




 مجلة املداد - مجلة شهرية تصدر عن مديرية الرتبية والتعليم - شرق غزة1

نحــن فــي  مديريــة التربيــة والتعليــم شــرق 
هدفنــا  واإلبــداع،   التميــز  عنــوان  غــزة 
المجــاالت  جميــع  فــي   بطلبتنــا  االرتقــاء 
واليــوم  والتربويــة،  والثقافيــة  التعليميــة 
التــي  اإلكترونيــة   المــداد  مجلــة  نطلــق 
تخــدم العمليــة التعليمــة من خــال مجموعة 
مــن المقــاالت القيمــة  التــي يقودهــا هيئــة 

تحرير من الخبراء التربويين في المديرية 

د.عائد عبدالحليم النحال

مشرف مبحث اللغة العربية 

أ.سماح أسعد رضوان 

مشرف مبحث اللغة العربية

د.زهر فؤاد السمك 

مشرف مبحث الفيزياء

أ.أشرف أحمد كحيل 

مشرف مبحث اللغة اإلنجليزية

أ. فاتن أحمد حمد 

مشرف مبحث اللغة اإلنجليزية

أ.ابتسام محمد إسليم 

مشرف مبحث الرياضيات

أ. اعتماد عبدالرحمن سكيك 

مشرف مبحث الجغرافيا

أ. مها علي األسطل

إعام تربوي 

د. جواد محمد الشيخ خليل 
رئيس التحرير

أ. أحمد عدنان أبوالكاس
مدير التحرير

أ. إبراهيم يوسف اللوح
سكرتير التحرير

أ. أحمد نبيل عبيد 
مصمم

أ. وسام محمود خليفة 
رئيس العاقات العامة واإلعام

من نحن

هيئة التحرير
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كلمة العدد
الحمــد هللا والصــاة و الســام علــي معلــم البشــرية ســيدنا محمــد وعلــى آلــه  وصحبــه الكــرام أفضــل 

صاة وأتم تسليم  أما بعد. 
الحمــد هلل علــى النعــم التــي أوالنــي إياهــا وخاصــة فــي ســلك التربيــة والتعليــم  بــدءًا مــن كونــي معلمــًا فــي 
المرحلــة األساســية فــي عــام 1987 م حيــث عملــت معلمــًا للصــف األول وحتــى العاشــر متنقــًا مــن معلــم 
الصــف ومعلــم المباحــث المتنوعــة  مــن اللغــة العربيــة والعلــوم العامــة  ثــم الرياضيــات التــي أحبهــا  حبــًا 

جمًا.
   كمــا عملــت  مديــرًا لمدرســة حطيــن األساســية ) أ ( العليــا  لمــدة ســتة اعــوام  وبعدهــا رئيســًا لقســم 
التخطيــط والمعلومــات فــي مديريــة غــرب غــزة  ثــم نائبــًا  إداريــًا فــي مديريــة  شــرق  غــزة   ثــم  مديــرًا 
للدائــرة اإلداريــة إلــي  أن أكرمنــي هللا بهــذه االمانــة العظيمــة والمســئولية  الكبيــرة التــي  تنــوء    منهــا  
الجبــال أال وهــي تكليفــي  مديــرًا لمديريــة  التربيــة والتعليــم شــرق غــزة لكــن مــا خفــف عنــي هــذا الحمــل 
الثقيــل وجــود أخــوة أكارم فــي المديريــة أصحــاب  خبــرات طويلــة فــي العمــل الفنــي و اإلداري بــدءًا مــن 
مديري الدائرتين  االدارية والفنية أ. منير أبو زعيتر  و د. جواد الشيخ خليل وثلة من رؤساء  األقسام 
المخضرميــن والمنتميــن للعمــل وأصحــاب الخبــرات الواســعة والــذي  ســيغادرنا ولألســف عــدد منهــم بعــد 
ســنة بســبب بلــوغ ســن التقاعــد .  وقــد بدأنــا العمــل  كإدارة جديــدة مــع إخوانــي  رؤســاء األقســام وجميــع 
العامليــن فــي المديريــة  بدايــة  جــادة وممنهجــة  وفــق خطــة واضحــة   المعالــم  تعــزز دور التخطيــط و 
الطــوارئ و اإلبــداع والمبــادرات و الصفــوف  العلمــي و  البحــث  المدرســي ودور  الجــودة واالعتمــاد  

االفتراضية في العملية التعليمية  التعلمية  . 
وقــد قمنــا بزيــارات مكوكيــة للمــدارس  ومنــذ اليــوم األول الموافــق  08 / اغســطس /2020 م حيــث  
افتتحنــا العــام الدراســي فــي مدرســة دالل المغربــي الثانويــة ) أ ( للبنــات هــذه المدرســة الرائــدة التــي طالمــا 
رفــدت المديريــة  بالمراكــز المتقدمــة علــى مســتوى فلســطين فــي الثانويــة العامــة، حيــث حــازت الطالبــة 
صفيــة ابــو الطيــف علــى المركــز االول فــي الفــرع الشــرعي  وهــذا التقليــد  ســيكون فــي كل عــام دراســي 
جديــد و قــد ركزنــا فــي هــذه الزيــارات المكوكيــة علــى العــودة اآلمنــة للمــدارس وعلــى إنجــاز  المــادة 
االســتدراكية  وعلــى إنجــاز الصفــوف االفتراضيــة والتــي حققنــا فيهــا ســبقًا علــى مســتوى القطــاع حيــث 
حزنــا  علــى المركــز األول فــي معظــم التقاريــر التــي أصدرتهــا الــوزارة وقــد بلغــت نســبة تنســيب الطلبــة 
فيهــا%50 وال زال العمــل الــدؤوب متواصــل لبلــوغ نســبة %100 وفــي هــذا المجــال قدمــت الكثيــر مــن 
المــدارس وأقســام المديريــة لمبــادرات والفعاليــات المتنوعــة  التــي أســهمت فــي تطويــر  هــذه الصفــوف  

والعمل متواصل إلعداد محتوى تعليمي وتفاعلي لهذه الصفوف .
وهنــا أتقــدم بجزيــل شــكري وتقديــري للجنــة الصفــوف االفتراضيــة  علــى الجهــود  الكبيــرة التــي بذلتهــا كذلــك  
األخــوة المدربيــن والمشــرفين والمنســقين والمعلميــن و لمديــري المــدارس ومديراتهــا الذيــن أنجــزوا و أبدعــوا 
فــي هــذه الصفــوف و أوليــاء األمــور األكارم الذيــن ســاهموا فــي نجــاح هــذه الصفــوف  كمــا و أشــكر 

أبنائي وبناتي الطلبة على تفاعلهم ومساهماتهم الرائعة في هذه  الصفوف  .
ــا ســنمضى علــى بركــة هللا فــي  ــا  أقــول أنن وأخيــرًا وفــي ظــل هــذه الجائحــة الخطيــرة جائحــة كورون
مســيرتنا التعليميــة التعلميــة  حتــى نصــل إلــى بــر األمــان مــع تطبيــق فاعــل للبروتوكــول  الصحــي 

من الجميع وأيضا تطبيق دليل االجراءات للعودة إلى المدارس 
مدير التربية التعليم وسدد  هللا خطاكم ووفقكم  لكل خير  

أ .مازن سليم نور الدين
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األستاذ / رامز محمد فاخرة
1912-1992

* أنهـــى دراســـته الثانويـــة فـــي غـــزة، ووقـــع عليـــه االختيـــار 
ـــاء غـــزة  ليكـــون أحـــد طالبيـــن فقـــط يوفـــدان كل ســـنة مـــن أبن
إلنهـــاء تعليمهمـــا فـــي الكليـــة العربيـــة بالقـــدس والتـــي كانـــت 
تقبـــل الطالبيـــن األول والثانـــي فقـــط مـــن كل مدينـــة فلســـطينية 

كبيرة.
ـــا  ـــة عـــام 1933م متفوق ـــة العربي ـــي الكلي * تخـــرج أســـتاذا ف

في اللغة العربية.
* اختير مفتشًا للغة العربية عام 1955م.

ـــاب والشـــعراء فـــي آســـيا  ـــل القطـــاع فـــي مؤتمـــرات الكّت *  مّث
وأفريقيا.

* مّثـــل بـــاده فلســـطين فـــي مؤتمـــر الشـــعر العربـــي الـــذي 
عقد في بغداد في شهر شباط فبراير عام 1965م.

التحريـــر  منظمـــة  لمكتـــب  مديـــرا  فلســـطين  بـــاده  *مثـــل 
الفلسطينية في ليبيا عام 1967م. 

ـــن عـــام  ـــا بي ـــرة م ـــي الفت ـــم ف ـــة والتعلي ـــرًا للتربي ـــح مدي  * أصب
ابـــن  وهـــو  المعـــاش  إلـــى  أحيـــل  ثـــم  1978-1975م 
الخامســـة والســـتين تـــاركا خلفـــه مـــدارس مزدهـــرة ومديريـــة 

متطورة وعصرًا ذهبيًا سيظل مضرب األمثال.
ـــاء الموافـــق 11/2/1992م رحـــل عـــن  * فـــي مســـاء الثاث
عالمنـــا األســـتاذ رامـــز محمـــد فاخـــرة؛ وهـــو أبـــرز رجـــال 
ـــة  ـــة والشـــعر واألدب والخطاب ـــم والفكـــر والثقاف ـــة والتعلي التربي

في فلسطين.

 ولـــد المرحـــوم رامـــز محمـــد فاخـــرة فـــي حـــي الشـــجاعية، بمدينـــة غـــزة عـــام 
ـــن  ـــرة  م ـــم فاخ ـــد إبراهي ـــيخ محم ـــده الش ـــد وال ـــن، ويع ـــم ودي ـــت عل ـــي بي 1912م ف

أبرز رجال الدين في عصره.

شخصية العدد
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أ. ابتسام محمد اسليم
مشرف تربوي

       الظواهر الرقمية في القرآن الكريم

ُثـمَّ  َآَياُتـُه  ُأْحِكَمـْت  )ِكَتـاٌب  وتعالـى:   تبـارك  هللا  يقـول 
َلـْت ِمـْن َلـُدْن َحِكيـٍم َخِبيـٍر( ]هـود: 1[ أحكمـت لغويـًا  ُفصِّ
سـبحانه  وقـال   ، العلمـاء  أجمـع  كمـا  ورقميـًا  وعلميـًا 
ْلَنـا َعَلْيـَك اْلِكَتـاَب ِتْبَياًنـا ِلـُكلِّ َشـْيٍء َوُهـًدى َوَرْحَمـًة  )َوَنزَّ

َوُبْشَرى ِلْلُمْسِلِميَن( ]النحل: 89[. 
فقـد اشـتمل القـرآن الكريـم علـى إعجـاز رياضـي رائـع 
وهـذا يدلـل علـى ان الرياضيـات هـي لغـة العصـور فـي 
الماضـي والحاضـر والمسـتقبل وهـي ذات أهميـة بالغـة 
فـي حيـاة اإلنسـان وهـذا  مـا أظهـره  لنـا هللا عـز وجـل 
فـي كتابـه الكريـم   فسـبحانك ربـي علمـت آدم األسـماء 
كلهـا . ومـن آيـات القـرآن الكريـم الـذي أشـارت الـى علم 
َجَعـَل  الَّـِذي  الرياضيـات قولـه سـبحانه وتعالـى : )ُهـَو 
َرُه َمَنـاِزَل ِلَتْعَلُمـوا َعـَدَد  ـْمَس ِضَيـاًء َواْلَقَمـَر ُنـوًرا َوَقـدَّ الشَّ
ـُل  ۚ  ُيَفصِّ ِلـَك ِإالَّ ِباْلَحـقِّ ُ ذَٰ ـِنيَن َواْلِحَسـاَبۚ  َمـا َخَلـَق للاَّ السِّ

اْلَياِت ِلَقْوٍم َيْعَلُموَن ( ]يونس: 5[
هناك كثير من الظواهر الرقمية التي تسـتدعي الوقوف 
أمامها طويًا ، فمثًا إذا تأملنا كلمة الشهر في القرآن 
الكلمـة  هـذه  ذكـر  قـد  وتعالـى  تبـارك  أن هللا  ناحـظ   ،
)كلمـة شـهر وشـهرًا بالمفـرد( اثنتـا عشـرة مـرة بالضبـط 

من أول القرآن حتى آخره بعدد أشهر السنة.
 وإذا بحثنـا عـن كلمـة اليـوم فـي القـرآن )كلمـة اليـوم 
ثـاث  بالضبـط  تكـررت  أنهـا  بالمفـرد( ، ناحـظ  ويومـًا 

مائة وخمس و ستين مرة بعدد أيام السنة.
ومـن االعجـاز الرقمـي فـي القـرآن تكـرار كلمـة )الدنيـا( 
فـي القـرآن كلـه 115 مـرة، وتكـرار كلمـة )الخرة( مثلها 
115 مـرة!!  وتكـررت كلمـة )المائكـة( فـي القـرآن كلـه 
 68 مثلهـا  )الشـياطين(  كلمـة  وتكـررت  مـرة،   68

مرة.

