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خالل تفقده مع نواب ووزراء للجان امتحانات الثانوية العامة يف يومها األول

د.املزيني : التعليم أساس التنمية والتغيري الحضاري
االمتحانات تجرى بتوافق كامل بين جناحي الوطن واألسئلة من المنهاج وتراعي مستويات الطلبة

غزة - سامي جاد اهلل
أك��د وزير التربي��ة والتعليم العال��ي د. أس��امة المزيني أن 
التعلي��م أس��اس التنمي��ة والتغيي��ر الحضاري مؤك��دًا دعم 
الحكومة الفلس��طينية والمجلس التشريعي لقطاع التعليم 
من خالل القرارات والخط��وات الخاصة بالرقي به وتطويره 

من أجل إيجاد الخريج القادر على خدمة وطنه ومجتمعه.
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يمتل��ك الطفل ذاكرة بيض��اء نقية ال تحمل 
المش��اغل والهم��وم مثل الكب��ار، وهى في 
نفس الوقت آلية حادة، فنرى الطفل س��ريع 
الحفظ صعب النس��يان لما يحفظه في هذه 
السن المبكرة، ولذلك كان التعليم في وقت 
الطفولة أسرع وأكثر رسوخًا من أي وقت آخر 

من عمر الطفل. 
ولكي نقف على أفضل الس��بل في استغالل 

هذه الموهبة، نطرح هذا السؤال:
ماذا يحفظ أوالدنا؟ 

لو تأملنا في حال كثير من أبناء المس��لمين 
الي��وم لرأين��ا الكثير من األطف��ال يرددون 
األغاني واإلعالنات ويحفظون أسماء العبي 
ك��رة الق��دم، بينما حف��ظ الق��رآن الكريم 
أو الحدي��ث النبوي الش��ريف غي��ر مدرج في 
برنامجه��م الترب��وي! ولو عاتبن��ا اآلباء في 
ذل��ك لوجدن��ا أن فريق��ًا منهم يس��تصعب 
حفظ الق��رآن والنافع من العلوم إذا أضفناه 
للمناهج الدراس��ية المتخمة التي يدرس��ها 
الطف��ل، وفريق��ًا آخ��ر ال ي��درك اإلمكانيات 
الفذة لذاكرة الطفل ويهمل اس��تغالل هذه 
الملكة في الناف��ع والمفيد الذي يثرى عقل 
الطفل وفكره، فال تمتلئ ذاكرته إال بتوافه 
المواد اإلعالمية المتوفرة أمامه بال ضابط 

أو رقيب !
فنحن أم��ام ه��ذه الجوهرة الت��ي يمتلكها 
أبناؤن��ا في المراحل الباك��رة من أعمارهم، 
علينا مس��ئولية حسن استغاللها وتوظيفها 
لصالح الطفل في دينه ودنياه، فإذا رتبنا ما 

ينبغ��ي أن نحفظه ألبنائن��ا جاءت األولويات 
هكذا :-

1- القرآن الكريم: 
وه��ذا توجيه نب��وي لآلب��اء والمربين، فقد 
أخ��رج الطبراني عن علىّ ك��رّم اهلل وجهه 
أن النبي صلى اهلل عليه وس��لم قال:" أدبوا 
أوالدكم على ثالث خصال: حب نبيكم وحب 
آل بيت��ه وتالوة القرآن فإن حملة القرآن في 
ظل عرش اهلل يوم ال ظل إال ظله مع أنبيائه 

وأصفيائه"

تحفي��ظ الصغ��ار األدعي��ة واألذكار الراتبة، 
رؤيته��م وس��ماعهم للكب��ار يرددونها في 
أوقاتها بش��كل دائ��م ومس��تمر، وحفظها 

عنهم بالتلقين.
4- األشعار واألناشيد اإلسالمية الهادفة: 

ال ب��أس بح��ث الطف��ل على حف��ظ بعض 
القصي��رة  والقصائ��د  الهادف��ة  األش��عار 
المختارة من الش��عر العربي األصيل، والتي 
من ش��أنها أن تنمى فيهم فصاحة اللسان 

وتبث روح الحماسة في نفوسهم .

2- الحديث النبوي الشريف:
يلي الق��رآن ف��ي األهمية الحدي��ث النبوي 
الش��ريف، فيخت��ار األب أو المربى األحاديث 
الصحيح��ة ذات العبارة القصي��رة والمعنى 

السهل المناسب لمرحلة الطفولة. 
3- األذكار واألدعية: 

كدعاء الطعام ودخول الحمام وأدعية النوم 
واالس��تيقاظ ورك��وب المواص��الت، وأذكار 
الصالة في الركوع والس��جود، ومن أهمها 
أذكار الصباح والمس��اء، ومن أحسن وسائل 

متى يحفظ الطفل؟
يس��تطيع الطف��ل الحف��ظ – كم��ا يق��ول 
المتخصص��ون- م��ن س��ن ثالث س��نوات، 
والفترة الذهبية للطفل هي من س��ن 5 إلى 
15 س��نة، وأفضل األوقات عل��ى مدار اليوم 
والليلة وقت الصباح الباكر بعد صالة الفجر، 
وأن يكون الطفل في حالة من التوسط بين 
الجوع واالمت��الء مما يس��اعد الذاكرة على 

التحصيل واالستيعاب.
ما أهمية المكافأة؟

مكاف��أة الطفل أمر مهم من اجل تش��جيعه 
عل��ى الحفظ  ومن أحس��ن وس��ائل تحفيز 
الطف��ل عل��ى الحف��ظ مكافأته كلم��ا أنجز 

وتقدم فيه.
معوقات الحفظ وبعض اإلرشادات:

االنفع��االت  وأن��واع  الش��ديد  الخ��وف   -
والتوترات العصبية.

- عل��ى الوال��د أن يجن��ب ول��ده المعاصي 
بأنواعه��ا، س��واء حضورها أو مش��اهدتها 
فيه��ا  الوق��وع  ع��ن  فض��اًل  وس��ماعها 
واقترافها،فإنه��ا تفس��د العق��ل وتضعف��ه 

وتجعله غير قادر على الحفظ.
- كم��ا يج��ب تجني��ب الطفل اإلف��راط في 
الطعام ال��ذي يؤدي إلى الس��منة المفرطة 

المسببة للكسل والخمول وضعف الذكاء.
وال ننس��ى كث��رة الدعاء والتض��رع إلى اهلل 
تعال��ى أن يفت��ح عل��ى أبنائن��ا ف��ي الحفظ 

والفهم والعلم والعمل.

لعلن��ا نراهم كخياِل ش��مِس الظهي��رة، يطوُل 
كلَّما ازددنا اقترابًا منه, فهو - بلونه األسود- 
بإمكانه أن يس��ود المس��احة الت��ي نكون بها 
مقابله مثله مثل العمل على تس��ويد أفكارنا أو 

تثبيطها والنزول بها إلى أسفل السافلين.
فه��ؤالء ه��م أصحاب "الس��م اله��اري" والذي 
يُمكن أن يكون وس��ادَة الراحة لبعض الناس, 
فالعقول الواعية صاحبة الفكر الجاذع الس��ليم 
ترفض النفث في عقله��ا فتحافظ على كيانها 

وتستكفي بالشورى السديدة.
أم��ا الجانب اآلخ��ر فيتأثر بهم وهو ال يش��عر, 
حيث أنهم يمتلكون أس��اليب وأفكار للتثبيط, 
فيكون س��اعة في قالب مدح مبطن أو استهزاء 

مع ابتسامة أو يظهر على شكل غمز أو لمز.
وربم��ا تتفق معي عزيزي الق��ارئ أنه ينبغي أن 
نكون على وعي بما يدور حولنا وأن نجعل بيننا 
وبي��ن المثبطين حاجزًا معنويًا أو حس��يًا, وال 
نش��عر بالضيق حيال المثبطين حولنا، فإن دلَّ 
ذلك على ش��يء فإنه يُبرهن على أهميتك في 
دائرة تفكيرهم, فمج��رد تفكيرهم في محاولة 
انتقادك س��لبيًا يعتبر بمثابة شهادة لك بأنك 
موج��ود, وأنك مثمر فه��م ال يرمون بالحجر إال 

في محاولة لقطف ثمارك.
ومما ال ش��ك فيه؛ أن للحس��د نصيبٌ أيضًا كدافع أولي 
في التثبيط, فهم قد يحس��دونك على ما أنت عليه، لكن 
حينه��ا ينبغي أن نس��تأنس بم��ا قالته الع��رب: ) هلل درُ 

الحسدِ ما أعدََله؛ بدَأ بصاحِبه فقتََله(.
ولمداخٍل القلعةِ أبوابٌ كثيرة, فهم يمتلكون االحتراف 
والتمكن ف��ي التوجه إليك وإن لم تس��لم الجرة في كل 

مرة فلم يس��تطيعوا تثبيطك, فيقومون بنس��ب الفضل 
لغيرك, فتراهم ساعة يقولون لوال فالن لما وصلت إليه, 
أو لوال الش��ركة أو المؤسس��ة تلك لما أصبحت بما أنت 

عليه اآلن وهكذا.
فك��ن عل��ى يقين أن م��ا وصل��ت إلي��ه كان بفضل اهلل 
ع��ز وج��ل فكالمه��م " ال يق��دم وال يؤخر" ث��م بجهدك 
وتعبك وس��هرك, فال تلفت إليهم وام��ض في طريقك, 

فالطريق لو كان س��هاًل حس��ب رؤيتهم لفعلوا 
مثل ما فعلت ولكن ش��قَّ عليهم األمر وخارت 
عزيمته��م, فكان األس��هل عليه��م أن يثبطوا 

غيرهم ! فعجبًا لهم.
أع��رف أن التأثر بما يقال ق��د يحجبنا أحيانًا عن 
القي��ام بأعمال لربما وجدنا أنفس��نا س��يئين به 
ونص��دق ما قي��ل عنا, ولكن ال تق��ف واجعل من 
همزهم دافع لك يشحنك لألمام, وخُذ عبرة من 
حبر األمة, فعندما أراد ابن عباس رضي اهلل عنه 
أن يطلب العلم في صغره، سأل رجاًل من األنصار 
أن يرافقه في دربه، فقال له مثبطًا: )يا عجبًا لك 
ي��ا ابن عباس أت��رى أن الن��اس يحتاجون إليك! 
وف��ي الناس م��ن أصحاب رس��ول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم من فيهم؟(، ودارت األيام والسنون، 
فص��ار الن��اس يكتظون في مجل��س ابن عباس 
رض��ي اهلل عنه، فقال ذلك األنص��اري عندما رأى 
اب��ن عباس ق��د تربع على ع��رش العلماء: )ذلك 

الفتى من قريش كان أعقل مني).
فعندما يك��ون لك ه��دفٌ واضحٌ تش��عرُ به، 
ويخال��جُ قلبَ��ك، وتقش��عرُ ل��ه جوارحُك فال 
تلتفت إلى المثبطين، فإنهم لم يعدوا العُدَّة 

كما فعلت!.

اجتهد وال تلتفت إىل املثبطني

موهبة الحفظ عند األطفال وكيفية استثمارها!
إعداد: هالة غنيم

قسم العالقات العامة - مديرية شرق غزة.

بقلم: إسالم طارق الرملي
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نصيحة من طالب لزمالئه الطالب
قال تعالي : » ولقد كرمنا بني آدم » فهذه اآلية تدل على أن اهلل كرّم اإلنسان 
على سائر المخلوقات وخلق له عقاًل حكيمًا يفكر فيه ويحلل أمور حياته المختلفة 
ويترج��م هذا على فعله , ولكن هناك مؤثرات تؤثر على هذا الفعل منها الثقافة 

المحيطة بالفرد والمجتمع.
فالمجتم��ع المس��لم المثقف الواع��ي يفكر بطريقة راقي��ة و منضبطة  لكن في 
واقعنا الحاضر ترك بعض المس��لمين ما أمرهم به ربهم وانحرفوا عن الطريق 
الس��ليم إلى طريق الهاوية واخت��اروا أن ال يقلدوا النبي ويك��ون قدوتهم , بل 
اختاروا الالعبين والممثلين  و غرقوا في الضالل واللهو فنجد في ش��وارعنا ما ال 
تطيق العين رؤيته فنجد ش��بابنا بقصات الشعور و التسريحات واللباس السيء 

والمشين ونرى التبجح في الكالم وعدم االحترام, والتشبه بالنساء.
وفي الحديث » لعن اهلل المتشبهات من النساء بالرجال ومن الرجال بالنساء »

م��ن هنا نصيحتي إلى زمالئي و أقراني أتمنى منهم أن ال يقدموا خدمة مجانية 
باتباعم لألجانب في لباسهم وقصات شعورهم وغير ذلك بل نستفيد منهم في 

مجال الصناعات واالبتكارات الحديثة والنافع لنا وألمتنا .

�صالح �لدين ر�ئد �أبو دية
طالب مدرسي

ويكون لديه نية صادقة للعمل في هذه المهنة.
2- التعلي��م رس��الة ال مج��رد وظيف��ة: أي أن المعلم صاحب رس��الة يعي دوره 
تمامًا، ويتحرك بدافع ذاتي داخلي معتبرًا مهمته عبادة يؤديها، ورس��الة يسعى 

لتحقيقها.
3- عط��اء ال ينتظر الثناء: ال يربط بين جهده وعطائه وبين ما يحصل عليه من 
م��ردود مادي أو معنوي، مثل الرات��ب والحوافز المعنوية فال عالقة بين األمرين 

في سيره نحو تحقيق هدفه وتأدية رسالته.

يحظى المعل��م بمكانة عالية في المجتم��ع وخاصًة بين 
طالب��ه الذي��ن يزوده��م بالمعلوم��ات المختلف��ة , ومع 
ذل��ك فهناك إش��كالية, فقد يخطئ كثير م��ن المعلمين 
حين يعتقدون بأن هدفهم الرئيس��ي ينصب على تزويد 
طالبهم بالعلم فقط ناسين أو متناسين ألهداف عديدة 

وعظيمة تقع على عاتقهم لتقديمها لطالبهم .

حيث إن اإلنس��ان يتعلم ممن يثق به ويقدره ويجله أكثر 
مما يتعلم من أي كتاب، كما أن اإلنسان ينطبع في ذهنه 
ما يتصرفه والده أو معلمه وهو النموذج القدوة فيقلده.

ويطلق التربويون مس��ميات ش��تى على مث��ل هذا النوع 
من التعلي��م ولكنها تصب جميعًا ف��ي )المعلم القدوة(، 
والق��دوة تكون مباش��رة أو غير مباش��رة، ويكون التعلم 

بالقدوة في األعمال الحركية أو المسلكية.
فمقام المعلم ج��د خطير إذ أن أعين المتعلمين معقودة 
ب��ه، يتخذونه مثااًل يُقت��دى ونموذجًا يُحتذى ويرون كل 
ق��ول يخرج من��ه صواب��ًا، وكل فعل يصدر عن��ه صحيحًا، 
فالتعليم بالقدوة أعظم تأثيرًا وأقوى حجًة بمجرد الكالم 
والبيان, و إّن المرء ال يكون مربيًا أو معلمًا إال إذا تهذبت 

نفسه وتجملت أخالقه، وسمت عواطفه، وتغلبت إرادته على شهواته، وأدى 
كل عضو من أعضائه وكل حس من حواس��ه وكل ق��در من قدراته العقلية 
واتجاهات��ه ومهاراته ووظيفته خير أداء، فلن يك��ون المرء مربيًا إال إذا وجه 

عقله وجسده وعاطفته نحو إعداد طالبه للحياة الدنيا واآلخرة.
.وال بد هنا من الوقوف عند بعض الصفات التي يجب على المعلم أن يتصف 
بها حتى يكون عنصرًا فاعاًل في العملية التعليمية وهي على النحو التالي :

1- الني��ة الخالص��ة هلل تعالى : أن يحس��ن المعلم النية ف��ي القول والعمل 

4- العناية بالمظهر: فمما ينبغي العناية به الحالة التي 
يظهر عليها المعلم أمام طالبه، فالمعلم يهتم بحس��ن 
س��مته وجمال مظهره من نظافة وتأنق وتناسق وطيب 

رائحة بعيدًا عن اإلسراف وملتزمًا حد االعتدال
5- العناية بالتخصص:االهتمام بالتخصص والعناية به 
والس��عي لبلوغ الذروة فيه عن طريق االطالع المس��تمر 
ومتابعة أخر المس��تجدات، ألنه س��يكون مرجعًا لطالبه 

يسألونه ويستفتونه به.
6- العدل واإلنص��اف : يحترم آداب المهنة وأخالقياتها، 

ويقوم بالعدل والقسط.
7- استكش��اف المواه��ب ورعايته��ا, ومراع��اة الف��روق 
الفردي��ة بي��ن الطلب��ة حي��ث هن��اك أهمية الكتش��اف 
المبدعي��ن ورعايته��م وف��ي نف��س الوق��ت ينبغي على 
المعل��م االهتم��ام بمراع��اة الف��روق بين طالبه وه��و يعلمه��م ويربيهم 
ويعدهم للمستقبل، وتظل قضية الفروق الفردية قائمة، في القاعة الواحدة 
والمرحلة الواحدة، ف��ال بد من االنتباه لها، ومراعاتها لتحقيق أكبر مصلحة 

في التعليم والتوجيه واإلفادة من ذلك.
وأخي��رًا أتمن��ى من اهلل العلي القدي��ر أن تجتمع هذه الصف��ات في معلمينا 
األفاض��ل وأن يكون��وا نموذجًا للمعل��م القدوة وصواًل بطالبن��ا األعزاء إلى 

أسمى درجات العلم واألخالق.

