ســنين فــإذا عاد بعدها 
إلــى القبيلة ســالمًا معافــى,  فيعني أنه اســتطاع 
أن يتغلــب علــى عناصــر الطبيعة فــي الغابة من 
وحوش كاسرة وعوامل جوية صعبة، وأصبح جديرًا 
بالحياة، فيستقبله زعيم القبيلة وأفرادها بالترحاب 
وتجرى له مراســم ما يعــرف بحفل التنصيب يعلن 
فيها أنه أصبــح رجاًل مكتمــل الرجولة، ومن هذه 
الحادثة أخذ بادن باول فكرة وســام الشارة والذي 
أطلــق عليــه في حينها وســام الغاب، علــى اعتبار 

منديل الشارة الخشبية 

) وسام الغاب (
بقلم: أ. باسم محيسن

 » رئيس قسم الكشافة »

أن القيــادات التــي تــم تدريبها في تلــك الدورة 
التدريبيــة قد اجتازوا مهــارات التعايش في الخالء 
الذي هو ملعب الكشــاف وســاحة نشاطه، وأصبح 
يعتمــد عليهم في قيادة غيرهم من الشــباب. أما 
منديــل الشــارة، وهو عبــارة عن شــكل المنديل 
الكشــفي العادي المتعــارف عليه، غيــر أن له لونًا 
مميزًا اختاره بادن باول بنفسه ليكون مميزًا، وهو 
يصنع مــن الصوف الخالــص، أو القطن الخالص، 
وردي اللون، ومثبت في زاويته الســفلية مستطياًل 
مــن القمــاش عبــارة عن نســيج مخطــط، وهذه 
النوعية من القماش هي المســتخدمة في صناعة 

األذار )التنورة( االسكتلندية التي هي جزء من الزي 
التقليدي لإلنجليز، والتي تتشابه في عموم شكلها 
لكن لكل منطقة شكال مميزا من النسيج من حيث 
تقاطع الخطوط المكونة للنســيج، وقد اختار بادن 
باول شــكل النســيج الخاص بالمنطقة التي أقيم 
بها أول معســكر تدريبي تقديرًا منه إلى أهل تلك 
المنطقــة الذين تبرعوا بموقــع المخيم )جيل ويل 
بــارك(، والذى أصبــح بادن باول فيمــا بعد عندما 
كرمته ملكــة بريطانيا ومنحته لقــب لورد فأطلق 

عليه: لورد أوف جيل ويل بارك.
ومــن يومها احتكــر مركز تدريب جيــل ويل بارك 
صناعــة الوســام والمنديــل الذي يحمــل رمزهم، 
وأصبح جميع الحاصلين على وسام الشارة الخشبية 
يتقلدون هذا المنديل المصنــوع هناك. أما عقدة 
المنديــل فقــد ابتكرها بــادن باول لتكــون رباطا 
للمنديــل الكشــفي وهي عبارة عن خيط ســميك 
من الجلد معقودًا بطريقة معينة وهي إحدى العقد 
التي يستخدمها البحارة في مراكبهم. وقد أصبحت 
هــذه العقدة رمزًا كشــفيا فيما بعــد وعالمة على 
وحدة الحركــة. هذا ما يتعلق بالوســام والمنديل 
والعقــدة أما ما يتعلق بدرجات هذا الوســام فكما 
قلنا أنه على ثالث درجات هي: الوسام ذو الحبتين، 

وذو الثالث حبات، وذو األربع حبات وهو أعالها.

في بيتنا 
مراهق ,,, و انترنت ,,,

ماذا نفعل؟

أصبــح اآلن عالــم الكمبيوتــر واإلنترنــت للمراهــق 
وســيلة شــيقة وممتعة لقضاء الوقــت وإثبات الذات 
أمــام األصدقاء ومصــدرًا مهمًّا لتلقــي المعلومات. 
مــن  مختلــف  لإلنترنــت  المراهقيــن  واســتخدام 
شــخص آلخــر فيعتبــره البعــض وســيلة مســاعدة 
فــي دراســتهم، وبعضهــم للتحدث مــع أصدقائهم 
ومنهــم مــن يســتخدمه للتســلية، فأصبــح معظم 

المراهقين)مولعين باإلنترنت( ألسباب عدة. 
اإلنترنت وســيلة تعلم مدهشــة فيســتطيع الطالب 

جمع المادة العلمية بكل ســهولة ويســر.وبالمقابل 
يشــكل اإلنترنت حرية مطلقة  بالنســبة للمراهقين، 
فهم يســتخدمون بريــدا خاصًا بكلمة مــرور خاصة 
بهم، وبذلك يستطيعون كتابة كل ما يرغبون بعيدًا 
عــن قيــود األهل.ويجدون أنها فرصــة للتخلص من 
الضوابــط االجتماعيــة والدينية والدخــول إلى عالم 

اإلثارة التي يعشقها المراهق.
ثــم إن االنتقال من موقع إلى آخر على اإلنترنت يفتح 
لهم مجال اكتشــاف مواقع جديــدة ومنتديات لتبادل 
الحديث وهو ما يعرف )بالشــات( من دون الخروج من 
المنــزل، أصبح اإلنترنت الرابط الجامع للجيل بأكمله 

ال يتوقف الحوار أبدًا.
وفي حال وجود المراهق في أسرة ال يكترث فيها أحد 
لــه أو ال يهتم به أو حتى يجيب على تســاؤالته فإنه 
سيلجأ إلى مصادر أخرى إلشباع فضوله من أي مصدر 
والشــك في أن اإلنترنت هو األوفر حظًا إلشــباع هذا 
الفضول خصوصًا مع ما يســمع من رفاقه عن المزايا 
الكبيرة لإلنترنت ، الذي يساعد أي شخص في معرفة 
أدق التفاصيــل عن كل ما يريــده ، لذا يجب أن نتنبه 
لهذه القضية  وما يمكن أن تســببه لنا  و ألبنائنا من 

مشاكل و تعقيدات منها:- 
1.  العزلــة االجتماعيــة، الكآبــة والوســاوس، القلق 
والشعور بالنقص، االنفصال عن عالم الواقع والعيش 

في عالم الخيال.
2. تدهور المســتوى الدراســي، وقلة النوم والحرمان 

من النشاطات المفيدة والرياضة والقراءة.
3.  تدميــر العقائــد واألفكار والســلوكيات الســوية 

بسبب الشات العاطفي والمواقع اإلباحية.
إنكــم لن تســتطيعوا التخلــص من جهــاز الكمبيوتر 
وحرمــان أبنائكــم منه فاإلنترنت أصبــح في كل مكان 
سواء داخل المنزل عبر أجهزة الهاتف المحمول أو خارج 

البيت عبر مقاهي اإلنترنت المنتشرة في كل مكان.
أساليب توجيهية

ولكــي نحــاول توعيــة المراهقيــن وتوضيــح األضرار 
الدينيــة واألخالقية واالجتماعية لالســتخدام الســيئ 

لإلنترنت  فيجب علينا:
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كيف نواجه مصاعب الحياة
هـل أنـت    جزرة       بيضة      حبة قهوة

     الثقافــة هــي عصــب األمــة  ولبنــة تكوينها 
األساســية  التي تمنحهــا هويتهــا   وخطواتها 