هنالك ماحظة أخرى الحظها بعض الباحثين وهي أن القرآن ذكر نسبة 
البحر إلى البر، فنحن نعلم عندما اكتشـف العلماء أسـرار األرض وجدوا 
أن البحـار والميـاه تغطـي بحـدود 71 % مـن سـطح الكـرة األرضيـة، أمـا 
مسـاحة اليابسـة فهـي بحـدود 29 % فقـام بعـض الباحثيـن بالبحـث عـن 
كلمـة )البحـر( بالمفـرد كـم مـرة تكـررت فـي القـرآن فوجدهـا تتكـرر ثاثـًا 
وثاثيـن مـرة، وبحـث عـن كلمـة )البـر( فوجد أنها تتكرر اثنتا عشـرة مرة، 
وبحـث عـن اليابسـة فوجـد آيـة يخاطـب بهـا هللا سـبحانه وتعالـى سـيدنا 
موسـى : ) َوَلَقْد َأْوَحْيَنا ِإَلٰى ُموَسـٰى َأْن َأْسـِر ِبِعَباِدي َفاْضِرْب َلُهْم َطِريًقا 
ِفي اْلَبْحِر َيَبًسا الَّ َتَخاُف َدَرًكا َواَل َتْخَشى( ]طـه: 77[، فأصبح المجموع 

ثاثة عشر مرة.
إذًا البحر يتكرر 32 مرة ، والــبر يتكرر 13 مرة، فلو قمنا بجمع هذين 
العدديـن يعنـي 32 + 13 نجـد النتيجـة هـي  45 وهنـا لـو قمنـا بحسـاب 
النسـبة المئويـة لتكـرار البـر والبحـر مـاذا نجد؟نجـد أننـا إذا قسـمنا العـدد 
32 أي عدد مرات تكرار البحر في القرآن على العدد 45 وهو المجموع 
الكلـي الـذي يمثـل البـر والبحـر تكـون النتيجـة المفاجئـة هـي : 71 % 

تقريبًا.
وإذا قسمنا عدد مرات ذكر اليبس والبر )13( على المجموع الذي يمثل 
البر والبحر 45 تكون النتيجة 29 % تقريبا وهذه هي النسب المتعارف 

عليها اليوم نسبة البر إلى البحر.
عـدد  هـو   16 العـدد  أن  مؤخـرا  الحديـث  العلـم  اليـه  توصـل  وممـا 
كروموسـومات ذكـر النحـل وهـذا العـدد يوافـق ترتيـب سـورة النحـل فـي 

القرآن الكريم.
وتبيـن للعلمـاء أن سـورة الكهـف ترتيبهـا 18 فـي القـرآن الكريـم وعـدد 
اليـات التـي تتحـدث عـن قصـة اصحـاب الكهـف   18وقـد تحـددت المـدة 
التـي لبثهـا اصحـاب الكهـف فـي كهفهـم فـي 309 سـنه لقولـه تعالـى 
)َوَلِبُثوا ِفي َكْهِفِهْم َثاَث ِماَئٍة ِسـِنيَن َواْزَداُدوا ِتْسـعًا( )الكهف:25( ؛ وقد 

تحدث هللا تعالى بقصتهم في  السورة بــ 309 كلمة.
إلـى  الفتيـة  أوى  )إذ  القصـة:  بدايـة  مـن  الكلمـات  بعـّد  قمنـا  فلـو 
الكهـف.........( وحتـى نهايـة القصـة )....قـل هللا أعلـم بمـا لبثـوا(، 
لوجدنـا بـأن عـدد الكلمـات مـن كلمـة )إذ( وحتى كلمة )لبثوا( بالضبط هو 

309 كلمة، بنفس عدد السنوات التي لبثها أصحاب الكهف!!! 
نجـــد صيغـــة الجمـــع التاليـــة :  )300+ 9 (  و فـــي ذلـــك إعجاز أيضًا 
ألنهـــا تشـــير إلـــى العاقـــة الموجـــودة بين الســـنة الشمســـية و الســـنة 

القمرية  ويتمثل في المعادلة  س = 300 + 9 = 309  سنة.

 أما األشـــياء المتناهية في الكبر والتي ال حصر لها وتســـمى 
بلغـــة الرياضيـــات )  مـــا ال نهايـــة ( فقـــد وردت فـــي اليـــة 
الكريمـــة ﴿ُقـــْل َلـــْو َكاَن اْلَبْحـــُر ِمَدادًا ِلَكِلَمـــاِت َربِّي َلَنِفـــَد اْلَبْحُر 
ـــي َوَلْو ِجْئَنا ِبِمْثِلِه َمـــَددًا  ( ]الكهف :  َقْبـــَل َأْن َتْنَفـــَد َكِلَمـــاُت َربِّ
اَل  ِنْعَمـــَة للاَِّ  وا  َتُعـــدُّ )َوِإْن  تعالـــى  فـــي قولـــه  109[ وكذلـــك 

ُتْحُصوَها ( ]النحل: 18[
و هـــل تريـــد أن تعرف في أي صفحة يبـــدأ أي جزء من القرآن 

؟ 
اختـــر أي جـــزء مـــن القـــرآن ثـــم اطرحه مـــن 1 ثـــم اضربه في 
20 ثـــم اجمـــع للناتـــج 2  تحصل على رقـــم الصفحة التي يبدأ 

بها الجزء الذي اخترته 

مثـــال )1( : فـــي أي صفحة يبدأ الجزء الثالث عشـــر ؟  تكون 
العملية كالتالي :  

  12 =    1- 13
240 =20 × 12
242 = 2 + 240

انظـــر إلـــى المصحـــف و تأكد أن الجزء 13 يبـــدأ من الصفحة  
  242

مثـــال )2( : فـــي أي صفحـــة يبدأ الجزء الحادي والعشـــرون ؟ 
تكون العملية كالتالي :  

20=    1- 21
400 =20 × 20
402 = 2 + 400

انظـــر إلـــى المصحـــف و تأكد أن الجزء 21 يبـــدأ من الصفحة  
402  .... وهكذا 

إن هـــذا الكتـــاب الكريـــم الذي أعجـــز بلغاء العـــرب وفصحائهم 
فـــي زمـــن الباغـــة ال بد أن ُيعجـــز علماء الرياضيـــات واألرقام 
فـــي عصـــر التكنولوجيـــا الرقمية اليوم )َوِإْن ُكْنُتـــْم ِفي َرْيٍب ِممَّا 
ْلَنـــا َعَلٰى َعْبِدَنا َفْأُتوا ِبُســـوَرٍة ِمْن ِمْثِلِه َواْدُعوا ُشـــَهَداَءُكْم ِمْن  َنزَّ
ُدوِن للاَِّ ِإْن ُكْنُتـــْم َصاِدِقيـــَن ( ]البقـــرة: 23[ نســـأل هللا تبـــارك 

وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم، إنه على كل شيء قدير.

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمي

الزاوية اإلسالمية
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بقلم/ د.عائد النحال
اختـص هللا - سـبحانه وتعالـى- اللغـة العربيـة وكرمهـا علـى 
سـائر اللغـات, جعلهـا لغـة القـرآن الكريـم، ولغـة أهـل الجنـة 
فأنبتهـا فـي جزيـرة العـرب خالصـة ألبنائهـا، وصقـل ألسـنتهم 
لتعبـر  لحـن؛  يشـوبها  ال  نقيـًة  فصيحـًة  إال  ينطقونهـا  فـا 
بحروفهـا عـن القـرآن الكريـم. قـال تعالى:)َوَهـَذا ِلَسـاٌن َعَرِبـيٌّ 

ُمِبيٌن(.
ولمـا كان العـرب يعيشـون فـي جزيرتهـم وينالهـم مـن شـظفها 
وحرهـا مـا ينالهـم, وهـم قانعـون بهـا غيـر متطلعيـن إلـى مـا 
حجـب عنهـم مـن نعيـم فـارس والـروم, فوجـدوا فـي أسـواقهم 
ومنتدياتهـم مسـاحة واسـعة للمناظـرات الشـعرية والخطابيـة، 
فهـذه  فصيحهـا,  ويتحـرون  بلغتهـم  يتمسـكون  يجعلهـم  مـا 
أسـواقهم عـكاظ ومجنـة وذو المجـاز الزاخـرة بمنتديات األدب، 
والمباريات الشـعرية والخطابية، يفدها الشـعراء من كل حدب 
وصـوب، يعرضـون مفاخرهـم ومناظراتهـم ومعاظماتهـم, وهذه 
المعلقـات خيـر دليـل علـى مـا مـرت بـه اللغـة مـن التنقيـح و 

التجويد حتى بلغت هذه المكانة الرفيعة.
وتوالـت  نـوره,  وسـطع  فجـره،  وبـزغ  اإلسـام  جـاء  عندمـا 
الفتوحات في عهد الخلفاء الراشـدين, وامتدت رقعة اإلسـام 
كان  المفتوحـة,  البـاد  فـي  والموالـي  األعاجـم  حـوت  حتـى 
غدوهـم  فـي  وغيرهـم  العـرب  مـن  المسـلمين  بيـن  االختـاط 
كمـا  العربيـة  جمعتهـم  األمصـار،  بيـن  وتنقلهـم  ورواحهـم 
جمعهـم الديـن الواحـد, فـكان لزامـًا عليهـم أن يسـمع أحدهـم 
لآلخر، فالعربي يسمع من غيره, واألعجمي مضطر للحديث 

معهم، فتسرب الضعف إلى العربي وسليقته.
ويـرى كثيـر مـن نحـاة العصـر أن مـن الظلـم اقتصـار السـبب 
فـي وضـع النحـو علـى شـيوع اللحـن عنـد العـرب ، وإن كان 
كذلك لوضع هذا العلم في صورة أبسـط وأيسـر، ال يهدف إال 
للضبـط وإزالـة العيـب وسـد الخلـل. إال أن النحـو الـذي يعرض 
والتمكيـن  التحليـل  مـن  صـورة  فـي  الشـامخ  بنائـه  فـي  لنـا 
وإرسـاء القواعـد بأصولـه وفروعـه ومنهجـه دليـٌل علـى تطـور 

هذا العلم كما تطورت سائر العلوم األخرى.  
حاربـوا  الذيـن  وتاميـذه  الدؤلـي،  األسـود  بأبـي  النحـو  بـدأ 
اللحـن فـي قـراءة القـرآن الكريـم، فلـم يكـن لهـم مـن األصـول 
النحويـة المعروفـة شـيء وخيـر دليـل علـى ذلك: ما روي عن 
الحجـاج مـع يحيـى بـن يعمـر العدواني حيـث قال له الحجاج: 
أتسـمعني ألحن على المنبر؟ قال له األمير أفصح من ذلك, 
فلمـا ألـح عليـه قـال: تقـول فـي القرآن)ُقـْل ِإْن َكاَن آَباُؤُكـْم 
اْقَتَرْفُتُموَهـا  َوَأْمـَواٌل  َوَعِشـيَرُتُكْم  َوَأْزَواُجُكـْم  َوِإْخَواُنُكـْم  َوَأْبَناُؤُكـْم 
ِإَلْيُكـْم(        َأَحـبَّ  َتْرَضْوَنَهـا  َوَمَسـاِكُن  َكَسـاَدَها  َتْخَشـْوَن  َوِتَجـاَرٌة 
تقرأ)أحـب( بالرفـع. قـال: ال جـرم, ال تسـمع لـي لحنـًا, فألحقـه 
بخراسـان. والوجـه أن تقـرأ بالنصـب. هـذا وإن لـم يكـن خافـًا 
مذهبيـًا, فإنـه حمـل فـي طياتـه خافـًا خفيـًا نشـأ وترعـرع مـع 
النحـاة الاحقيـن فهـذه المناقشـات النحويـة ال تتجـاوز كونهـا 
لمحـات ذهنيـة، تتمحـور حـول اإلعـراب واإلقـراء, وهـي إحدى 
مـا  وخيـر  العربـي  النحـو  نشـأة  سـبقت  التـي  الملحوظـات 
يوصـف بـه أنـه نحـو تطبيقـي أو وظيفي, طبقوه في قراءاتهم 

على القرآن الكريم.