�أ . عبد �لكرمي �أبو�صمعان
مدير مدرسة سليمان سلطان األساسية »ب«

املعلم القدوة  
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غزة - �سامي جاد اهلل
والتغيري  التنمية  اأ�سا�س  التعليم  اأن  املزيني  اأ�سامة  د.  العايل  والتعليم  الرتبية  وزير  اأكد 
التعليم من خالل  لقطاع  الت�رشيعي  الفل�سطينية واملجل�س  احل�ساري موؤكدًا دعم احلكومة 
القرارات واخلطوات اخلا�سة بالرقي به وتطويره من اأجل اإيجاد اخلريج القادر على خدمة 

وطنه وجمتمعه.
جاء ذلك خالل املوؤمتر ال�سحفي الذي عقده الوزير املزيني يف مدر�سة رامز فاخرة الثانوية 
للبنات يف اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة هذا العام, بح�سور د. اأحمد بحر النائب 
حممد  ود.  الوزراء,  جمل�س  رئي�س  نائب  الظاظا  زياد  وم.  الت�رشيعي,  املجل�س  لرئي�س  الأول 
املدهون وزير الثقافة وال�سباب والريا�سة, ود. اإ�سماعيل ر�سوان وزير الأوقاف وال�سوؤون 
امل�ساعد  الوكيل  اجلعربي  ود.حممود  التعليم,  وزارة  وكيل  �سقري  اأبو  حممد  ود.  الدينية, 
واأ.   , واملالية  الإدارية  لل�سوؤون  م�ساعد  وكيل  الربعاوي  اأنور  ود.  العايل,  التعليم  ل�سوؤون 

جمال اأبو ها�سم م�ست�سار الوزير وعدد من امل�سئولني.
وقال املزيني :" ينتظم اليوم 87 األف طالب وطالبة على مقاعد التوجيهي واأن المتحانات 
اأجل  من  والرتتيبات  الإجراءات  كافة  اتخذت  الوزارة  اأن  موؤكدًا   , ونظام  بهدوء  ت�سري 

�سري المتحانات وفق ال�سورة املطلوبة حيث مت التن�سيق مع وزارة الداخلية لتوفري الأمن 
للجان المتحانات, ومت التن�سيق مع وزارة ال�سحة لتوفري ما يلزم بخ�سو�س النواحي الطبية 

وال�سعافية.
الوزراء  جمل�س  ورئا�سة  الت�رشيعي  املجل�س  ورئا�سة  المتحانات  :" جتري  املزيني  واأ�ساف 
والنواب وامل�سوؤولني ياأتون اإىل جلان التوجيهي لت�سجيع الطلبة والدعوة اإىل اهلل باأن يوفقهم, 
نفذتها  التي  والربامج  اخلطط  وخمتلف  والتعليم  الرتبية  قطاع  دعم  عن  للتعبري  ياأتون  كما 

تنفذها الوزارة للنه�سة يف هذا املجال .
وتن�سيق  بتوافق  ال�سابقة  ال�سنوات  مثل  العام  هذا  تاأتي  العامة  الثانوية  اأن  الوزير  وبني 
والإر�سادات  والت�سحيح  والأ�سئلة  الوقت  على  اتفاق  وهناك  الوطن  جناحي  بني  كامل 
بتحقيق  اإل  اأمامنا  جمال  ل  و  �سكلية  اخلالفات  اأن  على  يدل  وهذا  والنتائج,  والتعليمات 
الوحدة واإنهاء النق�سام حيث اإن الن�سجام يف الثانوية العامة دليل على اأنه لدينا القدرة  

على جتاوز اخلالفات والعمل امل�سرتك خلدمة اأبناء �سعبنا لأن م�سلحة الوطن للجميع.
تراعي  و  الطلبة  متناول  يف  اأنها  العايل  والتعليم  الرتبية  وزير  اأو�سح  بالأ�سئلة  يتعلق  وفيما 
النجاح  يحقق  ف�سوف  واجتهد  جد  الذي  الطالب  واأن  املنهاج,  من  وهي  م�ستوياتهم 

والتفوق متمنيًا التوفيق والنجاح جلميع الطلبة.
وفيما يخ�س  الكهرباء اأكد الوزير اأنه مت اتخاذ قرار يف جمل�س الوزراء بت�سغيل املولد الثالث 

للمحطة و�سوف يتح�سن مو�سوع الكهرباء بالن�سبة للطلبة خا�سة يف فرتة امل�ساء.
هذا وزار الوزير والوفد املرافق له مدر�سة ال�سهيد اأمري املن�سي الثانوية ومدر�سة رامز فاخرة 

الثانوية ومدر�سة حمامة ومدر�سة عني جالوت ومدر�سة ها�سم عطا ال�سوا ومدر�سة حطني.
على  وحثهم  القاعات  يف  للطلبة  وحتدث   , املو�سوعه  الإجراءات  على  الوزير  اطلع  وقد 

ال�ستعانة باهلل والتوكل عليه والرتكيز والجتهاد من اأجل النجاح والتميز.
بدوره اأكد د. بحر اأن املجل�س الت�رشيعي ياأتي اليوم للطلبة لي�سد على اأيديهم ويحث على 

املثابرة من اأجل التميز والتفوق.
من جانبه قال نائب رئي�س الوزراء اإن احلكومة ت�سجع الطلبة لجتياز هذه املرحلة الفا�سلة 
يف حياتهم مبينًا اأن الأ�سئلة يف متناول اجلميع ,اإىل ذلك دعا د. ر�سوان الطلبة لال�ستعانة باهلل 

والتوكل وكرثة الدعاء حتى يفتح اهلل عليهم.
ومن جانبه اأ�ساد املدهون بقدرات الطلبة موؤكدًا اأن لديهم القدرة على اجتياز هذه املرحلة 

والنتقال للجامعات ومنارات العلم وامل�ساهمة ب�سكل فّعال يف بناء الوطن .

د.املزيني : التعليم أساس التنمية والتغيري الحضاري
االمتحانات تجري بتوافق كامل بين جناحي الوطن واألسئلة من 

المنهاج وتراعي مستويات الطلبة
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توج��ه عش��رات اآلالف م��ن أبنائن��ا وبناتنا 
الطلب��ة لتأدي��ة امتحانات الثانوي��ة العامة،  
ويح��ذو كل واحد منهم األم��ل في تحصيل 
الدرج��ات التي يصب��و إليها، وأع��دت وزارة 
التربي��ة والتعليم منذ فت��رة خططها الفنية 
واللوجس��تية، ورفعت درجة اس��تعداداتها، 
وشكلت أطقمها الفنية، كما قدمت كسابق 
عهدها جميع امكانياتها المادية والبش��رية 
وخبرته��ا المتميزة، وكل ذلك لنجاح وس��ير 
ه��ذه االمتحانات على أكمل وج��ه، وتهيئة  
بيئة مادية ونفس��ية مريح��ة للطالب، لكي 
يبدع وينطل��ق الى مرحلة تعليمية جديدة ، 
وتوفر كافة ش��رائح المجتمع ألبنائنا الطلبة 
المتقدم��ون لهذه االمتحانات  كل أش��كال 
الراح��ة والدعم والطمأنين��ة، وهذا التكاتف 
والتراب��ط بين الطالب وال��وزارة والمجتمع 
لدلي��ل واض��ح على حض��ارة  وأصال��ة هذا 
الش��عب، وتيقنه ب��أن التعليم هو الس��بيل 
لتحري��ر كافة أرض��ه المس��لوبة من قبضة 

االحتالل الصهيوني الغاصب.
لقد عملت في الس��ابق ف��ي لجان امتحانات 
الثانوي��ة العام��ة كمراقب في ث��الث لجان، 
ومس��اعد رئيس للجنتين ، والح��ق يقال أن 
ه��ذه  اللجان تمتاز بالنزاه��ة وجودة االداء، 
حيث انني لم أشاهد حالة غش واحدة سواء 
م��ن الطلب��ة أو مس��اعدة عل��ى الغش  من 
أي��ة جهة كان��ت، ناهيك عن توف��ر الهدوء 
والس��كنية داخ��ل لجان االمتحان��ات و خارج 
أسوار المحيطة بالمدارس التي تُجرى فيها 
ه��ذه االمتحان��ات، وتكاتف مجل��س الوزراء 
والمجلس التشريعي  ووزارة التربية والتعليم 
العال��ي ووزارة الصحة والداخلية والمجالس 
المحلي��ة ف��ي توفي��ر كل ما يل��زم للطالب 
من خدمات ومنها  واإلرش��ادية والنفس��ية 
والصحية والشرطية ومياه الشرب والخ .....، 
كما أن النزاهة والج��ودة موجودة في لجان 
تصحيح إجابات هذه  االمتحانات ، حيث انني  
عملت ف��ي أربع لجان تصحي��ح ، ومن خالل 
متابعتي ومالحظتي  لسير تصحيح اإلجابات 
من قبل اللجان المتخصصة والمكلفة بذلك، 
أق��ول و أؤكد بأن الطالب يأخ��ذ حقه كاماًل 
وغير منقوص من الدرجات التي يس��تحقها 
، حي��ث يمر الس��ؤال الواحد على مصححين 
الدرج��ة  ويض��ع كل مصح��ح  منفصلي��ن، 
المستحقة للس��ؤال بحيث ال يراها المصحح 
االخر، وإذا كان الفرق بين الدرجة المرصودة 
م��ن قب��ل  المصححين لنفس الس��ؤال من 
درجة الى ثالث درجات يُأخذ متوسط هاتين 
الدرجتين ، واما إذا كان الفرق اكثر من ثالث 
درجات يعاد تصحيح الس��ؤال مرة اخرى من 
قبل نف��س المصححي��ن مجتمعين، ووضع 
الدرجة المستحقة للسؤال،  كما تتم عملية 
جمع العالمات أكثر من مرة، ورصد  ومراجعة 

لهذه الدرجات  بشكل دقيق جدًا.
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كون األداء األكاديمي )التعليم( يشكل حجر األساس لرسالة 
وزارة التربي��ة والتعليم جنب��ًا إلى جنب مع مفه��وم التربية 
وتحسين السلوك نحو التغذية السليمة تقوم اإلدارة العامة 
للصحة المدرس��ية بتعزيز الس��لوك التغذوي الس��ليم لدى 
الطلبة خالل العام الدراسي وتعمل على  توفير مواد غذائية 
و وجب��ات عالية القيمة الغذائية لهم، و ذلك من خالل وضع 
التعليم��ات الفني��ة و التغذوية التي تنظم عملي��ة البيع في 

المدارس وتنفيذ برامج التثقيف و التعزيز الصحي
ولق��د أثبتت العديد من الدراس��ات أن فقر ال��دم الناتج عن 
نق��ص الحديد يؤدي إلى تأخر في النم��و، وضعف في األداء 
العقل��ي، وق��د  صرح��ت الدراس��ات أن هناك عالق��ة وثيقة 
ومباش��رة بي��ن التغذي��ة الس��ليمة واألداء األكاديمي حيث 
إن الوجبات الصحية تس��اعد وتس��اند الطلب��ة على التعلم، 
وتحس��ن من التطور الجس��دي والذهني واالجتماعي وحتى 
الفكري »، ليس هذا فحس��ب بل بينت الدراسات أن الطلبة 
أصح��اب التغذي��ة الصحية له��م ق��درة أكبر عل��ى التركيز 
ويس��تطيعون حفظ وتطبيق معلوماتهم بمهارة أعلى, كما 

وأظهروا سلوكًا إيجابيًا وعالقات جيدة مع أقرانهم«
وم��ن جهة أخرى ف��إن التغذية غير الكافية أو غير الس��ليمة 
له��ا انعكاس��اتها على س��لوك األطف��ال واألداء المدرس��ي  
)األكاديم��ي(، وأيض��ًا عل��ى إمكاني��ة التركيز وحل مس��ائل 

معقدة.
وم��ع اقتراب اختب��ارات الثانوي��ة العامة يأتي معها موس��م 
القل��ق والترقب وم��ا يصاحبهما من اضطراب��ات في النوم 

والتغذية، والتفكير.
ولعل من أهم العوامل هنا، والتي تعين الطالب على التركيز 
هي التغذية الس��ليمة ، كما تعتبر من العوامل التي يجب أن 

تتوفر ليتم التفوق والحصول على أعلى النتائج. 
 وتعتب��ر فترة أي��ام االمتحانات فترة ، تتس��م  بالقلق 

والتوتر المصحوبين أحيانًا كثيرًة بالصداع وعس��ر 
الهض��م، وأمور أخرى كثيرة يش��كو منه��ا الطلبة 

؛ فإنه��ا تحتاج إلى اس��تعداد م��ن الطالب و من 
األه��ل بش��كل خ��اص حي��ث إن  الكثي��ر من 

األهالي  يجهل مدى ضرورة التغذية السليمة 
ألبنائهم فترة االمتحانات , ويهملون أنواع 

األطعمة التي تس��اعد على زيادة التركيز 
والفه��م ، ومن أهم األش��ياء التي يجب 

االعتناء به��ا وااللتفات إليها في هذه 
الفت��رة وال يمك��ن إغفاله��ا بح��ال 

هي »الغذاء الصح��ي«؛ الذي يمد 
الجس��م بالطاق��ة الالزمة لبذل 

المجه��ود  الذهني الذي يقوم 
به الطالب في هذه المرحلة. 

التغذي��ة  تعتب��ر  كم��ا 
الس��ليمة جزءًا هاما من 

الخطة الدراس��ية لمن 
يس��عى للنجاح ألنها 

تلع��ب دورًا هامًا في تحس��ين الق��درة الذهني��ة واألداء في 
االمتحانات وتساعد على المحافظة على القوة الجسدية. 

عندما يكون الطالب مشغولون في الدراسة لالمتحانات يقل 
االهتمام بنوعية الغذاء إلى أس��فل قائم��ة األولويات،. فمن 
الس��هل قضاء س��اعات طويلة في الدراسة بدون أي غذاء أو 
بتناول وجبات غذائية غير متوازنة مثل النقرشات المصنّعة 
)الش��بس ( أو الش��وكوالتة  أو الوجبات  السريعة. والتي لها 

نتائجها السلبية على صحة الطلبة.
فيم��ا يلي  بعض توصيات  خب��راء التغذية للطالب في فترة 

االمتحانات :-
- تقسيم الوجبات الغذائية إلى وجبات متعددة وصغيرة:

ينصح بتجنّب الوجب��ات الكبيرة ألنها تقلل من القدرة على 
التركيز وتسبب الشعور بالنعاس والتعب الجسدي والذهني. 
فينص��ح بتن��اول وجب��ة صغي��رة كل س��اعتين أو ثالثة، مع 
التركي��ز على المجموعات الغذائية األساس��ية مثل الفواكه، 

الخضار، الخبز، اللحوم، ومنتجات الحليب.
 وم��ن جانب آخ��ر إن االمتناع ع��ن تناول الطعام لس��اعات 
طويلة بسبب االنشغال بالدراسة يسبب هبوط في مستوى 

السكر في الدم، مما يؤدي إلى الشعور باإلرهاق الذهني.
- االهتمام بتناول وجبة اإلفطار:  

مهما كان الطالب مس��تعدًا لالمتح��ان، إن الجلوس لتقديم 
االمتحان ب��دون تناول وجبة اإلفطار يقلل بش��كل كبير من 
مس��توى األداء. ومن جانب آخر، يتف��ق جميع علماء التغذية 
أن وجب��ة اإلفطار ه��ي أهم وجب��ة غذائية ألنه��ا تأتي بعد 
انقطاع الجسم لساعات طويلة عن الغذاء فتكون فيه مخازن 
الجس��م للمواد الغذائية المختلفة بحاجة لالمتالء. ومن هذا 
المنطل��ق، من المهم التركيز على أطعمة ذات قيمة غذائية 

عالية في هذه الوجبة.
 أمثل��ة على وجبات إفط��ار مالئمة لفت��رة االمتحانات التمر, 
بيضة  مس��لوقة أو أجبان بيضاء أو صفراء قليلة الدسم )5% 

( كوب من الحليب  - الزعتر والزيت و فواكه. 
وم��ن المهم التقلي��ل أو تجنّب الوجب��ات التي تحتوي على 
مصدر غني بالس��كريات مثل الحالوة، )الشوكوالتة( حيث 
يلجأ الكثير من الطالب إلى الحلويات مثل الش��وكوالتة 
والبس��كويت كمص��در للطاق��ة أثناء الدراس��ة وقبل 
الدخ��ول إل��ى قاع��ة االمتحان��ات( وه��ي تعتبر من 
الممارس��ات الغذائي��ة الخاطئ��ة بس��بب تأثيرها 
الس��لبي على الق��درة عل��ى التركيز فيم��ا بعد. 
فبينما ال تلبث أن ترفع الحلويات من مس��توى 
الس��كر ف��ي الدم وتس��اعد عل��ى التركيز في 
البداية، إال أنها تتس��بب بإفراز مستوى عال 
من االنس��ولين في الدم وهبوط حاد في 
السكر فيما بعد، مما يؤدي إلى اإلرهاق 

الفكري والتعب المفاجىء.
ينص��ح في منتص��ف النه��ار )الغذاء 
( تن��اول وجبة تحت��وي على كمية 
معتدلة من النشويات، مصحوبة 
بوجب��ة من اللحوم أو الدواجن 
إل��ى  باإلضاف��ة  الس��مك  أو 
الخضار.  كمية كبيرة م��ن 
البروتين��ات  هض��م  ألن 
بالش��عور  يتس��بب 
والحيوية  بالنش��اط 
الق��درة  ويس��هل 

على الدراسة.
أم��ا اإلكث��ار من الوجب��ات الغنيّة بالنش��ويات، مث��ل األرز ، 
الخبز و، المعكرونة ، تتس��بب في ارتفاع في مس��توى مركب 
“الس��رتونين” في الدماغ ال��ذي يؤدي إلى ش��عور باالرتخاء 
والنع��اس، مما يصعب القدرة عل��ى التركيز والمحافظة على 

النشاط.
- التركيز على أغذية مهدئة في وجبة قبل النوم : 

إن تناول أغذية مهدئة لألعص��اب قبل النوم مثل كوب من 
الحليب الس��اخن يس��اعد ف��ي التخلص من التوت��ر واألرق. 
الش��ديد  حيث ينصح المختصون بش��رب  الينسون والنعناع 
وال��كاكاو وهي  م��ن المش��روبات التي تس��اعد على هدوء 

األعصاب
وكذلك فإن اللبن الدافئ يمكن تصنيفه ضمن المش��روبات 
التي تس��اعد على اس��ترخاء األعصاب وتقلِّل من التوتر، كما 
يمكن اعتبار زيت الزيتون كذلك من العوامل المهدئة؛ حيث 
أثبتت الدراسات أنه يقلِّل من ضغط الدم المرتفع، ويخفض 
نسب الكوليس��ترول الحتوائه على نسبة عالية من الدهون 