األولى نحو التقدم والنهضة .
وهــي بمثابــة مقيــاس لمــدى الرقــي الفكري 
والمجتمعــات   لألفــراد  واألدبــي  واالجتماعــي 
ومفهوم الثقافة يتعدى إلى السلوك وال يقتصر 

على األفكار وحسب.
  وإنها تنصهر فــي بوتقتها العقائد واألخالق 
والعــادات واألعراف والقوانين والفنون وجميع 

الموروثات.
   وهــي من أهم العوامل األساســية للتنمية 
البشــرية والتي بدورها تســهم فــي توجيه 

أفكار  األفراد والشعوب. 
    إن من يســتطع التعبير عــن هذه الثقافة  
هــم أصحــاب المواهــب المبدعــون وهــم 
موزعــون علــى كل المجتمعــات  , لكن تقع 
على عاتق المجتمع اكتشــاف هذه المواهب 
واحتضانهــا وتنميتهــا وتوجيهها  الوجهة 

الصحيحة .
  ونحن في وزارة التربية والتعليم نســعى 
جادين بكل السبل والوسائل إلى  اكتشاف 
هذه الجواهر المكنونة  من طلبة جامعاتنا 
وكلياتنــا  الذيــن هــم طليعــة المجتمع  
والعمل على احتضانهم وصقل مواهبهم  

وإضــاءة الطريــق أمامهــم 

بقلم أ.احمد أبو هربيد
 مدير شئون الطلبة بوزارة التعليم

نحو العال .
لــذا كانــت رؤيــة  اإلدارة العامة للتعليــم الجامعي  في 
الــوزارة إطــالق المســابقات الثقافية منها المســابقة 
الثقافية  في اآلداب والفنون لطلبة الجامعات والكليات  
لعــام  2014 م ) األجنــاس األدبيــة(  بالتعــاون مــع 
مؤسسات المجتمع المدني و الشركات  الوطنية ومنها 
شــركة جوال ، وتشمل المســابقة في مجال اآلداب  , 
القصيدة الشعرية والقصة القصيرة  وكتابة المسرح 
والمقــال بأنواعه  األدبــي واالجتماعي والسياســي،  
وكذلــك في الفنــون  وتشــمل  رســوم الكاريكاتير 

والرسم التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي .
  حيث بدأ  اســتالم األعمال المشــاركة في دائرة 
شؤون الطلبة بتاريخ 2014/2/23 ومستمر حتى 
يوم  األحد الموافق 2014/3/23  وستقدم جوائز 
قيمــة للفائزين بعــد تقييمها مــن قبل لجان 
التحكيم المتخصصة  عبر احتفال كبير يشــارك 

فيه أساتذة الجامعات والكتاب واألدباء ..
إننا بهذه المسابقات نشــجع الطلبة على القراءة 
والبحث , نشــجعهم على الكتابــة وتنمية الحس 

والتذوق األدبي ..
و فــي الختام أوجــه دعوة إلى جميع مؤسســات 
الوطن الرسمية والمحلية المشاركة الفاعلة في 
تبنى واحتضان هذه الكنوز  التي ال تقدر بثمن .

مسابقة األجناس األدبية ..صقل للمواهب الطالبية

اشــتكت ابنة ألبيها مصاعب الحياة ، وقالت أنها ال 
تعرف ماذا تفعل لمواجهتها ، وأنها تود االستسالم 
، فهي تعبت من القتال والمكابدة ، ذلك أنه ما أن 

تحل مشكلة تظهر مشكلة أخري !!! 
اصطحبها والدها  إلى المطبخ وكان يعمل طباخا

مأل ثالثة آوان بالماء ، ووضعها على نار ساخنة
سرعان ما أخذ الماء يغلي في األواني الثالثة

وضع األب في اإلنــاء األول جزرة وفي الثاني بيضة 
وفي الثالث بعض البن 

وأخذ ينتظر أن تنضج وهو صامت تماما
نفــذ صبر الفتــاة ، وهي حائرة ال تــدري ماذا يريد 

والدها !
انتظر األب بضع دقائق .. ثم أطفأ النار 

ثــم أخذ الجــزرة ووضعها في وعــاء ، وأخذ البيضة 
ووضعها في وعــاء ثان ، وصب القهوة المغلية في 
وعاءثالث ثم نظر إلى ابنته وقال : يا عزيزتي ، ماذا 

ترين ؟
أجابت االبنة : جزرة و بيضة و قهوة

لكنه طلب منها أن تتحسس الجزرة ، فالحظت أنها 

تعد صعوبــات القــراءة والكتابة والحســاب من 
أكثــر الموضوعــات انتشــارًا بيــن الطلبــة ذوي 
الصعوبــات التعليميــة ، لكــن كيــف أعــرف أن  
ابنــي لديه صعوبــات تعلم ويلزمــه معلم تربية 
خاصــة, الجواب لهذا التســاؤل يكــون من خالل 

المالحظات التالية:
1 -حــذف بعض الكلمــات أو أجزاء مــن الكلمة 
المقــروءة ، فمثاًل عبارة ) ســافرت بالطائرة ( قد 

يقرأها الطالب ) سافر بالطائرة ( .
2 - إضافــة بعــض الكلمات غيــر الموجودة في 
النــص األصلي إلــى الجملة ، أو بعــض المقاطع 
أو األحــرف إلى الكلمــة المقروءة فمثــاًل كلمة ) 
ســافرت بالطائرة ( قد يقرأها ) سافرت بالطائرة 

إلى أمريكا ( .
3 -إبــدال بعض الكلمات بأخرى قد تحمل بعضًا 
من معناها ، فمثــاًل قد يقرأ كلمة ) العالية ( بداًل 
من ) المرتفعة ( أو ) الطالب ( بداًل من ) التالميذ 

( أو أن يقرأ ) حسام ولد شجاع ( وهكذا .
4 - إعــادة بعض الكلمات أكثر من مرة بدون أي 

مبرر فمثاًل قد يقرأ ) غسلت األم الثياب ( 
فيقول ) غسلت األم - غسلت األم الثياب ( .

5 -قلب األحرف وتبديلها ، وهي من أهم األخطاء 
الشائعة في صعوبات القراءة ، حيث يقرأ الطالب 
الكلمات أو المقاطع معكوســة ، وكأنه يراها في 
المــرآة : فقد يقــرأ كلمة ) برد ( فيقــول ) درب ( 
ويقــرأ كلمة ) رز ( فيقول ) زر ( وأحيانًا يخطئ في 
ترتيــب أحرف الكلمــة ، فقد يقرأ كلمــة ) لفت ( 

فيقول ) فتل ( وهكذا . 
6 -ضعــف فــي التمييز بين األحرف المتشــابهة 
رســمًا ، والمختلفة لفظًا مثل :) ع و غ ( أو ) ج و ح 
و خ( أو ) ب و ت و ث و ن ( أو ) س وش ( وهكذا .

7 - ضعف فــي التمييز بين األحرف المتشــابهة 
لفظًا والمختلفة رسمًا مثل : ) ك و ق ( أو ) ت و د 
و ظ ض ( أو ) س و ز ( وهكذا ، وهذا الضعف في 
تميز األحرف ينعكــس بطبيعة الحال على قراءته 
للكلمات أو الجمل التي تتضمن مثل هذه األحرف 

اعداد/ معلم التربية الخاصة أ/محمود عطا اهلل بهلول 
مدرسة اإلمام الشافعي االساسية )ب( للبنين .