النحو العربي بين البدايات واألصول

لغة الضاد
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لكل نهاية جميلة بداية أجمل، فا بد من دراسة البدايات 
دراسة واعية قبل البدء بأي عمل لنظفر بالنهايات الرائعة، 
فعندما  بقدر،  قّدر  أمر  وإنما  الصدفة،  وليد  النجاح  فليس 
وتضع  تخطط  فأنت  البداية؛  بداية  منذ  النهاية  تستشرف 
الهدف النهائي لعملك، فتصمم وتستخدم األدوات المناسبة 
لتحقيقه مع وجود المرونة الكافية إلنجاز هذا الهدف، وهذا 

ما يعرف بالقيادة الشخصية.
فرق بين التخطيط والعشوائية، فإذا امتلكت هدفًا وسعيت 
لتحقيقه فسترسم النهاية الجميلة، وأما إن فقدت هدفك منذ 
تبذل  الريح  مهب  في  تقف  عشاوئي  إنسان  فأنت  البداية 
المحاوالت دون جدوى، وتبدد طاقتك دون فائدة ترجى، ولن 
تستطيع أن تقييم عملك أو الحكم عليه؛ هل هو في الطريق 

الصحيح أم ال؟!
               لذلك ابدأ والنهاية في ذهنك 

همسات 
تربوية

الدكتور 
جواد محمد الشيخ خليل

إشراقات تربوية
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َفجأة  ألبسنا  َبارٍع  لخّياٍط  كانت  كورونا  جائحة  يد  بأن  خاف  ال 
ِهندامًا تعليمّيًا جديدًا! ورغم اعِتراِض َبعضنا على أسلوبِه الفظ في 
اإلقناع، إال أننا أصبحنا ُنعجُب بذوقِه الرفيع َتدريجّيًا، وبدأنا َنتباهى 
بهيئتنا “الشيك”، وَنتساَبُق ِلتفصيِل المزيِد بألواٍن وقّصاٍت ُمبتكرة!

إنَّ ِهنداَم الَتعّلِم اإللكترونّي الَذي بدأ العديُد ِمن الُمعّلمين ارتداءه، 
ُلغٍة أبجدّياُتها ُممارسات َمدروسة لتوظيِف الِتكنولوجيا  َتحّول إلى 
ِفي ِزيادة ُفرِص تعّلِم الُطاِب، وعلى ما يبدو أنه طوق الَنجاِة الوحيد 
الجتياز ُعباِب َموِج االنقطاِع َعن التعليم! والَمعروُف أنَّ لكِل َعصٍر 
ُيجيد  من  هو  وِفطنًة  َبراعًة  الُمعلمين  أكثُر  كان  ولطالما  أدواتُه، 
الَتحدَث ِبلغِة َعصره، فيكون أكثر قربًا من ُطابِه، يعيُش ِفي زماِنهم، 

ويستخدُم أدواِتهم.
ِبنفسِه  المعلميَن قد أجحف في حق نفسه، فظن  كما تجُد بعض 
الَغرق، وهو من أغرق َنفسه، فتخلَف عن الركِب، وشارفت القافلُة 
التغيير  ُسنََّة  ُيحارُب  للتغيير،  فأصبح عدوًا  األفوِل،  إلى  نظره  في 
الكونّية، ُرغَم أنَّ ِمن شيمِه األصيلِة أن َتكوَن الِحكمة ضالته، الَتي 
اإللكترونّي،  الَتعّلِم  أدواِت  استخداِم  فِي  مهاراتِه  بتطوير  َتقتضي 
له،  كفٌؤ  هو  الذي  الَتحدي  فيقبل  صعبة،  بدايٍة  كل  بأنَّ  موِقنًا 

ُمتسلِحًا بالصبِر واألناِة َحتى ُيجيَد ُلغَة َعصرِه؛ فيفهمه الَجميع.
وعلى الُمعّلِم الُمَتمِهِن أن ُيدرَك أنَّ ارتداَء ِهندام الَتعّلم اإللكترونّي 
ليس “موضة”، ولن َيزيدُه َتشريفًا، ولكنَّ ارتداءه سيجعُل - ِمن 
الذي  الطبيِب  ِهنداُم  كما  لألمانِة واإلخاص،  الِهندام - رمزًا  ذلَك 
لذا  العدالِة؛  إلى  يرمُز  الذي  القاضي  وهنداُم  الَرحمِة،  إلى  يرمُز 
فالجوهُر َقلُب الُمعّلِم، َمصدُر اإلبداِع، الذي يؤمُن أّن الشكَل الخارجّي 
قد يكوُن خّداعًا َبراقًا، فيكوُن َعمله ِفي التعّلِم اإللكترونّي ُمَراءاة، 
غير  الُمرِهقِة  واألنِشَطِة  االستعراضّية،  بالُمهماِت  ُطاَبه  َفيثقُل 

الُمفيدة.
لقد آن للمعلم أن ُيضيف هندامًا جديدًا إلى ِخزاَنتِه؛ يرتديه َوقَت 
الَحاَجِة، َكِبزٍة َعسكرّيٍة ِللُمِهماِت الَصعَبِة الُمستحيلِة، وكبدلٍة أنيقٍة 
ذكّيٍة، وُحَق عليِه أن َيشكَر الَجائحَة َبراعتَها ِفي َتفصيِل ذلَك، بعَد 
في  الُمعتادة  أساليبه  َعجِز  كابوِس  ِمن  لتوِقَظُه  بعنٍف؛  َهزَتُه  أن 

التدريس.

ِم اإللكتروِنّي
ّ
عل

َ
ُم وِهنداُم الت

ّ
الُمعل

بقلم/ أكرم عبد القادر فروانة

إشراقات تربوية
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 سلسلة مبادراتنا التربوية
سبيلنا الواعد

إعداد م. ياسمني الطرشاوي

لقد حث اإلسام العظيم على المسارعة والمسابقة في فعل الخيرات والطاعات حيث
قال هللا تعالى: َ“والسِاُبقَون اّلسِاُبقون ُأَوِلئك ْاُلَمّقُربَونِ فيَ ّجنات اّلِنعيِم” سورة الواقعة.
كما حث المبادر األول سيدنا محمد - صلى هللا عليه وسلم - على المبادرة؛ للقيام
بالعمل الصالح للفوز في الدنيا والخرة في أكثر من حديث صحيح منها حديث قوله
صلى هللا عليه وسلم: “بادروا باألعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح
الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من

الدنيا”. رواه مسلم.
وفي الوقت الحاضر أصبح التعليم بحاجة ماسة إلى حراك من قبل العاملين فيه

عموما والمعلمين خاصة، مما يفرض عليهم السعي لتطوير العمل التربوي والتخلي
عن األساليب التقليدية التي قيدتهم بطرق جامدة، وجعلت المدرسة أشبه بالشجرة

التي ال تثمر وال تظلل، والمبادرة بالبحث والتطبيق عن أساليب جديدة تذلل العقبات
التي تواجههم وترتقي بالعملية التعليمية ومخرجاتها.

إذا المبادرة لغة: هي المسابقة والمسارعة، وهي مرادفة لكلمة المبادأة والمباغتة
اصطاحا:

•ممارسة يقوم بها فرد أو فريق بدافع ذاتي، ويسبق فيها غيره، ويتوصل فيها إلى
أفكار وحلول جديدة، وقد تكون مبتكرة لم يسبقه إليها أحد، وكثيرًا ما يكون

هدف المبادرة ايجاد بدائل وحلول لمشكات واحتياجات محددة من خال
توظيف الموارد المتوفرة.

المبادر:
بالمشكات  باإلحساس  ويتميز  مسعاه،  في  توجهه  واضحة  رؤية  ذو  شخص  هو 
المحيطة، ويتحمل مسؤولية ما يقوم به، ويمتلك مجموعة من المهارات التي تحتاجها 
مبادرته، فضًا عن اتصافه بالمثابرة واإلصرار والتفكير اإليجابي، وبالبحث الدائب عن 
للتغيير  المتاحة  الفرص  يستغل  بل  له،  ويستجيب  التغيير  يهاب  ال  وهو  التغيير، 
ويستثمرها جيدًا، ويبحث عن فرص جديدة، وهو كذلك ال يخشى الفشل، وال ييأس من 

المحاوالت المتكررة والمتجددة.
شخصيــة المبــادر:

هناك عناصر وعوامل تخلق روح المبادرة في شخصية اإلنسان ومن أهمها ما يأتي:
1. الوعي والمعرفة: بمقدار معرفة اإلنسان ومتابعته ألي مجال من المجاالت،

يستكشف الفرص فيه، وتتضح له اإلمكانيات.
كما أن الوعي العام بطبيعة الحياة، ومجريات األمور، وطريقة التعامل مع القضايا

واألحداث، هو الذي يجعل اإلنسان مهيئًا للتعاطي مع الظروف المختلفة، وقادرًا على
فهم معطياتها.

2. الثقة بالذات: بعض الناس ترد إلى أذهانهم أفكار جيدة، لكنهم يهملونها؛ ألنهم
يشكون في قدرتهم على إنتاج وإدراك األفكار الصحيحة، ويتساءلون: إذا كانت تلك

وفي  وفان؟  فان  بها  يقل  لم  ولماذا  وفان؟  فان  يدركها  لم  فلماذا  سليمة  الفكرة 
مستوى آخر من ضعف الثقة بالنفس، يشكك البعض في إمكانياتهم وأهليتهم الذاتية، 

لتحقيق هذا اإلنجاز، أو القيام بتلك المهمة.

بينما ينطلق المبادر من ثقة عميقة بذاته، وأنه ال يقل عن غيره في القدرات والمؤهات،
وال يقعد به شيء عن الريادة واإلبداع.

فإذا ما اقتنع بفكرة ووجدها صحيحة سليمة، لم ينتظر اقتناع غيره لكي يأخذ هو بتلك
الفكرة، واذا سنحت أمامه فرصة لم يتردد في استغالها، وال يرى أن غيره أولى بها أو

أقدر عليها
3. االستعداد للتضحية والعطاء: إن اقتحام اإلنسان لما ليس مألوفًا، وارتياده لميادين

جديدة، وساحات غير مطروقة، يعني خوض مغامرة محفوفة بمختلف االحتماالت،
يقعد  ما  وهذا  ارض،  واالعت  للنقد  صاحبها  تّعرض  كما  وجهدًا،  عنًاء  تكلف  وهي 

بالكثيرين
عن المبادرات، خوفًا من الفشل، أو تهيبًا من المخالفة، لكن المبادر الشجاع يتوكل

على هللا، ويستعد للتضحية والعطاء، في سبيل ما اتضح له أنه حق وصواب.
الكسل  بداء  أصيب  ومن  واإلقدام،  الحركة  تعني  فالمبادرة  والنشاط:  الفاعلية   .4

والخمول
والتواني، ال يكون مبادرًا أبدًا.
الفرق بين المبادرة واالنجاز:

المبادرة التربوية:
•هي مجموعة من اإلجراءات المنظمة التي يقوم بها فرد أو جماعة بدافع ذاتي

إلحداث تغيير وتطوير وتحسين في العملية التعليمية بما يحقق األهداف
التربوية المنشودة.

•هي عمل تربوي يهدف إلحداث تغيير لألفضل ويتضمن تصورًا نظريًا وإطارًا
عمليًا إجرائيًا يقوم به فرد أو أكثر داخل المؤسسة التعليمية، ويعتمد على الرؤيا

الواضحة.
االنجاز:

ما تم تحقيقه أو إتمامه من المهام واألعمال واألنشطة بنجاح، والتي تقع ضمن المهام
الوظيفية لمدير المدرسة أو للمعلم أو للموظف.