النباتية تصل إلى حوالي
%7؛ ولذل��ك فإن له القدرة على تهدئة األعصاب كما يُنصح 

باستعماله على طبق السلطة في وجبه الغداء
 وم��ن الجدي��ر بالذكر أن المش��روبات الغازي��ة تحتوي على 
كمي��ات عالي��ة م��ن الس��كر و الكافايين حيث تصل نس��بة 
الكافين إلى 80 ملجم في عبوة 250 مل مما يسبب النشاط 

المفرط المرتبط بصعوبة في التركيز أو الخلود للنوم. 
فالطالب والطالبات المفرطين في تناول مش��روبات الطاقة 

أثناء فترة االمتحانات يؤثر فيهم ذلك بشكل سلبي 
وأن من بين األضرار التي يس��ببها ارتفاع مادة الكافين في 
تلك المش��روبات على المراهقين واألطف��ال ازدياد نبضات 
القلب عن المعدل الطبيعي، حيث تصل أحيانًا إلى 150 نبضة 
في الدقيق��ة، إضافة إلى زيادة تدفق الدم للعضالت وارتفاع 
ضغط القلب، و أن زيادة التبول تعد من أكثر المشاكل التي 
تس��ببها مادة الكافيين نتيجة تعامل جسم اإلنسان مع هذه 
المادة على أنها مادة سامة و يجب التخلص منها عن طريق 
التبول، فبذلك يخس��ر الجس��م كميات كبيرة من الس��وائل، 
مم��ا يؤدي إلى اإلصابة بالجفاف وهو من األس��باب التي قد 
تؤدي إلى اإلصابة بمرض الفش��ل الكلوي، إضافة إلى اآلثار 
الجانبي��ة الصحية األخ��رى والتي تش��مل اإلصابة بحصوات 

الكلى وغيرها.
ومن الممكن اختصار الرس��ائل التغذوي��ة المهمة لألهالي 

خالل  فترة االمتحانات بالنقاط التالية:-
1- التركي��ز واالهتم��ام بوجبة اإلفطار  حي��ث إنها من أهم 

الوجبات التي تعطي الطاقة وتزيد نشاط الطالب .
2- ع��دم ش��رب كميات كبيرة من القهوة قب��ل الدخول إلى 

االمتحان ألنها مدرة للبول .
3 - االنتظ��ام في تن��اول الوجبات وجعله��ا 5 وجبات خفيفة 

بدال من ثالث .
4- التركيز على ش��رب كوب من الحليب بالعسل قبل النوم , 

أو الينسون والبابونج فإنها تدعم النوم الهادئ  .
5- تناول الفاكهة والخضار ألنها تزيد من النشاط الحتوائها 

على الفيتامينات .
6 - عل��ى األهالي توفي��ر الغذاء المتوازن المل��يء بالعناصر 
الهامة والذي يساعد على زيادة التحصيل واكتمال صحتهم 

البدنية والعقلية .
7- ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة و القسط الكافي من 
النوم مع توفير بيئة هادئة وجو مناسب للطلبة يمكنهم من 

التركيز والمذاكرة .
مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لجميع الطلبة 

نصائح وإرشادات ... 
التغذية السليمة خالل  االمتحانات

جودة لجان امتحانات  
الثانوية العامة

 د.خالد �لنويري - رئيس قسم 
اإلجراءات الفنية – هيئة االعتماد والجودة

إعداد / محمود محمد أبو سمعان -    نائب مدير عام الصحة المدرسية المكلف بوزارة التعليم  

تتوفر ليتم التفوق والحصول على أعلى النتائج. 
 وتعتب��ر فترة أي��ام االمتحانات فترة ، تتس��م  بالقلق 

ًوالتوتر المصحوبين أحيانًا كثيرًةوالتوتر المصحوبين أحيانًا كثيرًة بالصداع وعس��ر 
الهض��م، وأمور أخرى كثيرة يش��كو منه��ا الطلبة 

؛ فإنه��ا تحتاج إلى اس��تعداد م��ن الطالب و من 
األه��ل بش��كل خ��اص حي��ث إن  الكثي��ر من 

األهالي  يجهل مدى ضرورة التغذية السليمة 
ألبنائهم فترة االمتحانات , ويهملون أنواع 

األطعمة التي تس��اعد على زيادة التركيز 
والفه��م ، ومن أهم األش��ياء التي يجب 

االعتناء به��ا وااللتفات إليها في هذه 
الفت��رة وال يمك��ن إغفاله��ا بح��ال 

هي »الغذاء الصح��ي«؛ الذي يمد 
الجس��م بالطاق��ة الالزمة لبذل 

المجه��ود  الذهني الذي يقوم 
به الطالب في هذه المرحلة. 

التغذي��ة  تعتب��ر  كم��ا 
الس��ليمة جزءًا هاما من 

الخطة الدراس��ية لمن 
يس��عى للنجاح ألنها 

عالية في هذه الوجبة.
 أمثل��ة على وجبات إفط��ار مالئمة لفت��رة االمتحانات التمر, 

بيضة  مس��لوقة أو أجبان بيضاء أو صفراء قليلة الدسم )
( كوب من الحليب  - الزعتر والزيت و فواكه. 

وم��ن المهم التقلي��ل أو تجنّب الوجب��ات التي تحتوي على 
مصدر غني بالس��كريات مثل الحالوة، )الشوكوالتة( حيث 
يلجأ الكثير من الطالب إلى الحلويات مثل الش��وكوالتة 
والبس��كويت كمص��در للطاق��ة أثناء الدراس��ة وقبل 
الدخ��ول إل��ى قاع��ة االمتحان��ات( وه��ي تعتبر من 
الممارس��ات الغذائي��ة الخاطئ��ة بس��بب تأثيرها 
الس��لبي على الق��درة عل��ى التركيز فيم��ا بعد. 
فبينما ال تلبث أن ترفع الحلويات من مس��توى 
الس��كر ف��ي الدم وتس��اعد عل��ى التركيز في 
البداية، إال أنها تتس��بب بإفراز مستوى عال 
من االنس��ولين في الدم وهبوط حاد في 
السكر فيما بعد، مما يؤدي إلى اإلرهاق 

الفكري والتعب المفاجىء.
ينص��ح في منتص��ف النه��ار )الغذاء 
( تن��اول وجبة تحت��وي على كمية 
معتدلة من النشويات، مصحوبة 
بوجب��ة من اللحوم أو الدواجن 
إل��ى  باإلضاف��ة  الس��مك  أو 
الخضار.  كمية كبيرة م��ن 
البروتين��ات  هض��م  ألن 
بالش��عور  يتس��بب 
والحيوية  بالنش��اط 
الق��درة  ويس��هل 
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ما هي الفئات التي ت�شتهدفها اإدارة الإر�شاد؟
نحن نس��تهدف جمي��ع الطلبة من اجل العي��ش في حياة دراس��ية آمنة, كما 
نستهدف الفئات المختلفة من الطلبة وفق قوانين الفروق الفردية فنستهدف 
ضعاف التحصيل والمتفوقي��ن وذوي االحتياجات الخاصة والمكفوفين والصم 
, وتنقس��م اإلدارة العامة إلى قس��مين : دائرة اإلرشاد ودائرة التربية الخاصة 
، دائرة اإلرش��اد يوجد بها قس��مين قس��م اإلرشاد وقس��م الصحة النفسية ، 
ودائرة التربية الخاصة تنقس��م إلى قس��م التربية الخاصة وقس��م مؤسسات 
التربية الخاصة باإلضافة إلى أذرع تنفيذية في الميدان من رؤس��اء أقسام في 

المديريات ومشرفي التربية الخاصة.

اأهم الربامج التي تقومون بتنفيذها ؟
هناك الكثير من المش��اريع تنفذه��ا اإلدارة مثل )االنضباط المدرس��ي( وهو 
عب��ارة عن مجموعة من اللوائح اإلدارية والتنظيمية يهدف إلى ضبط س��لوك 
الطلبة والعاملين, ويترتب على هذا المش��روع إجراءات انضباطية تهدف إلى 
ترسيخ السلوك الذاتي للطلبة بعيدًا عن العقاب أو اإلجراءات الخارجية, وهناك 
برنامج  )القيم (والذي يهدف من ترس��يخ القيم اإليجابية وتهذيب الس��لوك 
لدى الطلبة في المراحل المختلفة, وهناك مش��روع )التمهيدي( لطلبة الصف 
األول األساس��ي ويهدف إلى مساعدة الطلبة على التكيف مع البيئة المدرسية 
, كم��ا أن هن��اك برنام��ج )التعليم الجامع ( ل��ذوى االحتياج��ات الخاصة وتنبع 
فلس��فة البرنامج من المدرس��ة هي مؤسس��ة للجميع من حق كل شخص أن 
يتلقى التعليم فيها مهما كانت درجة اإلعاقة لديه ، كما ويوجد برنامج )غرف 
المص��ادر( وه��و عبارة عن مرك��ز متخصص لمتابعة ح��االت الطلبة من ذوى 
االحتياج��ات الخاصة الذين يعانون من صعوبات التعلم حيث يتم تش��خيص 

الحالة من قبل أخصائيين وتقديم الخدمة المالئمة لهم .
 وهناك برنامج إعداد فريق تدريب المرش��دين حيث تم خالل البرنامج إختيار 
عدد 25 من المرش��دين المتميزين في المدارس والمديريات الس��بعة, وتم 
إعداد وتنفيذ حزمتين من التدريب تلبي حاجات واقعية بحيث يتم نقل  الخبرة 
إلى زمالئهم المرش��دين بالمدارس,  وتم عمل يوم مفتوح لجميع المرشدين 
كن��وع من التفريغ اإلنفعالي وتخفيف الضغط النفس��ي ع��ن العاملين وهناك 
الكثير من المش��اريع المتعددة مث��ل الحماية من خطر المخ��درات والعقاقير 
والتوعية من خطر األجس��ام المشبوهة والمتفجرات وبرنامج التوجيه المهني 

للطلبة وغيرها من البرامج المختلفة .

انعكا�س الربامج على الطلبة واملجتمع؟
هن��اك انعكاس ق��وي وايجابي لهذه البرامج على الطلب��ة والمجتمع ألن هذه 
البرامج تؤكد على منظومة القيم والس��لوكيات الحميدة , ونحن في اإلرش��اد 

نقوم بعمل مقاييس ألثر هذه البرامج ونجد نتائج ايجابية .

من ناحية تخ�ش�شية ما هو دور املر�شد يف املدار�س؟
دور المرش��د ينقسم إلى ثالثة عناصر رئيس��ية هي  الجانب النمائي و يتمثل 
في مس��اعدة الطلبة لتحقيق النمو الس��وي واالرتقاء بمس��توى أدائه ألقصى 
ح��د ممك��ن وهذا يك��ون م��ع األس��وياء أو العاديي��ن والمتفوقي��ن ، وهناك 

الجان��ب الوقائي ويتمثل في الدور التحصين��ي وتوعية الطلبة من الوقوع في 
المش��كالت وتوعيتهم بخطر المخدرات والتدخين وهدر الوقت ورفقاء السوء 
وبعض المشكالت التي تتعلق بخصائص المرحلة النمائية والعمرية ، وهناك 
الجانب العالجي ويتمثل في وضع البرامج الجماعية والفردية لعالج المشكالت 
الس��لوكية التي يقع فيه��ا الطلبة الجوان��ب االجتماعية والنفس��ية المتعلقة 

بالتحصيل الدراسي .

 التعليمات التي تقدمونها للمر�شدين؟
العم��ل الصادق والمخلص وتقبل الطلبة , والتعامل مع مش��كالتهم بمهنية 
وموضوعي��ة وبمنتهى الجدية وحفظ أس��رار الطلبة ومتابع��ة كل قضاياهم 
وأن يك��ون المرش��د نموذجًا طيبًا يحتذى به إلخالصه بعمله وتأدية رس��الته 
اإلنس��انية وأن يكون حلقة الوصل بين الطالب والمعلم وولي األمر والمجتمع 

بشكل عام .

التعليمات التي تقدمونها للطالب وويل الأمر؟
نح��ث الطلبة على العمل الجاد واس��تثمار اإلمكانات المتاح��ة لتنظيم الوقت 
وااللت��زام بالقيم والع��ادات واللوائح واألنظمة وبذل الجه��د واالختيار لمهنة 
المس��تقبل بما يتناس��ب مع ميوله وقدراته وضرورة احترام األخر والبعد عن 
رفقاء السوء , أما ولي األمر فهناك  ضرورة احترام خصوصية االبن, وتوفير ما 

مدير عام اإلرشاد والرتبية الخاصة  د. أحـــمد الحواجري يف حوار مع صوت التعليم
»االنضباط المدرســـي« »والتعليــم
 الجامع« و«البرامــج التوجيهية«
 من خطط اإلرشاد  في المــدارس

اإلرشاد تربطها عالقة شراكة 
مع مؤسسات دولية وعربية 

لصالح العملية التعليمية 

أعده: حسن الشريف
تعتب��ر اإلدارة العامة لإلرش��اد والتربية الخاص��ة من اإلدارات 
الفاعلة في وزارة التربي��ة والتعليم والتي تهتم برعاية الطلبة 
وتهيئة األجواء اآلمنة لهم سواء النفسية أو االجتماعية وصواًل 

�مل�صرف �لرتبوي / د. جو�د حممد �ل�صيخ خليل

النش��رة التربوية هي إحدى األس��اليب اإلشرافية 
الكتابية يق��وم بإعدادها المش��رف التربوي ويتم 
توزيعه��ا عل��ى المعلمين م��ن أجل نش��ر األفكار 
والخب��رات والتوجيه��ات والمس��تجدات والقرارات 
التربوية والمهنية في البيئ��ة التعليمية، وتختلف 
النش��رة التربوي��ة ف��ي مفهومه��ا وأهميتها عن 
الق��راءات الموجه��ة في ك��ون النش��رة التربوية 
يس��هم ف��ي إعداده��ا المش��رف الترب��وي بينما 
الق��راءات الموجهة ق��د تكون من أعم��ال آخرين 
ويتم  توجيه المعلمين لقراءتها واالستفادة منها 
، وعلى الرغم من توجيه النقد إلى هذا األس��لوب 
كونه يفتقد إلى عنصر االتصال والتفاعل اإلنساني 
إال أنه يعد من أوس��ع األس��اليب تأثيرًا  فهو يصل 
المش��رف بجميع المعلمين الذي��ن وزعت عليهم 
النش��رة خاصة إذا أعدت بصورة جيدة واكتس��بت 

صفات االستمرار والتميز.
ته��دف النش��رة التربوية إل��ى تزوي��د المدارس 
العلمي��ة  والمس��تجدات  والخب��رات  باألف��كار 
والمهنية، وتوثيق القرارات والتوصيات اإلشرافية، 
مم��ا يكس��بها الصفة الرس��مية ويتي��ح تنظيمها 
وحفظها بالعودة إليه��ا باعتبارها وثائق مرجعية، 
كم��ا تهدف إلى توفير مادة علمية ومهنية مفيدة 
في إثراء االجتماعات الدورية لمديري المدارس مع 

معلمي التخصصات المختلفة.     
لذل��ك يج��ب أن تكون النش��رة   ذات لغة س��هلة 
وواضحة وبعيدة عن التكرار الممل والتعقيد، كما 
يجب أن تكون المعلومات واإلحصاءات الواردة في 
النشرة حديثة ودقيقة، ويجب أن  تتضمن موضوعًا 
رئيس��ًا معينًا ما أمكن، و أن يلبي الموضوع حاجة 
مهمة لدى المعلم، وأن  تتصف النش��رة بالعملية 
وتبتعد عن التنظير، ويجب أن تشتمل على بعض 
األمثلة م��ن واقع المعلمين وخبراتهم وظروفهم، 
كما أنها يجب أن تثير دافعية المعلم لنقد ما يقرأ، 
كم��ا يج��ب أن يتم إرس��الها في توقيت  مناس��ب  
حت��ى يتس��نى للمعلمي��ن قراءتها واس��تيعابها، 
وحتى يتحقق الهدف من النش��رة يج��ب تعززيها 
بأس��اليب إش��رافية أخرى ، مثل عقد حلقة نقاش 

حول موضوع النشرة، 

مصطلحات 
ومفاهيم إشرافية

الحلقة الرابعة

األحــد  7 شعبان   1434هـ -  16 يونيو / حزيران  2013م
 Sunday - 16 June 2013
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يلزم من احتياجات مادية ونفس��ية وتربيته تربية سليمة واالنتباه لخصائص 
نم��وه وتوجيهه بالطريق��ة الس��ليمة,  وأن يكون ولي األمر نم��وذج وقدوة 
حس��نة, وكذلك مراقبة س��لوك االب��ن لتحصينه من الوقوع في المش��كالت 
وضرورة التواصل مع المدرسة والتعاون واالستجابة لألنشطة التي تقوم بها 

المدرسة لصالح أبناءه.

ما هي الإح�شائيات حول الطلبة ذوي الإعاقة؟
م��ن خالل أخر إحصائية تم حصرها ل��ذوي اإلعاقة هناك 3816 طالب وطالبة 
ف��ي اإلعاقات المختلفة وع��دد معلمي التربية الخاص��ة 42 معلم ومعلمة في 
الم��دارس وهن��اك برنام��ج المعلمي��ن المنتدبين ويضم 35 معل��م ومعلمة 

يعملون في المؤسسات.

ماهي الربامج التي تقدمها الوزارة لذوي الإعاقة؟
 تول��ي ال��وزارة االهتم��ام الكبير لذوي اإلعاق��ة وأصبح االهتم��ام بهم كبيرًا 
م��ن خالل موائم��ة المباني الجديدة له��م وهناك العديد م��ن البرامج منها 
برنام��ج  الدمج وبرنامج مركز المصادر وبرنام��ج غرف المصادر كما أن هناك 
مدرس��ة خاصة للمكفوفين ومدرسة خاصة للصم وهي المدرسة الوحيدة في 

فلسطين.