المرشدة التربوية /سماح ناجي زيارة  مدرسة العباس األساسية«أ«

صارت ناضجة وطرية ورخوة 
ثــم طلب منها أن تنزع قشــرة البيضة ، فالحظت 

أن البيضة باتت صلبة .
ثــم طلــب منهــا أن ترتشــف بعــض القهــوة ، 
فابتسمت الفتاة عندما ذاقت نكهة القهوة الغنية

سألت الفتاة : ولكن ماذا يعني هذا يا أبي ؟
فقال : اعلمي يا ابنتي أن كال من الجزرة والبيضة 

والبن واجه الخصم نفسه ، وهو الماء المغلي
لكن كال منها تفاعل معه على نحو مختلف ......

لقد كان الجزرة قوية وصلبــة ولكنها ما لبثت أن 
تراخت وضعفت بعد تعرضها للماء المغلي

أمــا البيضة فقــد كانت قشــرتها الخارجية تحمي 
ســائلها الداخلي ، لكــن هذا الداخل مــا لبث أن 

تصلب عند تعرضه لحرارة الماء المغلي.
أما البن ، فقــد كان رد فعله فريدا ، إذ تمكن من 

تغيير الماء نفسه !
وماذا عنك ؟

هل أنت الجــزرة التي تبدو صلبة .. ولكنها عندما 
تتعــرض لأللم والصعوبــات تصبح رخــوة طرية 

وتفقد قوتها ؟

مشكالت تربوية ونفسية

     كيف أعرف أن ابني  لديه صعوبات تعلم ؟؟

، فهو قد يقرأ ) توت ( فيقول ) دود ( مثاًل وهكذا.
8 -ضعــف في التمييز بين أحــرف العلة فقد يقرأ 

كلمة    ) فول ( فيقول ) فيل ( .
9 - صعوبــة في تتبع مــكان الوصول في القراءة 
وازدياد حيرته ، وارتباكه عند االنتقال من نهاية 
السطر إلى بداية السطر الذي يليه أثناء القراءة . 
10 -قراءة الجملة بطريقة سريعة وغير واضحة .
11 -قراءة الجملة بطريقة بطيئة كلمة كلمة . 

12 -صعوبــة في الربط بيــن الرقم ورمزه ، فقد 
تطلب منه أن يكتب الرقم ثالثة فيكتب ) 4( .

13 -صعوبــة في تمييز األرقــام ذات االتجاهات 
المتعاكســة مثــل ) 6 ـ 2 ( ، ) 7 ـ 8 ( ، حيــث قد 
يقــرأ أو يكتب الرقم ) 6 ( عل أنه ) 2 ( وبالعكس 

وهكذا بالنسبة للرقمين 7 و 8 وما شابه .
14 -صعوبــة في كتابة األرقام التــي تحتاج إلى 
اتجــاه معيــن ، إذ يكتــب الرقم )3( مثــاًل هكذا 
)بشكل معكوس كالمرآة ( وقد يكتب الرقم ) 4 ( 
هكذا )  بشــكل معكوس كالمرآة( وقد يكتب ) 9 

( )بشكل معكوس كالمرآة ( وهكذا. 
15 -يعكــس األرقــام الموجــودة فــي الخانــات 
المختلفة ، فالرقم )25( قد يقرأه أو يكتبه )52( . 
16 -صعوبة فــي إتقان بعض المفاهيم الخاصة 
بالعمليات الحســابية األساسية كالجمع ، والطرح 

، والضرب ، والقسمة .

ذات   .. البيضــة  أنــك  أم 
القلــب الرخــو .. ولكنه إذا 
ما واجــه المشــاكل يصبح 
قاســيًا وصلبــًا ؟ قــد تبدو 
قشــرتك ال تزال كما هي ، 
ولكنك تغيــرت من الداخل 
، فبات قلبك قاسيا ومفعما 

بالمرارة !
أم أنــك البــن المطحون .. 
الــذي يغيّر المــاء المغلي 
وهو مصدر لأللــم ، بحيث 

يجعله ذا طعم أفضل ؟!
البــن  مثــل  كنــت  فــإذا 
تجعلين  فإنك   .. المطحون 
األشــياء من حولــك أفضل 
إذا ما بلغ الوضع من حولك 

الحالة القصوى من السوء
كيــف  ابنتــي  يــا  فكــري 

تتعاملين مع المصاعب ..

قصة تربوية شيقة

األحد  15 جمادى األولى   1435هـ   16 مارس / آذار  2014م
 Sunday - 16 March 2014
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إعداد أ. هاني محمد أحمد كيالني 
مدرسة زيد بن حارثة األساسية للبنين

                             أجمل ما يقال :     
- ربي إني وكلتك أمري فكن لي خير وكيل ودبر لي فإني 

                       ال أحسن التدبير.
- عجبتُ لمن ابُتلي بضر كيف يغفل عن قوله » إني مسني الضُّر وأنت

 أرحم الرحمين« واهلل يقول بعدها » فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضُّر«

أبيات أعجبتني :

وما من كاتٍب إال سَيَفنى                            ويُبقي الدهر ما كتبت يداهُ
فال تَكتب بكفك غير شيء                          يسرك في يوم القيامة أن تراه.

حكمة :

إذا تألمت أللم إنسان فأنت نبيل ، أما إذا شاركت في عالجه فأنت عظيم.

الطريق إلى الجنة

امضي كأنك لم تسمع .      اصمت كأنك لم تفهم.       تجاهل كأنك لم تر.

وانسي كأنك لم تذكر.       فهذا نصف الطريق إلى الجنة .

دعاء
 

اللهم اكفني شــر قساوة القلوب وتغيير النفوس وال تجعل لي حاجة عند أحد من خلقك وال 
تجعل للحزن موطًأ في قلبي يا اهلل .

خاطرة

كلنا مثقوبين بالعيوب ولوال  رداًء من اهلل اسمه الستر لُكِسرت أعناقنا من الخجل .

أجمل ما قرأت

إنَّ مشقة الطاعة تذهب ويبقى ثوابها... وإنَّ لذة المعصية تذهب ويبقى عقابها.

خواطرالوقاية من »إدمان اإلنرتنت«
أخي الطالب، أختي الطالبة:   

لقد أصبح االنترنت شــيئًا أساسيًا ومطلبا رئيسًا ألي أسرة 
, فالجامعــات والمــدارس أصبحــت تعتمد علــى مصادر 
االنترنت ، وحتى الطــالب يتوجهون بالدرجة األولى إليه 
للبحث عــن مواضيع أو أبحــاث معينــة يحتاجونها خالل 

فتــرة دراســتهم المدرســية أو الجامعيــة 
حتــى أصبحنــا فــي زمــن ال يمكن 

فيــه االســتغناء عــن اإلنترنت 
ولكــن هنــاك مــن يفــرط 

اإلنترنت  اســتخدام  فــي 
الرئيس  الشيء  ويجعله 
فــي حياتــه حتــى ولو 
االهتمام  حســاب  على 
والبيــت  باألســرة 
والدراســة لذلــك يجب 

االنترنــت  اســتخدام 
وفــي  ســليمة  بطريقــة 

أوقــات محــددة مــن أجــل 
تجنب مــا يعرف بظاهرة »إدمان 

االنترنــت« والتي تعتبــر حالة مرضية 
تؤثر على نفسية وسلوك المستخدم. 