إشراقات تربوية

 بقلم/ عزيزة عبدالله شرير 
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   لمسة وفاء ،، ألهل العطاء
 بقلم/ عزيزة عبدالله شرير 

وداعـــا ألجمـــل تذاكـــر الحقيقـــة ،، تلـــك حقيقـــة الوداع ،، في ســـفرك 
البعيـــد ،، نواســـي أنفســـنا بـــك ،، و بعظيم أثرك و مقامـــك و خطواتك 
،، فلقـــد كنـــت شمســـا تبـــث الـــدفء فـــي ســـاحات التربيـــة ، و تثبـــت 

صدق أفعالك و كلماتك ..
أبـــو فـــؤاد ،، القامـــة و الهامـــة ، و الكلمة الواعية في حقـــل التربية، 

كجبين عز تزينه الشامة ...
تمـــر علينـــا ذكراك ، فيعز علينا أال نراك ،نحـــن الذين تعودنا أن تكون 

صاحب الكلمة األولى و اللفتة األولى في مضمار كل سباق ..
رحلـــت تاركا وراءك ألف ميدان يشـــهد ، بأنـــك الرجل الفاضل المصلح 
المربي الذي كان يعم فضله على األرجاء و نصحه و لطفه يتجدد.

ألنـــك جـــزء عظيـــم من تاريـــخ التربية ، و هـــذا التاريُخ وحـــٌي و ثبات 
كان لزامًا علينا أن نتحدث عن فضلك في الميدان مع الطالب 

لقـــد مثـــل أســـتاذنا الجليـــل ومعلمنـــا ومشـــرفنا القدير  محمد ســـعدي 
الشـــيخ خليـــل أبو فـــؤاد رحمه هللا المعلـــم األب واألخ ، القـــدوة والقمة 

، الخلق والدين ، الشمس واألثر..
فسام على الذين  ما َظلموا مهما ُظلموا..

سام على سدنة الحروف، أرباب الصفوف..
ســـام علـــى األيـــادي المغمســـة بأحبـــار القلـــم، ســـام علـــى الضمير 

الذي ال يحتاج الى رقيب..
ســـام علـــى اإلخـــاص المقيـــم، ســـام علـــى الصـــوت المبحـــوح في 
الحصة السادسة، و سام  على الوجوه المشغولة بهموم الطاب..

ســـام على معّلمينا الذين علمونا اســـتقامة الحرف واعتدال الســـطر، 
سام على الذين أبكونا لنضحك، وعاقبونا لنستقيم..

سام للذين ما زالوا يروننا ِصَغاًرا مهما كبرنا..
سام على طاهري القلوب، شامخي الجباه..

ســـام لروحـــه الطاهـــرة  ..طبـــت حيـــا وميتا ، وجـــزاك ربـــي عنا خير 
الجزاءات ..

نعـــم ، ال زلنـــا نتذكـــر ، كيف كنت تزور الطالبـــات ضعيفات التحصيل 
و بهـــن تؤثـــر ، كنـــت ملهمـــا ، كنت عامـــة ، خططـــت أول الحروف 
معهـــن ، و لمســـت مكامـــن الفهـــم منهـــن ، فانطلقـــن إلـــى الكتابـــة و 

القراءة كأنها و حيهن ..
و لكـــم جاءتنـــا الطالبـــات مزهـــوات ، بالـــذي كتبن ، و بالـــذي يقرأن ، 
ســـعيدات ، فخـــورات ، يحضن دفاترهن بحـــب ، يخبئنها لحين مجيء 

العم األستاذ أبو فؤاد ..

إشراقات تربوية
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التعلم عن بعد 

فرص وتحديات

بقلم/ فاتن أحمد حمد

إشراقات تربوية
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بعـــد انتشـــار فيـــروس كورونـــا فـــي جميع أنحـــاء العالـــم واتجهت 
الكثيـــر مـــن الدول إلى اإلغـــاق التام لجميع المنشـــآت، بما فيها 
المـــدارس والجامعـــات. لـــذا أصبـــح التعلـــم عن بعد حاجـــة ملحة 
وأساســـية وال بـــد منهـــا ، خاص أن الوقت يمضـــي وهذا ليس في 

صالح المتعلمين خاصة طاب الثانوية العامة.

وكذلـــك المعلـــم وجـــد نفســـه مقحمـــًا في عمليـــة التعلم عـــن بعد، 
التي لم يكن مســـتعدًا لمواجهة مباشـــرة وســـريعة مع هذا الخيار، 
ممـــا ســـبب لـــه التوتـــر لشـــعوره ببعـــض القصـــور فـــي أداء دوره 
كمعلـــم بصـــورة مثلى ومبعث هذا الشـــعور أمور عـــدة نجملها في 
التـــي: أواًل: ضعـــف مهاراته فـــي توظيف التكنولوجيا واســـتخدام 

البرامج المتطورة. 
وثانيـــًا: إن اإلمكانات الميســـرة للتعلم عن بعـــد غير متوفرة، مثل: 
عـــد انقطـــاع التيـــار الكهربائي و ضعف ســـرعة االنترنت أو حتى 

عدم وجود أجهزة ذكية لدى المعلم أو المتعلم.
والتوتـــر لـــم يكن أبدًا عند المعلم وحده بل طال المشـــرف التربوي. 
المشـــرف الن ســـتتغير طبيعـــة عملـــه كمـــا تغيـــرت عنـــد المعلم، 
حيـــث أنـــه كان يقوم بتوظيف عدة أســـاليب إشـــرافية مـــن أهمها 
الزيـــارة الصفيـــة حيث كان المشـــرف يقوم بحضـــور حصة صفية 
)موقـــف تعليمـــي( يتابـــع من خالهـــا مدى تحقق أهـــداف تعليمة 

معينة ومدى تناسبها مع المحتوى ومع وقت الحصة. 
فالمهمـــة الكبـــرى التي تقـــع على عاتق المشـــرف التربوي والمعلم 
هـــي التـــدرب بكامـــل طاقاتهم علـــى توظيـــف أســـاليب التعلم عن 
بعـــد ، ممـــا يخدم أكبر شـــريحة مـــن المتعلمين واســـتغال الوقت 

بالطريقة المثلى.
فســـيكون دوره -المشـــرف التربـــوي- حـــث وتشـــجيع المعلميـــن 
والمتعلميـــن علـــى هـــذا النـــوع من التعلم بشـــرح مزايـــاه متابعة ما 
يتـــم عرضـــه مـــن خـــال منصـــات التعلـــم عـــن بعـــد كالصفـــوف 
االفتراضيـــة مثًا ومدى اســـتجابات المتعلمين، مـــع تقديم التغذية 

الراجعة لكل من المعلم والمتعلم. 

كمـــا أنـــه يمكـــن للمشـــرف لفت أنظـــار أصحـــاب القرار إلـــى أمور  
متعلقة بأدوات ووسائل وكيفية تنفيذ التعلم عن بعد.

وأمـــام هـــذا الواقع الجديد كالعادة انقســـمت الراء بين مؤيد للتعليم 
الوجاهـــي، الـــذي ال يمكـــن االســـتغناء عنـــه وهـــو أســـاس العملية 
التعليميـــة حيـــث التفاعل المباشـــر بيـــن المعلم والمتعلـــم. ، إال أن 

التعلم عن بعد يتمتع بالعديد من اإليجابيات.
سنستعرض هنا إيجابيات وسلبيات هذا النوع من التعلم.

أواًل : اإليجابيات:-
• يتمتـــع التعلـــم عن بعد بالمرونة الكافية ســـواء للمتعلم أو للمعلم 
من حيث اختيار المادة التي ســـيتم عرضها أو دراســـتها ، واختيار 
المـــكان الـــذي يشـــعر كل منهما )المعلـــم والمتعلـــم( بالراحة وكذلك 

اختيار الوقت المناسب لكليهما.
• توفيـــر الوقـــت والجهـــد للمعلـــم، حيث أنـــه يســـتطيع أن يقدم هنا 

شرحًا أو محتوى معين ألكبر عدد من المتعلمين.
• هنا المتعلم مســـئول عن مســـتوى التعلم الذي ســـيصل إليه، مما 

يدفعه لاعتماد على النفس واكتساب مهارات جديدة.
• هنا سيتمكن المعلم من تقليل الفروقات الفردية بين المتعلمين.

• إن المتعلـــم أحيانـــًا يكون قادرًا على الوصـــول إلى معلومة معينة 
قبل المعلم بمجرد أن يضغط على محرك البحث.

ثانيًا: السلبيات:-
• التكلفـــة العاليـــة حيـــث يتطلـــب وجـــود كهربـــاء وأجهـــزة ذكية أو 

حاسوب وكذلك انترنت.
• االعتماد في الشرح على الجوانب النظرية فقط.

• البـــطء فـــي اســـتجابات المتعلميـــن و تقديم التغذيـــة الراجعة من 
المعلم.

بالرغـــم مـــن عـــدم تقبـــل هذا النوع مـــن التعلم من عـــدد ال بأس به 
مـــن المتعلميـــن وأوليـــاء أمورهـــم، إال أنـــه يبقـــى الحـــل األمثل في 
مثـــل هـــذه الظـــروف الســـتغال الوقت علـــى أكمل وجـــه وال مجال 

للتسويف.

إشراقات تربوية
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  وميض حلم عصافير الجنة
 نعم ، كذلك كانت فكرة مجلة عصافير الجنة تراودني كحلم يقظة جميل أتخيله
 بين أفكاري وبين حركاتي وسكناتي ، أتخيل رسوماتها ، كلماتها وحروفها،
من أستطيع  فريدة  فكرة  بتصدير  أرغب  طريقها  عن   ، وقوالبها   مواضيعها 
 خالها  أن أعبر إلى عقل وروح بناتي الجميات ألخط لديهن مختلف القيم

الدينية واالجتماعية والثقافية والعلمية وحتى الفكاهية

مجلة عصافير الجنة وليدة األفكار واألمنيات، تأخذ مني الوقت والجهد ولكن 
بمجرد رؤيتي لمجلتي تخطو خطواتها األولى على الطريق يذهب ذلك الجهد 
والعناء بلمح البصر ، أرى ترقب شديد إلصدار عدد جديد في كل مرة وإقبال 
أكبر في كل مرة ، هذا نتاج ما قمت ببثه من مشاعري و أفكاري بين السطور 
حرصًا مني على بناء جيل واٍع متفهم قيادي متسمك بقيم دينه ووطنه ومجتمعه، 
مديرتي  من  والتشجيع  الجاد  بالعمل  ولكن  فكرة  مجرد  كانت  أنها  أنكر  ال 
الفاضلة أو باألحرى قبطان سفينتنا كما أحب أن ألقبها األستاذة نسرين يعقوب 
عيد الذي كان لوقوفها بجانبي أكبر األثر في استمراري والحرص على االبداع 

أكثر في كل مرة .
ومن منطلق شعوري بالمسئولية تجاه هذا 
العمل الثري كان لزاما علي أن أهدي هذه 
الجنة  عصافير  مجلة  لمجلتي  الكلمات 
لتلك  التام  إخاصي  على  مني  تعبيرا 
القتناء  وأدعوكم  كما   . الجميلة  المولودة 
نسخة منها وإضافتها إلى مكتباتكم القيمة 

رانية خليل الشرافي

إشراقات تربوية
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لجعل التعليم عن بعد  أكثر متعة.
معلمو شرق غزة يبدعون في تفعيل البرامج التفاعلية 

هالة غنيمعبر صفوفهم االفتراضية

بهــدف جــذب الطلبــة  وجعــل التعليــم عــن بعــد  أكثــر متعــة وتشــويقا عبــر الصفــوف االفتراضيــة ،قــام 
العديــد مــن معلمــي و معلمــات شــرق غــزة بتوظيــف و تفعيــل  العديــد مــن البرامــج التفاعليــة فــي 
تنفيذهــم للــدروس عبــر صفوفهــم االفتراضيــة  ويأتــي إنشــاء هــذه الصفــوف وتنســيب الطلبــة إليهــا فــي 
ظــل تعطيــل الدراســة وإغــاق المــدارس جــراء جائحــة كورونــا  األمــر الــذي دفــع وزارة التربيــة والتعليــم 