من املوؤكد اأن املكفوفني وال�شم لهم مكانة خا�شة يف 
براجمكم خا�شة وان هناك مدار�س خا�شة بهم؟

نح��ن نهت��م بالطلب��ة الصم , وهن��اك مدرس��ة خاصة بهم وه��ي مصطفى 
الرافعي للصم, تم تكييف المنهاج للصف العاش��ر والحادي عشر وعدد الطلبة 
الملتحقين بها بلغ 230 طالب وطالبة والطلبة في العام القادم سيكون هؤالء 
الطلب��ة في الثانوية العام��ة, وهذا يتطلب عدة إج��راءات منها تكييف منهاج 
الثاني عشر حيث تم بالفعل عمل لجان تكييف المنهاج في المباحث المختلفة، 
الخطوة الثانية امتحان الثانوية العامة وتم خالل جلس��ة خاصة برئاسة وكيل 
الوزارة االتفاق على أن يكون نظام االمتحان ثانوية خاصة للصم وبتسهيالت 
تلبي الخصائص النمائية للطلبة الصم ضمن معايير وشروط الثانوية العامة 
المتبعة بوزارة التربية والتعلي��م العالي وهناك حراك لما بعد الثانوية العامة 
ويتمثل في البحث عن السبل المناسبة إلكمال التعليم الجامعي للطلبة الصم.
وفيم��ا يخص الطلبة المكفوفين هناك مدرس��ة نور األم��ل للمكفوفين التي 
تضم 82 طالب وطالبة يلتحقون بالصفوف من الس��ابع إلى الحادي عشر بعد 
أن ينهوا دراس��تهم في مركز النور واألمل ويوجد لهم مرشدين يقومون على 
تقيي��م العديد من البرامج الخاصة به��ذا النوع من اإلعاقة وتم تقديم الكثير 
م��ن الخدمات لهم م��ن المنهج المس��موع والمنهج بلغة براي��ل وتزويدهم 
بطابع��ة خاصة وأدوات رياضية مناس��بة لهم وأيضًا ت��م تزويد جميع الطلبة 

بمصحف برايل واآلن يتم إعداد مخيم صيفى خاص بهم.

هل حتدثنا عن عالقتكم باملوؤ�ش�شات الدولية والعربية؟
نح��ن باإلدارة العامة لإلرش��اد والتربية الخاصة نس��عى للوصول إلى الخدمة 
اإلرش��ادية والنفس��ية للطلبة والتواصل مع كل المؤسسات المحلية والدولية 
ذات العالق��ة واختيارنا كجهة منس��قة بين الوزارة والمؤسس��ات يجعل دورنا 
أكثر تركي��زًا وبذل الجهد األكبر لمصلحة أبنائن��ا الطلبة وتمثيل الوزارة على 
أفضل ما يكون إيمانًا منا بأن اإلنس��ان الفلس��طيني والث��روة الحقيقية ومن 
اجلها البد من بذل وتضافر كل الجهود لخدمة الطالب الفلس��طيني الذي هو 

طفل اليوم وقائد المستقبل ومن أجله البد أن يكون العمل دءوبًا ومتكاماُل.

دوركم يف الثانوية العامة؟
المش��اركة الفعلية في لجان الثانوية العامة من خالل تواجد المرشد التربوي 
في لجان االمتحان والذي يتمثل دوره في االلتقاء بالطلبة في اليوم األول قبل 
دخول االمتحان وتعريفهم بدوره المس��اعد والداعم لهم بالجانب اإلرش��ادي 
والنفس��ي وتخفي��ف حده القل��ق الناجمة عن أج��واء االمتح��ان باإلضافة إلى 
متابع��ة الحاالت الفردية التي يمك��ن أن تتأثر خالل فت��رة االمتحان , وهناك 
توعي��ة للمعلمين بضرورة توفير بيئ��ة آمنة بعيدة عن اإلج��راءات القانونية 
الصارخة التي ترفع حالة التوتر توجيه تطمينات نفس��ية وتوفير أجواء لس��ير 
االمتحانات بش��كل هادئ باإلضافة إلى عمل مراجعات للطلبة للتس��هيل على 
الطالب وتوفير أجواء نفس��ية هادئة تس��هل عملية التركي��ز والحفظ ،كم أن 
هن��اك تواصل مع أولي��اء األمور  والمجتمع بض��رورة توفير البيئ��ة المالئمة 

إلنجاح التوجيهي. 

مدير عام اإلرشاد والرتبية الخاصة  د. أحـــمد الحواجري يف حوار مع صوت التعليم
»االنضباط المدرســـي« »والتعليــم
 الجامع« و«البرامــج التوجيهية«
 من خطط اإلرشاد  في المــدارس

العمل مستمر لتطوير 
وتحسين تعليم  فئات 

الصم والمكفوفين

إل��ى إتاحة الفرصة لتلقى العلم في أحس��ن صورة وتقدم لهم 
العدي��د من البرامج التي تفيد في ه��ذا المجال .. المزيد حول 
هذا الموض��وع كان لنا الح��وار التالي مع د. أحم��د الحواجري 

مدير عام اإلرشاد والتربي الخاصة ..
�أ. �أحمد �صعدي دلول      

رئيس قسم العالقات العامة – مديرية الوسطى

س��واء كنت تعتقد أنك تس��تطيع عمل شيء أم ال 
فأنت على حق...

هذا صحيح، فإن كنت تعتقد بأنك تس��تطيع عمل 
ش��يء ما فإن��ك س��تقوم بأدائه وس��تحصل عليه 
بإذن اهلل عاج��ال أم أجاًل، أما إن كنت  تعتقد بأنك 
ال تس��تطيع فعل ش��يئًا  ما فإنك ل��ن تقوم بفعله 
)العتق��ادك بع��دم إمكانية الحص��ول أو الوصول 
إليه( وبهذه الطريقة يكون عقلك الواعي قد برمج 
عقلك الباطن على عدم القدرة، وبالتالي لن تصل 
إليه حيث أن العقل الباطن س��يعمل بموجب تلك 
التعليمات وس��يحرص على تطبيقها، وس��تخاطب 

نفسك بأنك كنت تعلم ذلك مسبقا!!!
وف��ي الحديث القدس��ي يقول ج��ل وعال:«أنا عند 

حسن ظن عبدي بي، فليظن عبدي بي ما شاء«
وه��ذا مصداق��ا لم��ا ورد باألثر«تفاءل��وا بالخي��ر 

تجدوه«.
لذا علي��ك أن تحدد ما إذا كنت متفائاًل في حياتك 
اليومية من عدمه، وذلك عن طريق ترديد أس��ئلة 

مثل:
1. هل أضع لنفسي أهدافا عالية وسامية ؟

2. أم غالبا ما تك��ون أهدافي أو طموحاتي ضحلة 
وسهلة المنال ؟

3. إذا م��ا واجهتني معوقة خ��الل حياتي اليومية، 
هل يس��بب لي ذلك القلق من ع��دم قدرتي على 

التغلب عليها ؟
4. أم يكون لي األمل والثقة بالنفس على إمكانية 

حلها ؟
5. هل أنا شخص واثق من نفسه وقدراته ؟

أخ��ي المعل��م ... أخت��ي المعلمة يا من 
تقرؤون ه��ذه الكلمات هل تعرفون إلي 

أين تتجه بكم أفكاركم؟

هل إلى علو وشموخ... أم إلى دنو 
وسفول؟                        

أفكارك تحدد 
حياتك...
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غزة – سامي جاد اهلل
أعل��ن رئيس الوزراء إس��ماعيل هني��ة, ووزير التربي��ة والتعليم 
العال��ي د. أس��امة المزيني عن تخصي��ص 150ألف دوالر لدعم 

مشاريع البحث العلمي في فلسطين.
جاء ذلك خالل الحفل الذي نظمته وزارة التربية والتعليم العالي 
لتكريم الفائزي��ن بجائزة البحث العلمي للع��ام  2013 بحضور 
دولة رئيس الوزراء إسماعيل هنية, ووزير التربية والتعليم العالي 
د. أسامة المزيني, ود. محمد أبو شقير وكيل وزارة التعليم, ود. 
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حركة  بقوة  تدعم  الفل�سطينية  احلكومة  اأن  الوزراء  رئي�س  واأكد 
نوعية  اإ�سافات  يقدمون  الذين  الباحثني  وت�سجع  العلمي  البحث 
يف �سبيل ا�ستمرار الدفع يف عجلة التنمية وموا�سلة بناء الوطن رغم 
الوطن   الإن�سان وحترير  بناء  اأننا منر مبرحلة  املعيقات, مو�سحًا  كل 
اأهمية  واأن بناء الإن�سان وال�ستثمار يف الطاقات الب�رشية ل يقل 

عن م�رشوع حترير الأر�س.
ا�ستعادة  على  وم�سمم  النك�سار  ياأبى  �سعبنا  اأننا  هنية  واأو�سح 
اأر�سه وحتقيق اأهدافه العادلة, وهذا يتم بالعمل والبحث العلمي, 
وقال رئي�س الوزراء نحن يف فل�سطني وقطاع غزة حققنا تقدمًا يف 
بف�سل  الإن�سانية  والعلوم  والتكنولوجيا  واملعارف  العلوم  جمال 
لها  العلمية  الأبحاث  "نتائج  اأّن  واأ�ساف  املخل�سني,  جهود 
والن�رش  التحرير  باأ�سباب  والأخذ  والتحرير  بالبناء  مبا�رشة  عالقة 
الأولويات.  الأبحاث يف مقدمة  اأن يجعل ق�سية  بد  والكمال ل 
وذكر رئي�س الوزراء اأّننا "ل منلك املقومات املادية الكافية للبحث 
العلمي, لكننا نعو�س بنماذجنا العلمية التي نقدمها للب�رشية, وهذا 
ا�سرتاتيجي  بعد  ذا  ت�سورًا  ن�سع  اأن  كحكومة  علينا  يفر�س  الأمر 

لحت�سان الكفاءات .
وقدم هنية �سكره وتقديره ملختلف الباحثني الذين �ساركوا يف جائزة 

البحث العلمي, موؤكدًا اأن اأبحاثهم يف جمال العلوم الطبيعية والطبية 
خا�سة  الفل�سطيني  لل�سعب  فخر  حمل  هي  الإن�سانية  والدرا�سات 

واأنها ن�رشت يف جمالت دولية وعربية وبها فوائد علمية وتطبيقية.
واأو�سح رئي�س الوزراء اأننا ن�سعى لأن تكون جائزة البحث العلمي 

جائزة عربية ودولية حتت�سنها وزارة التعليم.
اأن  املزيني  اأ�سامة  د.  العايل  والتعليم  الرتبية  وزير  اأكد  بدوره 
البحث  جمل�س  واأن�ساأت  العلمي  البحث  مبو�سوع  اهتمت  وزارته 
العلمي الذي نفذ ول يزال عدة ن�ساطات خمتلفة يف جمال البحوث, 
م�سريًا اإىل  اأن احلاجة للبحث العلمي يف وقتنا احلا�رش اأ�سد منها يف 
الدقيقة  املعرفة  اأكرب قدر ممكن من  اإىل  للو�سول  اأي وقت م�سى, 

املثمرة التي تكفل الراحة والرفاهية لالإن�سان.
من  العديد  جتاوز  يف  ي�ساعدنا  البحث  اأن  املزيني  الوزير  واأو�سح 
الإ�سكاليات وال�سعوبات يف خمتلف املجالت ال�سحية والتعليمية 
والزراعة   الت�سال  جمال  ويف  والتكنولوجية  والقت�سادية 
مرجعًا  تكون  اأنها  كما  ذلك,  وغري  والبناء  وامل�ساريع  والهند�سة 

لطلبة العلم.
من  اأنه  موؤكدًا  واحل�سور  الوزراء  برئي�س  املزيني  الوزير  ورحب 
اإ�سافة  ومتثل  متميزة,  بحوثًا  قدموا  الذين  الباحثني  تكرمي   واجبنا 

هنية واملزيني يخصصان 150  ألف دوالر لدعم البحث العلمي
رئيس الوزراء: نسعى ألن تكون جائزة 
البحث العلمي جائزة عربية ودولية 

تحتضنها وزارة التعليم

وزير التعليم: الخطط والبرامج 
مستمرة في نهضة التعليم والبحوث 

العلمية نحو التنمية الشاملة

الباحث : األستاذ الدكتور بسام أحمد أبو ظاهر
عن��وان البحث : نقل فعالية ثالثي و رباعي البيرازول 
لمثبط��ات أنزيمات MAP p38a كيناز  إلى أنزيمات 

مهمة لعالج السرطان
نب��ذه عن البح��ث: يعتبر ه��ذا البحث م��ن البحوث 
العلمي��ة التخصصية الت��ي لها نتائ��ج ايجابية على 
صعي��د العل��وم الطبيعي��ة والكيميائي��ة إضافة إلى 
فوائ��دة الطبي��ة والصحي��ة,  خاصة وأن��ه يتعرض 

لم��رض الس��رطان وهو أحد  
الت��ي  الخطي��رة  األم��راض 
البش��رية في  تعان��ي منه��ا 
الوق��ت الحاض��ر, كم��ا أن��ه 
مركب��ات  بتحضي��ر  يتعل��ق 

عضوي��ة له��ا اهتمامات طبي��ة في ع��الج أنزيمات 
مختصة بهذا المرض, وقد تم نشر البحث في مجلة 

الكيمياء الطبية العالمية.

الباحث: الدكتور أكرم محمد أبو صالح
عنوان البحث: دراس��ة عالقة تعرض النس��اء الحوامل 
للتلوث الداخلي بدخان التبغ ودخان وقود الخشب على 

انخفاض الوزن عند المواليد في قطاع غزة.
نب��ذه عن البح��ث: هدف البح��ث  إلي تحدي��د عوامل 
األخط��ار المرتبط��ة بانخفاض ال��وزن عن��د المواليد 

نتيجة تع��رض أمهاتهم أثناء 
الحمل إلى دخان التبغ ودخان 
حري��ق  ع��ن  النات��ج  الوق��ود 
الخش��ب, وقد توصل إلى عدة 
نتائج ايجابي��ة تفيد في مجال 

الوقاية والعالج.

الباحث األستاذ الدكتور طاهر محمد العاجز
عنوان البحث: تصنيع جهاز لقياس استقطاب الضوء 

باستخدام مستقطب ومحلل متحركان
نب��ذه عن البح��ث: تم خ��الل البحث صناع��ة جهاز 
مقي��اس االس��تقطاب الضوئ��ي بتكلف��ة ال تزي��د 
ع��ن 15 أل��ف دوالر في معم��ل قس��م الفيزياء في 
الجامع��ة اإلس��المية ، مع العلم ب��أن تكلفة الجهاز 
إذا ت��م ش��راءه من الخ��ارج تقدر بي��ن -300 400 

أل��ف دوالر، يس��تخدم ه��ذا الجهاز لقياس س��مك 
األغش��ية الرقيق��ة بالنانومت��ر, وكذلك يس��تخدم 
لقياس معمل انكس��ارها و يعد من أفضل األجهزة 
في العالم للقي��اس بدقة عالية جدًا, ولهذا الجهاز 
تطبيق��ات كثيرة ف��ي مجال الفيزياء منها دراس��ة 
المجسات المستخدمة في قياس التلوث، الطبقات 
النانومترية، الخاليا الشمسية ، الثنائيات الضوئية 

الباعثة للضوء وغير ذلك.

الباحث: األستاذ الدكتور فضل أكرم الشريف
عنوان البح��ث : الخلل في بنية الكر وموس��ومات في حاالت 

اإلجهاض المتكرر في قطاع غزة
نبذه عن البحث:  هدف البحث إلى تحديد الخلل في بنية الكر 
وموس��ومات )الصبغيات( وتقدير نس��بته عند األزواج الذين 
يعان��ون من مش��كلة اإلجه��اض المتكرر . أجريت الدراس��ة 
ف��ي مختبر الفحوصات الوراثية في الجامعة اإلس��المية بغزة 
حيث ش��ملت 50 من األزواج )أي 100 شخص( القاطنين في 
قطاع غزة,  وتم إجراء دراس��ة تحليلية  لكروموس��وماتهم , 

و أظه��رت نتائج الدراس��ة وجود 
خلل في كر وموسومات )%10.0( 
من األش��خاص الذين ش��ملتهم 
الدراس��ة, تؤكد الدراسة وبشكل 
واضح عل��ى أهمية الخلل في بنية 

كر وموسومات اإلنسان في حاالت اإلجهاض وتوصي األطباء 
المعنيين في قطاع غزة بأخذ هذا الخلل بش��كل جدي كأحد 
المس��ببات الهامة لإلجهاض المتكرر , وقد تم نش��ر البحث 

في إحدى المجالت العالمية.

الفائز بالجائزة األولى محور العلوم الطبيعية 
والتطبيقية, تخصص) الكيمياء العضوية(

الفائز بالجائزة الثانية في محور العلوم الطبية 
والصحية, تخصص) الصحة العامة(

الفائز بالجائزة الثانية محور العلوم الطبيعية والتطبيقية, 
تخصص) الفيزياء(

الفائز بالجائزة الثالثة  في محور العلوم الطبية 
والصحية, تخصص)الجينات الوراثية(
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محمود الجعبري الوكيل المس��اعد لش��ؤون التعليم العالي, ود. 
ناص��ر فرحات رئيس مجلس البحث العلمي, والباحثين الفائزين 
وذويهم إضافة إلى مدراء الوزارة, ورؤساء الجامعات وشخصيات 

رسمية واعتبارية .
وت��م التأكيد على أن المبلغ الذي س��يدفع لدعم البحث العلمي 
س��يكون على خمس��ة مراح��ل, األولى س��تنطلق خ��الل الفترة 
القريبة وس��تكون مخصصة في مجال التلوث البيئي وأثره على 

الصحة العامة.
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علمية اأو تقنية متميزة يف اإطار بحث علمي اأ�سيل.