مخاطر اإلدمان على اإلنترنت:

• التفكير الدائم في اإلنترنت والشــعور بالرغبة في زيادة 
عدد ساعات استخدامه.

• اللجوء لإلنترنت للهروب من واقع مشاكل الحياة وعدم 
المشاركة في المناسبات االجتماعية.

مكـتـبـتــي الصالة شفـــــاء 

إعداد أ.مصطفى درويش الجاعوني
رئيس شعبة قسم اإلعالم التربوي

مديرية شرق غزة

• التعرض لظواهــر وقيم اجتماعية غريبــة ومختلفة عن 
العادات والتقاليد المتعارف عليها.

• حدوث اضطرابات إكلينيكية كالقلق والتوتر الشديد.
• تراجع مســتوي التحصيل الدراسي عند طالب المدارس 

والجامعات.
• الشــعور بالندم لفقدان مكتسبات معينة 
)عالقات – صفقات – التزامات ( بســبب 

كثرة استخدام االنترنت.
• غيــاب التفاعــل االجتماعي وعدم 
إيجاد الوقت الكافــي للتفاعل مع 

األسرة واألصدقاء.
• لــه تأثيــرات جســدية غاية في 
الخطورة مثل السهر واألرق وآالم 

الرقبة والظهر والتهاب العينين.

نصائح للحد من مخاطر اإلدمان:   

• تحديــد وقت معين وبشــكل يومي للجلوس 
على اإلنترنت بحيث ال يتجاوز ساعتين في اليوم الواحد.

•   تحديد الهدف من التعامل مع اإلنترنت، ووضع مخطط 
مسبق لما سيتم عمله في كل جلسة.

•  تقديــم األولويــات االجتماعيــة وعدم إهمال مشــاكل 
الحياة اليومية.

• النظــر بالعينين خارج شاشــة جهاز الحاســوب لمدة 5 
دقائق كل 30 دقيقة تقريبا.

• القيام ببرنامج رياضي يومي خارج المنزل ، واإلكثار من 
شرب الماء أثناء استخدام اإلنترنت.

حين يغزوني وسواسٌ وهمُ وحزن
فإني ألوُذ تباعًا إلى أحضانِ مكتبتي

أفتشُ في بطونِ الكتِب... و أقضي بها جُل 
وقتي 

فيغشاني سرورٌ وتغمرني سكينٌة
وأشرق كما الصباِح عند طلوعه أماًل يغذيني

وعطرًا بالتواضع يلفحني .. وهناك ..حول النجوم 
يرفعني

وكما الراحُة ال تنال إال بالتعِب...والحبُ ال نملكه 
إال باألدب

فإننا بالعلم نسمو ..بالعلم نقوى..بالعلم نرقى
ونصيحة ُأسُرّها لكم...أقيموا في بيوتكم مكتبة

فإنها في الوحدة خير أنيٍس وفي الغربة خير 
صديٍق..وفي الرشد خير دليل.

الصــالة ركن أساســي مــن أركان اإلســالم الخمس و قد 
فرضها اهلل عز و جل في ليلة اإلسراء و المعراج قبل الهجرة 
خمــس مرات في اليوم و الليلة في أوقات محددة و طريقة 
معينة,  علمها جبريل عليه الســالم للنبــي عليه الصالة و 
الســالم  و علمها النبي لألمة بالبيــان القوي العملي فقال 
فــي الحديث الصحيح : ) صلوا كما رأيتموني أصلي(  و قال 
تعالــى: )و أقيموا الصالة و آتوا الــزكاة( , و الصالة عمود 
الدين و أساس ال بد منها لنجاة اإلنسان من شرور الدنيا و 
الوصــول إلى الدرجات العال في جنات النعيم و قد جعل اهلل 
الصالة صلة مستمرة بينه و بين المسلم و عبادة مفروضة 

و شفاء أيضا  من أمراض كثيرة نفسية و عضوية.
 فالصالة تغســل المســلم من كل األدران و هي األوساخ و 
الميكروبات أو أي شــيء يؤذي اإلنســان ظاهريا و باطنيا, 
فأداء الصالة في وقتها له فوائد عظيمة للجســم البشــري  
حيث تعمل على شــفائه من العديد من األمراض  و أهمها  
ما يعرف بدوالي الســاقين الذي يصيب أوردة الســاقين و 
يجعلهــا غليظــة و ممتلئة بالدمــاء حيث أثبتــت التجارب 
العلمية أن هنالك عالقة مؤكدة بين أداء الصالة و الوقاية 
مــن ذلك المرض كما و تســاعد الصالة على التخلص من 

آالم العمــود الفقري و الركبتين و العنق و تقي 
مــن اإلصابــة بالنوبــات القلبية و آالم أســفل 
الظهر هذا  كمــا أن أداء لصالة  في مواعيدها  

يساهم في النشــاط الحيوي لفسيولوجيا الجسم  و ينعش 
الخاليا و يحســن عمل القلب و يزيد  من اللياقة البدنية و 
الذهنية للجســم و باإلضافة إلى ذلك فإن الصالة تســاعد 
علــى تهدئــة النفس و إزالــة التوتر , و ترتيــل القرآن في 
الصــالة يعمل على تنظيــم التنفس  و هذا يــؤدي بدوره 
إلــى تخفيف التوتر كما أن حركة عضــالت الفم المصاحبة 
للترتيل تقلل من الشــعور باإلرهاق و تكسب العقل نشاطا 
و حيوية كما أن الســجود يلعب دور كبيــر في إزالة ا لقلق 
من نفس المســلم حيث يجعله يشعر بفيض من السكينة  

و طوفــان مــن نــور اليقيــن و 
الصــالة  و  فالقــرآن  التوحيــد  
شــفاء و رحمة لمن غمر اإليمان 
فأشــرقت  أرواحهم  و  قلوبهــم 
و تفتحــت و أقبلــت فــي تفاؤل 

فــي  مــا  لتلقــي 
القرآن من صفاء و 

طمأنينة و أمان .