لاتجاه نحو التعليم االلكتروني كمساند للتعليم الوجاهي لضمان استمرار العملية التعليمية. 
وفــي هــذا االطــار  قــام العديــد مــن معلمــي شــرق غــزة بتفعيــل الصفــوف االفتراضيــة ليتمكنــوا  مــن شــرح 

دروسهم  لتعم الفائدة على الطلبة.
 ولجعــل التعليــم عبــر هــذه الصفــوف مميــزا  وأكثــر تشــويقا لجــأ المعلمــون لتوظيــف العديــد مــن البرامــج 
التفاعليــة والتــي منهــا  برنامــج wordwall , kahoot ,wizer, وغيرهــا مــن البرامــج ،حيــث قامــوا 
مــن خالهــا بتنفيــذ العديــد مــن المســابقات واأللعــاب التعليميــة األمــر الــذي أحــدث تفاعــا ومشــاركة 

من قبل الطلبة. 
ــذ  ــات بتنفي ــو شــريفة المعلمــة بمدرســة الزهــراء األساســية للبن ــي هــذا االطــار  قامــت أ. ســناء أب وف

 word wall مســابقة للطالبــات عبــر توظيفهــا برنامــج
األمــر الــذي أحــدث تفاعــا ومشــاركة مــن قبلهــن،  فيمــا 
بينــت أ.عــا حلــس مــن مدرســة الشــجاعية الثانويــة أ 
للبنــات اندمــاج الطالبــات ومشــاركتهن الفاعلــة فــي صفها 
ــا جنديــة مــن  االفتراضــي، إلــى ذلــك أشــارت المعلمــة نان
مدرســة العبــاس بــن عبــد المطلــب األساســية أ للبنــات 
إلــى زيــادة التفاعــل مــن قبــل الطالبــات جــراء توظيفهــا 
لبعــض األلعــاب التربويــة فيمــا أوضحــت المعلمــة دعــاء 
غبايــن مــن مدرســة صبحــي أبــو كــرش األساســية للبنــات 
ــد  ــق العدي أن اســتخدام هــذه البرامــج مــن شــأنه أن يحق
مــن األهــداف ويزيــد مــن انضمــام  الطلبــة وتفاعلهــم عبــر 

الصفوف االفتراضية.

إشراقات تربوية
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بقلم/ يوسف اسماعيل أحمد
دور  يقتصر  التقليدي،  التعليم  نظام  في 
األسرة  على متابعة التطور والتقدم في قدرة 
على  بناء  الدراسي  التحصيل  على  الطالب 
واألنشطة  الدراسية  والمقررات  المناهج 
الطالب  بها  يقوم  التي  والترفيهية  التعليمية 

خال اليوم الدراسي.
التعليم عن ُبعد يفرض نمًطا  غير أن نظام 
عبًئا  ويضع  لألسرة،  التقليدي  للدور  مغايًرا 
التعليم  عملية  إلنجاح  كاهلها  على  أكبر 
وتشجيع األبناء على االنتظام في الدراسة، 
في  المعلم  به  يقوم  كان  الذي  الدور  وهو 
النظام التعليمي التقليدي، حيث يتابع المعلم 
بشكل يومي تطور الطاب، ومدى استيعابهم 
الحي  والتفاعل  المقدمة،  العلمية  للمادة 
معهم واإلجابة على أسئلتهم واستفساراتهم، 
والعقاب  كالثواب  التربوية  المبادئ  واعتماد 
في تشجيعهم على التحصيل الدراسي بأفضل 

صورة ممكنة.
بدورين  تقوم  األسرة  أصبحت  فقد  وبالتالي 
من خال عملية التعليم عن ُبعد، األول هو 

دور تربوي، والثاني دور تعليمي.
أما الدور التربوي فيشمل عدًدا من األمور، 

ومن أهمها:
مثل  للدراسة،  المناسب  المناخ  توفير   -1
لحضور  المنزل  في  معين  مكان  تخصيص 
هذا  يكون  أن  على  والحرص  الدروس، 

الضوء  جيد  المكان 
والتهوية.

من  جو  إشاعة   -2
الراحة للطالب، وتشجعيه 
على تحصيل دروسه أواًل 
عن  واالبتعاد  بأول، 
فالمعتاد  والقلق،  الضغط 
بإشعار  األسرة  تقوم  أن 
األوقات  خال  الطالب 
الدراسيةبالضغط العصبي 
في  منهم  رغبة  والقلق، 
بإنجاز  الطالب  يقوم  أن 
منه  المطلوبة  المهام 
على أتم وجه، ولكن هذا 

األمر ال يفيد بشكل كبير في عملية التعليم عن 
ُبعد، ألن التوتر في أغلب األحيان يؤتي بنتيجة 
من  الطاب  نفور  في  يتسبب  مما  عكسية 

الدراسة.
3- تحفيز الطاب وتشجيعهم على االنتظام في 

الدراسة، في األوقات المخصصة للدراسة.
4- متابعة التحصيل الدراسي للطالب، وخاصة 
الطاب في المراحل األولى من الدراسة كالمراحل 
االبتدائية، فمن المفضل أن يقوم أحد أفراد األسرة 
بحضور الدروس التعليمية مع الطالب، ومتابعة 

قدرته على التحصيل.
5- تدريب الطاب على التعلم الذاتي، من خال 
العلمية  المصادر  من  المعلومة  عن  البحث 
المختلفة، واألنشطة التعليمية التي تنمي القدرات 
الذهنية واإلدراكية والتحصيلية للطالب، مما يوفر 

له فرصة أكبر للنجاح في التعليم عن ُبعد.

الدور التعليمي 
في  الطالب  انتظام  ل  المستمرة  المتابعة   -1
قيامه  من  التأكد  على  والحرص  الدراسة، 
بالمهام المطلوبة على الوجه األتم، ومحاولة 

مساعدته فيما يتعثر فيه خال االستذكار.
2-  أن يقوم الوالدان بإبعاد وسائل التشتيت 
عن الطالب خال أوقات الدراسة، فمن األفضل 
أن يتم تخصيص جهاز كمبيوتر أو الب توب 
من  أي  عليه  يوجد  ال  للدراسة،  مخصص 
لإلنترنت،  استخدامهم  في  والتحكم  األلعاب، 

إلى  الدخول  كمنع  الوسائل  بعض  خال  من 
أن  من  الرغم  على  ألنه  وذلك  معينة،  مواقع 
المختلفة  الدراسية  المراحل  في  الطاب 
أنهم  إال  كبيرة،  بصورة  اإلنترنت  يستخدمون 
سرعان ما سيشعرون بالضجر والملل إن كان 
استخدامه بهدف الدراسة، وبالتالي يجب على 
الباء أن يقوموا بتحديد استخدامهم لإلنترنت، 
حتى تحصل النتيجة المرجوة من التعليم عن 

ُبعد.
والترفيه،  المذاكرة  على  الطاب  تشجيع   -3
الترفيهية  واألنشطة  البرامج  عقد  خال  من 
بإنجاز  قيامهم  حال  في  للطاب،  المحببة 

مهامهم اليومية بشكل جيد.
الطالب،  يمتلكها  التي  المهارات  متابعة   -4
والعمل  به،  الخاصة  الهوايات  على  والتعرف 
على تنميتها، من خال الدورات اإللكترونية، 
أو األنشطة التفاعلية التي تساعده على محبة 
التعلم عن ُبعد، وبالتالي يجد حافًزا لاستمرار 
في دراسة المقررات الدراسية دون ضجر وملل.

وإيجاد  عن  بالبحث  الوالدان  يقوم  أن   -5
التي  الدراسية  بالمقررات  المتعلقة  األنشطة 
يقوم بدراستها خال ساعات الدراسة، وتحفيزه 
زيادة  أجل  من  األنشطة  بتلك  القيام  على 
تحصيله الدراسي، وقدرته على ربط النظريات 
الذي  العملي  بالواقع  يدرسها  التي  العلمية 

يعيش فيه.
التي  اليومية  المهام  بعض  إلى  باإلضافة 
تختلف من أسرة ألخرى بحسب 
لديهم،  المعتاد  الحياة  نمط 
تحفيز  على  تساعد  والتي 
على  وتشجيعهم  الطاب 
المذاكرة والتحصيل، فكل أسرة 
طفلها،  اهتمامات  تعرف 
هذه  بربط  فتقوم  وهواياته، 
التعليمية،  بالعملية  الهوايات 
قدر  ألكبر  الوصول  أجل  من 

من التحصيل.

دور االسرة في التعليم عن بعددور االسرة في التعليم عن بعد

إشراقات تربوية
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طالبي الموهوب
بقلم / فاتن عبد الرؤوف علي

اذا ذهبت لرشاء معطف و تفاجأت بأن القياس املتوفر هو اكرب بكثري من 

قياسك فإن الحوار سيكون كالتايل :

أريد معطفا أصغر من المعروض 
البائع : لماذا ال يعجبك الموجود ؟

انه يعجبني، و لكن ال يناسبني 
البائع: لماذا ما هو عيبه ؟

ال ال ال يوجد به عيب و لكنه ليس 
قياسي! 

البائع: اذن فلنضف له حزاما 
أنه ال يزال كبيرًا ال يناسبني 

البائع: ماهي المشكلة مع كتفيك ؟
حجم  مع  مشكلة  هناك  ليس  ال 
أن معطفك ال  هنالك  ما  كل  كتفي 

يناسبني. 

هذا الحوار هو ما يدور فعليًا في 
هو  و  الموهوب  الطالب  ذهن 
ال  منهاج  مع  للتعامل  مضطر 
يناسبه وال يدعم موهبته. نعم لكل 
لم  بمناهج  اصطدم  موهوب  طالب 
نعتذر  معها  يتعامل  أن  يستطع 
في  ليس  و  فيك  ليس  فالعيب 
المنهاج و لكن المشكلة تكمن في 

أنكما غير متائمين.

إن الطالب الموهوب يرى المنهاج 
أن  يستطيع  وال  مما  و  ثقيا 

يتعامل معه .

أن  و  الكفايات،  بحد  اؤمن  أنا 
هناك مهارات ال بد لكل طالب أن 
عمرية  مرحلة  في  يجتازها  
اكتشاف  من  بد  فا  معينة؛ 
الطالب الموهوب لتنمية موهبته 
إلستثارة  وصقلها  توظيفها  و 
المعرفة  تقبل  و  للتعلم  دافعيته 
موهبته،  مع  جنب  الى  جنبا 
الموهوب  الطالب  والكتشاف 
يتحتم علينا التمييز بين الموهوب 
فكاهما  المتقاعس  المقصر  و 
لكن  مبال، و  مااًل و غير  يبدو 
حوارًا قصيرًا و نقاشًا هادئًا يسبر 
غور كل منهما و يميز الموهوب 

و موهبته .

في  يساهم  بسيط  جهد  بذل  إن 
إحياء إنسان موهوب كان مغمورًا  
وينتقل  مستقبله  و  حياته  تتبدل 

بعمل  ليس  خانة  إلى  خانة  من 
احياء  بمثابة  حقًا  هو  بل  هين 

الناس جميعا .