تفعيل جممع اللغة العربية
على  الباحثني  ت�سجيع  اجلائزة  اأهدف  من  اأن  اإىل  املزيني  واأ�سار 
امل�ساهمة  خالل  من  ثقافية  تنمية  وحتقيق  متميزة,   اأبحاث  اجناز 
واإثراء  العلمي  البحث  حركة  ودعم  املجتمع,  م�سكالت  حل  يف 
احلياة الثقافية وت�سجيع ون�رش الأبحاث والدرا�سات املتخ�س�سة 

والأعمال الإبداعية يف جمالت علمية حمكمة.
مرة,  لأول  اجلائزة  هذه  تنفذ   الوزارة  اأن  التعليم   وزير  واأو�سح 
والتقدم  للح�سارة  اأ�سا�سية  دعامة  العلمي  البحث  اأّن  ندرك  لأننا 
, م�سريًا اإىل اأنها خطوة من خطوات كثرية تقوم بها الوزارة لدعم 

البحث العلمي ليكون حمفزًا للهمم للتناف�س نحو البحث".
يف  و�ستكون  حماور   3 كانت  العام  هذا  اجلائزة  اأن  املزيني  واأكد 
املكافاآت  قيمة  م�ساعفة  مع  �سنوي  وب�سكل  القادم  العام  6حماور 
لغة  على  للحفاظ  العربية  اللغة  جممع  قريبًا  �ستفعل  الوزارة  اأن  كما 
القراآن. من جهته اأو�سح د.فرحات اأن جمل�س البحث العلمي وهو 
ي�سارك يف تكرمي كوكبة من الباحثني املتميزين فهو يعلن عن خطة 
جديدة مل�سابقات وجوائز اأخرى, كما اأن اجلائزة �ست�سبح �سنوية 

و�سن�سعى لتطويرها لت�سبح جائزة الدولة للبحث العلمي.
ودعا فرحات  جميع الباحثني للتوا�سل  مع وزارة التعليم وجمل�س 
البحث العلمي من اأجل تفعيل البحوث مبا يخدم التنمية يف وطننا, 
نوعية  اإ�سافات  اإىل  البحوث  توؤدي  اأن  اأهمية  اإىل  فرحات  واأ�سار 
يف جمال تخ�س�س الباحث وت�ساهم يف حل م�سكالت حيوية يعاين 

منها �سعبنا وا�ستغالل املوارد املحلية ب�سكل اأمثل.
 و�سكر فرحات رئي�س الوزراء ووزير التعليم على الهتمام بالبحث 
العلمي موؤكدًا اأن �سعبنا �سريبح الكثري عندما يدعم البحث العلمي.  
حمور  الأوىل  باجلائزة  الفائز  ظاهر  اأبو  اأحمد  ب�سام  د.  قال  جهته  من 
عن  الع�سوية(  الكيمياء  تخ�س�س)  والتطبيقية,  الطبيعية  العلوم 
طبية  اهتمامات  لها  ع�سوية  مركبات  بتح�سري  املخ�س�س  البحث 
يف عالج اأنزميات مر�س ال�رشطان اإنه ي�سعر بال�سعادة لهذا التكرمي 
الذي من �ساأنه اأن يرفع من قيمة الباحثني وبحوثهم, واأكد اأنه هو 
البحث  لأن  العلمي,  البحث  م�سرية  �سيوا�سلون  زمالئه  وجميع 
�سفري علمي ل�سعبنا على م�ستوى العامل, كما �سنعمل على ن�رش ثقافة 

البحث بني الطلبة يف اجلامعات  مبا يحقق الزدهار لوطننا.
ويف نهاية احلفل مت تكرمي جميع الباحثني الفائزين باجلائزة اإ�سافة 

اإىل تكرمي جميع املتقدمني لها.

هنية واملزيني يخصصان 150  ألف دوالر لدعم البحث العلمي
رئيس مجلس البحث العلمي: األبواب 

مفتوحة الستقبال جميع الباحثين
الفائزون: سنواصل المسيرة, والبحث 

سفير علمي لشعبنا على مستوى 
العالم

الباحث: األستاذ الدكتور زكريا الزميلي
 عنوان البحث: االس��تكبار في األرض – دراسة موضوعية 

قرآنية
 نب��ذه عن البحث:  عالج البحث قضي��ة مهمة في العالم 
العربي اإلس��المي والعالمي أال وهي )قضية االس��تكبار( 
حيث بين البحث األس��باب المؤدية لالس��تكبار وصفات 
المتكبرين ووس��ائله وغاياته وكذلك بين اآلثار السلبية, 

وانعكاساتها على األمة العربية 
تط��رق  وكذل��ك  واإلس��المية 
البحث لالستكبار العالمي اتجاه 
القضي��ة الفلس��طينية ، أوضح 
الش��عارات العالمي��ة المزيف��ة 

وكي��ف عالج القران تلك األنواع من  االس��تكبار, وقد تم 
نشر الدراسة في إحدى المجالت العربية المحكمة.

الباحث: األستاذ الدكتور نعيم أسعد الصفدي
عنوان البحث: الفروق الفردية في ضوء التربية النبوية

نبذه ع��ن البحث: بين ه��ذا البحث أن الس��نة النبوية 
أصّلت لموضوع الفروق الفردية وعملت على مراعاتها 
، وذلك من خالل إعطاء كل صنف من الناس ما يناسبه ، 
وبين كذلك تنوع األساليب التي أستخدمها النبي صلى 
اهلل عليه وسلم في مراعاة الفروق الفردية ، التي أهمها 
: إث��ارة أصحاب��ه ليكتش��ف مواهبهم ، ومنه��ا التعزيز 
، ومنه��ا تكرار ال��كالم ورفع الصوت وتغيير الجلس��ة ، 

ومنها استخدام أسلوب التدرج 
، وغيره��ا. كم��ا وض��ح البحث 
اخت��الف جوانب مراع��اة النبي 
صل��ى اهلل عليه وس��لم للناس 
مثل  اختالف أجوبة النبي صلى 
اهلل عليه وسلم مراعاة للفروق 

الفردي��ة , واختالف مس��توى األمر بالمع��روف والنهي 
عن المنكر حس��ب قدرة الناس, ونشر البحث في إحدى 

المجالت العربية المحكمة.

الباحث: األستاذ الدكتور نافذ حماد
عنوان البحث: الموصفون بالجهالة من غير الصحابة في 

رجال اإلمام البخاري دارسة توثيقية
نب��ذه عن البحث:تن��اول البحث الرواة م��ن غير الصحابة 
الذين أخرج لهم اإلمام البخاري في صحيحه ، ممن أطلق 
فيهم النقاد لفظ »مجهول« ، سواء أرادو جهالة العين أو 
الحال، أو قالوا فيهم: »ال يعرف ، أو ليس بالمش��ورة« ، أو 

كان الراوي من الوحدان، أي لم 
ي��رو عن��ه إال راو واحد ، مما جاء 
وصف الجهالة في��ه، وعدد هم 
البحث  ويدرس  وثالثون,  أربعة 
مدي تحقق وص��ف الجهالة في 

أولئك الرواة ، ومس��وغات البخاري ف��ي الرواية لهم. وقد 
تم نشر البحث في إحدى المجالت العربية المحكمة.

الباحث:  األستاذ الدكتور علي شاهين
عنوان البحث: نموذج مقترح للتنبؤ بتعثر المنش��آت 

المصرفية العاملة في فلسطين
نب��ذه ع��ن البحث: ه��دف البح��ث إلى بن��اء نموذج 
قياسي باس��تخدام مؤش��رات مالية محددة يمكنها 
التنبؤ بالتعثر المالي للمنش��آت المصرفية في وقت 
مبكر )س��نتين قب��ل الوقوع ق��ي التعث��ر( مما يتيح 

المصرفية  ل��إلدارة  المج��ال 
اتخ��اذ  الرقابي��ة  والجه��ات 
التصحيحي��ة  اإلج��راءات 
المناس��بة قبل وقوع التعثر, 
وق��د توص��ل لع��دة نتائ��ج 

تفيد في هذا المجال  وقد نش��ر في  إحدى المجالت 
العربية المحكمة.

الفائز في الجائزة الثانية في محور العلوم 
اإلنسانية, تخصص )تفسير القرآن وعلومه(

الفائز في الجائزة الثالثة في العلوم اإلنسانية,  
تخصص)الحديث الشريف وعلومه(

الفائز في الجائزة الثانية مكرر في محور العلوم 
اإلنسانية, تخصص )الحديث النبوي الشريف(

الفائز في الجائزة الثالثة مكرر في محور العلوم 
اإلنسانية, تخصص )المحاسبة والتمويل(

األحــد  7 شعبان   1434هـ -  16 يونيو / حزيران  2013م
 Sunday - 16 June 2013
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الشباب الجامعي
 و وقت الفراغ

مم��ا تربين��ا عليه منذ الصغ��ر؛ حديَث رس��ول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم الذي رواه البخاري في صحيحه: )نعمتان مغبون فيهما كثير 
مِن الن��اس: الصحَّة، والفراغ(، فلما كبرنا وجدنا أن هذا الحديث 
يفت��ح أمامنا أفًقا رحيبًا من آفاق التربية الرش��يدة، ويلفت نظرَنا 
إلى أن اإلنسان يَمضي في دُنياه بين قوتين: طاقة تدفع، وفراغ 
ري��ق الذي يمضي فيه  يَبَل��ع؛ طاقة كوقود الس��يارة، وفراغ كالطَّ

فيجذبها إلى الغاية التي تَندفِع إليها.
 فال مناص - إذا أردنا للجيل أن يسلك السبيل - مِن إفراغ طاقاته 
فيم��ا يَنفع ويُفيد، وش��غِل فراغه بالنافع المفي��د، وإال صار جياًل 
مغبونً��ا في نعمتَي��ن من ِنعم اهلل تعالى علي��ه؛ فإمَّا أن تدمِّره 

طاقاتُه البركانية، وإمَّا أن يضلَّ في فراغاتِه الصحراوية.
 حيث أن اإلنس��ان كائ��ن متحرِّك فعال، إذا لم يَش��تغِل بالحق، 
اشتَغل بالباطل، وإذا لم يسْعَ في الخير، سعى في الشر، وإذا لم 
يك��ن كالغَيث أينما وَقع نَفع، صار كالسُ��مِّ أينما حلَّ قتل؛ لذلك 
كان من تمام توبة التائبين أن يُحِلوا العمل الصالح محلَّ العمل 
الفاس��د؛ قال تعال��ى: ﴿ ِإالَّ مَنْ تَابَ وَآمَ��نَ وَعَمَِل صَالِحًا ﴾ 

]مريم:60[.
 وبذل��ك نُدرك حجم المس��ئولية الملقاة على عاتق المؤسس��ات 
–كل المؤسس��ات- وكذلك األفراد من آباء ومربين وغيرهم، في 
التخطيط لبرامج وأنش��طة تش��غل الفراغ الذي يُحيط بش��بابنا، 
ال س��يما في اإلج��ازة الصيفية، الس��تفراغ الطاقات الت��ي تتأجَّج 
ف��ي كيانهم، فم��ا أحوجنا أن ننظر بخبرتن��ا وتجاِربنا وما تعلَّمناه 
عن اإلنس��ان إلى تكوين شبابنا، فنكتش��ف قدراتِهم وطاقاتهم 
وإمكاناتهم ومواهبهم، ليتحرَّك الش��اب-في ضوء ما اكتش��فه- 

إلى فتْح المجال لهذه الطاقات لتخرُج في مساراتها الصحيحة.
 ولقد اس��تطاع المربي العظيمُ محمد صلى اهلل عليه وس��لم أن 
يغيِّر وجهَ األرض عندما اكتش��ف المواهبَ والطاقاتِ المتنوِّعة 
ألصحاب��ه وأتباع��ه، وفت��ح له��ا األب��وابَ لتَنطلِ��ق، ومهَّد لها 
ب من  الس��بيل لتندف��ع رش��يدًة إلى غايته��ا، فنجح ف��ي أن يُرَكِّ
األلواح المبعَثرَة س��فينًة ماخِرًة، تشقُّ طريقها فوق ثبَج األمواج 

المتالطمة.
 ولس��وف نجد شبابنا سعداَء وهم يشغلون فراَغهم، ويستخرجون 
طاقاتِه��م في الق��راءة والكتابة، أو في الرياضة، أو في ممارس��ة 
هوايات مُنتِجة، م��ن خالل االلتحاق بمختلف ال��دورات التدريبية 
التي تُسهم في صناعة مس��تقبل مشرق لهم وألمتهم، كدورات 
صيانة الحاس��وب واألجهزة االلكترونية بمختلف أنواعها، وكذلك 
المش��اركة في المب��ادرات المجتمعي��ة، التي يجد فيها الش��باب 
متنفسً��ا لطاقاته وقدراته، فضاًل عن حْفظهم القرآن و مدارسته 
خالل هذه األيام، ولس��وف نَغتِبط بذلك كثيرًا، خاصة إذا نجحْنا 

في اكتشاف مواهبهم، وفي حسن توجيههم.

�أ.حممد ح�صني نعيم
رئي�س ق�صم �لتوجيه و�لإر�صاد �جلامعي

::  أن��ت أيه��ا المعلم ، أن��تِ أيتها 
المعلم��ة إذا فش��لت إح��دى طرق 
التدري��س ف��ي تحقي��ق أهداف��ك 
فابح��ث/ي  ع��ن طريق��ة أخرى وال 
تيأس فلربما تحقق لك من النتائج 

ما ال يخطر لك على بال ::
يحك��ى أن رجاًل كان يصنع قماش��ًا 
للمراكب الش��راعية ، فكان يجلس 
ط��وال الس��نة يعمل ف��ي القماش 
ثم يبيع��ه ألصحاب المراكب ، وفى 
س��نة من السنوات ذهب لبيع إنتاج 
الس��نة ألصحاب المراكب كعادته ، 
حي��ث تفاجأ بأحد التجار قد س��بقه 
إلى أصحاب المراكب وباع أقمشته 
له��م ، وبالطب��ع كان��ت الصدم��ة 
له��ذا التاجر كبي��رة ، حي��ث بارت 
تجارت��ه وض��اع رأس مال��ه فجلس 
ووضع القم��اش أمامه وجعل يفكر 
في مصيبته تلك ، وكان بجلوس��ه 
هذا مح��ط س��خرية م��ن أصحاب 
المراك��ب والمارة ، فقال له أحدهم 
:)اصن��ع منها س��راويل وارتديها !( 
، ففك��ر الرجل جيدًا ف��ي قول ذلك 
القائل الس��اخر ، وفع��اًل قام بصنع 
س��راويل ألصح��اب المراك��ب من 
ذلك القماش، وقام ببيعها لقاء ربح 

بس��يط ، وصاح مناديا : )من يريد 
س��روااًل من قم��اش ق��وي يتحمل 
طبيعة عملكم القاس��ية؟( ، فٌأعجب 
الن��اس بتل��ك الس��راويل وقام��وا 
بشرائها ، فوعدهم الرجل أن يصنع 
منها في السنة القادمة أنواعًا جيدة 
، ثم ق��ام بعمل تعديالت وإضافات 

وهك��ذا أنت أيه��ا المعل��م ، أيتها 
المعلم��ة إذا فش��لت إح��دى طرق 
التدري��س ف��ي تحقي��ق أهداف��ك 
فابح��ث عن طريقة أخرى وال تيأس 
فلربما تحقق لك م��ن النتائج ما ال 

يخطر لك على بال ، واهلل معك .

على الس��راويل ، وصن��ع لها مزيدا 
من الجيوب حتى تس��توفي بحاجة 
العم��ال ، ثم يذهب به��ا ألصحاب 
المراكب فاش��تروها من��ه ، وبهذه 
الطريقة تمّك��ن الرجل من تحويل 
األزم��ة الت��ي كادت أن تدمره إلى 

نجاح ساحق . 

غزة- صوت التعليم
عالقتنا بأطفالنا من العالقات الش��ائكة شديدة الحساسية إذ تحكمها معادلة 
في غاية الصعوبة أحد طرفيها إلزام الطفل باحترام القواعد األس��رية و قائمة 
الممنوعات و الطرف اآلخر احترام مشاعره و تعزيز ثقته بنفسه و تفادي اذالله 
… فكي��ف ننج��ح في حل المعادلة الصعبة و اإلمس��اك بالعصا من المنتصف 

دون إن نفرط في التدليل أو نبالغ في الردع ؟
العي��ش ف��ي جماع��ة يقتض��ي االلتزام 
بقواني��ن الجماع��ة لذل��ك ال يمكن أن 
نرب��ي األطفال دون قي��ود أو محظورات 
و علين��ا أن نجد حاًل وس��طًا بي��ن القمع 
فق��د كان األطف��ال يربون م��ن قبل كما 
تربى الحيوانات و ذلك بهدف ترويضهم 
حتى ل��و اضطر الوال��دان للجوء للعنف و 
اإلذالل . لذل��ك كان الطف��ل يعان��ي من 
ش��عور عنيف بالذنب كلم��ا ارتكب خطأ و 
كان ذل��ك يولد لديه ش��عورا بأنه س��يئ 
رغم أن سلوكه فقط هو الذي كان يعتبر 
س��يئا . ثم عش��نا بعد ذلك مشاعر ثورية 
ض��د ه��ذا األس��لوب التربوي ال��ذي أدى 
إلى تحطيم أجيال س��ابقة …ث��م انتقلنا 
بعد ذلك من النقيض إل��ى النقيض. آباء 
و أمهات يعتقدون أن الطفل سيس��توعب 
المحض��ورات م��ن تلق��اء نفس��ه و هؤالء  
يتبعون أس��لوبا تربويا ال يقل خطورة عن 

األسلوب الذي كان متبعا من قبل .
لذلك يجب عل��ى الوالدين أن يتعلما كيف 
يعاقبان الطفل دون إذالله ، و ذلك بمراعاة 
عدة نقاط منها استبعاد فكرة اإلنتقام من 
أذهانهم تماما أثناء تنفيذ العقاب وإعتباره 

مج��رد جزاء للصغير على ع��دم احترامه قانونا أثريا و يج��ب أن يكون العقاب 
متناس��با م��ع الخطأ الذي تم ارتكاب��ه . و العقوبات متنوعة ب��دآ بترك الطفل 
بمفرده في الغرفة أو بإرغامه على سداد أشياء أتلفها من مصروفه الخاص … 
إضافة إلى ذلك يجب يتحاش��ى الوالدان احاطت بقية أفراد األسرة أو الجيران 

بالحماقات التي ارتكبها الطفل أو معاقبته على مشهد منهم .