بقلم الطالبة:  سمر نعيم قدوم
مدرسة العباس األساسية أ للبنات

إعداد: أ.هالـة غنيم
قسم العالقات العامة مديرية شرق غزة
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من  )وجعلنا  وتعالى  سبحانه  اهلل  يقول 
الماء كل شيء حي أفال يؤمنون(  صدق 

اهلل العظيم
عندما ينزل الماء من السماء إلى األرض 
فإنه ينزل بصورة نقية وخاليًا تقريبًا من 
من  بد  ال  لكن  والميكروبات،  الملوثات 
إجراء الفحوصات الكيميائية والفيزيائية 
جودة  من  للتأكد  الالزمة  والبيولوجية 
وسالمة تلك المياه وصالحيتها للشرب 

واالستعمال اآلدمي.
وفي الوقت الحالي أصبحت المياه بصفة 
تشغل  التي  االهتمامات  إحدى  أساسية 
مياه  وخاصة  القرار  وصناع  المسؤولين 
في  عليها  المحافظة  أجل  من  الشرب 
صورة نقية خالية من الملوثات وصالحة 

لالستهالك اآلدمي.
وتوفيرها  المياه  على  الحصول  ويعتبر 
التي  المناطق  في  خاصة  كبيرًا  تحديًا 
وتعاني  المياه  مصادر  في  شحًا  تعاني 
أيضًا من تلوث في مصادر المياه، حيث 
أجل  من  وخيارات  لتقنيات  اللجوء  تم 
كمية  في  الهائل  النقص  هذا  تعويض 
بمنأى  ليس  غزة  وقطاع  المياه،  وجودة 
التي  والضغوطات  التحديات  تلك  عن 
المياه  على  الطلب  زيادة  في  تتمثل 
من  يعاني  أنه  حيث  للشرب  الصالحة 

كثافة سكانية هائلة باإلضافة لما يعانيه 
من شح في مصادر المياه والوضع المزرى 

الذي وصلت إليه جودة مياه الشرب.
كافة  وتكاتف  تضافر  من  بد  ال  لذا 
في  االمكانيات  كافة  وتسخير  الجهود 
التلوث  من  المياه  هذه  حماية  العمل 
ونشر  االستهالك  ترشيد  على  والعمل 

الوعي بين كافة أفراد المجتمع.
كبيرة  نسبة  وطالبها  المدارس  وتمثل 

تقع  العالي حيث  والتعليم  التربية  وزارة 
جودة  متابعة  مسؤولية  عاتقها  على 
الكيميائية  الناحية  من  الشرب  مياه 
الطب  مع  بالتنسيق  وذلك  والبيولوجية 
إصدار  كذلك  و  الصحة،  بوزارة  الوقائي 
و  بجودة  المتعلقة  الدورية  النشرات 

سالمة مياه الشرب داخل المدرسة.
في  المياه  على  المحافظة  أجل  ومن 
تلك المدارس البد من تنظيف وتعقيم 

ببعيدة  ليست  أيضًا  وهي  المجتمع  من 
عما يحدث حيث أن جميع مدارس القطاع 
محطات  من  الشرب  مياه  على  تحصل 

تحلية تابعة للوزارة.
آمنة  الشرب  مياه  على  وللمحافظة 
فال  الملوثات  من  وخالية  وسليمة 
أجل  من  المسؤوليات  تقاسم  من  بد 
الوصول إلى الحالة المثلى لمياه الشرب 

في المدارس وذلك على النحو التالي:

الخزانات قبل وأثناء العام الدراسي على 
الحاجة  وعند  دوري  ذلك بشكل  يتم  أن 
الصحية  والشروط  الطرق  واستخدام 
التي تضمن نظافة المياه والحفاظ على 

صالحيتها للشرب.
خزان  فتحة  إغالق  من  التأكد  وكذلك 
الملوثات  تصل  ال  حتى  بإحكام  المياه 
يكون  أن  على  والعمل  الشرب،  لمياه 
موقع خزانات مياه الشرب مالئمًا بحيث 
الشمس  أشعة  بعيدًا عن  الموقع  يكون 

وعن المرافق الصحية في المدرسة.
منسق  المعلم  عاتق  على  ويقع  كما 
تعزيز  مسؤولية  المدرسية  الصحة 
الوعي فيما يتعلق بمياه الشرب وترشيد 
خالل  من  ذلك  كان  سواًء  استهالكها 
محاضرات توعوية أو نشرات أو بوسترات 

ومجالت حائط.
في  العاملين  جميع  عاتق  على  ويقع 
المدرسة وكذلك جميع الطلبة مسؤولية 
متابعة نظافة مياه الشرب وتجنب إلقاء 
خزانات  محيط  في  والنفايات  األوساخ 
مياه الشرب وكذلك تعويد الطلبة على 
الطرق الصحيحة لالستخدام األمثل لتلك 
المياه وتوصيل الفائض من تلك المياه 

لحديقة المدرسة.

قال الشاعر العظيم المتنبي في الكتاب :
أعز مكان في الدنى سرجُ سابٍح    

و خير جليسٍ  في الزمان كتابُ
الكتاب هو الذي إذا نظرت إليه أطال إمتاعك ، و شحذ طباعك 

، و بسط لسانك 
و جوَد بيانك ، و فخَم ألفاظك ، 
و منحك تعظيم العوام و صداقة 

الملوك .
الكتــاب هــو المصــدر الفاعــل 
العامــل  و   ، الكاملــة  للمعرفــة 

الخالق في الفكر اإلنساني .
هــو الصديــق فــي الوحــدة و 

األنيس والسمير..
و عالــم الكتب هو أقــوي و أقدر 
فــي اإلفادة بالمعرفــة من عالم 

النــاس ؛ ألن الكتــاب يتعامل مع 
عقل اإلنســان و فكره ، و يحملــه إلى دنيا من المعرفة أطول 
و أعــرض فتطــوف به في أعمــاق الماضي و آفــاق الحاضر و 
تطلعات المستقبل ، ثم هو سخي كريم يعطيك كل ما يضم 
بيــن دفتيــه ، فيفجر في عقلــك قوة التفكيــر و يروضه على 
ســالمة الفهم و المراجعة و التمحص ، و يكون رهن إشارتك 

في كل وقت و كل حين و ال يمن عليك بما أسدى .
لقــد كان الكتاب مصدر إلهام عقلــي و فكري ألولئك الذين 
قــادوا حياة النــاس على طريــق العلم والمعرفــة و الفكر و 

التنمية .
و مــا زال الكتــاب هــو القوة 
القــادرة على هــذا العطاء 
رغم وجود المصادر األخرى 
للمعرفــة و تنوعهــا مــن 
وســائل جديــدة تنافســه 
و تزاحمــه علــى توصيــل 
المعرفة و لكن سيبقى ينبوع 
المعرفة و القوة الخالقة في 

تكوينها و تنميتها .
لذلــك نقــول بأنــه مطفأ 
العينين مــن ال مكتبة في 
بيته ، و أقدم نصيحة لجميع 
أبنائــي و بناتي الطلبة : اقرأ كل ما يالءم مواهبك ، و كل ما 
يشــبع نفســك و كل ما يعطيك زادًا مــن المعرفة ، و يهذب 
أخالقــك و احرص على أن تقرأ الجيــد الممتع ، و لوال الكتب 
المدونة و األخبار الخالــدة و الحكمة المخطوطة لبطل أكثر 

العلم و غلب سلطان النسيان سلطان الذكر . 