وختاما يقول اهلل العزيز 
عن النفس البشرية

 “ و من أحياها فكأنما 
أحيا الًناس جميعا “

إشراقات تربوية
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علـــم التاريـــخ مـــن العلـــوم االجتماعيـــة الـــذي يـــدرس ماضـــي البشـــر، 
ــد  ــل والنقـ ــع والتحليـ ــر الجمـ ــك الماضـــي عبـ ــة فـــي ذلـ ــداث الواقعـ واألحـ
ــات  ــق وقصـــص وروايـ ــار ووثائـ ــن آثـ ــوي مـ ــادي والمعنـ ــوروث المـ للمـ
وكتـــب...؛ ليـــدون التاريـــخ وينشـــر ويـــدرس، وألهميـــة علـــم التاريـــخ 
ـــب خاصـــة  ـــاء وتشـــكيل الشـــخصية البشـــرية عامـــة والطال ودوره فـــي بن
حيـــث أصبـــح منهـــج يـــدرس للطلبـــة فـــي  جميـــع أنحـــاء العالـــم عامـــة 
وفلســـطين خاصـــة؛ لذلـــك يحـــاول هـــذا المقـــال االجابـــة عـــن األســـئلة 

التالية:
- ما أهمية علم التاريخ للطالب وللمجتمع؟

- مـــا مـــدى تضميـــن محتـــوى منهـــج الدراســـات التاريخيـــة للمرحلـــة 
الثانوية للقيم الوطنية؟

- هـــل لمعلـــم الدراســـات التاريخيـــة دور فـــي تنميـــة القيـــم الوطنيـــة عنـــد 
الطلبة؟

الطلبـــة  علـــى  التاريخيـــة  الدراســـات  منهـــج  تدريـــس  أثـــر  مـــا   -
وشخصيتهم الوطنية؟

األســـرة  بعـــد  الثانيـــة  التربويـــة  المؤسســـة  هـــي  المدرســـة  أن  وبمـــا 
المســـؤولة عـــن تشـــكيل الشـــخصية الوطنيـــة للطلبـــة فـــإن المنهـــج 
الفلســـطيني اهتـــم بمـــادة الدراســـات التاريخيـــة، التـــي تمثـــل جـــزءًا مـــن 
االبتدائيـــة  المرحلـــة  مـــن   كل  فـــي  االجتماعيـــة  الدراســـات  منهـــج 
ـــة  ـــة الثانوي ـــي المرحل ـــح منهجـــًا مســـتقًا ف ـــرد لتصب ـــم تنف واألساســـية، ث
فتناقـــش االســـتعمار وسياســـته فـــي الســـيطرة علـــى العديـــد مـــن الـــدول، 
وأهـــم التجـــارب التحرريـــة الوطنيـــة، والحـــروب والفتوحـــات والثـــورات 
القوميـــة ومشـــاريعها  إلـــى دراســـة  الوطنيـــة، إضافـــة  واالنتفاضـــات 

الوحدوية، واألنظمة السياسية.
إن لمنهـــج الدراســـات التاريخيـــة وتدريســـه أهميـــة ســـواء علـــى مســـتوى 
ــتند  ــي يسـ ــر التـ ــم العناصـ ــه  أهـ ــل بأنـ ــي تتمثـ ــع والتـ ــرد أو المجتمـ الفـ
عليهـــا المجتمـــع فـــي تطـــوره أو انحطاطـــه، ومـــن تدريســـه نســـتخلص 
العبـــر ونتجنـــب الوقـــوع فـــي األخطـــاء، ومـــن خالـــه أيضـــًا يتمكـــن 
ـــة التـــي يبرزهـــا التاريـــخ ويمجدهـــا  الطالـــب مـــن اســـتلهام القـــدوة الوطني
فتأثـــر ايجابـــًا عليـــه، كذلـــك تســـتفيد الـــدول عبـــر دراســـة النمـــاذج 
التحرريـــة الوطنيـــة الناجحـــة باعتبارهـــا نمـــاذج يهتـــدى بهـــا، وألن 
فلســـطين دولـــة محتلـــة هـــي أكثـــر الـــدول بحاجـــة إلـــى دراســـة التاريـــخ 
وتوظيفـــه؛ لغـــرس القيـــم الوطنيـــة فـــي نفـــوس الطلبـــة، وتأكيـــد دوره فـــي 

الدفاع عن مجتمعه وتحرره.
ـــواردة فـــي  ـــة الفلســـطينية ال ـــم الوطني ـــم والقي ـــد تقصـــي أهـــم المفاهي وعن
وأشـــكالها،  المقاومـــة  أهمهـــا:  نجـــد  التاريخيـــة  الدراســـات  مناهـــج 
واالســـتقال والتحـــرر والنضـــال، وقيـــم االنتمـــاء واالعتـــزاز والـــوالء 
للوطـــن، والتركيـــز علـــى الحريـــة والمســـاواة والهويـــة الوطنيـــة مـــن خـــال 
والشـــعبية  الجماهيريـــة  واالتحـــادات  والتنظيمـــات  األحـــزاب  إنشـــاء 

ـــى أهـــم الشـــخصيات  ـــة، واإلشـــارة إل ـــة والثقافي والسياســـية ســـواء الفكري
ــل وردت بعـــض  ــة، وبالمقابـ ــة للطلبـ ــدوة وطنيـ ــر قـ ــي تعتبـ ــة التـ الوطنيـ
المفاهيـــم والقيـــم الســـلبية مـــن بـــاب الرفـــض لهـــا والتحريـــض عليهـــا، 
باعتبارهـــا سياســـة االحتـــال التـــي دفعـــت الشـــعوب للتحـــرر، ومـــن 
أمثلتهـــا: القتـــل والتعذيـــب والنفـــي و سياســـتي الطلينـــة والفرنســـة، 
وسياســـة التمييـــز العنصـــري واالبارتهايـــد ...األمـــر الـــذي دفـــع إلـــى 
تعزيـــز مـــا جـــاء فـــي المناهـــج الفلســـطينية مـــن قيـــم وطنيـــة وغرســـها 
فـــي نفـــوس الطلبـــة بواســـطة المعلـــم ســـواء بالطـــرق التربويـــة التدريســـية 
ــم  ــق المعلـ ــى عاتـ ــى علـ ــي الملقـ ــج الخفـ ــة المنهـ ــرة ، أو بطريقـ المباشـ
باعتبـــاره واجـــب وطنـــي ودينـــي مـــن خـــال تســـليط الضـــوء علـــى الحـــس 
الوطنـــي عنـــد الطلبـــة، والتركيـــز علـــى القيـــم الوطنيـــة وإثرائهـــا وربطهـــا 
بالواقـــع الفلســـطيني وذلـــك بتخصيـــص جـــزء مـــن كل حصـــة، األمـــر 
الـــذي يرســـخ وينشـــر الثقافـــة الوطنيـــة الفلســـطينية، وينمـــي الوعـــي عنـــد 
الطلبـــة بتاريـــخ وطنهـــم وحضارتهـــم وأهـــم إنجازاتـــه، ممـــا ينعكـــس 

ايجابًا على سلوك الطلبة وتشكيل شخصيتهم الوطنية الفلسطينية.
ــة  ــة واالنفعاليـ ــاث المعرفيـ ــة الثـ ــاالت التربويـ ــق المجـ ــبق يحقـ ــا سـ ممـ
ـــد الطلبـــة، عندمـــا يـــدرس ويتعـــرف الطالـــب علـــى تاريـــخ  والســـلوكية عن
بـــاده وحضارتـــه، وعندهـــا يصبـــح االنتمـــاء والـــوالء للقضيـــة الفلســـطينية 
الطلبـــة، يترجمـــه ســـلوكه  والثوابـــت الوطنيـــة شـــعور داخلـــي عنـــد 
الخارجـــي، وبهـــذا يقتـــرب الشـــعب الفلســـطيني خطـــوة مـــن تحريـــره 
وتقريـــر مصيـــره وصـــواًل إلـــى االســـتقال  وبنـــاء الدولـــة الفلســـطينية ذات 

السيادة على كامل التراب الفلسطيني.
فالعاقـــة بيـــن البيئـــة المجتمعيـــة والتعليميـــة عاقـــة تفاعليـــة تكامليـــة، 
ـــت  ـــي جعل ـــم الفلســـطينية الت ـــة والتعلي ـــا نثمـــن دور وزارة التربي ومـــن هن
مـــن مـــادة الدراســـات التاريخيـــة للثانويـــة العامـــة مـــادة أساســـية إجباريـــة، 
ونشـــيد بـــدور المعلـــم ونحثـــه علـــى إثـــراء المناهـــج التاريخيـــة بمـــا يخـــدم 

الوطن واالنتماء والوالء له.

 “ التاريخية  الدراسات  منهج  في  الوطنية  والمفاهيم  القيم 
الحادي عشر والثاني عشر”

بقلم/ فهيمة محمد دلول

الزاوية التاريخية 
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البالغ في مجتمعاتنا  التأثير  نعيش اليوم تغيرات محلية وعالمية لها 
العربية وترتب عليها تحديات لمنظومة التعليم ودورها في إعداد طابنا 
بالمعارف  تسليحهم  خال  من  ومتطلباتها  التغيرات  تلك  مع  للتعامل 
والمهارات والقيم اإليجابية التي تجعل منهم مواطنين صالحين قادرين 
على النهوض بمجتمعاتهم والعمل على تطويرها. وللدراسات االجتماعية 
دور في إكساب تلك المهارات والقيم، ورغم الدور التي تلعبه في دعم 
تلك القيم والمهارات والمعارف مازالت تشهد العديد من األزمات تعيق 

عمل القائمين على تدريسها ومن هذه األزمات.
أزمة محتوى وموضوعات الدراسات االجتماعية.

في  االجتماعية  الدراسات  عن  تختلف  اليوم  االجتماعية  الدراسات 
العلمي  للتطور  نتيجة  ومحتواها  فروعها  تطور  مع  خاصة  الماضي 
والتكنولوجي فالثورة التكنولوجية والمعلوماتية عملتا على ظهور فروع 

الجريمة  جغرافية  خاصة  جديدة 
والجغرافية  الخدمات  وجغرافية 
الطبية باإلضافة إلى تغير النظرة 
كالحدود  المفاهيم  بعض  نحو 
السياسية والدولة وظهور مفاهيم 
والثروة  الدولي  كاإلرهاب  جديدة 
الخريطة  لتغيير  العالمية 
السياسية وتطور االستشعار عن 
الجغرافية  المعلومات  ونظم  بعد 
ونتيجة  تطبيقها  مجال  واتساع 
تعد  لم  الهائل  التطور  لهذا 
لها  ينظر  االجتماعية  الدراسات 

نظرة تقليدية .
التربية  وزارة  لسياسة  وأن  كما 
تهميش  في  دور  والتعليم 
رغم  االجتماعية  الدراسات 

أهميتها على الصعيد المحلي والعالمي سواء بجعلها مادة غير أساسية 
أو باإلبقاء على بعض األخطاء الجغرافية وعدم مواكبتها إلى كل ما هو 
حديث والتركيز على شخصيات وأحداث تاريخية من وجه نظر البعض 

.
 وألهمية الدراسات الجغرافية عالميا قامت العديد من الدول و النظم 
التعليمية بتحديد موضوعات  ليكون لها دور في تنمية المواطنة ودعم 
الكفايات المدنية لدى الطاب في ضوء التطويرات المحلية والعالمية 
واالستمرارية  والزمن  الثقافة  على  تركز  أن  الموضوعات  هذه  ومن 
واإلنتاج  والحكم  والسلطة  الفردي  والتطور  والبيئات  والناس  والتغير 

واالستهاك والتكنولوجيا والعاقات الكونية والممارسات الوطنية .
أزمة تدريس الدراسات االجتماعية.

نقل  على  يرتكز  الذي  للتدريس  التقليدي  المفهوم  سيطرة  في  تتمثل 
األنشطة والمعارف لعقول الطاب لحفظها واسترجاعها وقت الحاجة 

إليها.
 فالدور األساس في عملية التدريس تقع على المعلم وهو يعد دوره 
ايجابًيا في العملية التعليمية بينما دور الطالب سلبي ألنه متلقي فقط 
كالبحث  المعرفة  على  للحصول  عملية  أي  في  يشارك  أو  يقوم  وال 

واالستقصاء.
الجانب  فيهمل  للطالب  المعرفي  بالجانب  سوى  المعلم  يهتم  ال  لذلك 
قياس  على  تقوم  اختباراتنا  فمعظم  للمتعلم  المهاري   أو  الوجداني 

المعرفة. 
يكون  حتى  الواسع  بمعناه  االجتماعية  الدراسات  تطوير  علينا  لذلك 

تدريًسا فعااًل لتحقيق الهدف من إعداد مواطنين فاعلين.
• يكون تدريس الدراسات 

االجتماعية فعااًل عندما يكون ذو 
معنى.

• يكون تدريس الدراسات 
االجتماعية فعااًل عندما يكون 

متكامًا .
• يكون تدريس الدراسات 

االجتماعية فعااًل عندما تستند إلى 
القيم .

• يكون تدريس الدراسات 
االجتماعية فعاًل عندما يكون 

متحدًيا. 
• يكون تدريس الدراسات 

االجتماعية فعااًل عندما يكون 
نشًطا.