املعادلة الصعبة ..يف التعامل مع الصغار

ال تيأس..فهناك بدائل لطرق التدريس
عبد الكريم سمير األطرش - مدرسة عبد الكريم العكلوك الثانوية
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د. فتحي كلوب مدير عام �ملناهج و�لإ�صر�ف �لرتبوي يف حو�ر مع »�صوت �لتعليم«:

أعددنا خطة شاملة لتفعيل االتجاهات الحديثة يف اإلشراف الرتبوي

وأوضح كلوب أن اإلشراف كان له دور مميز 
خالل الس��نوات الماضية في زيادة تحصيل 
الطلبة وهو الهدف األساس��ي الذي نسعى 
إليه, مشيرًا إلى أهمية استمرار التطوير في 

هذا المجال.
وأك��د كل��وب ان��ه لدين��ا طواقم إش��رافية 
ف��ي مختل��ف التخصصات منهم مش��رفين 
للمرحلة الدنيا والعليا والثانوية , وجميعهم 
يخضع��ون لتدريب��ات مختلفة طيل��ة العام 
الدراس��ي من أجل زي��ادة فاعلي��ة العملية 
اإلشرافية من خالل توفير التفاعل المناسب 

بين المشرف والمعلم والطالب.
ويس��رد كلوب عدة نماذج ونظريات حديثة 
لإلش��راف منها اإلش��راف التربوي الش��امل 
الذي يهدف إلى تحسين العملية التعليمية 
التعلمية, فالمش��رف يولي اهتمامه لجميع 
عناص��ر العملي��ة التعليمي��ة التعلمية مثل 
المعل��م والتلمي��ذ والمناه��ج, واألنش��طة 
والقي��اس التقويم وأولياء األمور والمجتمع,  
والعملية اإلش��رافية من هذا المنطلق هي 

عملية تفاعل واسعة.
وأك��د مدي��ر ع��ام المناهج واإلش��راف على 
أهمي��ة العملي��ة التعاونية بين  المش��رف 
والمعلم وه��ي عملية تعاونية تش��خيصية 
تحليلي��ة عالجية مس��تمرة يت��م من خالل 
التفاع��ل البن��اء والمثم��ر بي��ن المش��رف 
والمعل��م بهدف تحس��ين عملي��ة التعليم 
بالتش��خيص  يق��وم  فالمش��رف  والتعل��م 
متعاونًا مع المعلم ومش��اركًا ل��ه فهو يزور 
الصف��وف ويدون المالحظات حول س��لوك 
المعلم وس��لوك التالميذ داخل غرفة الصف 
بن��اء على أه��داف واضحة ل��إلدارة الصفية 

تتفق مع األهداف التربوية.
ويب��ن كلوب األهمي��ة التي توليه��ا إدارته 
في اس��تفادة المعلمين الكبيرة من طواقم 
اإلش��راف أثناء الزي��ارات الميدانية,موضحا 
أن هن��اك الكثي��ر م��ن اللق��اءات والدورات 
التي س��وف يتم الش��روع بها للمش��رفين 

والمعلمين خالل العام الدراسي الجديد.  
المناهج

وفيما يتعل��ق بالمناهج التربوية أكد كلوب 
اهتم��ام إدارت��ه بإع��ادة صياغ��ة وترتيب 
المناه��ج ومنها منه��اج مه��ارات الحياتية 
وحقوق اإلنس��ان الذي س��يرى  النور بداية 

العام الجديد , كم��ا أن هناك اهتمام بأدلة 
المعلمي��ن باعتباره��ا إح��دى األدوات التي 

تعين المعلمين على أداء عملهم.
وأوض��ح كلوب أن جميع المناهج الدراس��ية 
لمختل��ف المراحل تخضع بش��كل مس��تمر 
لنق��اش ومراجعات من قبل الوزارة بمختلف 
طواقمها مشرفين ومعلمين وذلك للوقوف 
عند نق��اط القوة وتعزيزه��ا ومعرفة نقاط 

الضعف وعالجها.
وفي ما يخص منهاج التربية الوطنية ذك��ر 
مدي��ر ع��ام المناهج واإلش��راف التربوي أن 

مواد
التربية الوطنية لصفوف الثامن والتاس����ع 
والعاش����ر كان��ت موج��ودة في الس����ابق 
,لكن ل��م تكن ت��درس ككت��ب, ولهذا تم 
الق��رار بالب��دء بوضعها ف��ي كتب مع إيجاد 
تطويرات وتحس��ينات عليها, مش��ددًا على 
أنه��ا ج��زء م��ن المناه��ج الت��ي تخدم كل 
الطلبة الفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو 

ومراع����اة األبع��اد المحلي����ة واإلقليمي��ة 
والدولي����ة وف��ق الرؤي����ة العلمي��ة الت��ي 
تراع��ي أيضا األبع��اد المعرفي��ة و النمائية 

والسيكولوجية للطلبة.
وفيم����ا يتعلق بمراع����اة عناص��ر المنهاج 
عن��د وضع الكتب أوض����ح أنه في عمليات 
اإلع��داد يت��م مراعاة األه����داف والمحتوى 
واألنش��طة والتقويم, ففي مج��ال األهداف 
يتم مراعاة ش��موليتها ووشمولية األهداف 
لنتاج����ات التعل��م المعرفي����ة والوجدانية 
واالجتماعي����ة  واألدائي����ة  واالنفعالي����ة 
والتسلسل المنطقي لمس��تويات األهداف, 
وفي مج����ال المحتوى هن����اك حرص على 
اختي��ار المحتوى المالئ��م لألهداف, وربطه 

بالمكتبة المدرسية ربطا وظيفيا. 
وأردف:” هناك حرص على توجيه األنش��طة 
التعليمي����ة وتنوعه����ا بتن����وع الح��واس 
واستخدام الوس����ائل التعليمية, بينما في 
مجال التقوي��م نحرص عند اإلع��داد وجود 

الضفة والقدس أو طلبة وكالة الغوث.
وطني��ة  مناه��ج  ه��ي  كل��وب:”  وتاب��ع 
والقضاي����ا  العام����ة  الهم����وم  تراع��ي 
المركزي��ة,وهن����اك تنس����يق و تواص����ل 
م����ع اإلخ��وة ف����ي رام اهلل به����ذا األمر”, 
الفت��ًا إلى أن إع��داد المواد الجديدة تندرج 
ضم��ن مب��دأ تطوي��ر وتحس����ين وإث��راء 
منه����اج التربية الوطني��ة له��ذه الصفوف 
وه��ي عملية من عمليات صناع��ة المنهاج 
, يتم فيها تدعيم جوانب القوة ومعالجة أو 
تصحيح نق��اط الضعف ف��ي كل عنصر من 

عناصر المنهاج.
وبي��ن أن وض��ع كت����ب للتربي��ة الوطنية  
يتعل��ق بوض��ع مضامي��ن جدي��دة وتغيير  
في صياغ����ة األهداف واألف����كار والخبرات 
والمحتوى واألنش��طة المصاحب��ة مبينًا أنه 
يش����ارك في عملية اإلعداد عدة أش��خاص 
متخصصي����ن منه��م طواق��م إش����رافية  
ومعلمي��ن وخبراء جامع��ات لبن��اء المنهاج 

مواد مالئمة لمحتوى المنهاج و اس��تخدام 
التقوي����م التكويني والختام����ي والتقويم 
بمج��ال  يتعل��ق  للطلبة”,وفيم��ا  الذات��ي 
المعلمين أشار مدير عام المناهج واإلشراف 
التربوي أن الوزارة س��تعمل على وضع أدله 
, وتأهي��ل وتدري��ب المعلمي����ن على هذه 
الم��واد والمضامين الجدي��دة, إلى جان��ب 
توجيه الطلبة على مس��اعدتهم إلكسابهم 

االتجاهات والقيم التربوية الجديدة
وبين أن إعداد الم����واد الجديدة يتم وفق 
الص��ورة الحديث��ة للمنهاج من حيث وجود 
األهداف التربوي��ة الواضحة المعالم , وكل 
مادة لها أهداف خاصة ومصاغة س����لوكيًا 
بش����كل قابل للقي��اس إضافة إل��ى توزيع 
المواد على الصفوف من الثامن والتاس����ع 
بص��ورة  الموضوع��ات  ورب��ط  والعاش��ر 
المطلوب.واس��تدرك:”  غي��ر  التك��رار  تمنع 
س��يتم وض��ع المضامين ضم��ن منظومة 
التسلس����ل المفاهيمي وتنظي��م المحتوى 
لتالمي��ذ كل  النمائي��ة  الخصائ��ص  وف��ق 
ص����ف, والتركي��ز عل��ى مخاطب��ة الجان��ب 
الوجدان��ي واالهتم��ام بالقي��م واالتجاهات 
الوطني��ة”, منوها إلى أنه الكتب س��تعرض 
عل����ى مجموعة من الخب����راء والمختصين 
من أس����اتذة جامع��ات وأولي��اء أمور قبيل 

تدريسها.
وحول المضامين الجديدة التي س��تحتويها 
ه��ذه المناهج أكد مدير ع��ام المناهج أنها 
تش��مل الحدي��ث ع��ن فلس��طين والموقع 
الجغراف��ي والتطرق لمدن فلس��طينية, أما 
الوحدة الثانية فتتحدث عن فلسطين أرض 
البطوالت, وفيها دراسة عن معارك وثورات 
وأع��الم فلس��طينية مث��ل احمد الش��قيري 
وياس��ر عرفات وأحمد ياس��ين, أما الوحدة 
الثالث��ة فتتحدث عن المش��روع الصهيوني 
وتتطرق إلى الهجرة الصهيونية لفلسطين 
والنكبة والحروب واالستيطان والجدار,  أما 
الوحدة الرابعة فتتحدث عن مشروع التحرر 
الفلسطيني وحركات المقاومة الفلسطينية, 
وقضاي��ا الثواب��ت الوطني��ة مث��ل القدس 
واألسرى والالجئين كما تتطرق إلى الحروب 
األخيرة على قطاع غزة, والوحدة الخامس��ة 
فتتح��دث بالتفصيل عن النظام السياس��ي 

الفلسطيني والوفاق الوطني.

غزة – سامي جاد اهلل 
أكد د. فتحي كلوب مدير عام المناهج واإلش��راف التربوي بوزارة التربية 
والتعلي��م العالي أن��ه تم وضع خطة متكاملة  من أجل تفعيل اإلش��راف 
الترب��وي في الم��دارس وذلك من أجل اس��تمرار مس��يرة التطوير التي 
تنفذه��ا وزارة التعليم بما يحق��ق األهداف التربوية والتعليمية بش��كل 

فاعل. 
وأش��ار كلوب في حوار خ��اص مع صوت التعليم  إل��ى أن الخطة تنطلق 
م��ن خالل تبني بعض األفكار والنماذج والمداخل الحديثة في اإلش��راف 
الترب��وي والتي تأخذ بعين االعتبار زيادة فاعلية العملية اإلش��رافية من 

خالل توفير التفاعل المناسب بين المشرف التربوي والمعلم.

العمل متواصل النجاز المهارات 
الحياتية وحقوق اإلنسان

حرصنا على وضع الثوابت الفلسطينية 
في صلب منهاج التربية الوطنية
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كم��ال أب��و معيل��ق مدي��ر ع��ام التقني��ات 
التربوي��ة بي��ن أن إدارت��ه تول��ي اهتمامًا 
كبيرًا لتشجيع الطلبة على القراءة واالطالع 
طيل��ة العام الدراس��ي, وفي نف��س الوقت 
تنف��ذ برنامجًا متكام��اًل للق��راءة واالطالع 
واس��تغالل المكتبات خالل العطلة الصيفية 
من أجل منح االس��تفادة للطلبة و استغالل 
العطلة بش��كل مثالي, وأوض��ح أبو معيلق 
أن��ه من ه��ذا المنطلق يتم تنفي��ذ المخيم 
القرائ��ي الصيفي الثاني خالل ش��هر يونيو   
وينفذ بش��كل مت��وازي خالل فت��رة انعقاده 
ف��ي مختل��ف المكتب��ات المركزي��ة التابعة 
لمديريات التعليم مثل مكتبة مدرسة جباليا 
األساسية, ومكتبة مدرسة الزيتون, ومكتبة 
مدرس��ة سليمان س��لطان, ومكتبة مدرسة 
دير البلح األساسية للبنين, ومكتبة مدرسة 
ب��ن خل��دون األساس��ية للبن��ات ومكتب��ة 
مدرس��ة آمنة بنت وهب , مبين��ًا أن المئات 
من الطلبة يش��اركون في ه��ذه المخيمات 
ويش��رف عليهم نخبة من أمن��اء المكتبات 
حيث يمارس��ون أنش��طة مختلف��ة تختص 

بالقراءة واالطالع.
وأشار أبو معيلق إلى أن من أهداف المخيم 
القرائي تفعيل المكتبة المركزية في اإلجازة 
الصيفية واس��تغالل وقت الف��راغ بما يعود 
بالنفع على الطلبة وتشجيعهم على القراءة 
وتنمية مواهبه��م وتدريبه��م على البحث 
في مص��ادر المعلومات وتعزي��ز روح العمل 
الجماع��ي واالنتم��اء الوطني ل��دى الطلبة, 
مبينًا أن المخيم يهدف إلى العودة بالطلبة 
)للكت��اب األصلي( وتش��جيع اإلبداع األدبي 

واللغوي.
وأوضح أبو معيل��ق أن المخيم يعتبر الثاني 
من نوع��ه الذي تنفذه ال��وزارة وهو يختلف 
عن باقي المخيمات في تركيزه على المعرفة 
والثقاف��ة بجان��ب األم��ور الترفيهي��ة، كما 
يَفس��ح المجال للطلبة االطالع على الكتب 
الموجودة في المكتبات المدرسية وقراءتها 
ومناقش��ة محتوياتها مع المشرفين إضافة 
إلى مش��اهدة األفالم الوثائقية والمشاركة 

في المسابقات المختلفة.
وثم��ن مدي��ر ع��ام التقني��ات التربوية دور 
جميع العاملين في المكتبات الذين يبذلون 
الجهود من اجل إنجاح هذه المخيمات , كما 

دائرة المكتبات في اإلدارة العامة للتقنيات 
لصالح تطوير وتحسن العملية التعليمية.

وبي��ن لول��و أن هن��اك ع��دة أنش��طة يتم 
تنفيذها خالل المخيم القرائي مثل مسابقة 
"ابح��ث وفكر" وفيه��ا يُعد أمي��ن المكتبة 
مجموع��ة من األس��ئلة تتن��اول موضوعات 
ثقافي��ة وأدبية وتاريخي��ة متنوعة, ويطلب 
من الطلبة اإلجابة عن األس��ئلة باستخدام 
مقتني��ات المكتب��ة مثل الكت��ب واألطالس 
والحاس��وب ومن ثم تجمع إجاب��ات الطلبة 
ويتم مراجعتها وتوزيع الجوائز على الطلبة، 
وبين لولو أن من تلك األنش��طة مش��اهدة 
األف��الم الوثائقي��ة حيث يتم ع��رض فيلم 

أش��اد بدور أولي��اء األمور الذي��ن يحرصون 
على إرس��ال أبنائهم له��ذه المخيمات من 
أج��ل الق��راءة واالط��الع, ودعا أب��و معيلق  
الثقافي��ة  المدن��ي  المجتم��ع  مؤسس��ات 
على دعم أنش��طة المكتب��ات و دعم العلم 
والتعليم والثقافة في المجتمع الفلسطيني.

ابحث وفكر
ماجد لول��و مدير دائرة المكتب��ات باإلدارة 
العامة للتقني��ات التربوية أوضح أن المخيم 
القرائي عبارة عن أنش��طة ثقافي��ة اثرائية 
تش��جع الطلبة على الق��راءة والبحث وتزيد 
من حصيلته��م المعرفي��ة والثقافية , وهو 
نش��اط من األنش��طة النوعية التي تنفذها 

وثائق��ي للطلب��ة أو يق��وم أمي��ن المكتبة 
بقراءة قص��ة قصيرة عل��ى الطلبة ويطلب 
منهم إعادة تمثيلها مسرحيًا والتعليق على 

المسرحية أو الفيلم .
وأض��اف لول��و أن م��ن األنش��طة التي يتم 
تنفيذه��ا القراءة الح��رة وفيها يت��م إعطاء 
المجال للطلبة الختيار الكتب والموضوعات 
الت��ي يري��د االطالع عليه��ا والبح��ث عنها 
وكذلك يتاح له البحث في شبكة المعلومات 
باس��تخدام الحاس��وب , ويكت��ب كل طالب 
بيانات الكت��اب الذي قرأه ورأيه في الكتاب, 
كم��ا يرش��ح الطالب عن��وان لكت��اب جديد 

للقراءة ويذكر سبب الترشيح.
كم��ا بي��ن لول��و أن المخي��م يحت��وي على 
أنش��طة تدريبي��ة مثل كيفية إع��داد كتاب 
بص��ورة مصغرة من حيث الغ��الف وترتيب 
الموضوعات, إضافة إلى تدريب عملي حول 
كيفية كتابة البحث, وفي هذا التدريب يقوم 
أمين المكتبة بش��رح كيفي��ة إعداد البحوث 
بش��كل مبس��ط مع تحديد مكونات البحث 
وإرشاد الطلبة على كيفية استخدام المراجع 

والموسوعات وتطويعها ألعمال البحث.
القراءة في شهر رمضان

كم��ا يحوي المخيم القرائ��ي تدريب الطلبة 
بشكل عملي على كتابة البحث بحيث يكلف 
كل طالب بإع��داد بحث مصغر عن موضوع 
يختاره , ويقدم الطلب��ة البحوث التي قاموا 
بإعداده��ا حيث تت��م مراجعته��ا من جانب 
أمي��ن المكتبة و توزيع الجوائز على البحوث 

الفائزة.
وأشار مدير دائرة المكتبات أن هناك أنشطة 
مهمة لتعزيز معارف الطلبة وثقافتهم حول 
وطنهم فلس��طين وفيها يطلب من الطلبة 
البحث عن أس��ماء بلدات وقرى فلس��طينية 
م��ن خالل مقتني��ات المكتب��ة, ويطلب من 
كل طالب إع��داد ورقة عمل لمدينة أو قرية 
فلس��طينية تتضم��ن تاري��خ المدين��ة وما 
تشتهر به واألحداث التي مرت بها, كما يتم 
إفساح المجال للطلبة للتحدث عن بلداتهم 
األصلية ويطلب من الطلبة إعداد مجسمات 
و أوراق و رس��ومات ع��ن مدين��ة الق��دس 

والمسجد األقصى.
ومن األنشطة الثقافية محور كيفية القراءة 
في ش��هر رمضان واس��تغالل هذا الش��هر 
التفضيل وخاصة في تالوة القران الكريم .