خطوات لغرس ثقافة املحافظة على املياه يف املدارس

سمـو املعرفة والخلـق
الـكـتــــاب

بقلم : أ .مازن البطنيجي
اإلدارة العامة للصحة المدرسية

بقلم أ . عايدة محمد حسن النجار
 مديرة مدرسة ابن خلدون األساسية )أ( للبنات

تتسارع األيام وتمضي السنين والوقت يجري ويحمل 
بيــن طياتــه ذكريــات الفــرح والســعادة وبالجانب 
األخــر ذكريــات مؤلمة ولكــن هل ســمعتم بعجلة 
الحيــاة .. المصطلح غريب نعم  ولكنــه الواقع الذي 

نعيشــه , يمــر اليوم علينــا ونحن 
من  بالعديــد  مشــغولين 

الحياتية ســواء  األمور 
االنشغال  ذلك  كان 

زيارة  أو  بالعمــل 
أو  األصدقــاء 
مــع  الجلــوس 
ولكــن  األهــل 
تلك  نظمنا  هل 
األعمــال وتلــك 

العالقــات وهــل 
 .. بينهــا  ســاوينا 

إنهــا متاهــة كبيــرة 
ولكــن كيف الخــروج منها 

وكيف يمكن تنظيمها ..
عجلة الحيــاة تتحدث عــن دائرة مقســمة إلى عدة 

أقسام بأقطار متساوية )8 – 10 أو أكثر أو أقل(
واألقسام في الدائرة تحتوي على عدة جوانب منها :

الجانب اإليمانيّ : عالقة العبد بخالقه وكافة شؤون 

حياته التعبدية والروحانية
الجانــب الصحي والبدنــي: يتعلق بالصحــة العامة 

وطرق المحافظة على السالمة الشخصيّة
الجانب الماديّ: يتعلق بكسب المال وطرق تطويره 

وإنمائه
الجانب األســري : يتعلق بعالقة 

الفرد مع أسرته
 : االجتماعــي  الجانــب 
يتعّلــق بعالقــة الفرد 
وبمــن  بمجتمعــه 

حوله
 : المهنــي  الجانــب 
الفرد  بعالقة  يتعّلق 

اتجاه عمله
الجانب العلمي : يتعلق 
بعالقــة الفــرد بالعلــم 

والثقافة والتوعية
واهتماماتك  بانجازاتــك  فكــر 

وابدأ قيم نفسك في عجلة الحياة
وتلك الصورة لك لتقوم بطباعتها وتلوينها حســب 

ما تراه في حياتك
وتذكــر دائما : التــوازن في عجلة الحيــاة يقود إلى 

اإلشباع والسعادة.

نّظم وقتك والتحق بعجلة الحياة 
بقلم أ. محمد اسليم | مرشد تربوي بمدرسة عوني الحرثاني األساسية للبنين
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كثيــر منا لديه األهداف والطموحــات التي يود تحقيقها في الحياة ليصل إلى ســّلم 
النجــاح,  فالنجــاح خط ســريع اليقبل الذهــاب أو اإلياب فأن تختــار هدفك يعني أن 
تتعايــش معه أو ترتضيه وتســعى إلــي تحقيقه  ال تتركه على دكــه احتياط حياتك 
منتظــرًا أن تنقذه صدفة من عالم المعجزات وحتى نصل إلى درب النجاح, أضع بين 

أيديكم هذه اإلشــرافات لكي تكون معينة لكم للوصول إلى النجاح في الحياة :
-1وجــود خطة فعندما تخطط لحياتك مســبقًا ,وتضع لهــا األهداف الواضحة يصبح 
تنظيــم الوقت ســهاًل وميســرًا والعكــس صحيح, فإذا لــم تخطط لحياتــك فتصبح 

مهمتك في تنظيم الوقت صعبة.
-2البــد من تدوين أفكارك وخططــك وأهدافك على الورق, وغيــر ذلك يعتبر مجرد 
أفكار عابرة ستنســاها بســرعة, إال إذا كنت صاحب ذاكرة خارقة ,وذلك سيســاعدك 

علــى إدخال تعديالت وإضافات وحذف بعض األمور من خطتك .
-3 بعــد االنتهــاء من الخطة توقع أنك ســتحتاج إلى إدخال تعديــالت كثيرة عليها,  

التقلق وال ترمي بالخطة فذلك شــيء طبيعي .
-4 الفشل أو اإلخفاق شيء طبيعي في حياتنا ,ال تيأس وكما قيل :أتعلم من أخطائي 

أكثر مما أتعلم من نجاحي .
-5 يجــب أن تُعــوّد نفســك على المقارنة بيــن األولويات, ألن الفــرص والواجبات 
قــد تأتيك فــي نفس الوقت, فأيهما ســتختار ؟باختصــار اختر ماتــراه مفيدًا لك في 

مستقبلك وفي نفس الوقت غير مضر لغيرك.
-6 اقرأ خطتك وأهدافك في كل فرصة تســمح لك من يومك .

-7 اســتعن بالتقنيــات الحديثــة الغتنام الفــرص وتحقيق النجاح, وكذلــك لتنظيم 
وقتك, كاالنترنت والحاسوب وغيره .

-8 تنظيمك لمكتبك ,غرفتك ,سيارتك ,وكل ما يتعلق بك سيساعدك أكثر على عدم 
إضاعة الوقت ’ويظهرك بمظهر جميل ,فاحرص على تنظيم كل شــيء من حولك.

-9 الخطــط والجداول ليســت هي التي تجعلنا منظميــن أو ناجحين ,فكن مرنًا أثناء 
تنفيذ الخطط .

-10 ركز وال تشتت ذهنك في أكثر من اتجاه, وهذه الهمسة إن طبقت ستجد الكثير 
مــن الوقت لعمل األمور األخرى األكثر أهمية وإلحاحا .

-11 اعلــم أن النجــاح ليــس بمقدار األعمال التــي تنجزها بل هو بمــدى تأثير هذه 
األعمال بشكل ايجابي على المحيطين بك .

وختامــا- فلتتذكــروا دائما أن:النجاح عبارة عن لوحة نحن من نرســمها ولكي تصل 
إلى النجاح يجب أن تعثر على شــغفك ومطاردته بقــوة فالهروب ليس حال ,والتخيل 
هــو بدايــة االبتكار فدعه يســبح على هواه ألن لــه القوة التي تســاعدك علىتغيير 

حياتك نحو األفضل .

الهدف العام: 
رفع المعنويات وتحقيق التفوق الدراسي والحياتي.

األهداف الخاصة:
- أن يتعــرف الطلبة على طرق واســتراتيجيات تمكنهم من مذاكرة 

فاعلة
- أن يستطيع الطلبة بناء أفكار إيجابية عن أنفسهم وبرمجة عقلهم 

بشكل إيجابي
- أن يتعرف الطلبة على طرق المراجعة وإعداد جدول مذاكرة فعال.

- أن يتعلــم الطلبة الطــرق تقنيات تمكنهم مــن التخلص من قلق 
االمتحان .

يقول المثل الصيني تستطيع أن تأخذ الحصان للنهر ولكن ال تستطيع 
أن تجبره على الشرب منه ماذا نستفيد من هذا المثل؟؟

أننا عندما نذاكر ونحن ليس لدينــا الرغبة والدافعية للمذاكرة  فلن 
تســتطيع االستيعاب حتى ولو قضيت الكثير من الساعات  منكبًا على 
الدراســة فكم من طالب جلس على الكتب ساعات طويلة ولكن كان 
يذاكر بشــكل خاطئ، كما وأنه من وجد نفســه منســجمًا ومستوعبًا 

على طريقة معينة فبها ونعم.
فهنــا نطــرح بعــض الطــرق 
واالستراتيجيات التي تساعدك 
والدراســة  المذاكــرة  علــى 

الصحيحة.
األدوات والوسائل:

عــرض LCD- لوحــة مهارات 
المذاكــرة – عينــات من طرق 
المذاكــرة )الخريطة الذهنية-

المفاهيم..(  توضيــح  لوحــات 
مراجعــة- جــداول  ســبورة- 

اســتبيان مذاكــرة( ملحوظــة 
جميع األدوات مرفقة في المالحق.