يتضـــح ممـــا ســـبق تنـــوع األزمـــات التـــي تعانيهـــا الدراســـات 
االجتماعيـــة فـــي مدارســـنا، وهـــو األمـــر الـــذي يدفعنـــا إلـــى 
مراجعـــة تصوراتنـــا عـــن الدراســـات االجتماعيـــة، والعمـــل 
علـــى تطويـــر أهدافهـــا ومحتـــوى موضوعاتهـــا وتدريســـها بمـــا 
ــم التعليميـــة  ــاير رؤى النظـ يواكـــب التطـــورات العالميـــة ويسـ
المتطـــورة للدراســـات االجتماعيـــة حتـــى تحقـــق لنـــا الهـــدف 
المنشـــود فـــي تربيـــة أبنائنـــا وتمدهـــم بالمعـــارف والمهـــارات 
والقيـــم التـــي تؤهلهـــم لمســـتقبل متغيـــر يتطلـــب منهـــم فهـــم كل 

متغيراته ومتطلباته.

أزمات تعليم الدراسات االجتماعية
بقلم/ إعتماد عبد الرحمن سكيك

الزاوية التاريخية 
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لجميع  عالميًا  تحديًا  كوفيد19-  جائحة  شكلت 
والتعليمية  واالقتصادية  الصحية  األنظمة 
انقطاع  الجائحة إلى  واالجتماعية. لقد أدت هذه 
غير مسبق لنظام التعليم وفقدان الطلبة حقوقهم 
في التعلم. لذلك تسعى دائما وزارة التعليم لمحاوالت 
شتى لفتح المدارس على أن يكون ذلك مبنيا على 
خال  من  آمنه  مدرسية  لعودة  السليم  التخطيط 
انتشار  للحد من  تطبيق إجراءات وتدابير وقائية 
اإلصابات بين الطلبة وكافة العاملين. إن افتتاح 
المدارس ليست مسئولية وزارة التعليم فحسب بل 
الجميع من مؤسسات حكومية وخاصة  مسئولية 
فئاته  بجميع  المحلي  والمجتمع  دولية  ومنظمات 

لضمان صحة وسامة المجتمع بأكمله.
تعتمد العودة إلى مدارسنا على عدة معايير ومن 

األمثلة على ذلك:
- الوضع الوبائي الصحي في قطاع غزة. 

المزيد من  النظام الصحي على استقبال  - قدرة 
اإلصابات.

الوقائية  اإلجراءات  تطبيق  على  الطلبة  قدرة   -
خال العملية التعليمية.

- وعي أولياء أمور الطلبة باإلجراءات والتدابير 
الوقائية وتوعية أبنائهم وتدريبهم على اإلجراءات 

الخاصة بالنظافة الشخصية والتباعد الجسدي.
بعض اإلجراءات الوقائية الازم إتباعها قبل بدء 

العملية التعليمية:
مرافقها  وتطهير  وتنظيف  المدارس  تجهيز   -

وأثاثها.
- توفير أدوات الوقاية الشخصية ومواد التنظيف 

والتطهير.
مدار  على  أقسام  عدة  على  الطاب  توزيع   -

األسبوع لتقليل أعداد الطاب داخل الفصول.
- أن يخصص اليوم األول لدوام الطاب لتوعيتهم 

باإلجراءات الوقائية الازم إتباعها لحمايتهم.
- على قسم الصحة المدرسية وضع خطة واضحة 
تتعلق  الطلبة  أمور  وأولياء  للمعلمين  تسلم 
يوميا  إتباعها  الازم  والسامة  الوقاية  بإجراءات 
للوقاية من التعرض لإلصابة بفيروس كوفيد19- 

المستجد.
خال  إتباعها  الازم  الوقائية  اإلجراءات  بعض 

العملية التعليمية:
- تطبيق إجراءات التباعد االجتماعي بين الطاب 
في الطابور والساحات والممرات وداخل الفصول.

- على أولياء األمور التأكد من الحالة الصحية 
للطالب خاصة درجة الحرارة قبل التوجه للمدرسة 
إدارة  وإباغ  الصحة  وزارة  مع  والتواصل  يوميا 
لإلصابة  أعراض  أي  ظهور  حال  في  المدرسة 

بالمرض.
- على العاملين بالمدرسة البقاء بالمنزل في حال 
مع  فورا  والتواصل  لإلصابة  أعراض  أي  ظهور 

وزارة الصحة وإباغ إدارة المدرسة.
- توعية الطلبة بأهمية ارتداء الكمامة والتعامل 

السليم معها.
- الحفاظ على نظافة األيدي باستمرار باستخدام 

معقم كحولي.
- ىمنع المصافحة وعدم التزاحم ومنع التجمع. 

- تطبيق آداب العطس والسعال. 
- عدم استخدام أدوات الغير.

- تناول أغذية صحية وممارسة الرياضة يوميا.
وفي الختام علينا جميعا بذل أقصى الجهود للتأكيد 
والسامة  الوقاية  إجراءات  تطبيق  أهمية  على 
واتخاذ آليات التنفيذ المشتركة للحفاظ على صحة 
الطلبة والعاملين خال العملية التعليمية للحد من 

انتشار اإلصابات بكوفيد19- المستجد.
وهللا ولي التوفيق

      بقلم/ ياسر فكري نصر

معا نحو بيئة مدرسية آمنة
 في ظل جائحة فيروس كورونا

 ) كوفيد-19(

الزاوية الصحية
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Humanity and love in the time of COVID-19
COVID- 19 is considered to be 
one of the worst crises human-
ity has witnessed in the mod-
ern age. The worst of it that it 
attacks and destroys relation-
ships.  It’s thrown up the self-
ishness hidden inside mankind 
and unveiled so many horrible 
fallacies of fake kindness and 
the facade of prestige. Specifi-
cally, inside the Gaza strip, hun-
dreds of thousands of children 
are suffering from the ongoing 
blockade and in practice have 
lived under quarantine for more 
than a decade.  These kids need 
real opportunities to express 
themselves and to tell their full 
stories. They need to learn, to 
play and to smile as other kids 
around the world do.
Though, crises also bring the 
best of humanity to the sur-
face. They reveal that there’s so 
much love and goodness inside 
people – enough to wipe out 
all the hatred and aggression 

made by politics and politicians. 
Crises prove that there are so 
many people around the world 
who can convert feelings of fear 
and horror into happiness and 
smiles.
In the early days of this pan-
demic, and at a point where ev-
eryone just felt like collapsing, 
so many kind hearted people 
insisted on polishing the heart-
break and sadness and changing 
them into unity, love and smiles.
Increasing numbers of local 
teachers and volunteers from all 
over the world devote so much 
of their time and effort to help 
thousands of disadvantaged  
Palestinian children in defeat-
ing internal fears which they’ve 
lived with for so many years. 
Thousands of innovative  Gazan 
teachers started using different 
apps to keep in touch with their 
pupils as a mean of  keeping 
them linked and updated. The 
use of Google classrooms, zoom 

and so many gaming apps cre-
ated alternative environments 
that pupils felt joy when joining 
them. 
 In fact, such contact is not only 
helping pupils educationally but 
it also aid their psychological 
needs and helps them pass such 
situations peacefully. 
Palestinians and Gazans really 
owe all brave teachers, loads of 
love and appreciation for every-
thing that you do, and on behalf 
of all Palestinians we wish you 
all, safe times and life. This pan-
demic, sooner or later, will end, 
but the seeds of beauty you’re 
planting will one day bear fruit 
and will last forever.

Ashraf Kheel

الزاوية الصحية
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فالشات 

أمنية

األمثل  الحل  هي  التطبيقات  "متاجر 
لفرض طبقة من الحماية على األجهزة 
عدم  حالة  في  لكن  نستخدمها،  التي 
أمر  -وهذا  المتجر  في  التطبيق  وجود 
من  تثبيتها  فإن  الحواسب-  في  شائع 

الموقع الرسمي هو الحل األسلم.

الزاوية األمنية

شادي أبوحمدة
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االســـتعانة بالعناويـــن المضلِّلـــة ظاهـــرٌة ُمستشـــريٌة 
فـــي وســـائل التواُصـــل االجتماعـــي، وُياِحـــظ أيُّ 
متابـــٍع َتفاُقَمهـــا مـــع الوقـــت، فمـــا أكثـــر اســـتخدام 
المصطلحـــات والكلمـــات شـــديدة الَوْقـــع والتأثيـــر فـــي 
ـــل  ـــر وهائ ـــل: عاجـــل وخطي قة؛ مث النفـــوس والمشـــوِّ
وُمَزْلـــِزل وصـــادم، لجـــذب القـــارئ الـــذي يدخـــل بدافـــع 
ــي  ــي فـ ــة هـ ــة الحقيقيـ ــد أن الصدمـ ــول ليجـ الفضـ
المحتـــوى الهزيـــل الـــذي قـــد يبتعـــد أو يقتـــرب بنســـب 
متفاوتـــة عـــن مســـتوى مـــا ُيوحـــي بـــه العنـــوان! 
ـــكاد  ـــا أخـــرى ال ي ـــة، وأحياًن ولكنهـــا فـــي الغالـــب قليل

ما يقرؤه أو يشاهده يمتُّ بِصلة لعنوانه .

وتجـــد البعـــض فـــي حـــاالت أخـــرى يضـــع عناويـــَن 
مزيفـــًة وكاذبـــًة؛ لجـــرِّ أكبـــر عـــدد مـــن الُقـــرَّاء لموضـــوع 
ال عاقـــة لـــه علـــى اإلطـــاق بهـــذا العنـــوان أو صـــورة 

المقطع. 

ــا الغـــرض األخطـــر مـــن اســـتخدام هـــذه العناويـــن  أمـ
المثيـــرة، فهـــو ترويـــج اإلشـــاعات، وَنْشـــر األخبـــار 
ــيئة والمحبطـــة؛ لتحقيـــق  فـــة المسـ قـــة أو المحرَّ الملفَّ
أهـــداف ُتســـيء إلـــى المجتمعـــات أو ُتســـيء إلـــى 

أفراد. 

ل عليـــه هـــو  مـــا يدعـــو إلـــى االطمئنـــان ومـــا ُيعـــوَّ
ارتفـــاع مســـتوى الوعـــي لـــدى الشـــريحة األكبـــر مـــن 
النـــاس الذيـــن أصبحـــوا ال ُيلُقـــون بـــااًل لمثـــل هـــذه 
ـــوا معهـــا فهـــو  ـــا، وتفاعُل تهم أحياًن العناويـــن، وإنَّ َشـــدَّ
ر  فـــي الغالـــب مـــن بـــاب دحضهـــا وتكذيبهـــا أو للتنـــدُّ

على ما فيها من ُترَّهات وُمبالغات.

عناوين مضللة                                                                 

الزاوية األمنية
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التعلم عن ُبعد 
في مواجهة كورونا المستجد

أ.سماح فتحي ابو العنين

كورونا  وباء  اجتاح  مثلما 
الزمان  حواجز   ”19 “كوفيد  المستجد 

 – بعد”  “التعلم عن  والمكان، جاءت دعوات 
هي  لتجتاح  الفيروس-  انتشار  صاحبت  التي 
األخرى حواجز الزمان و المكان اجتياحا مكانيا 
الثابتة  المكانية  الحواجز  غياب  من  جعل 
إلى عوالم مختلفة عن طريق  مثارًا لالرتقاء 
زماني  واجتياح  الفسيحة،  اإلنترنت  شبكات 
الذهاب  روتين  من  التخلص  أدوات  امتلك 
سرعة  عن  بحًثا  اآلخرين  ومزاحمة  واإلياب 
الوصول إلى حيز مكاني ربما كان أضيق مما 

تحتمله رحابة العقول.

وبكل ما يمتلكه من موارد سمعية وبصرية 
تحول  متحركة،  وصور  توضيحية  ورسوم 
إلى  “التلقين”  أسلوب  من  بعد  عن  التعليم 
بمؤثرات بصرية  “تفاعلي” مصحوب  أسلوب 
التعليمية  العملية  من  تجعل  وسمعية، 
“الجامدة” عملية أكثر جذبًا، وتساعد الطالب 
على الدخول إلى المحتوى دون التوقف عند 
وزارة  سارعت  ما  وهو  األوراق،  رائحة  عتبات 
بالتوجه  فلسطين-غزة  في  والتعليم  التربية 
إليه من خالل موقع روافد التعليمي والصفوف 
تعليق  على  للتغلب  كوسيلة  االفتراضية 

الدراسة ومواكبة الظروف الراهنة.