بهدف تشجيع الطلبة على القراءة

املخيمات القرائية الصيفية 
من برامج وزارة الرتبية و التعليم العالي خالل اإلجازة الصيفية

غزة – سامي جادا هلل
تش��جيع الطلب��ة على القراءة واالط��الع وزيادة المعارف م��ن اهتمامات 
وزارة التربي��ة والتعليم العالي وخاصة خ��الل اإلجازة الصيفية ومن هذا 

المنطل��ق تنظ��م اإلدارة العام��ة للتقني��ات التربوية ودائ��رة المكتبات 
المخيم الصيفي القرائي الثاني ويشمل عدة أنشطة وفعاليات ثقافية... 

المزيد في التقرير التالي..

غزة – صوت التعليم
إلي��ك أيه��ا المربي نصائح خب��راء التربي��ة لتنمية ذكاء 

طفلك:
1- التفاعل مع الطفل، معانقته واالس��تماع إليه واللعب 
ب��ه.. كلها أمور تزيد ذكائه العقلي واالجتماعي، وتجعله 

أكثر نشاًطا وإيجابية.
2-  التحدث إلى الطفل والقراءة له منذ سن مبكرة، حتى 

وإن كان ال يس��توعب المعنى، فقراءة الكتب من أهم ما 
ينمي ذكاء الصغار.

3- تنمي��ة كال الجانبين من الدماغ من خالل األنش��طة 
المختلف��ة، فاللغة وألعاب الذكاء تنمي الجانب األيس��ر، 

بينما الرسم والفن واإلبداع تنمي الجانب األيمن.
4-  ال تغف��ل أهمية اللعب.. فه��و ينمي مهارات الطفل 
الفكري��ة واالجتماعي��ة والجس��دية والعاطفي��ة، بينم��ا 

يس��اعده اللعب الجماعي على الجمع بين األفكار وتعلم 
مهارات التعامل مع اآلخرين.

5- تش��جيع الطفل على ممارس��ة الرياض��ة، فالتمارين 
الرياضية ال تصنع فقط طف��ل قوي، ولكنها أيضا تجعل 
طفلك ذكي حيث تساعد التمارين علي زيادة تدفق الدم 

إلى المخ، ويبني خاليا دماغية جديدة.
6- الس��ماح للطفل باللعب على الكمبيوتر ولكن بشكل 
معق��ول، مع اختي��ار نوعية األلع��اب التي تنم��ي الذكاء 

وليس العنف.

�سبعة و�سايا لتنمية ذكاء الطفل
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غالب��ًا ما نكون بحاجة للمزيد م��ن الوقت إلنجاز عمل ما 
وال نع��رف كي��ف نجده, حت��ى أنّنا نتس��اءل كيف مضى, 
ولكن في الحقيقة الوقت ليس هو المشكلة فهو الشيء 
الوحيد الذي يمتلكه الجميع بالتساوي كل يوم, المشكلة 

أنّنا ال ندير أوقاتنا بالشكل الصحيح .  
مهارة تنظيم وقت الفراغ: 

تعرّف مهارة تنظيم وقت الفراغ بأنّها االستغالل األمثل 
للوقت الممنوح للفرد و غير المقيّد بااللتزامات الخارجية 
حيث يستوجب هذا االستغالل للوقت تحليله, والتخطيط 
المس��تمر و تنظيمه بطريقة تحّقق النتائج المرجوة في 

الوقت المحدّد و المناسب. 
كيف�ية تنظ����يم وق�ت الف�راغ : 

الس��تغالل أمثل لوق��ت فراغ��ك و للحصول عل��ى نتائج 
جيّدة إليك هذه المقترحات لتحقيق ذلك:

1-  التخطيط السليم:
اعل��م أخ��ي الطال��ب ,أّن أيّ عمل ال يتّ��م التخطيط له 
بش��كل جيّد ال ينال حظ��ًا من النجاح ,لذل��ك عليك بأن 
تحضّر ورقة وقلما ثمّ حدّد المطلوب إنجازه من أعمال 
, بعدها ض��ع خطة إلنجاز كل عمل عل��ى حدة مع إعطاء 
األولوي��ة لألمور األكثر أهمية, كما يجب أن تكون واقعيًا 
ف��ي وضع خّطتك وال تجعل م��ن التخطيط في حدّ ذاته 

مضيعة للوقت.
2- التنظيم الجيّد للوقت:  من أجل أن نعطي لكل عمل 

نصيب��ه وحّظ��ه من الوق��ت إليك مثاال ف��ي وضع جدول 
يومي للمذاكرة  ويراعى فيه األمور التالية:

• ال تضع المواد التي تراها صعبة متعاقبة في الجدول .
• ال تؤجل بعض المواد وال تخالف الجدول ألّن ذلك يلغي 

فائدته.
• ال تقتد بغيرك في وضع الجدول, فالجدول الذي يناسب 

غيرك قد ال يناسبك .

• ض��ع في جدولك وقتا للمراجعة األس��بوعية لكل مادة, 
فالمراجعة ضرورية للنّجاح والتفوق.

3- التنفيذ الفوري:
أخي الطالب, إّن المرحلتين السابقتين تصبحان عدي�متا 
الج��دوى إن ل��م يتبعهما تنفي��ذ ف��وري, والتأجيل أكبر 
مش��كلة تواجه عملية التنفيذ لذل��ك يجب البدء في كل 
عمل حس��ب الوقت المح��دّد له في الج��دول كما يجب 

علي��ك أخي الطالب أن تكون نش��طا وال تجعل الكس��ل 
يتغل��ب عليك و حدّد لكل عمل أو نش��اط موعدا للبدء و 

موعدا لالنتهاء.
4- ح��اول أن تحت��رف ال��ذكاء االجتماع��ي و العاطف��ي 

وتخّلص من المواقف و العادات السيّئة مع الوقت.
5- ال تنتظ��ر إلى أن تحسّ بأّن نفس��يّتك مرتاحة, ابدأ 
رغم حالتك النفسية, ألّن العمل سيعمل بطريقة سحرية 

في عالجها .

�شروط جناح عملية تنظيم وقت الفراغ:
هناك عدّة شروط يجب أن تتوفر ليتمّ النجاح في عملية 

تنظيم وقت الفراغ أهمّها:
1- يج��ب أن يكون لك دفتر مالحظات وقلم, ولكي تنجح 
في إدارة وقت فراغك بش��كل فعّال يجب أن تكون قادرا 
عل��ى النظر إلى خّطت��ك حين يأتي وقت اس��تخدامها - 

تنفيذها- ولتكن قاعدتك ما أخطط له أكتبه.
2- االهتم��ام الدّائم و المس��تمر بالتخطيط والتنفيذ , 
فالبرنامج الذي ال يس��تخدم دائما ليس شبكة نجاة أبدا 

و عليك أن تكتب كل التزاماتك لكل أسبوع و لكل يوم.
3- يجب أن يتوفر لديك الدّافعية الستثمار الوقت .

شروط نجاح عملية
 تنظيم وقت الفراغ لدى الطلبة

هاهي الس��نة الدراس��ية ق��د انتهت,  
وهاه��م تالميذ المدارس يس��تعدون 
ال��ذي  الي��وم  ذل��ك  الحص��اد  لي��وم 
يستلمون فيه ش��هاداتهم التي تقرر 
مستواهم في الجد واالجتهاد ثم تغلق 
التالميذ  أبوابها وينقط��ع  الم��دارس 
عن الت��ردد إليه��ا في إج��ازة صيفية 

استعدادا لسنة دراسية جديدة.
يمتلك التالميذ ف��ي اإلجازة الصيفية 
حري��ة التص��رف والتنقل في س��اعات 
النهار فه��ي كنز, منه��م من يصونه 
ويستثمره لتحقيق مصالحه المتعددة, 
ومنهم م��ن يهمل��ه فيب��ذره فيما ال 
فائ��دة وراءه,  ف��إذا أحس��ن التلمي��ذ 
قض��اء إجازت��ه الصيفية حقق لنفس��ه 

منافع عديدة بدنية وعقلية ونفسية.
فمن الناحية البدني��ة يتمكن التلميذ 
من إش��باع رغباته الرياضي��ة بعد أن 
كان يمارسها بشكل محدود في حصة 
من حص��ص الرياضة أو خ��الل مبارة 
من المباريات الرياضية أو في س��اعة 
أو بضع ساعة من يوم من أيام العطل 
العابرة, كما يصبح لديه الوقت الكافي 
للمش��اركة في النوادي الرياضية وفي 
المخيم��ات الصيفي��ة وذل��ك أمر في 
غاية األهمي��ة حيث يكون التلميذ في 
مرحلة نمو بدني وهي تحتاج للنشاط 

والحرك��ة. واإلجازة الصيفي��ة فرصة لتنمية 
مواهبه الرياضية حيث يس��تطيع استغاللها 
ف��ي كل إج��ازة لتطوي��ر مهاراته ف��ي لعبة 

معينة.
أم��ا م��ن الناحي��ة العقلي��ة فإنه��ا المنفعة 
األخرى التي يحققه��ا التلميذ من المطالعة 
المفيدة والمش��اركة بالمراكز الثقافية التي 
تنمي فيه حب القراءة ومعرفة لغة أجنبية أو 

أكثر لالرتقاء بقدراته الفكرية واللغوية التي 
يس��تطيع من خاللها دفع نفسه لألمام في 

تلك الجوانب.
ف��إذا تحقق للتلميذ تطوي��ر قدراته البدنية 
والعقلي��ة ف��ي اإلجازة الصيفي��ة فقد تحقق 
له النفع م��ن الناحية النفس��ية التي تهيئه 
للنش��اط االجتماع��ي فيم��ارس اللع��ب مع 
اقرأنه ويس��هم في العمل الكشفي ويتمتع 

بالصحب��ة الطيب��ة ف��ي التنق��ل والرحالت 
والمب��ادرة ف��ي تأدي��ة الواجب��ات كزي��ارة 
المرض��ى والمش��اركة في المناس��بات مما 
يحقق له المحبة بين الناس والثقة الكاملة 

بالنفس .
فم��ا أجمل أن نم��أل كل وقت بما وضع له 
م��ن جد ومرح فما يذه��ب من الوقت إلى 
غي��ر رجعة واس��تخدامه فيم��ا خصص له 
يمنع تراكم الواجبات ويمنع من النم على 
ما فات ويش��عرنا بجمال الحي��اة ويدفعنا 

إلى العمل واإلنتاج
وما يقدمه اإلنس��ان م��ن عمل صالح إنما 
ه��و عوض عم��ا يمضي من عم��ره فمن 
الن��اس من تضيع أعمارهم س��دى ألنهم 
لم يحس��نوا اس��تغاللها ومنهم من يخلد 
ذكره الستثماره كل أيام حياته وقد صدق 

من قال:
دقات قلب المرء قائلٌة له

إن الحياة دقائق وثواني
فالوق��ت هو الحي��اة وسيس��أل المرء عن 
عم��ره فيم��ا أفن��اه ف��ال تعط��ى اإلج��ازة 
لالنقطاع عن العل��م والعمل وإنما تعطى 
لتجديد النشاط والتهيئة للمرحلة التالية 

ومراجعة تصرفات ومواقف سابقة.

وقد جاءت االجازة الصيفية...
محمد اسليم

مرشد تربوي بمدرسة عوني 
الحرتاني األساسية بنين

فدوى كامل أبو سالم
نائب مدير  مدرسة صبحي أبو كرش المختلطة
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هناك أهمية خاصة وضرورة لتطوير إمكانيات التخطيط االستراتيجي لدى 
المس��ؤولين عن إدارة المؤسس��ات التربوية, وعن مواق��ع التوجيه فيها، 
وذلك ألن هؤالء س��رعان ما يقومون بالتركيز على األعباء الروتينية عندما 
يصلون إلى مناصبهم التي كانوا قد أمضوا فيها سنوات عديدة يواجهون 
األعباء نفس��ها, ولذلك فإنهم ال يستطيعون فجأة أن يتحولوا إلى أسلوب 

التخطيط الذي يعتمد على اإلبداع الذهني والثقافي.
ويمكن القول إن معظمهم أقر أنه ال يستطيع القيام بذلك ألنه لم يتدرب 
على التخطيط االس��تراتيجي، في الوق��ت الذي تتضاعف فيه أهمية تنمية 
النظ��رة المس��تقبلية لديهم جميعًا تحت عدة مس��ميات متقدمة وحديثة 
مثل: ) التصميم من أجل المستقبل، واختراع المستقبل، وخلق المستقبل، 
والمس��اهمة في جعل المس��تقبل أمرًا قاباًل للتحقي��ق ( حيث إن من أهم 
مس��ئولياتهم جعل هذا المستقبل يتحقق بالشكل الذي يرغبون فيه, وقد 
بدأت تلك الفكرة تأخذ دورها في تحديد ش��كل المستقبل التربوي للعالم 

خالل القرن الحادي والعشرين.
وق��د ظل��ت مس��ألة صياغ��ة االس��ترايتجية لس��نوات طويل��ة تعامل في 
المؤسس��ات باعتبارها جزءًا من عملية التخطيط الذي يقوم به مسئولون 
متخصصون على مس��توى المؤسس��ة بأكملها، غير أن الممارسة العملية 
والدراس��ات كان��ت تؤك��د على ض��رورة اتباع أس��لوب ق��وي يعتمد على 

التحليل لتحديد أهداف المؤسسة في المقام األول، ثم يتبعه تحليل دقيق 
للمخاطر أو الفرص القائمة في محيط النش��اط الذي تمارسه المؤسسة، 
وعلى ضوء ذلك يتم إجراء تقييم واقعي لنقاط القوة والضعف حسب وضع 
المؤسسة نفسها, بعد ذلك يقوم المسئولون عن التخطيط على مستوى 
المؤسسة بتحديد الخيارات االس��تراتيجية المحتملة وتقييمها، والتوصل 
إلى الخطة المالئمة التي يجب أن تش��كل بصورة نمطية قاعدة للقرارات 
التي يتم اتخاذها بشأن توزيع الموارد المتاحة في المؤسسة وبشأن وضع 

االستراتيجيات وعمليات الرقابة اإلدارية.
كان هذا التخطيط  قويًا يعتمد على التحليل وعلى خبرة مهنية متخصصة 
ف��ي إع��داده، وكان يركز على المؤسس��ة وحجمها وكأنها هي كل ش��يء 
ف��ي الوج��ود، ولك��ن كان البد م��ن ناحية أخ��رى أن يهتم بالمنافس��ين 
وبالعمالء وأصحاب المصلحة من أولياء أمور ومؤسسات المجتمع المحلي 

والمؤسسات األهلية والدولية.
والمطلوب اآلن من المس��ئولين عن التخطيط االس��تراتيجي ليس مجرد 
أف��كارًا غامضة، ولكن يتعي��ن عليهم بالفعل الدخول ف��ي أدق التفاصيل 
المتعلقة بتس��يير دفة األمور داخل المؤسسة التربوية من خالل ما يطلق 
علي��ه بالفعل التخطيط االس��تراتيجي، بمعنى أنه لم يع��د من المهم أن 
يقضي المس��ئول معظم وقته داخل برجه العاجي , ولكن أن ينزل بالفعل 

إلى ساحة المعركة، وفي واقعنا المعاصر نجد أن من ينزل إلى الساحة هو 
الذي يتمتع بالجاذبي��ة األقوى,  ذلك ألن األمر أصبح يقتضي االنتقال من 
مجرد صياغة االس��تراتيجية إلى التنفيذ الفعلي لها بش��كل يزداد تدريجيًا 
إلى نقل بؤرة اهتمام المس��ئولين عن التخطيط االستراتيجي من التركيز 
عل��ى المصفوفات إلى المش��اركة ف��ي القضايا اليومي��ة الفعلية لعمليات 
التطوي��ر اإلدارية والتنظيمية, وقد جعل ه��ذا التحول إلى عالم الواقع من 
عملية التنمية أكبر مس��اعد لخدمة االس��تراتيجية وجعل المسئولين عن 
االس��تراتيجية على عالقة قوية بالمس��ئولين عن التنمية اإلدارية، وذلك 
ألن صياغة االس��تراتيجية عبارة عن ثمرة عمليات تنظيمية عديدة تتوقف 
إلى حد كبير على قدرات المديرين والثقافة الس��ائدة داخل المؤسس��ات 

التربوية.