إجراءات التنفيذ:
- الترحيــب بالطــالب وتوضيــح األهــداف واألهمية مــن الحصص 
والبرنامج واالتفاق على  آداب الحصص واختيار اسم جماعي للبرنامج 
- سنعرض في هذه الحصة طرق االستذكار الفعــال حتى تتعرف على 

طرق مذاكرتك واالستفادة من الطرق المختلفة.
النشاط األول/

 تمرين االسترخاء مدة التمرين )5 دقائق(
النشاط الثاني /

مائدة المذاكرة الوقت المستغرق:10 دقيقة
- نبدأ بالسؤال لعينة من الطلبة كيف تذاكر؟ ونستمع لمجموعة من 
الطــالب عن طرقهم في المذاكرة وننوه إلى ضرورة االســتفادة من 

خبرات بعضنا البعض.
- نعــرج إلى أمور مهمــة معينة على المذاكــرة ونطلب من الطالب 

إخراج مفكرة اإلرشاد وتسجيل النقاط التالية  (أختيارى (
1. تــوكل علــى اهلل واعقد النيــة على العلم من أجل تطوير نفســك 

وخدمة الدين.

إعداد/ أ. عبد الرحمن وافي  - مشرف اإلرشاد التربوي- مديرية خان يونس

حصة صفية بعنوان: 

الدراسي( التفوق  )أسرار 

2. قال رســول اهلل صلى اهلل عليه وسلم)تفاءلوا بالخير تجدوه( فيجب 
عليك أن تتفاءل بنتيجتك وعالماتك.

3. حدث نفســك دائمًا باألمــور اإليجابية واجعل تفكيرك إيجابيًا حتى 
تبرمج عقلك الباطن على االيجابية

4.  جهــز مكانــًا جيــدًا للمذاكرة يكون هادئًا وبجلســة على كرســي 
وطاولة ماأمكن، وانتبه لإلضاءة والهواء.

5. اتفــق مع والديك علــى مواعيد  مذاكرتك وفق جــدول توزع عليه 
المواد وتحسب الصالة والراحة.

     نشاط البطاقات / تحفيز _ تركيز_ مراجعه )3دقائق(
النشاط الثالث /

التفكير االيجابي ، نشاط غير نظامك 
عرض بطاقات عبارات ايجابية .

يهدف النشاط لتغير االعتقادات السلبية إلي ايجابية .
النشاط الرابع )5_10دقائق(

واآلن دعونا نتحدث عن طرق المذاكرة فكما سمعنا عن طرق مذاكرة 
بعض الطالب دعونا نجمل الحديث:

في الحقيقة اليوجد  طريقة 
فــي  األصــح  هــي  واحــدة 
هناك  بــل  فقط  المذاكــرة 
أكثر من طريقة وكل طالب 
فــي  طريقــة  علــى  يرتــاح 
اســتيعابه ودراســته تكون 
هي الطريقة الصحيحة ومن 
أحدث الطــرق في المذاكرة 
التــي أثبتــت فعاليتها وهي 
طريقــة )تتاســر( وتعنــي ) 
أجــب-  تصفح-تســاءل- 
المرشد  راجع(: يقوم  سمع- 

بعرض صورة بها هذه الكلمات ويسأل الطالب ماذا تعني.
1. تصفح الدرس بشــكل ســريع واطلــع على العناوين والرســومات 

التوضيحية.
2. تساءل: أي ضع تساؤل على العناوين الفرعية للدرس.

3. أجب: عن السؤال الذي صغته في العنوان الفرعي.
4. سمع: لنفسك ماأجبته وإن شئت لخص ماقرأت في دفتر كشكولك.

5. راجــع: الــدرس بعد اإلنتهــاء من الدرس وحل أســئلة الدرس من 
الكتاب والدفتر.

ونسألكم سؤال ماهي األوقات المناسبة للمذاكرة؟
   بعد  اإلســتماع ألقوال الطالب ... أنســب وقــت للمذاكرة هو وقت 
الســحر والفجر حيث أن الذهن صافي وهادئ وقادر على االستيعاب- 
ثم وقــت العصــر حيث يكــون الذهن كذلــك هادئ والجو مناســب 
للمذاكرة، ثم أي وقت يراه الطالب مناســب حسب وضعه الخاص مع 

تجنب السهر 
حتى نوافق قول اهلل تعالى:) وجعلنا الليل لباســا وجعلنا النهار معاشا( 

حتى النعكس الساعة البيولوجية في داخلنا.

األحد  15 جمادى األولى   1435هـ   16 مارس / آذار  2014م
 Sunday - 16 March 2014

إشــراقـات 
نـحـــو الـنـجــاح

إعداد أ: سماح ناجي زيارة
مرشدة تربوية بمدرسة العباس األساسية »أ«

مديرية شرق غزة
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صحيفة شهرية تصدر عن وزارة 
التربية والتعليم العالي

)تربوية - إعالمية(

االدارة العامة للعالقات الدولية والعامة

العنوان:  
غزة الرمال الجنوبي ـ تل الهوا

إشراف عام:  
أ. عماد أمني الحديدي

رئيس التحرير:  
أ.معتصم عرفات امليناوي

مدير التحرير:  
أ.سامي سلمان جاد اهلل

موقع إلكرتوني:
www.mohe.ps 

بريد إلكرتوني:
info@mohe.ps 

تليفاكس: 
0097082822509

تتعرض القيادات اإلدارية في المؤسسات والمنظمات عامة 
والتعليميــة منهــا خاصــة لكثير مــن التحديــات الخارجية 

»العالمية« 
التي تحد من اســتمراريتها، وانطالقها نحو تحقيق أهدافها 
اإلســتراتيجية، مما يضطرهــا إلى تغيير أســاليبها اإلدارية 
المتبعــة، أو إعــادة صياغــة أهدافهــا بما يتناســب وحجم 
التحديات التي تواجهها، أو العمل على رفع كفاءتها اإلدارية 
والتكنولوجيــة بمــا يجعلهــا تقبل تحــدي هــذه التحديات 
وترضى بمواجهتها، وهذا ما تنتهجه المؤسسات التعليمية، 
والتربويــة التي تريد أن تترك أثــرا لها في الحقل التعليمي، 
أو أن يشــار إليهــا بالبنــان، أو أن تقتــدي بها المؤسســات 

التعليمية العالمية، والمحلية األخرى.
ووزارة التربيــة والتعليــم العالي، ليســت ببعيــدة عن هذه 
التحديات العالمية والمحلية، بل هي في بؤرتها، ليس ألنها 
إحدى هذه المؤسسات التعليمية التربوية فحسب، بل ألنها 
جــزءا من القضية الفلســطينية التي ما زالــت تراوح مكانها 
منذ أكثر من ستين عاما، مما جعل بعض التحديات العالمية 
تأخــذ المنحــى السياســي كما ســنرى في التحــدي األمني 
العســكري لالحتــالل اإلســرائيلي ألرض فلســطين وتحدي 
الحصار السياســي واالقتصادي، والتمويل الخارجي، وغيرها 