امسح رمز  QR التالي للدخول الى
 مكتبة التعلم اإللكتروني في موقع روافد التعليمي

الزاوية التكنولوجية
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الزاوية التكنولوجية

هل يسري التعليم اإللكرتوين بشكل 

جيد يف حالة الطوارئ؟

مع إعالن حالة الطوارئ يف قطاع غزة، منذ 

الجاري،  آذار/مارس  شهر  من  السادس 

ظهرت تساؤالٌت حول مصري العام الدرايس 

الجديد 2020 _2021. 
بين عشية وضحاها وجدت وزارة التربية والتعليم نفسها مضطرة 
كوفيد19،  جائحة  بتداعيات  متأثرة  بعد  التعلم عن  لنظام  للتحول 
أعداد كبيرة من طلبة المدارس تحولوا من التعلم بطريقته التقليدية 
السياق  ذات  في  و  إلكترونية،  بطريقة  كاما  لتلقيه  لوجه  وجها 
أعضاء  إدارات و  بمختلف مكوناتها من  التعليم  وجدت مؤسسات 
التعليم  ُمصممي  و  التعليم  تكنولوجيا  و مختصي  تدريسية  هيئات 
أمام تحٍد تمثل في تهيئة البيئة التعليمية اإللكترونية للقيام بدورها 
كبديل كامل يحل محل التعليم التقليدي،الكثير من النقاش بين جميع 
فئات المجتمع الواحد، وعلى الرغم من احتدام الجدل، يمكن حصر 
ممثًا  األسلوب  هذا  تبني  باتجاه  يدفع  قطب  قطبْين:  في  الراء 
بقوة  عنه  يدافعون  الذين  والحاسوب،  التقنيات  في  بالمختصين 
التي  المعلوماتية،  للثورة  الملموس  األثر  إلى  مستندين  وحماس، 
على  الرقمية،  التكنولوجيا  في  المتسارع  التطور  ظل  في  تفجرت 
تفاصيل حياتنا اليومية بما فيها طرق تواصلنا وتعلمنا وتفكيرنا وهم 
يؤمنون بأن توظيف هذا النوع من التعليم، بطريقة متكاملة وشاملة، 
هو أمر حتمي ال بد من تبنيه بشكل واسع في المستقبل، ينصح 

القطب الثاني، ممثًا بكثير من المختصين التربويين و المعلمين و 
المرشدين التربويين ، بالتروي وضرورة أخذ الحيطة بإجراء الدراسات 
القرارات  أخذ  قبل  والمتغيرات،  الثوابت  فيها  بما  البيئة،  وتحليات 

حول جدوى تبني أسلوب التعليم اإللكتروني. 
والتعليقات  “نجاحها”  قصص  المدارس  من  العديد  نشرت  كذلك 
اإليجابية على نظام التعلم عن بعد عبر مواقع التواصل الجتماعي 
مختلفة  النجاح  قصص  أسفل  الطاب  تعليقات  لكن  لها،  التابعة 

تماًما .
عقبات  عن  طاب  تحدث  تعليقاتهم،  في  راضين  غير  الطاب 
تواجههم، منها أن البرنامج الذي يعملون عليه ال يتحمل عدًدا كبيًرا 
من المتصلين في ذات الوقت، بينما تحدث آخرون عن سوء خدمة 
االنترنت التي تؤدي إلى تقطع االتصال خال الحصص االفتراضية 
، أو عدم إمكانية العودة للحصة لمشاهدتها مرة أخرى، عدا عن 

انتقادات حول التخبط في الحضور والغياب 
 وطالما أن في األسرة عددا من الطلبة بمختلف الصفوف والمراحل 
تعد  والتي  الكافية  الذكية  اللوحية و  األجهزة  توفر  العمرية، وعدم 
لوزارة  واضحة  رؤية  هنالك  كان  عليه  و  بعد  عن  للتعلم  متطلبا  
البرامج  عبر  التعليمية  الدروس  بث  خال  من  والتعليم  التربية 
االذاعية و التلفزيونية و موقع روافد التعليمي إيمانا بتوفرها عند 

جميع األسر الفلسطينية.

بقلم/ مها األسطل
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كما  الوضع  أن  أتصور  كنت  كما غيري 
في تجارب سابقة مع أوبئة معدية ضربت 
في  ورحلت  محددة  مواقع  في  وأوجعت 
النهاية بعد أن أوقعت عددًا محدودًا من 
تطورت  المرة  هذه  ولكن    ، الضحايا 
إلى  الوباء  وتحول  البصر  بلمح  األمور 
كل  واتخذت  للهلع  مثيرة  عالمية  جائحة 
العالم إجراءات لم نشهد لها مثيا  دول 
من قبل وانقلبت حياة الناس والمجتمعات  
رأسا على عقب ووجدنا أنفسنا أشبه ما 
نكون في حلم وكأننا نعيش أجواء أحد 
أفام الرعب التي سبق أن شاهدنا مثلها 
وكنا  الشاشة  على  الموضوع  ذات  عن 
نعتقد طوال الوقت أن مثل هذا األمر ال 
يعدو كونه خياال علميا مشوقا ال طريق 
له إلى أرض الواقع ، وإذا به بين ليلة 
الوقت  في  نعيشه  بائسا  واقعا  وضحاها 
الراهن فشّتان ما بين شعورك وأنت تتابع  
وشعورك  الشاشة  على  خياال  األحداث 

وأنت داخل الحدث الحقيقي .

مسرورًا  نفسي  أجد  ال  األولى  للمرة 
بإجازتي اإلجبارية  بل أراها با  لون وال 
طعم وال رائحة ولمن ال يعلم فهذه  أيضا 
خواص الغاز القاتل  أول أكسيد الكربون 
الذي يمتص الحياة من أصحابها وهم ال 
أن  العظيم  العلي  هللا  فنسأل  يشعرون 
يلطف بعباده، ونبتهل إليه أن يكف عنا 
شر هذا الطاعون الجديد وأن يرحل عنا 
هذا الكورونا اللعين بأسرع مما كان عليه 

حاله في القدوم.

الزاوية الثقافية

هل الوضع أسوأ 
مما نتصور؟                             
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ُأخرجْ من منطقةِ راحتكْ .... نقطُة تحفيز
بقلم أ. إيمان عادل إسماعيل

ُتصبــَح  وأْن   , الِعلــم  ُســلِم  النجــاَح وصعــوَد  أردَت  إذا 
ُمتعلمًا أفضَل من غيِرك , وُمْستِغًا ألوقاِت

فراِغــَك و إجازِتــَك حتــى فــي وقــِت األزمــاِت التــي ُتجُبــرَك 
أن تبعــَد عــن المدرســِة والُمعلــم ... فأنــَت بحاجــة إلــى 
عــن  بعيــدًا  متنوعــة  تعليــم  وأســاليب  لوســائل  النظــر 
دوِر  انتظــاِر  عــن  وبعيــدًا   , ُتفّضُلهــا  التــي  الحاجــات 
المعلــِم دومــًا ليشــرَح لــك , يجــب أْن تجــرَب وتكتشــَف كل 
شــيء وال تســمَع لتلــك األصــواِت التــي بداخلــك التــي 

تجعلك حبيس َتَلِقى الِعلم من الُمعلِم فقط .

فكــرُة العــودة دائمــًا للمعــروف والمألــوف والمريــح لتعّلــم 
مــادة معينــة تجعــل األمــر صعبــًا عنــد وجــود أزمــة تعيــُق 
وصولــَك للمدرســِة والمعلــم , لنخــرج مــن الراحــِة التــي 
حبســنا أنفســنا بهــا ولنركــَض نحــو أســاليب تعّلــم وتعليــم 
جديــدة ومتنوعــة وتلبــي الحاجــات العلميــة وأيضــًا متاحــة 

بكل وقت ومكان.
مــن أحــد هــذه األســاليِب التعليميــِة التعليــم االلكترونــي 

المتــاح ألّي فــرد بالعالــم , لربمــا تجــد نفَســك منزعجــًا فــي البدايــة 
عنــد اســتخدامك للتعليــم االلكترونــي لكــن مــع مــرور الوقــت ســتجد 

نفسك أمام نتائج مذهلة و ستفخر أنك قمت بذلك.
التعليــُم االلكترونــي يعــد تعليمــًا موجهــًا مــن المعلميــن أو يكــون 
غيــر موجــه حيــث تقــوم بالتعّلــم بنفِســك، فيــا حبــذا لــو تم اســتخدامه 
بــكل أشــكاله أي بالتعــاون مــع المعلــم ,هنــاك بعــض األمــور التــي 

يجب لفت االنتباه إليها عند استخدام التعليم االلكتروني منها:
• اختيــاُر المواقــِع والتطبيقــاِت االلكترونيــة الُموَصــى بهــا مــن قبــل 

وزارة التربية والتعليم.
ــة المصــدر التــي  ــر موثوق ــِة غي ــِع االلكتروني ــاُد عــن المواق • االبتع

من الممكن أن تؤَثر على ديِنك أو شخصيِتك.
• مــن األفضــل دائمــًا تدويــن كل مــا تــمَّ دراســته الكترونيــًا علــى دفتــر 

للرجوع إليها .
َتــِكْل وال َتِمــْل وتابــْع  • قــد تجــُد نفَســك فــي البدايــة متعبــًا فــا 
باســتمرار فمــع مــروِر الزمــِن ســيزداُد اندماُجــك فــي كِل أســاليِب 

التعليِم االلكتروني.
• حــّدْد دائمــًا مــا تحتــاُج تعلمــه وارســْم هدفــًا وطريقــًا الجتيــاِح كل 

منابِع العلم.
التعّلــم  مصــادِر  كل  ,أقرباِئــك  أصدقاِئــك   , ُمعلِميــك  مــع  تابــْع   •
المتداولــة والغنيــة بالمعــارِف والمعلومــات ,وضــرورة االســتفادة مــن 

أهِل االختصاص وقبول توجيهاِتهم.
• تذكــْر دائمــًا أّن ُكلمــا زادْت معارفــك العلميــة زاد مســتوى التحصيــل 

لديك فلكِل مجتهد نصيب.
• تصفْح ... استكشْف ... ابحْث... فكْر ... ُأكتْب ماحظات.

• اشــطْب كلمــة ال أســتطيْع مــن عقلــك فبالعزيمــة واإلصــرار ُتبنــى 
أمٌم وحضارات.

• ابتعــْد عــن رفقــاِء الســوء واإلحبــاط وارســْم حلمــًا وَحققــه بالتعليــِم 
والَتعلُّم 

• َحِفْز ذاتك دائمًا بمواصلة التعليم والتعّلم .
• التنويــُع المعرفــي للمــواد الدراســية وعــدُم االقتصــاِر علــى مــادة 

واحدة والتركيُز على نقاط الضعف.

الزاوية الثقافية 
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أ .أشرف رياض  حرز اهلل
تهنئة باستالم مهام  
مدير التربية والتعلِيم 

شمال غزة
أ .منير  حسن أبو زعيتر

لتكليفه مديرا للدائرة 
اإلدارية

أ . مها صادق   حلس
تهنئة لتكليفها مديرا 

للدائرة اإلدارية
 بغرب غزة

أ .مازن سليم  نور الدين
تهنئة بالترقية

 لمدير التربية والتعليم 
شرق غزة

د. جواد  محمد
 الشيخ خليل 
لتكليفه مديرا
 للدائرة الفنية

أ .رائد عبد الكريم السرحي 
تهنئة الجازته بالقراءة 
 واالقراء بالسند المتصل

 أ .بالل رياض  أبو غنيمة
تهنئة بقدوم مولوده 

رياض

أ.نبيل عيد
بسالمة شفائه وعودته 

للعمل سالما

أ .عبد اهلل  هاني اللوح
تهنئة بنجاح عملية ابنه  

هاني

د. حسن العقبي
تهنئة بحصوله على 

الدكتوراه

االجتماعيات

اجتماعيات
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