التخطيط االستراتيجي ومستقبل المؤسسات التربوية

إعداد: أ. سامية إسماعيل سكيك
مدي��رة مدرس��ة زه��رة المدائن 

الثانوية أ للبنات
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صوت التعليم: سامي جاد اهلل – حسن الشريف:
اقترب��ت وزارة التربي��ة والتعلي��م العالي م��ن الصياغة 
النهائية للخطة اإلس��تراتيجية للخمس سنوات المقبلة 
وه��ي خط��ة تنطل��ق  م��ن الفه��م الش��امل والدقي��ق 
والمنهج��ي "للتربي��ة والتعلي��م العال��ي" فه��ي تطرق 
بق��وة مرحل��ة ري��اض األطف��ال والطفولة كم��ا تواكب 
مرحل��ة التعليم العام والتعليم العال��ي والتعليم المهني 
وتتداخل فيها األهداف الوطنية والسياسية والمنطلقات 

اإلسالمية..
وفي ه��ذا الصدد ناقش وزي��ر التربي��ة والتعليم العالي 
د. أس��امة المزيني مس��ودة هذه الخطة التي س��تطبق 
في االع��وام2014  2019- وتعدها الوزارة بالتعاون مع 

اللجنة االستشارية للكلية الجامعية والعلوم التطبيقية.
وحض��ر اللقاء د. أن��ور البرعاوي وكيل الوزارة المس��اعد 
للش��ؤون اإلدارية والمالية,و أ.جمال أبو هاشم مستشار 
الوزي��ر, ود.علي خليفة مدير ع��ام التخطيط, إضافة إلى 
الفريق االستش��اري م. حسام إسماعيل استشاري الخطة 
عن الكلي��ة الجامعية للعل��وم التطبيقية , ومستش��اري 

الخطة أ. حليم حلبي, ود.ياسر أبو جامع.
و أش��اد الوزير بجه��ود القائمين عل��ى الخطة وعملهم 
المس��تمر من أج��ل خروجها إلى النور بالش��كل العلمي 
والمهن��ي الدقي��ق, مقترح��ًا أن تنطل��ق الخط��ة تحت 
ش��عار" نح��و تعليم عالمي وس��مو أخالق��ي" , خاصة مع 
التطورات العلمية المتسارعة على صعيد التعليم والثورة 
التكنولوجي��ة, وأهمي��ة ذلك عل��ى النهض��ة التعليمية 
إضاف��ة إلى ض��رورة التركي��ز عل��ى  األبع��اد األخالقية 
والقيمي��ة والوطني��ة بحي��ث تنطلق الخطة م��ن الرؤية 
الفلسطينية الش��املة للتطوير, حيث إن المطلوب إيجاد 

إنسان فلسطيني مهتم وعارف بالدين والوطن والعلم.
وتطرق الوزير إلى ضرورة أن تش��مل الخطة الخمس��ية 

جزئيات مختلفة تدعم القط��اع التربوي والتعليمي منها 
برامج تطوي��ر التعليم العام وري��اض األطفال, ومصلى 
في كل مدرس��ة  وبرنامج الفتوة ووجود التعليم الشرعي 
في جميع المراحل الدراسية بالسنوات الخمس المقبلة, 
مؤكدًا على المه��ارات الحياتية والتعليم المهني إضافة 
إل��ى التعلي��م العال��ي بم��ا يضم��ن الج��ودة و التركيز 
عل��ى البحث العلمي, وض��رورة التركيز على النش��اطات 
التعليمي��ة بي��ن النظري��ة والتطبيق وتفعي��ل التدريب 

والتأهيل للهيئات التعليمية.
وأوضح الوزير أهمية أن تحتوي الخطة على البعد الوطني 
والسياس��ي ألننا ش��عب ال ي��زال تحت االحت��الل وهناك 
قضايا وثوابت وطنية يجب ترس��يخها في أذهان الطلبة 

منوها إلى أن المناهج تحتاج إلى التطوير والتنمية.
وبين د. المزيني أن هناك لجنة إلعادة صياغة ودراس��ة 
الخط��ة وتجهيزها بالش��كل النهائي العلم��ي والمهني 
المطل��وب وم��ن ثم س��يتم وضعها حيز التنفيذ وس��ط 
إش��راف ومتابعة من ال��وزارة لضمان التنفي��ذ بالصورة 

المطلوبة.
طفل قادر على التحليل والتفكير

وفي نفس الس��ياق  قام الفريق القائم على الخطة بعقد 
عدة لق��اءات مع اإلدارات المختلفة لل��وزارة والمديريات 
إضافة إل��ى اللقاء م��ع المعلمي��ن والمش��رفين ومدراء 
الم��دارس وأولياء األمور وقادة الرأي ورؤس��اء وأس��اتذة 

الجامعات.
وف��ي مرحلة ري��اض األطفال  تم نقاش موس��ع للبرامج 
والمش��اريع واالس��تراتيجيات مث��ل صياغ��ة الخط��وط 
العريضة للمنهاج الفلسطيني في هذه المرحلة, وتعزيز 
أساليب التعليم القادر على بناء الطفل الفلسطيني, ودعم 
وبناء الكوادر التربوية العاملة وتعزيز اإلشراف التربوي, 
وتنمية الوعي المجتمعي بهذه المرحلة العمرية, وذلك 

للخروج بعدة مخرجات أبرزها طفل فلس��طيني قادر على 
التحلي��ل والتفكي��ر والمقارنة, ومربي��ات حاصالت على 
رخص��ة مزاولة المهن��ة, واالنتقال الس��لس للطفل من 

الروضة للمدرسة.
وف��ي مرحل��ة التعلي��م الع��ام هن��اك اهتم��ام بمختلف 
االس��تراتيجيات الخاصة بهذا األمر ومنها زيادة معدالت 

التحاق الطلبة بالمدارس, والتوسع في بنائها واالهتمام 
بالج��ودة الش��املة ألبع��د الح��دود م��ن حي��ث الطلبة 
والمعلمي��ن واألهداف واألنش��طة والمنه��اج والقياس 
والتقويم , إضافة إلى اس��تمرار االهتمام بالمعلم خاصة 
بعد قانون التعلي��م الجديد ورخصة مزاولة المهنة التي 
ت��م تطبيقه��ا  والعمل عل��ى إيجاد بيئة محف��زة تراعي 

التعليم في المراحل النهائية من وضع الخطة اإلستراتيجية

الوزير املزيني: الخطـة اإلسرتاتيجية تنطلق  تحت شعار “نحو تعليم عاملي وسمو أخالقي”
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خالد �إبر�هيم �أبورجيلة
مشرف مبحث األحياء بمديرية الوسطى 

• إذا كنت مارًا بشارع وسمعت دويًا أعقبه تناثر القمامة 
، وفضالت البي��وت، تتمدد على جوان��ب الطريق فال 
تفزع فذلك مردّه أّن إحدى السيدات الفاضالت ممن 
يس��كن الطوابق العليا تم��ارس هوايته��ا المفضلة 
وهي أن تجم��ع فضالت بيتها ونفاياته ، وتضعها في 
كيس أس��ود كبير دون أن تحكم إغالقه ثم تصطحب 
صغيرها المدلل إلى الش��رفة تأخذ وضع االس��تعداد 
تل��وح بالكيس في اله��واء مرات عدة ث��م تلقيه في 
وسط الش��ارع دون أن تكّلف نفس��ها عناء النظر إلى 
من يمر في الش��ارع فالس��يدة على عج��ل من أمرها 
والوقت ال يساعدها على جمع فضالت بيتها وإيداعها 
في الحاوية المجاورة لبيتها , فما عليها إذًا س��وى أن 
تختصر الوقت والجهد وتلغي من قاموسها حق الجار 

وحق الطريق .. 
• إذا دخل��ت مدرس��ة ورأي��ت كتاب��ات عل��ى الجدران 

• لماذا ال يطرح األب فكرة النظافة في جلس��ة عائلية 
مع أفراد أسرته ؟

• لم��اذا اختفت كلم��ة ) عيب ( من آب��اء وأمهات هذا 
الزمن , هذه الكلمة التي كنا نس��معها إزاء أي تصرف 

غير تربوي أو أخالقي ؟
ل��ذا كان لزام��ًا عل��ي أن أط��رح هذا الموض��وع بين 
أيديكم  لنعزز ثقافة النظافة في البيت والمدرسة من 
خ��الل توجيهات المربين التي تض��ع حدًا فاصاًل بين 
الس��لوك التربوي الصحيح، والسلوك المعيب. إننا في 
مس��يرة حياتن��ا ال يمكن أن نتط��ور إال إذا عرفنا كيف 
نقضي على مث��ل هذه الس��لوكيات الخاطئة وهذا ال 
يكون بفرض العقوبات عل��ى مرتكبيها وإنما بتعزيز 
ثقاف��ة النظافة وس��لوكها الترب��وي واألخالقي. ومن 
ه��ذا المنطلق فإنني أطلب م��ن كل أب وأم ، ومعلم 
ومعلمة أن يعززوا هذه الثقافة ألنها الوسيلة الفضلى 

وعلى الط��اوالت  فال تفزع فذلك م��رده طالب يطبق 
أفكارًا مستوردة عن الحفاظ على ما هو مستخدم في 

المدرسة؟
• إذا دخل��ت حديقة ورأيت أكي��اس وأوراق تتناثر هنا 
وهناك فال تنزعج فذلك مرده زائرون تثاقلت أقدامهم 

لرمي مخلفاتهم في حاويات القمامة  ؟
وفي هذا المقام أتساءل ...

• لم��اذا  ال نتقبّ��ل النصح ب��أن نحافظ عل��ى نظافة 
وجمال محيطنا ؟

• أين المش��كلة لو طرحنا موضوع النظافة و أهميتها  
في وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة ؟

• لم��اذا ال نخصص يومًا من كل أس��بوع نتحدث فيه 
عن النظافة في اإلذاعة المدرسية ؟

• أي��ن الخالف  لو ب��دأت الم��دارس كل يوم خميس 
بعد الحصة الخامس��ة بتنفيذ حملة نظافة للس��احات 

والجدران والطاوالت ؟

لحياة نظيفة خالية من األمراض واألوبئة ..
فجميعن��ا يع��رف أن للنظافة دور الس��حر ف��ي عملية 
التطور والرقي لألم��م وتمدنها ، فال يمكن ألي دولة 
أو أي مجتم��ع ، أن يصل إلى مكانة مرموقة ومتقدمة 
من العل��م والرقي واالزده��ار ، دون أن يضع النظافة 

نصب عينيه وفي سلم أولوياته .
فالنظاف��ة أبجدي��ة التواصل بين الن��اس ومن جميع 
الطوائ��ف واألجن��اس ، وهي تعد أه��م مظهر وأنصع 
صورة وأوضح معلم تتجل��ى فيه أروع وأرقى وأنبل ما 
توصلت إليه األمم والشعوب من تقدم علمي وثقافي 
، ومن أجل أن تتبوأ هذه الشعوب مكانة متقدمة من 

الرقي واالزدهار والتحضر بين البشر .

ثقافة النظافة يف البيت واملدرسة 

التعليم الجيد وإحداث تغيرات بالمناخ الصفي.
وت��م االتف��اق على تحديث أس��اليب اإلش��راف في ضوء 
االتجاهات المعاصرة, وتحسين أداء المشرفين باإلضافة 
إل��ى تطوير مهارات التواصل م��ن خالل موقع الكتروني 
خاص باإلدارة العامة لإلشراف التربوي في الوزارة, وتتم 
م��ن خالله متابعة أداء وعمل المش��رفين التربويين في 

والتعلي��م للطلبة و التثقي��ف الصحي وتعزيزه لدى طلبة 
الم��دارس والمجتم��ع باإلضاف��ة إل��ى تحس��ين البيئة 

المدرسية.
وتم التأكيد على العديد من المش��روعات ذات األولوية 
منه��ا تعزي��ز مفاهي��م الصح��ة المدرس��ية, وض��رورة 
تطوير عيادات األس��نان التابعة ل��إلدارة العامة للصحة 
المدرس��ية, والمقاصف المدرس��ية, وتوفير أجهزة طبية 
للطلبة حسب احتياجاتهم, مع العمل على تطوير معايير 

البيئة المدرسية.
أما اإلرش��اد والتربي��ة الخاصة فهناك تأكي��د على زيادة 
فعالي��ة وتطوي��ر خدمات اإلرش��اد التربوي واس��تحداث 
برام��ج فاعل��ة للتدخ��ل في المش��كالت النفس��ية وفق 
معايي��ر وأس��س واضح��ة, وتطوي��ر المه��ارات العلمية 
لدى المرش��دين واالس��تفادة م��ن البح��ث العلمي في 
هذا المجال وتعزي��ز االنضباط الذات��ي للطلبة وتفعيل 
اإلع��الم اإلرش��ادي,وتفعيل االهتم��ام بم��دارس الصم 

والمكفوفين. 
أما األبنية المدرس��ية فهناك خطة إلنش��اء 165 مدرسة 
في خمس س��نوات بواقع 33 مدرس��ة كل ع��ام  ووضع 

خطة للصيانة الدورية. 

المديري��ات والمدارس التابعة لها كما وتم االتفاق على 
إنشاء مكتبة الكترونية خاصة بالمشرفين وتطوير آليات 

اختيار المشرفين التربويين.
الربط بين التعليم والتنمية

وفيما يخص المناهج تم التأكيد على عدة مشاريع تفيد 
الخطة منها مش��روع مناهج المهارات الحياتية للصفوف 
من الس��ابع وحت��ى العاش��ر, واالهتم��ام بالمس��ابقات 
والرياضي��ات واالهتم��ام  للعل��وم  والدولي��ة  الوطني��ة 
بالتحصي��ل ف��ي  اللغة العربي��ة والرياضي��ات, وضرورة 
مراجعة منهاج التكنولوجيا للصفوف من الخامس وحتى 
الثاني عش��ر, مع تطوير مق��رر التربية الوطنية للصفوف 
الثام��ن والتاس��ع والعاش��ر, ووض��ع تكاملي��ة للمنهاج 
للصف��وف من الص��ف األول إلى الرابع, كم��ا تم التأكيد 
على موائمة المنهاج لذوي االحتياجات الخاصة, والربط 
بين مراحل التعليم والتنمية المجتمعية من خالل برامج 
المهارات الحياتية للصفوف من الس��ابع وحتى العاشر,و 

إحداث تطوير في التربية الوطنية.
وفيما يتعلق بالصحة المدرسية تمت مناقشة المشاريع 
والبرام��ج الخاصة بدائرة الصحة المدرس��ية والتي كان 
م��ن أهمها الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة التربية 

مطبعة مركزية للكتب المدرسية
وق��د تم مناقش��ة الخطة مع جمي��ع إدارات الوزارة  ومن 
هذه اإلدارات الش��ؤون اإلدارية وتم التأكيد على تطوير 
برنام��ج الش��ؤون اإلداري��ة المحوس��ب, ورف��ع ق��درات 
العاملي��ن, أم��ا فيم��ا يخ��ص الل��وازم والكت��ب فهناك 
أهمية لتطوير حوس��وبة اللوازم ومشروع صيانة األثاث 
المدرس��ي ومش��روعة إنش��اء مطبعة للكتب المدرسية, 
وإنش��اء 7 مس��تودعات لألث��اث والكت��ب على مس��توى 
المديري��ات , وفي ما يتعلق ب��اإلدارة العاملة للتخطيط 
فيكمن دورها في اإلش��راف على تنفيذ الخطة الخمسية 
وتفعي��ل عدة دراس��ات حيوية مثل التس��ريع األكاديمي 
وعالق��ة التحصي��ل بالمتغيرات ودراس��ات حول  س��وق 

العمل.
لتكنولوجي��ا  العام��ة  ب��اإلدارة  يتعل��ق  وفيم��ا 
المعلوم��ات فهن��اك تركي��ز عل��ى تطوي��ر برامج 
الرس��ائل االلكترونية وتطوير مختبرات الحاس��وب 
وتطوي��ر  االلكتروني��ة  اإلدارة  مش��روع  وعم��ل 
التعلي��م االلكترون��ي, أما التقني��ات فهناك أهمية 
إلعادة تأهيل مكتبات المرحلة األساس��ية وتطوير 

المختبرات والمسابقات .

الوزير املزيني: الخطـة اإلسرتاتيجية تنطلق  تحت شعار “نحو تعليم عاملي وسمو أخالقي”
- بناء 165 مدرسة خالل خمس سنوات

- تطوير المفاصل المختلفة للتعليم العام
- استحداث »مزاولة المهنة« من الخطوات المهمة لتطوير قطاع المعلمين

-  برامج وخطط نوعية لتطوير التعليم العالي بما يضمن الجودة و التركيز على البحث العلمي 
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م��ع بداية فصل التخرج اس��تلمت أوراق التدري��ب العملي مع مجموعة من زميالتي وتوجه��ت إلى مديرية التربية 
والتعليم برفح  وأنا أتوقع قضاء أيام مليئة بالملل والسأم نتيجة ما أسمعه من بعض الزميالت اللواتي تدربن في 
بعض المؤسس��ات هنا أو هناك، ولكن تغيرت وجهة نظري بع��د اللحظة األولى التي دخلت فيها  المديرية نتيجة 
الترحيب واالهتمام الذي قوبلنا به وبعد إتمام المعامالت اإلدارية اس��تلمت العمل فورًا في قس��م العالقات العامة 

واإلعالم .
وبدأن��ا دورة تدريبي��ة للتعرف على مهام القس��م من خالل أي��ام التدريب األولى، كان عملنا بش��كل متزامن  بين 
التدري��ب المس��تمر والعمل الميداني في الم��دارس ، ورأينا الف��ارق الكبير بين التعليم النظري ف��ي الكلية وبين 
التطبيق العملي والممارسة على أرض الواقع وقد وجدنا الكثير من التعاون خالل عملنا بالتدريب سواء بالمديرية 
أو في المدارس أو خالل تغطيتنا لألنش��طة والفعاليات المختلفة وهذا أكس��بنا خبرة كبيرة فقد كنا بش��كل يومي 
تقريبا نتدرب نظريًا في بداية اليوم ثم ننطلق للتدريب الميداني  ولم يترك األخوة المدربون لنا شيئًا إال تناولوه 
معنا س��واء ما يخص التحرير الصحفي أو برامج الحاس��وب أو فن التعامل اإلتيكيت وبرامج األوفيس واالنترنت، أما 
مدير التعليم أشرف عابدين فقد كان حريصًا على توفير كافة اإلمكانات المتاحة إلنجاح عملنا بما فيها المواصالت 
والتواصل مع المدارس فله منا كل الشكر والتقدير وقد حرصنا في نهاية التدريب على تقديم درع شكر وعرفان له.
رغم هذه الصورة المش��رقة إال أن التدريب لم يخل من معوقات ومصاعب، فقد كنا أحيانًا نجد أنفس��نا في مواقف 
نج��د صعوب��ة في التعام��ل معها لخبرتنا الجدي��دة في التخصص أو لقلته��ا في التعامل مع بع��ض البرامج ولكن 

المشرف المباشر ال يتركنا إال ويأخذ بيدنا لتجاوز كافة العقبات.
لق��د عش��ت في التدريب الميداني حوالي ثالثة ش��هور مع العدي��د من زميالتي في التخصص كن��ا كأننا في بيتنا 
نعامل بقدر كبير من التقدير واالحترام واكتسبت خاللها مهارات كثيرة واستفدت خبرة كبيرة وتعرفت على العديد 
من األصدقاء والمؤسس��ات اإلعالمي��ة و قمنا بتغطية عش��رات االحتفاالت والمهرجان��ات واالجتماعات والدروس 
التوضيحية، وخالل زيارة المشرف األكاديمي من الكلية د صبحي شبير أبدى إعجابه الكبير بدور المدير واهتمامها 
المنقطع النظير بنا وبغيرنا من المتدربين والمتدربات، حيث أنه كان يجد بعض المؤسس��ات ال ترعى المتدربات 

هذه الرعاية وهذا االهتمام الكبير والواسع.

جتربيت يف التدريب امليداني

هبة رسمي أبو صوصين 
كلية مجتمع األقصى للدراسات المتوسطة 
     تدريب: قسم العالقات العامة واإلعالم ��

مديرية التربية والتعليم برفح

كلما قرأت كتابًا مهدت لنفسك طريقًا جديدًا