من التحديات العالمية.
وســوف نســلط الضوء في مقاالت تباعا على أهــم التحديات 
العالمية والمحلية التي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على أداء القيادات 
اإلدارية بالوزارة، بهدف التعريف بمساهمات الوزارة للحد من 
هذه التحديات من جهة وآملين المســاهمة بإسداء النصيحة 
ألصحاب القرار من جهة أخرى، وســنقف معكم في مقالنا األول 

هذا أمام تحدي االنفجار المعرفي؟
يشهد العصر الحالي تقدما رهيبا في المعرفة التي تضاعفت 
ألول مرة بعد )1750( سنة، وتضاعفت في المرة الثانية بعد 
)150( ســنة، ثم للمرة الثالثة بعد )50( ســنة، ثم بعد عشر 
ســنوات في المــرة الرابعة، وأخذت تقل المــدة الزمنية في 
التضاعفــات القادمة للمعرفة بعد ذلك، الســيما بعد ظهور 
اإلنترنت والقنــوات الفضائية الكثيرة جدا، والمتنوعة منها، 
والمتخصصــة، ونتيجة للتجدد والتطــور في هياكل المعرفة 
والنمــو الــذي طرأ عليهــا يوما بعــد آخر، لم تعــد المعارف 
التــي تزودت بهــا أجيالنا فــي المؤسســات التعليمية قابلة 

لالستخدام أو التطبيق لفترة طويلة في المستقبل.
وقــد ترتب على هــذا االنفجــار المعرفي تزايد فــي الحاجة 
إلى اســتخدام المعلومات وتنظيمهــا واختزانها وتوصيلها 
إلكترونيا، وبســرعة متناهية وهو األمر الــذي أدى إلى تغير 
مضمــون المعــارف وتقادمها، وظهور معــارف جديدة، كما 
أدى إلى االســتغناء عن حاجــة الفرد إلى تخزين واســترجاع 
المعلومــات عقليا، وزيــادة قدراته العقليــة التي تمكنه من 

التجديد واالبتكار واإلبداع.
ويفــرض االنفجار المعرفي علــى التعليــم والتعلم تحديات 
منها:ســيادة العلم بحيث أصبــح يحكم من خالله على مدى 
تقدم األمم والشــعوب وتطوير التعليم والمناهج وســيصبح 
التفكير العلمي أسلوبا للحياة وستصبح المعلومات والمعرفة 
أساس الغنى والقوة وسوف تتأثر النظم التعليمية والتربوية 
بآثار ثروة المعلومات، وســتتجه  التربيــة إلى تعليم الطلبة 
أنمــاط التفكير وأســاليب الوصــول إلى المعرفــة والتعامل 
معها بدال من حفظها وتذكرها، ومن حيث المنهج الدراسي 

ستمكن الوسائل المعلمين من إنتاج
 المنهج الدراســي الجماعي وفقــا للمواصفات الفردية داخل 
مجموعات طلبتهم واتســاع مفهوم األميــة العلمية- األمية 

التقنية- األمية الوظيفية.
وتعتبــر الــوزارة الثــورة المعرفية أحــد التحديــات الخارجية 
التــي تواجهها مســتقبال، حيث جــاء في خطتها الخمســية 
)2014-2019( »لقد فتحت االبتــكارات في مجاالت التقنية 
واالتصاالت آفاقا معرفية واسعة للمجتمع الفلسطيني، جعلت 
المعرفة متاحة للجميع أكثر من أي وقت مضى. وإن االنتقال 
من مجرد المعرفــة العلمية إلى تطبيقاتهــا التعليمية متاح 
لمن يملك اإلرادة والتصميم والقدرة على تحقيق ذلك. وهذا 
يظهر حاجة الطلبة والمعلمين لالستعداد الستخدام التقنية 
الحديثة بفاعلية للرفع من مستوى التحصيل العلمي للطلبة 

الفلسطينيين واالستمرار في التعلم مدى الحياة«. 
كما بين الســيد وكيل الوزارة المساعد للشــؤون التعليمية 
أن الوزارة أولــت أولوية كبيرة للمعرفــة وعملت على توفير 
أجواء تساعد الطلبة على استخدام وسائل المعرفة بالطريقة 
الصحيحــة وذلك عبــر إدخــال اإلنترنت على عــدد كبير من 
مدارس الوزارة، وتوفيــر مكتبات في معظم مدارس الوزارة، 
والعمــل جاري اآلن على توفير مختبر علمي في كل مدرســة، 
كما قامت الوزارة برعاية مشــروع البحث العلمي وطبقته في 
مدارســها ابتداء من الصف الخامس حتى الثانوية العامة في 
العام الدراســي )2010-2011م(، كما ترعى الوزارة ســنويا 
مســابقات نوعيه تتمثل بالمســابقات والمشــاريع العلمية، 
والروبــوت، بجانــب المســابقات التقليديــة الســنوية فــي 
الشــعر والقصة واألدب والقراءة الحرة، واحتضان المخيمات 

الصيفية.
ونرى أن التحدي المعرفي 

يفتح اآلفاق أمام القيادة اإلدارية والتربوية بالوزارة واســعا 
لنقــل خبــرات وتجــارب الــدول المتقدمة وكذلــك محاكاة 
برامــج تعليمية يمكــن نقلها وإعادة صياغتهــا بما يتوافق 
وأهــداف الــوزارة، وقيــم وأخــالق المجتمــع الفلســطيني، 
وخاصة أن الــوزارة فقيرة إلى التجربــة العملية في التعليم 
المهنــي، والتقنــي والفني، فكانــت زيارة وفد الــوزارة لكل 
مــن وزارة البحــث العلمــي، ووزارة التعليم العالــي، ووزارة 
التربيــة والتعليم المصرية برئاســة وكيل الوزارة الســابق، 
وعضويــة الــوكالء المســاعدين، ورئيــس هيئــة االعتماد 
والجودة، ورئيــس مجلس البحث العلمي، وتشــرف الكاتب 
أن يكون أحد أعضاء الوفد الزائر،وأســفرت هذه الزيارة عن 
توقيــع بروتوكول مبدأي للتعاون المشــترك بين الدولتين، 
أعقبه زيــارة وفد متخصص من المــدراء العامين وذلك في 
شــهر ابريل مــن العام 2012م، كما أســفرت هذه الزيارات 
عن تبــادل الخبرات، والمعارف، والتجــارب، وخاصة التجربة 
المصرية فــي المــدارس التجريبية، والفنية، وعلى رأســها 
تجربة المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة )نظام 
الخمس ســنوات( بمدينــة نصر المصرية، والتي انعكســت 

آثارها إيجابيا على خطط الوزارة اإلستراتيجية.
وتبقى المعرفة الســالح األقوى فــي مواجهة التحديات التي 
تعصف بنا، ففي ضوئها نثبت ذواتنا ونرفع هويتنا ونســمو 
بأخالقنــا ونرتقي بقيمنا ومناهجنا فنقدم المعلومة األصيلة 

الصادقة ألبناء شعبنا فلذات أكبادنا ونور عيوننا .

العدد )25( 

من إبداع الطالبة بسمة الجوجو
مدرسة حيفا األساسية - مديرية تعليم خانيونس

األحد  15 جمادى األولى  1435هـ  
 16 مارس / آذار 2014م

 Sunday - 16 March 2014

تحدي االنفجار المعرفيمحطات
بقلم أ. عماد أمين الحديدي 

مدير عام العالقات العامة واإلعالم


